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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 

2.1 Τι είναι Αλγόριθμος 

Αλγόριθμος ονομάζεται μια πεπερασμένη ακολουθία αυστηρώς καθορισμένων εντολών, 

καθεμία από τις οποίες εκτελείται σε πεπερασμένο μήκος χρόνου, για την επίλυση ενός 

προβλήματος. 

Κάθε αλγόριθμος, προκειμένου να χαρακτηριστεί πλήρης, πρέπει να διαθέτει τα εξής κριτήρια 

(χαρακτηριστικά): 

 Είσοδος (input): είναι το σύνολο των τιμών που δέχεται ο αλγόριθμος ως δεδομένα για την 

επίλυση του προβλήματος (καμία, μία ή περισσότερες τιμές). Υπάρχει λοιπόν η περίπτωση 

η είσοδος να είναι το κενό σύνολο, όταν για παράδειγμα ο αλγόριθμος δημιουργεί και 

επεξεργάζεται κάποιες πρωτογενείς τιμές με τη βοήθεια συναρτήσεων παραγωγής τυχαίων 

αριθμών ή με τη βοήθεια άλλων απλών εντολών. 

 Έξοδος (output): είναι το σύνολο των τιμών που δίνει ο αλγόριθμος ως αποτέλεσμα προς 

το χρήστη ή προς έναν άλλον αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος πρέπει να δημιουργεί τουλάχιστον 

μία τιμή ως αποτέλεσμα (δεν μπορεί να είναι το κενό σύνολο). 

 Καθοριστικότητα (definiteness): οι εντολές ενός αλγορίθμου πρέπει να είναι επακριβώς 

και αυστηρώς καθορισμένες, ώστε η εκτέλεσή τους να γίνεται χωρίς καμιά αμφιβολία και 

να μην απαιτούνται πρόσθετες επεξηγήσεις. Λόγου χάριν, μία εντολή διαίρεσης δεν πρέπει 

να γίνει στην περίπτωση που ο διαιρέτης λαμβάνει μηδενική τιμή. 

 Περατότητα (finiteness): κάθε αλγόριθμος πρέπει να προσδιορίζει τη λύση ενός 

προβλήματος μετά την εκτέλεση πεπερασμένου πλήθους εντολών και σε πεπερασμένο 

χρόνο. 

 Αποτελεσματικότητα (effectiveness): κάθε μεμονωμένη εντολή του αλγόριθμου πρέπει να 

απλή. Αυτό σημαίνει ότι μια εντολή δεν αρκεί να έχει ορισθεί, αλλά πρέπει να είναι και 

εκτελέσιμη. 

Η έννοια του αλγορίθμου δεν συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με προβλήματα της 

Πληροφορικής. 
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2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων 

Οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να περιγράψουμε έναν αλγόριθμο είναι οι ακόλουθοι: 

 Ελεύθερο κείμενο (free text): ο αλγόριθμος εκφράζεται σε απλή καθημερινή γλώσσα. Ο 

τρόπος αυτός αποτελεί τον πιο ανεπεξέργαστο και αδόμητο τρόπο παρουσίασης 

αλγορίθμου και στην πράξη δε χρησιμοποιείται καθώς δημιουργεί πολλά προβλήματα. 

 Φυσική γλώσσα (natural language) με βήματα: πρόκειται για μικρή βελτίωση του 

προηγούμενου, καθώς εδώ τα βήματα του αλγορίθμου χωρίζονται και αριθμούνται. 

Παραμένει ωστόσο το πρόβλημα της ασαφούς διατύπωσης, της χαμηλότατης 

καθοριστικότητας, της δύσκολης μεταφοράς σε γλώσσα προγραμματισμού και υλοποίησης 

του αλγορίθμου. 

 Διαγραμματικές τεχνικές (diagramming techniques): η παρουσίαση του αλγορίθμου 

γίνεται με γραφικό τρόπο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα σύμβολα – σχήματα για κάθε 

λειτουργία του αλγορίθμου. 

 Κωδικοποίηση (coding): χρησιμοποιείται μια γλώσσα που ονομάζεται αλγοριθμική με 

συγκεκριμένη και καθορισμένη ορολογία που προσφέρει μια τυποποίηση στην έκφραση. 

Αυτή η τυποποίηση είναι κάτι το επιθυμητό και ζητούμενο προκειμένου να συμφωνούν 

όλοι όσοι διαβάζουν τον αλγόριθμο ως προς το νόημά του και τις ενέργειες τις οποίες 

αυτός εκτελεί. 

 

  



Εισαγωγή στους Αλγορίθμους 
Βασικές Έννοιες 

Αλγορίθμων 

 

Πληροφορική Γ΄ Γυμνασίου 2019-2020 Page 4 of 4 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

Ένα διάγραμμα ροής αποτελείται από ένα σύνολο γεωμετρικών σχημάτων, όπου το καθένα 

δηλώνει μία συγκεκριμένη ενέργεια ή λειτουργία. Τα γεωμετρικά σχήματα ενώνονται μεταξύ 

τους με βέλη, που δηλώνουν τη σειρά εκτέλεσης των ενεργειών αυτών. Τα κυριότερα 

χρησιμοποιούμενα γεωμετρικά σχήματα είναι τα εξής: 

Τα κυριότερα από τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα: 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Έλλειψη: χρησιμοποιείται για την αρχή και το τέλος αλγορίθμου. 

 
Πλάγιο παραλληλόγραμμο: χρησιμοποιείται για την είσοδο 
δεδομένων και την έξοδο αποτελεσμάτων. 

 
Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο: δηλώνει την εκτέλεση μιας 
πράξης ή απόδοση τιμής. 

 Ρόμβος: δείχνει τη λήψη μιας απόφασης καθώς ελέγχουμε μια 

συνθήκη. Έχει μια είσοδο και δυο εξόδους. 

 Βέλη ροής εκτέλεσης: δηλώνουν τη ροή εκτέλεσης του 

αλγορίθμου. 

 

 


