
 

 
 
 
Η Αριθμητική Ανάλυση είναι άρρηκτα δεμένη με τη χρήση του Η/Υ και η έννοια 
του Αλγόριθμου είναι βασική για τον προγραμματισμό των Η/Υ.  

Αλγόριθμος (Algorithm) είναι η ακριβής περιγραφή μιας αυστηρά καθορισμένης 
σειράς ενεργειών (βημάτων) για τη λύση ενός προβλήματος. Κάθε αλγόριθμος έχει 
κανένα, ένα ή περισσότερα δεδομένα εισόδου και τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα 
στην έξοδο. 

Η σχέση μεταξύ αλγορίθμων και δομών δεδομένων είναι ιδιαίτερα στενή. Έχει 
γίνει ιστορική η εξίσωση που εισήγαγε πολύ χαρακτηριστικά ο Wirth, δημιουργός 
της γλώσσας Pascal στο ομότιτλο βιβλίο του  

Algorithms + Data Structures = Programs 
 

Οι ουσιαστικότερες βελτιώσεις της απόδοσης ενός προγράμματος προκύπτουν από 
τη χρήση καλύτερων αλγορίθμων και δομών δεδομένων. 

Ο παραπάνω ορισμός του αλγορίθμου κρύβει αρκετά λεπτά σημεία, τα οποία πρέ-
πει να ξεκαθαριστούν 

1.1 Περιγραφή Αλγορίθμου 
Συνήθως ο αλγόριθμος διατυπώνεται σε μια γλώσσα, η οποία μπορεί να περιγρά-
φει σειρές βημάτων με τρόπο αυστηρό, μαθηματικά ξεκάθαρο, χωρίς ασάφειες και 
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διφορούμενα. Τέτοιες γλώσσες είναι οι γλώσσες προγραμματισμού, με την προϋ-
πόθεση ότι η σημασιολογία τους είναι ξεκαθαρισμένη με έναν αυστηρό τρόπο ή τα 
μαθηματικά μοντέλα ή κάποια συμβολική γλώσσα η οποία χρησιμοποιεί αυστηρά 
καθορισμένους κανόνες περιγραφής, ή ακόμα και η προοπτική χρήσης της φυσικής 
(ομιλούμενης) γλώσσας. 

 Παράδειγμα 1.1 

Για την κατανόηση των προηγουμένων εκτίθεται ως παράδειγμα ο αλγόριθμος του 
Ευκλείδη, ο οποίος επιτρέπει την εύρεση του μέγιστου κοινού διαιρέτη (ΜΚΔ) δύο 
θετικών ακεραίων x και y. Ο αλγόριθμος αυτός περιγράφεται σε ομιλούμενη 
γλώσσα ως εξής: 

«Διαίρεσε το x με το y, και έστω z το υπόλοιπο. Αν z = 0, τότε ο ΜΚΔ είναι ο y. 
Αν z ≠ 0, τότε επανάλαβε το βήμα με τους ακέραιους y και z αντί για x και y». 

Σε μια πιο αυστηρή γλώσσα ο αλγόριθμος αυτός μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 

Αλγόριθμος ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 
Δεδομένα //x,y  ≠  0: ακέραιοι αριθμοί; z: ακέραια μεταβλητή // 
z ← y 
 Όσο z ≠ 0 επανάλαβε 
               z ← x mod y 
               x ← y 
               y ← z 
Τέλος επανάληψης 
Αποτελέσματα // x, μέγιστος κοινός διαιρέτης // 
Τέλος ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ  

Παρατηρούμε ότι για την περιγραφή του αλγορίθμου χρησιμοποιείται μια σαφής, 
ξερή και χωρίς διφορούμενα γλώσσα όπου:  

 Το όνομα του αλγορίθμου (ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ) καθορίζει την αρχή και το τέλος του, 
ενώ θα μπορεί να καλείται μ' αυτό το όνομα από κάποιον άλλο αλγόριθμο. 

 Περιγράφονται σαφώς τα δεδομένα (x, y) μαζί με μια βοηθητική μεταβλητή (z) 
εντός του συμβόλου //...//. 

 Η περιγραφή των βημάτων εύρεσης του ΜΚΔ είναι μια επαναληπτική διαδικα-
σία, η οποία συνεχίζεται όσο το υπόλοιπο της διαίρεσης z και χ διά του y είναι 
διάφορο του μηδενός. Η επαναληπτική διαδικασία περιγράφεται με το σχήμα: 

Όσο (συνθήκη) επανάλαβε 
Διαδικασία 

   Τέλος-επανάληψης         
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και σημαίνει ότι όσο ισχύει η συνθήκη επαναλαμβάνεται η διαδικασία, αλλιώς 
συνεχίζεται  στο επόμενο βήμα. 

 Οι εντολές του τύπου x ← y δεν έχουν την έννοια της ισότητας, αλλά της εκχώ-
ρησης τιμής του δεξιού μέλους στη μεταβλητή του αριστερού μέλους. Αυτό ση-
μαίνει ότι μετά την εκτέλεση της εντολής η μεταβλητή του αριστερού μέλους θα 
έχει τιμή ίση με αυτή του δεξιού μέλους. Το δεξιό μέλος μπορεί να είναι μια 
σταθερά, μια μεταβλητή ή γενικότερα μια παράσταση. Ας σημειωθεί ότι σε άλ-
λα βιβλία μπορεί να χρησιμοποιείται το ίσον ή και ο συνδυασμός:=. 

 Γίνεται χρήση της συνάρτησης x mod y για την περιγραφή του υπολογισμού 
του υπόλοιπου της διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών. 

 Αναφέρεται σαφώς το αποτέλεσμα εντός του συμβόλου //...//, όπου ο ΜΚΔ είναι 
η τιμή που παίρνει τελικά η μεταβλητή x. 

Έτσι ο αλγόριθμος του Ευκλείδη περιγράφεται πλήρως με ακρίβεια και σαφήνεια 
και κάθε βήμα μπορεί να εκτελεσθεί κατά τρόπο προφανή. Το επόμενο βήμα είναι 
πλέον η δημιουργία προγράμματος το οποίο επιτρέπει την ταχύτατη λύση του προ-
βλήματος εύρεσης του ΜΚΔ δύο αριθμών με τη βοήθεια του Η/Υ. 

Ως εφαρμογή αυτού του αλγόριθμου παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: 

 Παράδειγμα 1.2 

Έστω ότι επιζητείται η εύρεση του ΜΚΔ των αριθμών 27 και 78. Χρησιμοποιώ-
ντας τον αλγόριθμο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ λαμβάνονται σε κάθε επανάληψη τιμές για τα x, 
y και z, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 1.1. Συνεπώς ο ΜΚΔ των αριθμών 27 
και 78 είναι ο 3, ο οποίος βρίσκεται κατά την τέταρτη επανάληψη. 

Πίνακας 1.1: Εύρεση του ΜΚΔ των αριθμών 27 και 78 

Επανάληψη x y z 

 27 78 78 

1η 78 27 27 

2η 27 24 24 

3η 24 3 3 

4η 3 0 0 

1.2. Παράσταση Αλγορίθμων 
Για την παράσταση των αλγορίθμων έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και χρη-
σιμοποιούνται ακόμη και σήμερα πλήθος μεθόδων και διαγραμματικών τεχνικών. 
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Μερικές από αυτές είναι η ψευδογλώσσα (ή ψευδοκώδικας), τα διαγράμματα 
ροής (παλαιότερη ονομασία «λογικά διαγράμματα»), τα διαγράμματα Nassi-
Shneiderman (N-S), τα διαγράμματα HIPO κ.α. 

Οι διάφορες τεχνικές παράστασης των αλγορίθμων δεν παρουσιάζουν τα ίδια πλε-
ονεκτήματα. Πιο κατάλληλες είναι εκείνες οι οποίες είναι σύμφωνες με το πνεύμα 
του Δομημένου Προγραμματισμού (Structured Programming). 

Πρώτοι οι Bohm-Jacopini το 1966 απέδειξαν ότι μια μεγάλη κατηγορία προγραμ-
μάτων μπορεί να περιγραφεί από τις ακόλουθες Δομές Ελέγχου (Control Struc-
tures): 

• Ακολουθία από απλές εντολές διαδοχικά εκτελούμενες (sequence) 

• Σχήματα λογικών υποθέσεων (αν ... τότε ... αλλιώς ... - if ... then ... else ...) 

• Σχήματα επαναλήψεων ή ανακυκλώσεων ή βρόχων (while-do) 

Οι δομημένες διαγραμματικές τεχνικές απεικονίζουν τις τρεις βασικές δομές ελέγ-
χου και δίνουν κανόνες κατασκευής προγραμμάτων αποτελούμενα αποκλειστικά 
από αυτές τις δομές. 

1.2.1 Διαγράμματα Ροής  
Τα Διαγράμματα Ροής (Flow Charts) δεν εντάσσονται στις δομημένες τεχνικές 
και έχουν πρακτικά εγκαταλειφθεί. Χρησιμοποιούν γεωμετρικά σχήματα για να 
καθορίσουν τα βήματα επεξεργασίας καθώς και τα διάφορα μέσα που χρησιμο-
ποιούνται.  

Στο σχήμα 1.1 εκτίθεται το διάγραμμα ροής του αλγόριθμου ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ. 

1.2.2 Ψευδογλώσσα ή Ψευδοκώδικας 
Πρόκειται για την πιο αποτελεσματική δομημένη τεχνική παράστασης αλγορίθ-
μων, γι’ αυτό και υιοθετήθηκε για την αποτύπωση των αλγορίθμων σ’ αυτό το βι-
βλίο. Στη συνέχεια περιγράφονται τα βασικά συστατικά στοιχεία της ψευδογλώσ-
σας. 

 Αλφάβητο 

Το σύνολο των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται στην ψευδογλώσσα περιλαμ-
βάνει όλα τα γράμματα της ελληνικής ή αγγλικής αλφαβήτου πεζά και κεφαλαία, 
τους αριθμητικούς χαρακτήρες 0-9 , αρκετούς ειδικούς χαρακτήρες και ένα γραφι-
κό σύμβολο το ←  (αριστερό βέλος) 
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Ζ = Υ

Αρχή 

Διάβασε 
Χ,Υ

Ζ= 0; 

Τύπωσε 
Χ

Τέλος 

Ζ = Υπόλοιπο 
Διαίρεσης Χ/Υ 

Χ = Υ 
Υ = Ζ

Σχήμα 1.1. Αλγόριθμος ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ με διάγραμμα ροής 

 Σταθερές 

Οι σταθερές στην ψευδογλώσσα μπορεί να είναι αριθμητικές ή αλφαριθμητικές. 
Για το σχηματισμό μιας αριθμητικής σταθεράς χρησιμοποιούνται οι αριθμητικοί 
χαρακτήρες και πιθανά ένας από τους χαρακτήρες +, -, .  ή/και το κόμμα. Το κόμ-
μα είναι το δεκαδικό σημείο, ενώ η τελεία χρησιμοποιείται για το χωρισμό των 
χιλιάδων. Π.χ. 5, 123,27, -1, 1.000.000  κ.λπ. Για πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές τι-
μές μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η εκθετική μορφή π.χ. 0,5x1012. 

Για το σχηματισμό μιας αλφαριθμητικής σταθεράς χρησιμοποιούνται οποιοιδήποτε 
χαρακτήρες περικλειόμενοι σε διπλά εισαγωγικά.  

Μια σταθερά μπορεί να έχει οποιοδήποτε πλήθος αριθμητικών ή αλφαριθμητικών 
χαρακτήρων αντίστοιχα.   

Ακόμη υπάρχουν οι λογικές σταθερές που είναι δύο, οι Αληθής και Ψευδής.  



Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση 24 

 Μεταβλητές 

Απλές. Για το σχηματισμό μιας μεταβλητής χρησιμοποιείται οποιοσδήποτε αριθ-
μός αλφαβητικών ή αριθμητικών χαρακτήρων και ο χαρακτήρας κάτω παύλα. Ο 
πρώτος χαρακτήρας είναι  αλφαβητικός. 

Οι μεταβλητές χαρακτηρίζονται ως αριθμητικές, αλφαριθμητικές ή λογικές ανάλο-
γα με την τιμή που θα αποδοθούν σε αυτές. Πριν από την απόδοση κάποιας τιμής 
σε μια μεταβλητή (με εντολή εισόδου ή εκχώρησης) η μεταβλητή έχει απροσδιόρι-
στη τιμή. 

Πινάκων. Οι μεταβλητές πινάκων σχηματίζονται όπως και οι απλές μεταβλητές, 
αλλά ακολουθούνται από ζεύγος παρενθέσεων ή αγκυλών που περικλείουν έναν ή 
περισσότερους δείκτες (indexes) χωριζόμενους με κόμμα. Π.χ. το τρίτο στοιχείο 
του μονοδιάστατου πίνακα Α γράφεται Α(3) ή Α[3] και το στοιχείο της i-στής 
γραμμής και j-στής στήλης του δισδιάστατου πίνακα Χ γράφεται Χ(i, j) ή X[i, j]. 
Μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί και ο συνήθης τυπογραφικός συμβολισμός Α3 
και Χij αντίστοιχα. 

Κάθε πίνακας μπορεί να έχει οποιοδήποτε πλήθος διαστάσεων και οποιοδήποτε 
πλήθος στοιχείων ανά διάσταση. Το πρώτο στοιχείο κάθε διάστασης είναι το υπ' 
αριθμόν 1. 

Δείκτες. Δείκτης (pointer) είναι μια μεταβλητή, η οποία κατακρατά τη θέση (διεύ-
θυνση) ενός κόμβου μιας δομής που χρησιμοποιεί δεσμική τεχνική (λίστες, δέν-
δρα). Για παράδειγμα, αν η μεταβλητή p είναι δείκτης προς έναν κόμβο λίστας, 
τότε οι μεταβλητές p.info και p.next διαθέτουν το περιεχόμενο του κόμβου και τη 
θέση του επόμενου κόμβου αντίστοιχα.   

 Τελεστές 

Τελεστές είναι τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις διάφορες πράξεις. Υπάρ-
χουν οι επόμενοι τελεστές. 

Αριθμητικοί. Οι αριθμητικοί τελεστές χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση αριθ-
μητικών πράξεων. Είναι οι: 

 + για πρόσθεση 
 - για αφαίρεση 
 *  για πολλαπλασιασμό 
 / για διαίρεση 
 mod για το υπόλοιπο ακεραίας διαίρεσης 
 div  για το πηλίκο ακεραίας διαίρεσης 
 ^ για ύψωση σε δύναμη 

Σημείωση: Για την πράξη της ύψωσης σε δύναμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο 
συνήθης τυπογραφικός συμβολισμός π.χ. 23. 
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Σχεσιακοί. Οι σχεσιακοί τελεστές χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση δύο τιμών. 
Το αποτέλεσμα μιας σύγκρισης είναι είτε «αληθής» είτε «ψευδής». Σχεσιακοί 
τελεστές είναι οι επόμενοι: 

 < μικρότερο 
 > μεγαλύτερο 
 = ίσο 
 ≤ μικρότερο ή ίσο 
 ≥ μεγαλύτερο ή ίσο 
 ≠ διάφορο 

Σημείωση: Αντί των τριών τελευταίων τελεστών μπορεί να χρησιμοποιηθούν και 
οι συνδυασμοί των χαρακτήρων <=, >= και <> αντίστοιχα. 

Λογικοί. Οι λογικοί τελεστές υλοποιούν τις συνήθεις λογικές πράξεις. Το αποτέ-
λεσμα μιας λογικής πράξης είναι «αληθής» ή «ψευδής». Είναι οι: «όχι», και «ή». 

Συναρτησιακοί τελεστές ή Συναρτήσεις. Μια συνάρτηση χρησιμοποιείται για να 
εκτελέσει μια προκαθορισμένη λειτουργία σε έναν τελεστέο (ή περισσότερους). 
Κάθε συνάρτηση έχει ένα όνομα ακολουθούμενο από ζεύγος παρενθέσεων που 
περικλείουν τον τελεστέο. Στην ψευδογλώσσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες 
οι συνηθισμένες συναρτήσεις, όπως οι τριγωνομετρικές ημ(x), συν(x), εφ(x),    
τοξεφ(x), οι μαθηματικές abs(x) για την απόλυτη τιμή, exp(x) για την ex, log(x) 
για το δεκαδικό λογάριθμο, ln(x) για το φυσικό λογάριθμο, sqr(x) για την τετρα-
γωνική ρίζα, int(x) για το ακέραιο μέρος κ.λπ. Ωστόσο είναι επιτρεπτό να χρησι-
μοποιηθούν και οι συνήθεις μαθηματικοί συμβολισμοί για ορισμένες από αυτές, 
όπως π.χ. [x] για το ακέραιο μέρος, |x| για την απόλυτη τιμή, x  για την τετραγω-
νική ρίζα. 

Τελεστές αθροίσματος και γινομένου. Σε σύνθετους αλγορίθμους μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και οι τελεστές ∑ και ∏ με σκοπό την απλοποίηση του αλ-
γορίθμου. Οι τελεστές αυτοί χρησιμοποιούνται όταν το άθροισμα ή γινόμενο δεν 
είναι το ζητούμενο αποτέλεσμα, αλλά ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης 
διαδικασίας.  

 Εκφράσεις 

Μια έκφραση μπορεί να είναι μια σταθερά, μια μεταβλητή ή μια τιμή που λαμβά-
νεται από ένα συνδυασμό σταθερών, μεταβλητών και συναρτήσεων με τη χρήση 
τελεστών. Σε κάθε έκφραση ακολουθείται η γνωστή από τα μαθηματικά ιεραρχία 
των πράξεων. Αν απαιτείται τροποποίηση της ιεραρχίας των πράξεων, αυτό επι-
τυγχάνεται με τη χρήση ζευγών παρενθέσεων.   
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Οι εκφράσεις διακρίνονται σε αριθμητικές και λογικές. Στις αριθμητικές χρησιμο-
ποιούνται μόνο αριθμητικοί τελεστές, ενώ στις λογικές χρησιμοποιούνται όλοι οι 
τελεστές.    

Για παράδειγμα η μαθηματική έκφραση: 
3b2a
12x

+
−  γράφεται στην ψευδογλώσσα 

(x^2 - 1) / (2*a + 3*b),  ενώ η: 0<x<2k+1 γράφεται   x>0 και x<2*k+1 

Οι σχεσιακοί τελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με αλφαριθμητικούς τε-
λεστέους. Για παράδειγμα η λογική έκφραση «αβγ» > «ααα» είναι αληθής. 

Σημείωση: Στην ψευδογλώσσα και ιδιαίτερα στη γραφή μεγάλων και πολύπλοκων 
εκφράσεων επιτρέπεται και η συνήθης μαθηματική γραφή, αρκεί να είναι σαφώς 
διατυπωμένη. 

1.2.3 Δομή Αλγορίθμου 
Κάθε αλγόριθμος ξεκινά με τη γραμμή 

Αλγόριθμος όνομα_αλγορίθμου 

και τελειώνει με τη γραμμή 

Τέλος όνομα_αλγορίθμου 

Το όνομα_αλγορίθμου σχηματίζεται σύμφωνα με τους κανόνες ονοματοδοσίας με-
ταβλητών. 

Μεταξύ αυτών των δύο γραμμών γράφονται οι εντολές του αλγορίθμου. Κάθε ε-
ντολή ορίζεται με μια δεσμευμένη λέξη, η οποία γράφεται με έντονα γράμματα 
στα έντυπα (βιβλία, σημειώσεις) και υπογραμμισμένη στα χειρόγραφα. Στο βιβλίο 
αυτό οι εντολές γράφονται με έντονα γράμματα. Οι εντολές είναι συνήθως ρήματα 
σε προστακτική π.χ. διάβασε, γράψε κ.λπ. 

Οι εντολές γράφονται σε ξεχωριστές γραμμές. Περισσότερες από μία εντολές μπο-
ρούν να γραφούν σε μία γραμμή, εφόσον διαχωρίζονται με το χαρακτήρα άνω-
κάτω τελεία «:»).  

Επεξηγηματικά σχόλια μπορούν να γράφονται οπουδήποτε στο σώμα του αλγο-
ρίθμου. Ένα σχόλιο αρχίζει με τον χαρακτήρα θαυμαστικό «!». 

Στη συνέχεια επεξηγούνται οι εντολές του αλγορίθμου. 

 Εκχώρηση, Είσοδος και  Έξοδος Τιμών 

Η γενική μορφή της εντολής εκχώρησης είναι:  Μεταβλητή ←  Έκφραση 

και η λειτουργία της είναι «εκτελούνται οι πράξεις στην έκφραση και η τιμή της 
εκχωρείται (αποδίδεται, μεταβιβάζεται) στη μεταβλητή». 
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Η εντολή: Αντιμετάθεσε μ1, μ2 αντιμεταθέτει τις τιμές των μεταβλητών μ1 και μ2. 

Εκχώρηση τιμών επιτυγχάνεται και με τις εντολές εισόδου.  

Η εντολή Διάβασε λίστα_μεταβλητών επιτρέπει την είσοδο τιμών και την εκχώρη-
ση αυτών στις μεταβλητές που αναφέρονται στη λίστα_μεταβλητών. 

Για την έξοδο τιμών (αποτελεσμάτων) μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εντολές 
Γράψε, Εμφάνισε ή Εκτύπωσε με ίδια σύνταξη. Κάθε μία από αυτές τις εντολές 
συνοδεύεται από μια λίστα μεταβλητών ή σταθερών. Π.χ. Γράψε «Τιμή=», value. 

Σημείωση: Και οι τρεις εντολές εξόδου είναι ισοδύναμες. Υπάρχουν και οι τρεις, 
διότι αν και ο αλγόριθμος επιλύει ένα πρόβλημα, ωστόσο συνήθως προορίζεται να 
μετατραπεί σε πρόγραμμα υπολογιστή. Στον προγραμματισμό χρειάζεται να προσ-
διορίζεται η συσκευή εξόδου. Έτσι χρησιμοποιείται η Εμφάνισε για την οθόνη, η 
Εκτύπωσε για τον εκτυπωτή και η Γράψε για οποιαδήποτε. Με την ίδια έννοια 
στην εντολή Διάβασε η είσοδος των δεδομένων υποτίθεται ότι γίνεται από την 
πρότυπη συσκευή εισόδου, το πληκτρολόγιο. Είσοδος και έξοδος δεδομένων μπο-
ρεί να γίνει και από/προς βοηθητική μνήμη.   

Εναλλακτική είσοδος και έξοδος τιμών παρέχεται με τη χρήση των εντολών Δεδο-
μένα και Αποτελέσματα. Η εντολή Δεδομένα γράφεται δεύτερη (μετά την εντολή 
Αλγόριθμος) και περιγράφει εντός των συμβόλων // .... // τα δεδομένα του αλγο-
ρίθμου, δηλαδή τις μεταβλητές που έχουν ήδη κάποια τιμή. Αντίστοιχα η εντολή 
Αποτελέσματα γράφεται προτελευταία και περιέχει τις μεταβλητές εξόδου.  

Η χρήση των εντολών Δεδομένα και Αποτελέσματα γενικά προτιμάται προκειμέ-
νου ο αλγόριθμος να απαλλαγεί από τις λεπτομέρειες εισόδου/εξόδου και να επικε-
ντρωθεί στο πρόβλημα που επιλύει (εκτός βέβαια αν το πρόβλημα είναι η εισαγω-
γή δεδομένων). Επίσης η χρήση τους συνιστάται στην περίπτωση που τα δεδομένα 
εισόδου ή/και εξόδου είναι πολυπληθή, όπως για παράδειγμα σε προβλήματα επε-
ξεργασίας πινάκων.  

Για τους παραπάνω λόγους σε αυτό το βιβλίο χρησιμοποιούνται οι εντολές Δεδο-
μένα/Αποτελέσματα  για την είσοδο/έξοδο. 

 Δομές Επιλογής 

• Απλή 

Αν συνθήκη τότε εντολή 
             ή 
Αν συνθήκη τότε 
 εντολές 
Τέλος_αν 
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• Διπλή 

Αν συνθήκη τότε 
 εντολές 
αλλιώς 
 εντολές 
Τέλος_αν 

 
• Σύνθετη 

Αν συνθήκη_1 τότε 
 εντολές_1 
αλλιώς_αν συνθήκη_2 τότε 
 εντολές_2 
.................. 
αλλιώς_αν συνθήκη_ν τότε 
 εντολές_ν 
αλλιώς 
 εντολές_αλλιώς 
Τέλος_αν 

 
• Πολλαπλή 

Επέλεξε έκφραση 
 Περίπτωση τιμές_1 
  εντολές_1 
 Περίπτωση τιμές_2 
  εντολές_2 
 ............................... 
 Περίπτωση τιμές_ν 
  εντολές_ν 
 Περίπτωση αλλιώς 
  εντολές_αλλιώς 
Τέλος_επιλογών 

 
Σε αυτή τη δομή οι τιμές_i μπορεί να είναι: 

 διάφορες τιμές (αριθμητικές ή αλφαριθμητικές) χωριζόμενες με κόμμα π.χ. 1, 3, 
7, 11  

 τιμές που ορίζονται με τη χρήση ενός σχεσιακού τελεστή π.χ. > 10  

 τιμές που είναι όροι αριθμητικής προόδου με λόγο 1 π.χ. από 5 μέχρι 10. 
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 Δομές Επανάληψης 

• Δομή 'Όσο ... επανάλαβε 

'Όσο συνθήκη επανάλαβε 
 εντολές 
Τέλος_επανάληψης

 
Εκτελούνται οι εντολές όσο η συνθήκη είναι αληθής 

• Δομή Αρχή_επανάληψης ... Μέχρις_ότου 

Αρχή_επανάληψης 
 εντολές 
Μέχρις_ότου συνθήκη

 
Εκτελούνται οι εντολές μέχρις ότου η συνθήκη γίνει αληθής. 

• Δομή Για ... από ... μέχρι 

Για μεταβλητή από τ1 μέχρι τ2 [με βήμα β] 
 εντολές 
Τέλος_επανάληψης

 
Εκτελούνται οι εντολές με αρχική τιμή της μεταβλητής τ1 μέχρι και την τελική τιμή 
της μεταβλητής τ2. 

Στη δομή αυτή τ1, τ2 είναι αριθμητικές σταθερές, μεταβλητές ή εκφράσεις. Πρέπει 
τ1 ≤ τ2, αν β>0 και τ1 ≥ τ2, αν β<0. Το βήμα β, αν είναι 1, παραλείπεται. 

• Γενικό Επαναληπτικό Σχήμα 

 

Κάνε  [ {όσο | μέχρις ότου} συνθήκη ] 
 εντολές 
επανάληψη 

2η σύνταξη 

Κάνε 
 εντολές 
επανάληψη [ {όσο | μέχρις ότου} συνθήκη ]

1η σύνταξη 
 

 

 

 

 

 

Εκτελούνται οι εντολές όσο ισχύει η συνθήκη ή μέχρις ότου να ισχύσει η συνθήκη 
είτε στην αρχή είτε στο τέλος του βρόχου. 
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Σε αυτό το σχήμα θα υπάρχει ένα μόνο εκ των όσο και μέχρις ότου ή κανένα. Στην 
τελευταία περίπτωση δημιουργείται ατέρμων βρόχος. 

 Εντολή Έξοδος 

Η εντολή αυτή προκαλεί την έξοδο από μια επαναληπτική διαδικασία ή από έναν 
αλγόριθμο, όταν πληρείται κάποια συνθήκη. Παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο τερ-
ματισμού μιας επανάληψης ή μιας διαδικασίας (αλγόριθμου). 

 Κλήση Αλγόριθμου από Αλγόριθμο 

Ένας αλγόριθμος μπορεί να κληθεί από έναν άλλο αλγόριθμο με χρήση της εντο-
λής Κάλεσε. Η επικοινωνία μεταξύ των δύο αλγορίθμων μπορεί να γίνει με τους 
επόμενους τρόπους. 

• Με Χρήση Καθολικών Μεταβλητών 

Στην περίπτωση αυτή οι μεταβλητές των δύο αλγορίθμων είναι κοινές. Το γεγονός 
αυτό επισημαίνεται με τη χρήση της δηλωτικής εντολής Καθολικές Μεταβλητές 
στην αρχή του καλούντος αλγορίθμου. 

 Παράδειγμα 1.3 
Αλγόριθμος Καλών 
Καθολικές Μεταβλητές  α, β, γ 
Διάβασε α, β 
Κάλεσε Καλούμενος 
Γράψε "Αποτέλεσμα = ", γ 
Τέλος Καλών 

Αλγόριθμος Καλούμενος 
γ ← α + β 
Τέλος Καλούμενος 

Στον καλούμενο αλγόριθμο δεν υπάρχουν οι εντολές Δεδομένα και Αποτελέσμα-
τα μια και χρησιμοποιούνται ίδιες μεταβλητές με αυτές του καλούντος αλγόριθ-
μου. Όλες οι εντολές του καλούμενου αλγόριθμου μπορούν να εντεθούν στον κα-
λούντα στη θέση της εντολής Κάλεσε. 

Ο τρόπος αυτός γενικά προτιμάται, όταν υπάρχουν πολλές μεταβλητές σε ένα πρό-
βλημα ή όταν καλούνται πολλοί και διαφορετικοί αλγόριθμοι από έναν (κύριο) 
αλγόριθμο, οι οποίοι επεξεργάζονται τα ίδια δεδομένα. 

• Με Μεταβίβαση Τιμών 

Στον τρόπο αυτό η εντολή Κάλεσε συνοδεύεται με το όνομα του καλούμενου αλ-
γορίθμου ακολουθούμενο από λίστα μεταβλητών ή σταθερών μέσα σε παρενθέ-
σεις. Οι τιμές των μεταβλητών ή σταθερών μεταβιβάζονται, κατά την κλήση, στις 
αντίστοιχες μεταβλητές της γραμμής Δεδομένα του καλούμενου αλγορίθμου. Όταν 
ο καλούμενος αλγόριθμος τερματίσει τη λειτουργία του, γίνεται επιστροφή στην 
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αμέσως επόμενη εντολή της Κάλεσε. Κατά την επιστροφή μπορεί επίσης να μετα-
βιβάζονται τιμές της εντολής Αποτελέσματα. 

 Παράδειγμα: 1.4 
Αλγόριθμος Καλών 
Διάβασε α, β 
Κάλεσε Καλούμενος (α, β, γ) 
Γράψε "Αποτέλεσμα = ", γ 
Τέλος Καλών 

Αλγόριθμος Καλούμενος 
Δεδομένα // x, y // 
z ← x + y 
Αποτελέσματα  // z // 
Τέλος Καλούμενος 

Η αντιστοιχία των μεταβλητών των δύο αλγορίθμων γίνεται με τη σειρά που ανα-
φέρονται στις αντίστοιχες γραμμές, δηλ. α ⇒ x, β ⇒ y και γ ⇐ z.  

Συνώνυμες μεταβλητές διαφορετικών αλγορίθμων δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ 
τους. 

Ο τρόπος αυτός προτιμάται όταν επιδιώκεται ανεξαρτησία των καλούμενων αλγο-
ρίθμων από τους καλούντες. Έτσι επιτυγχάνεται η επαναχρησιμοποίηση των αλγο-
ρίθμων σε διάφορα προβλήματα. Στο βιβλίο αυτό χρησιμοποιείται ο τρόπος αυτός. 

• Μεικτός Τρόπος 

Και οι δύο προηγούμενοι τρόποι μπορούν να αναμειχθούν. Σε αυτήν την περίπτω-
ση άλλες μεταβλητές θα είναι καθολικές και άλλες θα μεταβιβάζονται κατά την 
κλήση. 

• Αναδρομή  

Ένας αλγόριθμος μπορεί να καλεί και τον εαυτό του (αναδρομική κλήση). Στο ε-
πόμενο παράδειγμα παρουσιάζεται ο αναδρομικός αλγόριθμος υπολογισμού του 
μέγιστου κοινού διαιρέτη (αλγόριθμος του Ευκλείδη).   

Αλγόριθμος ΜΚΔ 
Δεδομένα // x, y // 
z ← x mod y 
Αν z ≠ 0 τότε 
 Κάλεσε ΜΚΔ (y, z, m) 
αλλιώς  
 m ← y 
Τέλος_αν 
Αποτελέσματα // m // 
Τέλος ΜΚΔ  
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1.3 Προβλήματα, Αλγόριθμοι και Λύσεις  
Ουσιαστικά, όταν δοθεί κάποιο πρόβλημα, η επίλυσή του με τη βοήθεια του Η/Υ 
διέρχεται από την εύρεση του κατάλληλου αλγορίθμου και τη δημιουργία του α-
ντίστοιχου προγράμματος. Όμως τίθενται μια σειρά από ερωτήματα, όπως: 

 Για κάθε πρόβλημα πρέπει να βρεθεί και ένας αλγόριθμος; 

 Για κάθε πρόβλημα υπάρχει ένας μόνο αλγόριθμος; 

 Αν για κάθε πρόβλημα υπάρχουν περισσότεροι του ενός αλγόριθμοι, ποιος είναι 
ο ικανότερος; 

 Αν για ένα πρόβλημα υπάρχει ένας αλγόριθμος, αυτός δίνει πάντοτε λύση; 

1.3.1 Είδη Προβλημάτων 
Υπάρχουν τρεις γενικές περιπτώσεις προβλημάτων τα οποία μπορούν ή όχι να επι-
λυθούν, δηλαδή να υπάρχει ή να μην υπάρχει ο κατάλληλος αλγόριθμος. 

 Κανονικά Προβλήματα  

Πρόκειται για τα προβλήματα για τα οποία υπάρχει ένας τουλάχιστον ικανός αλ-
γόριθμος, ο οποίος να μπορεί να τα επιλύσει. 

 Άλυτα Προβλήματα 

Είναι εκείνα τα προβλήματα για τα οποία έχει αποδειχθεί, ότι δεν υπάρχει κανένας 
ικανός αλγόριθμος για να τα επιλύσει. 

 Ανοικτά Προβλήματα 

Είναι τα προβλήματα για τα οποία  δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα κάποιος αλγόριθ-
μος επίλυσής τους, αλλά δεν έχει αποδειχθεί και η μη ύπαρξη αλγορίθμου. 

Σήμερα τα άλυτα προβλήματα είναι ελάχιστα, αλλά τα ανοικτά ξεπερνούν τα 500. 

1.3.2 Αντιστοιχία Προβλήματος και Αλγορίθμου 
Για τα κανονικά προβλήματα θα υπάρχει πάντα ένας τουλάχιστον αλγόριθμος για 
κάθε πρόβλημα. Ένας τέτοιος αλγόριθμος δεν λύνει μόνο μια συγκεκριμένη περί-
πτωση, αλλά όλες τις δυνατές παρόμοιες περιπτώσεις καθόσον ένα πρόβλημα είναι 
ένα σύνολο από παραπλήσιες ερωτήσεις με δεδομένα (π.χ. αριθμούς, γραφήματα, 
κ.λπ.), που διαφέρουν ποσοτικά από ερώτηση σε ερώτηση. Κάθε λοιπόν ερώτηση 
λέγεται Στιγμιότυπο (Instance) του προβλήματος. Έτσι, ο ΜΚΔ των 27 και 78 εί-
ναι ένα στιγμιότυπο του προβλήματος της εύρεσης του ΜΚΔ δύο θετικών ακεραί-
ων, που λύνει ο αλγόριθμος του Ευκλείδη, ο οποίος ισχύει για κάθε ζευγάρι θετι-
κών ακεραίων. Συνήθως, για να επιβεβαιωθεί ότι ένας αλγόριθμος πραγματικά λύ-



1ο Κεφάλαιο: Αλγοριθμική 33 

νει ένα (καλώς διατυπωμένο μαθηματικό) πρόβλημα, πρέπει να μπορεί να αποδει-
χθεί αυστηρά η ορθότητά του, διαδικασία που μελετά η Αριθμητική Ανάλυση. 

1.3.3 Σύγκλιση Αλγορίθμου 
Ένας αλγόριθμος λέγεται ότι συγκλίνει, όταν μπορεί να βρει τη λύση του αντίστοι-
χου προβλήματος.  

Τρία είναι τα βασικά ερωτήματα τα οποία θέτει η σύγκλιση του αλγόριθμου: 

 Κριτήρια Σύγκλισης 

Είναι πιθανό κάποιος αλγόριθμος να επιλύει το αντίστοιχο πρόβλημα κάτω από 
κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες και αποτελούν τα κριτήρια σύγκλισης του αλγό-
ριθμου. Άλλοι αλγόριθμοι συγκλίνουν πάντα και άλλοι έχουν κριτήρια σύγκλισης. 

 Σταθερότητα Σύγκλισης 

Ορισμένες φορές, μικρές ποσοτικές διακυμάνσεις των δεδομένων εισόδου του αλ-
γόριθμου μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες μεταβολές στις λύσεις του προβλήμα-
τος. Αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με τη θεώρηση του σφάλματος 
υπολογισμού (βλέπε επόμενο Κεφάλαιο). Άλλοι αλγόριθμοι επηρεάζονται ελάχι-
στα από την ύπαρξη του σφάλματος υπολογισμών και άλλοι πολύ. 

 Ταχύτητα Σύγκλισης 

Η ταχύτητα σύγκλισης ενός αλγορίθμου συνδέεται με την αποδοτικότητά του. Συ-
νήθως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πόσα βήματα κάνει ο αλγόριθμος αυτός 
για να λύσει το πρόβλημα και στο πόση μνήμη του Η/Υ χρησιμοποιεί. 

Ο αλγόριθμος "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ", για παράδειγμα,  χρησιμοποιεί ελάχιστη μνήμη 
(τρεις ακεραίους). Αλλά πόσα βήματα κάνει; Κάθε επανάληψη περιλαμβάνει την 
εκτέλεση τεσσάρων βημάτων (έλεγχος της συνθήκης του όσο, υπολογισμός του z 
και δύο εντολές εκχώρησης). Επομένως κάνει συνολικά 4α βήματα, όπου α είναι ο 
αριθμός των επαναλήψεων. Αλλά πόσες θα είναι οι επαναλήψεις; Το ότι για x = 27 
και y = 78 γίνονται τέσσερις επαναλήψεις δεν είναι πολύ διαφωτιστικό διότι επιζη-
τείται ο υπολογισμός του αριθμού των επαναλήψεων για κάθε ζευγάρι ακεραίων  
x, y. Ο D. Knuth υπολόγισε ότι ο αριθμός των επαναλήψεων είναι περίπου ίσος με 
τον λογάριθμο του x (ή του y). Δηλαδή, για να υπολογίσει το ΜΚΔ του x και y, ο 
αλγόριθμος του Ευκλείδη κάνει 4logx βήματα. Συνήθως παραλείπονται σταθερές, 
όπως το 4 και λέμε ότι η πολυπλοκότητα του αλγόριθμου είναι O(logx) (διαβάζε-
ται «της τάξης logx»). Αυτή η πολυπλοκότητα συνδέεται άμεσα τόσο με το χρόνο 
ο οποίος απαιτείται από τον Η/Υ, όσο και με το βαθμό χρήσης της μνήμης του 
Η/Υ. Βασική επιδίωξη είναι η εύρεση ενός αλγορίθμου με τη μικρότερη δυνατή 
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πολυπλοκότητα, αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται η Θεωρία της Πολυπλοκό-
τητας (Complexity Theory). 

Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι, επειδή οι σύγχρονοι Η/Υ διαθέτουν ισχυρή 
υπολογιστική ικανότητα και μεγάλες μνήμες, η μελέτη της πολυπλοκότητας ενός 
αλγορίθμου(εύρεση του βέλτιστου αλγόριθμου) αφορά ουσιαστικά αλγορίθμους 
προβλημάτων με ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό επαναλήψεων και δεδομένων εισόδου, 
ενώ δεν παίζει σχεδόν κανένα ρόλο στα προβλήματα με μικρό ή μεσαίο αριθμό 
επαναλήψεων και δεδομένων εισόδου. 

1.3.4 Είδη Αλγορίθμων 

 Άριστος ή Βέλτιστος (Optimal) 

Ονομάζεται έτσι ένας αλγόριθμος όταν βρίσκει τη βέλτιστη λύση για κάθε στιγμιό-
τυπο του προβλήματος . 

 Προσεγγιστικός ή Ευριστικός (Approximation ή Heuristic) 

Όταν η λύση ενός προβλήματος είναι πολύ δύσκολη και η εύρεση του άριστου αλ-
γορίθμου ιδιαίτερα πολύπλοκη αν όχι αδύνατη, τότε χρησιμοποιούνται οι Προσεγ-
γιστικοί ή Ευριστικοί αλγόριθμοι οι οποίοι προσεγγίζουν την άριστη λύση του 
προβλήματος για κάθε στιγμιότυπο. 

 Αναδρομικός (Recursive) 

Πολλές επιστημονικές εφαρμογές χρησιμοποιούν συναρτήσεις ή σχέσεις γενικότε-
ρα οι οποίες στον ορισμό τους επαναλαμβάνουν τον εαυτό τους.  Αυτές οι συναρ-
τήσεις ή σχέσεις ονομάζονται αναδρομικές (recursive). Για παράδειγμα το παρα-
γοντικό ενός μη αρνητικού αριθμού ν μπορεί να οριστεί ως εξής: 

ν! = ν(ν-1)! για ν ≥ 1                                                (1) 

      0! = 1                                                                        (2) 

Στη σχέση (1) το παραγοντικό του ν ορίζεται χρησιμοποιώντας το παραγοντικό του 
(ν-1). Ο όρος αναδρομικότητα εκφράζει ότι για να βρεθεί η τιμή του ν! πρέπει να 
βρεθεί η τιμή του (ν-1)!, η τιμή του οποίου χρειάζεται την τιμή του (ν-2)! κοκ. 

Οι αναδρομικοί ορισμοί έχουν δύο συστατικά μέρη: Μια αναδρομική σχέση (στο 
παράδειγμα η (1)) και μια βάση (στο παράδειγμα η (2)). Χωρίς τη βάση του ανα-
δρομικού ορισμού θα υπήρχε ένας κυκλικός ορισμός και η αναδρομική σχέση θα 
ήταν εντελώς άχρηστη, αφού δεν θα υπήρχε τρόπος να τελειώσει και να δώσει κά-
ποια τιμή. Στο παράδειγμα του παραγοντικού χωρίς τη σχέση (2), η (1) δεν έχει 
νόημα. 
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Στην επιστήμη των υπολογιστών είναι πολύ συχνή η χρήση της αναδρομικότητας. 
Στις αναδρομικές διαδικασίες πρέπει να δίνεται προσοχή τόσο στο σημείο, όπου 
πρέπει μια σχέση να καλέσει τον εαυτό της, όσο και στον τρόπο με τον οποίο τε-
λειώνει η αναδρομικότητα. 

Μια γλώσσα προγραμματισμού είναι φυσικό (όσον αφορά τον ορισμό της) να δέ-
χεται αναδρομικές διαδικασίες, αφού οι εντολές οι οποίες περιέχονται σε μια δια-
δικασία μπορούν να καλέσουν διαδικασίες και επομένως ακόμη και την ίδια. 
Χρειάζεται ιδιαίτερη απαγόρευση στον ορισμό μιας γλώσσας, για να μην επιτρέπει 
αναδρομικότητα. 

Όμως η υλοποίηση της αναδρομικότητας απαιτεί τη μετάφραση σε έναν ειδικό 
κώδικα μηχανής την οποία οι πρώτες γλώσσες όπως η FORTRAN δεν το επέτρε-
παν. Το πρόβλημα έγκειται στο ότι οι μεταβλητές ενός προγράμματος αντιστοι-
χούν σε θέσεις μνήμης και όταν η διαδικασία καλεί τον εαυτό της θα χρησιμο-
ποιήσει τις ίδιες θέσεις καταστρέφοντας τις προηγούμενες τιμές. Έτσι οι αναδρο-
μικές διαδικασίες χρησιμοποιούν μια Στοίβα (Stack) όπου αποθηκεύονται τα πε-
ριεχόμενα των μνημών τα οποία πρέπει να φυλαχθούν. Όταν η διαδικασία τελειώ-
σει το περιεχόμενο των αποθηκευμένων μνημών επανέρχεται από τη στοίβα στις 
προηγούμενες θέσεις τους. 

Οι σύγχρονες γλώσσες επιτρέπουν αναδρομικές διαδικασίες. Βέβαια, αναδρομικά 
προγράμματα μπορούν να γραφούν και σε γλώσσες οι οποίες δεν επιτρέπουν ανα-
δρομικές διαδικασίες, αλλά απαιτείται ο ρητός προγραμματισμός της στοίβας, κα-
θώς και της αποθήκευσης και επαναφοράς των τιμών των μεταβλητών στο ίδιο το 
πρόγραμμα. 

 Η χωρίς διάκριση χρήση αναδρομικότητας φυσικά δεν συνιστάται. Ο προγραμμα-
τιστής πρέπει, να σταθμίσει. από τη μια το όφελος ενός απλού αναδρομικού προ-
γράμματος, το οποίο γράφεται πιο εύκολα, και από την άλλη τον επιπλέον χρόνο 
τον οποίο απαιτεί η εκτέλεση του προγράμματος και τη δυσκολία για τις διορθώ-
σεις του προγράμματος (debugging). 

 Παράλληλοι Αλγόριθμοι 

Ο ορισμός του αλγόριθμου ο οποίος δόθηκε προηγούμενα, συμφωνεί με τη φιλο-
σοφία των περισσότερων σύγχρονων Η/Υ , στους οποίους, διαθέτοντας  μια Κε-
ντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) οι εντολές εκτελούνται διαδοχικά, η μια με-
τά την άλλη. Όμως η ύπαρξη προβλημάτων με πάρα πολύ μεγάλο απαιτούμενο 
χρόνο υπολογισμού της λύσης ενός προβλήματος, δημιούργησε την ανάγκη εύρε-
σης αλγορίθμων όπου ορισμένα ή μια σειρά από βήματα θα μπορούσαν να εκτε-
λούνται παράλληλα (ταυτόχρονα). Δηλαδή, η εκτέλεση του ενός βήματος δεν ε-
ξαρτάται από την εκτέλεση του άλλου. Αλγόριθμοι αυτής της μορφής ονομάζονται 
Παράλληλοι αλγόριθμοι και βέβαια δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς την ύπαρ-
ξη πολλαπλών ΚΜΕ στο σύστημα του Η/Υ (multiprocessing systems). 



 


