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Έννοια του Αλγορίθμου και Προγραμματισμός
Τι ονομάζουμε πρόβλημα;
Πρόβλημα ονομάζουμε κάθε ζήτημα που τίθεται για επίλυση και κάθε κατάσταση που μας
απασχολεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Έννοιες ενός προβλήματος :
Δεδομένα προβλήματος : τα στοιχεία που μας είναι γνωστά
Ζητούμενο : αυτό που ψάχνουμε
Επίλυση προβλήματος : η διαδικασία μέσω της οποίας βρίσκουμε το ζητούμενο και επιτυγχάνουμε
το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Κατηγορίες προβλημάτων ως προς τη λύση τους
1. που γνωρίζουμε ήδη τη λύση τους (πχ εμβαδόν κύκλου)
2. που δεν μπορούμε να επιλύσουμε με τις μέχρι τώρα γνώσεις μας (πχ πρόβλεψη σεισμών)
3. που έχει αποδειχτεί ότι δεν μπορούμε να τα επιλύσουμε (πχ ταξίδι στο παρελθόν)
Διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος
1. κατανόηση του προβλήματος
2. ανάλυση του προβλήματος σε απλούστερα προβλήματα
3. αντιμετώπιση απλούστερων προβλημάτων
Τι είναι ο Αλγόριθμος ;
Αλγόριθμος ονομάζεται η σαφής και ακριβής περιγραφή ενός συνόλου ξεχωριστών οδηγιών ενεργειών, με τη συγκεκριμένη σειρά που πρέπει αυτές να γίνουν, για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα
ή να εκτελέσουμε μία εργασία
η οποία έχει τις παρακάτω ιδιότητες :
α) έχει σαφήνεια (σαφής)
β) είναι λεπτομερής και αναλυτική
– οι οδηγίες να είναι εκφρασμένες με απλά λόγια και απόλυτα κατανοητές ώστε να
μη αφήσουμε κανένα περιθώριο σε αυτόν που θα τις εκτελέσει να αναλάβει
οποιαδήποτε πρωτοβουλία
γ) είναι πλήρης
–να περιλαμβάνει όλες τις πιθανές καταστάσεις που ενδεχομένως να συναντήσει
αυτός που θα τον εκτελέσει
δ) οδηγεί με βεβαιότητα στο επιθυμητό αποτέλεσμα και μάλιστα σε συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. (αποτελεσματικός)
– να είμαστε σίγουροι ότι κάποτε θα τελειώσει και να οδηγεί πάντα στο ίδιο
αποτέλεσμα ανεξάρτητα από τον ποιος θα τον εκτελέσει
ε) μπορεί να εκτελεσθεί από αυτόν στον οποίο θα ανατεθεί (πραγματοποιήσιμος)
- να έχουμε λάβει υπόψη σε ποιον απευθύνεται ο αλγόριθμος αυτός και να τον
προσαρμόσουμε στις δυνατότητες και την εμπειρία του.
Επιπλέον ένας αλγόριθμος είναι επιθυμητό να είναι :
ταχύς, οικονομικός και γενικός
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Πως προκύπτει ένα πρόγραμμα ;
Το πρόγραμμα είναι η αναπαράσταση (κωδικοποίηση) ενός αλγορίθμου γραμμένη σε γλώσσα
κατανοητή για έναν υπολογιστή. Όταν δημιουργούμε έναν αλγόριθμο ο οποίος θα απευθύνεται σε
έναν υπολογιστή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις δυνατότητες που έχει ο υπολογιστής αυτός.
Θα πρέπει ο αλγόριθμος να χρησιμοποιεί μόνο βήματα-ενέργειες που είναι σε θέση να καταλάβει ο
υπολογιστής μας. Κάθε βήμα του αλγορίθμου μας, δηλαδή, θα πρέπει να αντιστοιχεί και σε μία από
τις εντολές που είναι σε θέση να εκτελέσει ο υπολογιστής. Προϋπόθεση λοιπόν, είναι να
γνωρίζουμε το ρεπερτόριο (σετ) εντολών του συγκεκριμένου υπολογιστή.
Τι ονομάζουμε γλώσσες προγραμματισμού ;
Γλώσσες προγραμματισμού ονομάζουμε τις τεχνητές γλώσσες με τις οποίες μπορούμε να
επικοινωνήσουμε με έναν υπολογιστή.
Χαρακτηριστικά γλώσσας προγραμματισμού :
1. Αλφάβητο
2. Λεξιλόγιο
3. Σύνταξη
Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι γλώσσες προγραμματισμού
Α. Γλώσσες χαμηλού επιπέδου είναι αυτές που είναι πιο κοντά στη δομή του υπολογιστή και
απόμακρες για τον άνθρωπο.
Χαρακτηριστικό: Είναι διαφορετικές για κάθε τύπο Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας.
Αυτές είναι :
1. Η γλώσσα μηχανής είναι η μόνη ΄΄γλώσσα΄΄, τις εντολές της οποίας μπορούν να
΄΄καταλάβουν΄΄ τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του υπολογιστή.
Έχει δυαδική μορφή (αποτελείται από τα ψηφία 0 και 1)
2. Η συμβολική γλώσσα είναι η γλώσσα χαμηλού επιπέδου η οποία αντί για δυαδικούς
αριθμούς χρησιμοποιεί λέξεις που είναι πιο εύκολο να θυμάται ένας άνθρωπος.
Β. Γλώσσες υψηλού επιπέδου είναι αυτές που είναι πιο κοντά στις γλώσσες που χρησιμοποιούμε
εμείς οι άνθρωποι.
Χαρακτηριστικό: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε τύπο Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας είναι δηλαδή ίδια για όλους τους υπολογιστές και δεν εξαρτάται από την κατασκευή τους.
Τι ονομάζουμε ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον ;
Είναι η εφαρμογή ή οποία μας παρέχει το περιβάλλον εργασίας το οποίο μας προσφέρει όλα τα
εργαλεία που χρειαζόμαστε για να αναπτύσσουμε γρήγορα και εύκολα ένα πρόγραμμα σε μία
συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού.
Περιλαμβάνει τα παρακάτω εργαλεία :
1. κειμενογράφος ο οποίος χρησιμεύει για τη σύνταξη και τη διόρθωση του προγράμματος
2. μεταφραστής ο οποίος μετατρέπει τις εντολές στη μορφή που τις καταλαβαίνει ένας
επεξεργαστής, δηλαδή σε γλώσσα μηχανής.
Ο μεταφραστής είναι το βοηθητικό πρόγραμμα με το οποίο κάνουμε τη μετατροπή ενός
προγράμματος το οποίο είναι γραμμένο με μία γλώσσα υψηλού επιπέδου, σε γλώσσα μηχανής.
Υπάρχουν δύο ειδών μεταφραστές: οι μεταγλωττιστές και οι διερμηνείς.
Διαδικασία μετατροπής προγράμματος από γλώσσα υψηλού επιπέδου σε γλώσσα μηχανής :
Κειμενογράφος
Μεταφραστής
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Πηγαίο πρόγραμμα

Εκτελέσιμο πρόγραμμα
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