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Αντί εισαγωγής
Η δυνατότητα χρήσης αλγορίθμων και προγραμματισμού αναγνωρίζεται από τις
ευρωπαϊκές αρχές ως μία από τις σημαντικότερες, σήμερα δεξιότητες που αποτελούν
μέρος της "ψηφιακής ικανότητας", η οποία είναι μία από τις οκτώ βασικές ικανότητες.
Στην έκθεση EURYDICE (2012) έχει γίνει μια ακόλουθη δήλωση: "η ανάγκη για
βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλόλητας των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων
με τις οποίες οι νέοι Ευρωπαίοι εγκαταλείπουν το σχολείο έχει αναγνωριστεί σε
επίπεδο ΕΕ και εθνικό. Ο επείγων χαρακτήρας της αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος
υπογραμμίζεται περαιτέρω από την τρέχουσα κατάσταση στην οποία η Ευρώπη
αντιμετωπίζει υψηλή ανεργία των νέων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σοβαρές
αναντιστοιχιών δεξιοτήτων (...). Το Ευρωπαϊκό δίκτυο πολιτικής για την εφαρμογή των
βασικών ικανοτήτων (KeyCoNet) αναλύει τις αναδυόμενες πρωτοβουλίες για την
ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (...). Μία από αυτές αφορά την ανάγκη για μια πιο
στρατηγική προσέγγιση για την υποστήριξη της προσέγγισης των βασικών ικανοτήτων
στο σχολείο. Ένα δεύτερο σχετίζεται με τις προσπάθειες για την ενίσχυση του
καθεστώτος των εγκάρσιων ικανοτήτων (ψηφιακή, πολιτική και επιχειρηματικότητα)
σε σύγκριση με τις παραδοσιακές θεματικές αρμοδιότητες. "
H έκδοση με τίτλο: αλγόριθμοι και προγραμματισμός - εκπαιδευτικό υλικό για
εκπαιδευτικούς. Αλγόριθμοι. Προγραμματισμός. Διδακτική. πληροί αυτές τις
συστάσεις. Ο κύριος στόχος της δημοσίευσης είναι η παρουσίαση στους
εκπαιδευτικούς μιας ιδέας σχετικά με τους αλγόριθμος και του προγραμματισμού μαζί
με την πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλεία. Η δημοσίευση είναι η πρώτη
πνευματική παραγωγή του έργου με τίτλο «CodeIT: ενίσχυση της επαγγελματικής
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω αλγορίθμων και του προγραμματισμού», η οποία
πραγματοποιήθηκε από τη διεθνή κοινοπραξία αποτελείται από έξι εταίρους από πέντε
χώρες : P.T.E.A. Wszechnica SP. z o.o. (Krosno, Πολωνία), μ.κ. καινοτομίες Ltd
(Λευκωσία, Κύπρος), Danmar υπολογιστές SP. z o.o. (Rzeszów, Πολωνία), Istituto
Superiore ε. Ματέι (Fiorenzuola d'Arda, Ιταλία), Liceul παιδαγωγική "Μιρτσέα
Σκάρλατ" Αλεξάνδρεια (Αλεξάνδρεια, Ρουμανία) και Kekavas vidusskola (Kekava,
Λετονία). Το έργο έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος στρατηγικής
σύμπραξης Erasmus +.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να ενισχύσουν την
επαγγελματική τους ανέλιξη αυξάνοντας τις ικανότητες προγραμματισμού μέσω της
ανάπτυξης καινοτόμου υλικού. Πρωταρχική ομάδα-στόχος είναι οι μη-IT καθηγητές
από τα δημοτικά σχολεία (βαθμοί 4 και άνω) και γυμναστήρια (κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), με ιδιαίτερη προσοχή στους εκπαιδευτικούς της
χημείας, της γεωγραφίας, των μαθηματικών και της φυσικής. Δευτεροβάθμια ομάδαστόχος είναι οι φοιτητές που προαναφερθέντα σχολεία.

Η δημοσίευση αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφιερώνεται στον
αλγόριθμο και παρουσιάζει την ιδέα των προγραμμάτων και των γλωσσών
προγραμματισμού, τη σημασία των αλγορίθμων και του σχεδιασμού τους. Το δεύτερο
κεφάλαιο παρουσιάζει τον ορισμό του προγραμματισμού, την ιστορία του, καθώς και
τις δεξιότητες των προγραμματιστών και τη διαδικασία ανάπτυξής τους. Σε αυτό το
κεφάλαιο παρουσιάζονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τις αρχές του
προγραμματισμού. Το τελευταίο κεφάλαιο αφιερώνεται στην παρουσίαση των
διδακτικών στοιχείων με τη χρήση του αλγορίθμου και του προγραμματισμού. Σε αυτό
το κεφάλαιο παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τις βασικές υποθέσεις του
αλγορίθμου και του προγραμματισμού στη σχολική διδασκαλία, καθώς και την έννοια
της υπολογιστικής σκέψης. Το τελευταίο μέρος της δημοσίευσης είναι αφιερωμένο
στην παρουσίαση της πρακτικής εφαρμογής της υπολογιστικής σκέψης.
Οι Συγγραφείς ελπίζουν ότι η δημοσίευση θα αντιμετωπιστεί με ενδιαφέρον από τους
εκπαιδευτικούς και θα τους φέρει τη χρήσιμη γνώση στον αλγόριθμο και τον
προγραμματισμό. Η δημοσίευση προετοίμασε το σύνολο των εκπαιδευτικών υλικών
για τους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές που περιλαμβάνει:
• Εικονικό μαθησιακό περιβάλλον για εκπαιδευτικούς που περιέχουν εκπαιδευτικό
υλικό σε αλγόριθμο και προγραμματισμό και τη διδακτική του σε άλλα θέματα,
• Πρότυπα σχέδια μαθήματος που ενσωματώνουν τον προγραμματισμό για τη χημεία,
τη γεωγραφία, τα μαθηματικά και τη φυσική,
• Εγχειρίδιο με τίτλο "Προωθήστε τις διδακτικές σας δεξιότητες με τη χρήση
αλγορίθμων και προγραμματισμού".

Οι συγγραφείς

Εισαγωγή στην Αλγόριθμική
(Maria Christodoulou)

Ένας αλγόριθμος είναι μια περιγραφή του πώς πρέπει να επιλυθεί ένα συγκεκριμένο
πρόβλημα.
Εάν έχετε ποτέ ψήσει μπράουνις, ξέρετε ότι πρώτα πρέπει να συγκεντρώσετε τα υλικά,
να τα ζυγίσετε, να τα αναμίξετε, να προετοιμάσετε το ταψί, να θερμάνετε το φούρνο
και να τα ψήσετε.

Εικόνα 1 – Η Αλγοριθμική περιγραφή είναι σαν μια συνταγή
Πηγή: momsrecipesandmore.blogspot.gr

Αν ξεχάσετε τη ζάχαρη, δεν έχουν καλή γεύση και πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή.
Ο προσδιορισμός των σωστών βημάτων, η σωστή και ολοκληρωμένη τήρησή τους και
η εκμάθηση από τα λάθη είναι όλα μέρος της διαδικασίας του σχεδιασμού του
αλγορίθμου.

1.1 Πρόγράμματα Υπόλόγιστών
Για να εκτελεστούν από υπολογιστές, οι αλγόριθμοι πρέπει να έχουν τη μορφή ενός
«προγράμματος». Ένα πρόγραμμα είναι γραμμένο σε μια γλώσσα προγραμματισμού
και η διεργασία της έκφρασης ενός αλγορίθμου ως προγράμματος ονομάζεται
προγραμματισμός.
Στους αλγόριθμους, τα βήματα εκφράζονται με τη μορφή μιας εντολής ή μιας δήλωσης.
Κατά συνέπεια, ένα πρόγραμμα υπολογιστή περιλαμβάνει μια σειρά δηλώσεων που
υποδεικνύουν στον υπολογιστή ποια λειτουργία θα εκτελέσει.
Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται θα υπαγορεύσει τη φύση των
δηλώσεων σε ένα πρόγραμμα.

1.2 Οι αλγόριθμόι και η σημασία τόυς
Για να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή για την εκτέλεση διαδικασιών, είναι
απαραίτητο να:




σχεδιάσετε τον αλγόριθμο για να περιγράψετε τον τρόπο διεξαγωγής της
διεργασίας
χρησιμοποιήσετε μια γλώσσα προγραμματισμού για να εκφράσετε τον
αλγόριθμο σε ένα πρόγραμμα
εκτελέσετε το πρόγραμμα στον υπολογιστή

Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι αλγόριθμοι είναι
ανεξάρτητοι από τη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται και ότι κάθε
αλγόριθμος μπορεί να εκφραστεί σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού και να
εκτελεστεί σε διαφορετικούς υπολογιστές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο
σχεδιασμός αλγορίθμων αποτελεί θεμελιώδη πτυχή της επιστήμης των υπολογιστών.
Ο σχεδιασμός ενός αλγορίθμου είναι μια απαιτητική πνευματική δραστηριότητα, πολύ
πιο δύσκολη από την έκφραση του αλγορίθμου ως προγράμματος.
Μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον σχεδιασμό αλγορίθμων είναι η
δημιουργικότητα και η διορατικότητα (Goldschlager and Lister, 1988), ενώ δεν
υπάρχει γενικός κανόνας, δηλαδή δεν υπάρχει αλγόριθμος για τον σχεδιασμό
αλγορίθμων!

1.3 Αλγόριθμική σχεδίαση
Η σχεδίαση αλγορίθμων:



περιλαμβάνει ένα σύνολο εντολών για την ολοκλήρωση μιας εργασίας,
μετακινεί το πρόβλημα από τη φάση μοντελοποίησης στο στάδιο της
λειτουργίας,




οι εντολές σαν σύνολο πρέπει να είναι διαδοχικές, πλήρεις, ακριβείς και να
έχουν ένα σαφές τελικό σημείο,
αν προορίζεται για έναν υπολογιστή, ο αλγόριθμος πρέπει να περιλαμβάνει μια
σειρά εργασιών που γράφονται με τρόπο που ο υπολογιστής είναι σε θέση να
εκτελέσει.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε αλγορίθμους, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή τους,
τη σύνθεσή τους και την έκφρασή τους σε εκτελέσιμη μορφή.

1.4 Αλγόριθμόι, πρόγράμματα και γλώσσες πρόγραμματισμόύ
Όπως προαναφέρθηκε, ένας αλγόριθμος είναι μια περιγραφή του τρόπου διεξαγωγής
μιας εργασίας ή μιας διαδικασίας και υπάρχουν αλγόριθμοι για την εκτέλεση σχεδόν
όλων των ειδών των εργασιών / διαδικασιών. Από την κατασκευή ενός μοντέλου
αεροπλάνου ως την οδήγηση ενός εκσκαφέα.

Εικόνα 2 – Αλγόριθμοι, προγράμματα και γλώσσες προγραμματισμού
Πηγή: shutterstock.com

Τις περισσότερες φορές, η διαδικασία που περιγράφεται από έναν αλγόριθμο
αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον της, δέχεται εισαγωγές δεδομένων και παράγει
αποτελέσματα (Goldschlager και Lister, 1988). Οι διαδικασίες που εκτελούνται στον
υπολογιστή συχνότερα απαιτούν εισαγωγή με τη μορφή δεδομένων και πολύ συχνά το
παραγόμενο αποτέλεσμα θα έχει επίσης τη μορφή δεδομένων. Για παράδειγμα,
σκεφτείτε τη διαδικασία υπολογισμού των μισθών, η οποία θα απαιτεί εισαγωγή
δεδομένων όπως το ημερήσιο κόστος, τις ημέρες που εργάστηκαν κ.λπ. και θα παράγει
αποτελέσματα όπως οι μισθοί που πρέπει να καταβληθούν, οι εισφορές των
εργαζομένων / εργοδοτών και οι φόροι που πρέπει να αφαιρεθούν.

Οι εισαγωγές δεδομένων και τα παραγόμενα αποτελέσματα αποτελούν μέρος των
προδιαγραφών μιας διαδικασίας, αλλά εξακολουθούν να είναι ανεξάρτητες από τον
επεξεργαστή που διεξάγει τη διαδικασία.
Μια άλλη σημαντική πτυχή των διεργασιών είναι ο τερματισμός. Η διεργασία μπορεί
να τερματιστεί ή να μην τερματιστεί ποτέ. Αυτός είναι ο λόγος που ο τερματισμός ή η
μη ολοκλήρωση μιας διεργασίας είναι ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά της.

1.4.1 Σύνταξη και σημασιόλόγία
Ο υπολογιστής πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύσει έναν αλγόριθμο προκειμένου να
εκτελέσει τη διαδικασία που περιγράφεται από αυτόν. Ως εκ τούτου, ο υπολογιστής
πρέπει να είναι σε θέση να:



να κατανοήσει σε ποια μορφή εκφράζεται ένας αλγόριθμος
να εκτελέσει τις λειτουργίες που περιγράφονται από τον αλγόριθμο

Εικόνα 3 – Σύνταξη και σημασιολογία
Πηγή: shutterstock.com

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε τη μορφή με την οποία εκφράζονται οι αλγόριθμοι.
Το σύνολο των γραμματικών κανόνων που διέπουν την ορθή χρήση των συμβόλων σε
μια γλώσσα ονομάζεται σύνταξη της γλώσσας (Goldschlager and Lister, 1988).
Ένα πρόγραμμα που τηρεί τη σύνταξη της γλώσσας στην οποία εκφράζεται λέγεται ότι
είναι συντακτικά σωστό. Μια απόκλιση από τη ορθή σύνταξη μιας γλώσσας
ονομάζεται συντακτικό σφάλμα. Η συντακτική ορθότητα είναι κανονικά προϋπόθεση
για να είναι ο υπολογιστής σε θέση να εκτελέσει ένα πρόγραμμα.
Η έννοια των συγκεκριμένων μορφών έκφρασης σε μια γλώσσα ονομάζεται
σημασιολογία της γλώσσας. Η ανίχνευση σημασιολογικών ανακολουθιών βασίζεται
στη γνώση των αντικειμένων που αναφέρονται και συγκεκριμένα στη γνώση των
χαρακτηριστικών αυτών των αντικειμένων και των σχέσεων μεταξύ τους. Εξετάστε,

για παράδειγμα, τον επεξεργαστή ενός υπολογιστή που αντιμετωπίζει την ακόλουθη
εντολή:
write down the name of the 13th month of the year
(Source: Goldschlager and Lister, 1988)
Εάν ο επεξεργαστής γνωρίζει ότι υπάρχουν μόνο 12 μήνες μέσα στο έτος, μπορεί να
ανιχνεύσει τη σημασιολογική ασυνέπεια στην εντολή πριν προσπαθήσει να την
εκτελέσει. Εάν δεν το γνωρίζει αυτό, τότε θα προσπαθήσει να το εκτελέσει και
πιθανότατα θα υπάρξει εξαίρεση.
Πιο συχνά, οι σημασιολογικές ασυνέπειες είναι πιο δυσδιάκριτες, όντας αποτέλεσμα
της εκτέλεσης ενός προηγούμενου μέρους του αλγορίθμου:
Think of a number from 1 to 13
Call this number N
Write down the name of the Nth month of the year
Αυτός ο αλγόριθμος περιέχει μια δυνητική ασυνέπεια η οποία προκύπτει μόνον εάν η
εκτέλεση της πρώτης γραμμής έχει ως αποτέλεσμα τον αριθμό 13. Όταν μια ασυνέπεια
είναι αποτέλεσμα εκτέλεσης ενός αλγορίθμου, δεν υπάρχει γενικά καμία πιθανότητα
ανίχνευσής του έκ των προτέρων.
Εκτός από τα συντακτικά και σημασιολογικά σφάλματα, υπάρχουν και λογικά λάθη.
Είναι πιθανό ένα πρόγραμμα παρόλο που μπορεί να είναι συντακτικά σωστό και να
μην περιέχει σημασιολογικές ασυνέπειες, ωστόσο να μην οδηγεί στην προβλεπόμενη
διεργασία.
Για παράδειγμα, εξετάστε τον αλγόριθμο για τον υπολογισμό της περιφέρειας ενός
κύκλου:
Compute the circumference by multiplying the radius by π
(Source: Goldschlager and Lister, 1988)
Ο αλγόριθμος είναι συντακτικά και σημασιολογικά σωστός αλλά παράγει ένα λάθος
αποτέλεσμα λόγω του λογικού σφάλματος που είναι η παράλειψη του συντελεστή 2.
Δυστυχώς, τα λογικά σφάλματα είναι δύσκολο να ανιχνευθούν από τους επεξεργαστές
των υπολογιστών πριν από την εκτέλεση της διαδικασίας και τη σύγκριση του
αποτελέσματος με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

1.4.2 Αλγόριθμική Σχεδίαση: βαθμιαία βελτίωση των αλγόρίθμων
Ο σχεδιασμός αλγορίθμων που περιγράφουν μη κοινές διεργασίες είναι συνήθως πολύ
δύσκολη. Πολύ συχνά, τα σφάλματα που εμφανίζονται στους αλγορίθμους σχετίζονται

με τη διεργασία που περιγράφεται, όπου η περιγραφείσα διεργασία είναι πολύ κοντά
στην επιδιωκόμενη αλλά όχι ακριβώς.
Μια άλλη συνήθης αποτυχία είναι όταν η εκτέλεση έχει ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή
της επιδιωκόμενης διεργασίας, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις (απρόβλεπτες ή
παραβλεφθήσες από τον σχεδιαστή) δεν συμβαίνει. Ακολουθεί ένα τέτοιο παράδειγμα,
το οποίο περιγράφει τον τρόπο υπολογισμού του χρόνου πτήσης ενός αεροσκάφους
από ένα χρονοδιάγραμμα άφιξης:
1. Look up departure time
2. Look up arrival time
3. Subtract departure time from arrival time
(Source: Goldschlager and Lister, 1988)
Αυτός ο αλγόριθμος θα παράγει το σωστό αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις,
αλλά θα αποτύχει να το πράξει εάν το σημείο αναχώρησης και ο προορισμός
βρίσκονται σε διαφορετικές ζώνες ώρας.
Το συμπέρασμα είναι ότι ο σχεδιαστής ενός αλγορίθμου θα πρέπει να διασφαλίσει ότι
ο αλγόριθμος περιγράφει με ακρίβεια τη διεργασία που πρέπει να διεξαχθεί ενώ όλες
οι πιθανές περιστάσεις έχουν ληφθεί υπόψη. Εάν η διεργασία που πρέπει να διεξαχθεί
είναι πολύ περίπλοκη τότε το έργο του σχεδιαστή είναι δύσκολο.
Γι' αυτό χρειάζεται μια μεθοδική προσέγγιση. Μια τέτοια προσέγγιση είναι η βαθμιαία
βελτίωση (ή ο σχεδιασμός από πάνω προς τα κάτω).
Η βαθμιαία βελτίωση είναι μια παραλλαγή του διαίρει κι βασίλευε, όπου η διεργασία
που πρόκειται να διεξαχθεί, χωρίζεται σε μια σειρά βημάτων, καθένα από τα οποία
μπορεί να περιγραφεί από έναν αλγόριθμο ο οποίος είναι μικρότερος και απλούστερος.
Επειδή κάθε τέτοιος υπο-αλγόριθμος είναι απλούστερος από την όλη διεργασία, ο
σχεδιαστής έχει συνήθως μια σαφέστερη ιδέα για το πώς να τον κατασκευάσει
αποτελεσματικά και μπορεί να τον σχεδιάσει με περισσότερες λεπτομέρειες απ’ ότι αν
προσπαθούσε να χειριστεί ολόκληρο τον αλγόριθμο ταυτόχρονα. Οι υπο-αλγόριθμοι
μπορούν οι ίδιοι να σπάσουν σε μικρότερα κομμάτια τα οποία είναι ακόμη πιο απλά
και μπορούν να εκφραστούν με περισσότερες λεπτομέρειες και ακρίβεια. Η
βελτιστοποίηση του αλγορίθμου συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο μέχρις ότου κάθε
βήμα του είναι αρκετά λεπτομερές και ακριβές για να επιτρέψει την εκτέλεση από τον
επεξεργαστή του υπολογιστή.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Σχεδιάστε έναν αλγόριθμο για ένα οικιακό ρομπότ, ώστε να φτιάξει ένα φλιτζάνι
στιγμιαίου καφέ.
Η αρχική έκδοση του αλγορίθμου μπορεί να είναι η ακόλουθη:
(1) boil water

(2) put coffee in cup
(3) add water to cup
(Πηγή: Goldschlager and Lister, 1988)
Τα βήματα σε αυτόν τον αλγόριθμο δεν είναι αρκετά λεπτομερή ώστε το ρομπότ να
μπορεί να τα εκτελέσει. Επομένως, κάθε βήμα πρέπει να βελτιστοποιηθεί σε μια σειρά
απλούστερων βημάτων, καθένα από τα οποία καθορίζεται λεπτομερέστερα από το
πρωτότυπο. Έτσι το βήμα:
(1) boil water
θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί σε
(1.1) fill boiler with water
(1.2) switch on boiler
(1.3) wait until the water boils
(1.4) wait for the boiler to switch off
Ομοίως,
(2) put coffee in cup
θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί σε
(2.1) open coffee jar
(2.2) dip spoon and fill with coffee
(2.3) drop spoonful into cup
(2.4) close coffee jar
και
(3) add water to cup
θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί σε
(3.1) pour water from boiler into cup until cup is full
Η τελευταία βελτίωση δεν αυξάνει ουσιαστικά τα βήματα αριθμών στον αλγόριθμο,
αλλά απλώς επαναλαμβάνει ένα υπάρχον βήμα με περισσότερες λεπτομέρειες.
Σε αυτό το στάδιο ο αρχικός αλγόριθμος έχει βελτιστοποιηθεί σε τρεις υποαλγορίθμους, οι οποίοι πρέπει να εκτελούνται σε σειρά. Εάν το ρομπότ μπορεί να
ερμηνεύσει όλα τα βήματα σε κάθε υπο-αλγόριθμο, τότε η διαδικασία βελτίωσης
μπορεί να σταματήσει και ο σχεδιασμός του αλγορίθμου είναι πλήρης. Ωστόσο,
ορισμένα βήματα ενδέχεται να είναι ακόμη πολύ περίπλοκα για να τα ερμηνεύσει το
ρομπότ και τα βήματα αυτά πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω. Έτσι το βήμα:

(1.1) fill boiler with water
μπορεί να χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση σε
(1.1.1) put boiler under tap
(1.1.2) turn on water tap
(1.1.3) wait until boiler is full
(1.1.4) turn off water tap
Άλλα βήματα μπορεί να χρειάζονται παρόμοια βελτίωση, ωστόσο μπορεί να υπάρχουν
ορισμένα, όπως:
(1.2) switch on boiler
τα οποία μπορεί ήδη να εκτελεστούν από το ρομπότ χωρίς την ανάγκη περαιτέρω
βελτίωσης.
Τέλος, μετά από μια σειρά βελτιώσεων, κάθε βήμα του αλγορίθμου θα κατανοηθεί και
θα εκτελεστεί από το ρομπότ. Σε αυτό το στάδιο ο αλγόριθμος είναι πλήρης. Οι
διαδοχικές βελτιώσεις παρουσιάζονται στο σχήμα 4 παρακάτω.

(1)

(2)

(3)

Αρχικό
boil water

put coffee in
cup

add water to
cup

(1.1)

Πρώτη Βελτίωση
fill boiler with water

(1.2)
(1.3)
(1.4)

switch on boiler
wait until water boils
Wait for boiler to switch off

(1.3.1) wait until boiler switches off

(2.1)

open coffee jar lid

(2.1.1) take coffee jar from shelf
(2.1.2) remove lid from jar

(2.2)
(2.3)
(2.4)

dip spoon and fill with coffee
drop spoon of coffee into cup
close coffee jar lid

(3.1)

pour water form boiler into cup
until cup is full

(1.1.1)
(1.1.2)
(1.1.3)
(1.1.4)

Δεύτερη Βελτίωση
put boiler under tap
turn on water tap
wait until boiler is full
turn off water tap

(2.4.1) put lid on coffee jar
(2.4.2) replace coffee jar on shelf

Εικόνα 4 – Βελτίωση αλγόριθμου προετοιμασίας καφέ
(Πηγή: example based on Goldschlager and Lister, 1988)

Η τελική έκδοση του αλγορίθμου λαμβάνεται με τη λήψη της τελευταίας επεξεργασίας
κάθε βήματος, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.

{boil the water}
(1.1.1) put boiler uder water tap
(1.1.2) turn on the water tap
(1.1.3) fill boiler until full
(1.1.4) turn off water tap
(1.2)
switch on the boiler
(1.3.1) wait for boiler to boil the water
(1.4)
switch off the boiler
{drop a spoon of coffee to a cup}
(2.1.1) pick up coffee jar
(2.1.2) remove lid
(2.2)
fill in spoon with coffee
(2.3)
drop spoon into cup
(2.4.1) close lid
(2.4.2) put coffee jar back
{poor water into cup}
(3.1)

poor boiled water from boiler into
the cup until full

Εικόνα 5 – Τελική μορφή αλγόριθμου προετοιμασίας καφέ
(Πηγή: example based on Goldschlager and Lister, 1988)

Η χρήση βαθμιαίας βελτίωσης συνεπάγεται ότι ο σχεδιαστής αλγορίθμων γνωρίζει πού
να σταματήσει. Ο σχεδιαστής πρέπει να γνωρίζει πότε ένα συγκεκριμένο βήμα στον
αλγόριθμο είναι αρκετά αρχικό για να παραμείνει χωρίς περαιτέρω βελτίωση. Αυτό
απαιτεί κάποια γνώση από τον σχεδιαστή σχετικά με το είδος των βημάτων που μπορεί
να εκτελέσει ο επεξεργαστής του υπολογιστή.
Στο παράδειγμα μας ο σχεδιαστής γνώριζε ότι το ρομπότ μπορεί να ερμηνεύει το
ανοίξτε το διακόπτη στο βραστήρα και δεν εφαρμόστηκε περαιτέρω επεξεργασία, αλλά
το ρομπότ δεν μπορεί να ερμηνεύσει το γεμίστε τον βραστήρα και εφαρμόστηκε
πρόσθετη βελτίωση.
Το συμπέρασμα είναι ότι η βαθμιαία βελτίωση ενός αλγορίθμου δεν μπορεί να λάβει
χώρα σε κενό. Ο σχεδιαστής πρέπει να έχει επίγνωση των ερμηνευτικών δυνατοτήτων
του επεξεργαστή για τον οποίο προορίζεται ώστε να μπορεί να ωθήσει τη βελτίωση σε
συγκεκριμένες κατευθύνσεις και να γνωρίζει πότε πρέπει να τερματίσει την βελτίωση
του κάθε τμήματος.
Τα καλά νέα είναι ότι οι ερμηνευτικές δυνατότητες των υπολογιστών ορίζονται με
ακρίβεια: ένας υπολογιστής μπορεί να ερμηνεύσει οτιδήποτε εκφράζεται σωστά σε
μια γλώσσα προγραμματισμού. Έτσι, ο σχεδιαστής βελτιώνει τον αλγόριθμο με

τέτοιο τρόπο ώστε τα βήματα να μπορούν να εκφράζονται σε μια κατάλληλη γλώσσα
προγραμματισμού και τερματίζει τη βελτίωση όταν κάθε βήμα εκφράζεται στη γλώσσα
επιλογής.
Κάθε βελτίωση συνεπάγεται μια σειρά από σχεδιαστικές αποφάσεις με βάση ένα
σύνολο κριτηρίων σχεδιασμού. Μεταξύ αυτών των κριτηρίων είναι η
αποτελεσματικότητα, η οικονομία αποθήκευσης, η σαφήνεια και η κανονικότητα
της δομής. Οι σχεδιαστές πρέπει να διδάσκονται πως να συνειδητοποιούν τις
εμπλεκόμενες αποφάσεις και να εξετάζουν κριτικά και να απορρίπτουν λύσεις, μερικές
φορές ακόμη και αν είναι σωστές όσον αφορά το αποτέλεσμα. πρέπει να μάθουν να
σταθμίζουν τις διάφορες πτυχές των εναλλακτικών λύσεων σχεδιασμού υπό το πρίσμα
αυτών των κριτηρίων. Ειδικότερα, πρέπει να διδάσκονται να ανακαλούν προηγούμενες
αποφάσεις και να οπισθοχωρούν, αν χρειαστεί, ακόμη και στην κορυφή. Συχνά αρκούν
σχετικά σύντομα δείγματα προβλημάτων για να απεικονίσουν αυτό το σημαντικό
σημείο. δεν είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί ένα λειτουργικό σύστημα για το σκοπό
αυτό.

1.4.3 Αλγόριθμική Σχεδίαση: Ακόλόυθία
Ο αλγόριθμος δημιουργίας καφέ της προηγούμενης ενότητας περιλαμβάνει απλά
βήματα που πρέπει να εκτελεστούν διαδοχικά:





Τα βήματα εκτελούνται ένα τη φορά και όχι παράλληλα,
Κάθε βήμα εκτελείται μόνο μία φορά,
Η σειρά εκτέλεσης είναι η σειρά με την οποία γράφονται τα βήματα,
Η εκτέλεση του τελευταίου βήματος τερματίζει τον αλγόριθμο.

Ένας τέτοιος αλγόριθμος δεν είναι ευέλικτος, καθώς δεν μπορεί να προσαρμοστεί ώστε
να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές συνθήκες. Για παράδειγμα, σκεφτείτε την
αναπόφευκτη κατάσταση που σε κάποιο σημείο το βάζο του καφέ είναι άδειο ή τη
κατάσταση όταν το ρομπότ χρειάζεται να χειριστεί πολλά αιτήματα για καφέ ή
προσαρμοσμένα αιτήματα για γάλα ή ζάχαρη.
Το συμπέρασμα είναι ότι ένας αλγόριθμος ο οποίος είναι απλώς ένας συνδυασμός
βημάτων σε μια ακολουθία δεν θα μας οδηγήσει μακριά και χρειάζονται πιο ευέλικτες
δομές για να σχεδιάσουμε αλγορίθμους ικανούς να απεικονίσουν ρεαλιστικά
πραγματικές καταστάσεις ζωής.

1.4.4 Αλγόριθμική Σχεδίαση: Επιλόγή
Μια πιο προηγμένη δομή που παρέχει ευελιξία είναι η επιλογή. Χρησιμοποιώντας την
επιλογή, μπορούμε να βελτιώσουμε το βήμα 2.1 του προηγούμενου παραδείγματος
αλγόριθμου παρασκευής καφέ ως εξής:
(2.1.1) take coffee jar off the shelf

(2.1.2) if jar is empty
then get new jar from cupboard
(2.1.3) remove lid from jar
(Source: example based on Goldschlager and Lister, 1988)
Βλέπουμε την εισαγωγή μιας συνθήκης στο βήμα 2.1.2. Η συνθήκη είναι "το βάζο
είναι άδειο". Εάν πληροίτε η συνθήκη, τότε ισχύει μια υπό όρους οδηγία η οποία είναι
"πάρτε νέο βάζο από το ντουλάπι".
Αυτή είναι η γενική μορφή στην οποία εκφράζεται η δομή της επιλογής:
If condition
then step
Η συνθήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει κάθε είδους περίσταση που
όταν είναι αληθινή χρειάζεται η εκτέλεση ενός συγκεκριμένου βήματος.
Φυσικά, στην πραγματική ζωή υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που
προκύψει μια συγκεκριμένη περίσταση. Για να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις, η
δομή της επιλογής μπορεί να επεκταθεί έτσι ώστε να παρέχονται εναλλακτικά βήματα
προς εκτέλεση.
Ας υποθέσουμε έναν απλό αλγόριθμο για την οδήγηση μέχρι τη δουλειά με αυτοκίνητο,
ο οποίος πρέπει να ικανοποιεί την περίπτωση που το αυτοκίνητο θα χρειαστεί καύσιμα:
(1) start car
(1.1) if fuel indicator on
then drive to the nearest gas station
else drive to work
Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ δύο εναλλακτικών βημάτων,
η οποία κατάσταση (ένδειξη καυσίμου ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη)
καθορίζει το βήμα που πρέπει να εκτελεστεί με βάση την κατάσταση που
αντιμετωπίζουμε.
Ακολουθεί ένα άλλο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι βελτιώσεις και η χρήση
της επιλογής μπορούν να παράγουν έναν πολύ πιο ρεαλιστικό αλγόριθμο ικανό να
χειριστεί τις περισσότερες περιστάσεις χωρίς απροσδόκητα αποτελέσματα:
(1) wash car
(1.1) if feeling lazy
then drive to the car wash to get it washed
(1.2) wash it by hand
Το βήμα 1.1 μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω:
(1.1.1) buy a token

(1.1.2) wait in line
(1.1.3) have the car washed
Το βήμα 1.1.3 μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω:
(1.1.3.1) drive into the car wash
(1.1.3.2) check that all doors and windows are closed
(1.1.3.3) get out of the car
(1.1.3.4) put token to the machine
(1.1.3.5) wait until washing cycle and drying is finished
(1.1.3.6) get into the car
(1.1.3.7) drive away
Μπορεί να εισαχθεί περισσότερη ευελιξία στους αλγόριθμους εκμεταλλευόμενοι την
ένθετη επιλογή. Σκεφτείτε τον ακόλουθο αλγόριθμο για έναν πεζό που διασχίζει ένα
δρόμο στη διάβαση πεζών.
if light is green
then proceed
else stop
Αυτό το παράδειγμα περιέχει μία επιλογή και μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω ως:
if no light or light is blinking green
then proceed with caution
else if light is red
then stop
else proceed
Αυτό το τελευταίο παράδειγμα περιέχει δύο επιλογές. Η δεύτερη επιλογή είναι ένθετη
μέσα στην πρώτη και εκτελείται μόνο αν το φανάρι είναι κόκκινο.

1.4.5 Αλγόριθμική Σχεδίαση: Επανάληψη
Η επανάληψη είναι η επανάληψη μιας διαδικασίας σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή. Οι
επαναλήψεις λειτουργιών είναι κοινές στον προγραμματισμό υπολογιστών, καθώς
επιτρέπουν την επεξεργασία διαδοχικών πολλαπλών τμημάτων δεδομένων. Αυτό
γίνεται συνήθως χρησιμοποιώντας ένα "while loop" ή "for loop". Αυτοί οι βρόχοι θα
επαναλάβουν μια διαδικασία έως ότου επιτευχθεί κάποιος αριθμός ή περίπτωση.
Με απλά λόγια, η επανάληψη σημαίνει επανάληψη του ίδιου βήματος αρκετές φορές.

Εικόνα 6 – Επανάληψη: Επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία αρκετές φορές
(Πηγή: okclipart.com)

Οι επαναληπτικοί αλγόριθμοι θα πρέπει να υπακούουν σε τρεις σημαντικές αρχές:
1. Μια επαναληπτική διαδικασία επαναλαμβάνει μια συγκεκριμένη υποδιαδικασία.
2. Κάθε επανάληψη θα πρέπει να αλλάξει τουλάχιστον μία τιμή.
3. Πρέπει να υπάρχει κάποια συνθήκη υπό την οποία η επανάληψη τερματίζεται.
Και η επανάληψη θα πρέπει να φτάσει σε αυτήν την κατάσταση.
Ένας πολύ απλός αλγόριθμος για το σερβίρισμα πρωινού με δημητριακά μπορεί να
αποτελείται από αυτά τα βήματα:
(1) put cereal in bowl
(2) add milk to cereal
(3) spoon cereal and milk into mouth
(3.1) repeat step 3 until all cereal and milk is eaten
(4) rinse bowl and spoon
(Source: Example based on BBC Bitesize KS3 Subjects: Iteration)
Αυτό που βλέπουμε στο βήμα 3.1 είναι η εισαγωγή μιας συνθήκης που είναι μια
κατάσταση που ελέγχεται κάθε φορά που εμφανίζεται μια επανάληψη. Η συνθήκη
εισάγεται με τις λέξεις επαναλάβετε και μέχρι. Χωρίς την συνθήκη, ο αλγόριθμος δεν
θα ήξερε πότε να σταματήσει. Η συνθήκη, στην περίπτωση αυτή, είναι να ελέγξετε εάν
όλο το γάλα και τα δημητιρακά έχουν φαγωθεί. Εάν η συνθήκη αυτή είναι ψευδής

(εξακολουθεί να υπάρχει γάλα και δημητριακά στο μπολ), τότε προκύπτει ακόμη μια
επανάληψη. Εάν η συνθήκη είναι αληθινή (δεν υπάρχει πλέον γάλα και δημητριακά
στο μπολ), τότε δεν προκύπτουν περισσότερες επαναλήψεις.
Η γενική μορφή είναι:
repeat
part of the algorithm
until condition
Αυτό σημαίνει ότι το τμήμα του αλγορίθμου μεταξύ του επαναλάβετε και μέχρι
εκτελεστεί επανειλημμένα, έως ότου η καθορισμένη συνθήκη μετά το μέχρι να ισχύει.
Η συνθήκη που έρχεται μετά από το μέχρι ονομάζεται συνθήκη τερματισμού.
Το συμβάν της επανάληψης ονομάζεται βρόχος.
Η επανάληψη επιτρέπει την απλοποίηση των αλγορίθμων, δηλώνοντας ότι
ορισμένα βήματα θα επαναληφθούν μέχρις ότου να ορισθεί διαφορετικά. Αυτό
κάνει τους αλγορίθμους σχεδίασης γρηγορότερους και απλούστερους, επειδή δεν
χρειάζεται να περιλαμβάνουν πολλά περιττά βήματα (Source: BBC Bitesize KS3
Subjects: Iteration).
Μια πιο προηγμένη χρήση της επανάληψης είναι η χρήση των ένθετων βρόχων. Ένας
ένθετος βρόχος είναι ένας βρόχος εντός ενός βρόχου, ένας εσωτερικός βρόχος μέσα
στο σώμα ενός εξωτερικού. Πώς λειτουργεί αυτό είναι ότι το πρώτο πέρασμα του
εξωτερικού βρόχου ενεργοποιεί τον εσωτερικό βρόχο, ο οποίος εκτελείται μέχρι την
ολοκλήρωσή του. Στη συνέχεια, το δεύτερο πέρασμα του εξωτερικού βρόχου
ενεργοποιεί ξανά τον εσωτερικό βρόχο. Αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι να τελειώσει ο
εξωτερικός βρόχος.
Όταν ένας βρόχος είναι ένθετος μέσα σε ένα άλλο, εκτελούνται αρκετές επαναλήψεις
του εσωτερικού βρόχου για κάθε μία επαναληψη του εξωτερικού βρόχου.
Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δεδομένα στην παρακάτω φόρμα, που
περιλαμβάνουν αρκετές συμβολοσειρές με τη μορφή αριθμητικών ψηφίων (π.χ. από το
200 έως το 202). Αυτές οι συμβολοσειρές αντιστοιχούν σε μια ημέρα συλλογής
ταχυδρομείου (220 ημέρες ετησίως). Για κάθε αριθμητική συμβολοσειρά (ημέρα
συλλογής) έχει καταγραφεί ένας μεταβλητός αριθμός πακέτων (τα πακέτα
αντιπροσωπεύουν τον συνολικό αριθμό των δεμάτων που συλλέγονται σε ένα
ταχυδρομείο σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα την ίδια ημέρα). ο αριθμός μέτρησης
των πακέτων για κάθε ημέρα συλλογής εμφανίζεται στη στήλη howManyCounts που
περιέχει τον συνολικό αριθμό μέτρησης πακέτων ανά ημέρα συλλογής:

CollectionDay

howManyCounts Packages

200

3

110 30 10

201

5

2 46 109 57 216

202

2

10 500

Ο στόχος μας είναι να διαβάσουμε τα δεδομένα και να παρουσιάσουμε ένα συνοπτικό
διάγραμμα που δείχνει τον μέσο αριθμό πακέτων ανά μέτρηση για κάθε ημέρα
συλλογής ως εξής:
CollectionDay
200
201
202

AVERAGE
50
86
255

Έτσι θα μπορούσε να μοιάζει ο αλγορίθμος:
read first CollectionDay and howManyCounts
repeat
display CollectionDay
repeat
read and sum up this CollectionDay’s howManyCounts
Packages
calculate and display average for CollectionDay
until end of howManyCounts Packages
read next CollectionDay
until end of CollectionDay
Εξετάζοντας τον αλγόριθμο παρατηρούμε εύκολα ότι ο εξωτερικός βρόχος ελέγχει τον
αριθμό των γραμμών και ο εσωτερικός βρόχος ελέγχει το περιεχόμενο κάθε γραμμής.
Επομένως, 3 ημέρες συλλογής οδηγούν σε 3 σειρές και κάθε σειρά θα εμφανίζει μόνο
έναν μέσο όρο που υπολογίζεται αθροίζοντας όλα τα δέματα για να πάρει το άθροισμα
τους και να το διαιρέσει με τον αριθμό των μετρήσεων για να πάρει τον μέσο όρο.

1.4.6 Συνόπτικός όρισμός των πιό σημαντικών αλγόριθμικών δόμών
Αυτή είναι μια περίληψη του ορισμού των πιο σημαντικών αλγοριθμικών δομών που
συζητήθηκαν μέχρι τώρα:
Ακολουθία: Μια σειρά βημάτων που εκτελούνται διαδοχικά με τη σειρά με την οποία
γράφονται. Κάθε βήμα πραγματοποιείται μόνο μία φορά

Επιλογή: Πρέπει να επιλέγεται μία από δύο ή περισσότερες εναλλακτικές λύσεις.
Επανάληψη: Μέρος του αλγορίθμου θα πρέπει να είναι ικανό για επανάληψη, είτε σε
καθορισμένο αριθμό επαναλήψεων είτε μέχρις ότου ικανοποιηθεί μια συγκεκριμένη
συνθήκη.

1.4.7 Αλγόριθμική Σχεδίαση: Αναδρόμή
Η επανάληψη είναι ένα ισχυρό εργαλείο στο οποίο ο αλγόριθμος μπορεί να εκφραστεί
από μόνος του. Παρέχει έναν απλό, ισχυρό τρόπο προσέγγισης ποικίλων προβλημάτων.
Είναι συχνά δύσκολο να σκεφτούμε πώς ένα πρόβλημα μπορεί να προσεγγιστεί
αναδρομικά. Είναι επίσης πολύ εύκολο να γράψετε έναν αναδρομικό αλγόριθμο που
είτε διαρκεί πάρα πολύ για να τρέξει ή δεν τελειώνει σωστά.
Στην παρούσα υπο-ενότητα θα εξετάσουμε τα βασικά στοιχεία της αναδρομής
προκειμένου να παρέχουμε στον αναγνώστη την ευκαιρία να καταλάβει πόσο εύκολα
μπορούν να λυθούν πολύπλοκα προβλήματα χρησιμοποιώντας αναδρομική σκέψη.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να απαντήσετε στην ερώτηση: "τι είναι
η αναδρομή;"

Εικόνα 7 – Αναδρομή
(Πηγή: Shutterstock.com)

Οι μπάμπουσκες προσφέρουν μια χρήσιμη αναλογία για την κατανόηση της
αναδρομής. Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν αλγόριθμο για το άνοιγμα κάθε
μπάμπουσκας. Στη συνέχεια, για να φτάσετε στην τελευταία μπάμπουσκα που δεν
μπορεί πλέον να ανοίξει για να βεγι από μέσα μια μικρότερη εκδοχή της, θα εκτελέσετε
τον ίδιο αλγόριθμο κάθε φορά μέχρι να μην υπάρχουν πλέον μπάμπουσκες για να
ανοίξετε.
Σε αλγοριθμικό σχεδιασμό, ένας αλγόριθμος λέγεται ότι είναι αναδρομικός εάν
καλεί τον εαυτό του. Προφανώς όταν ασχολείσαι με έναν αλγόριθμο ο οποίος καλεί
τον εαυτό του, υπάρχει μια πρόκληση για να εξασφαλιστεί ότι ο αλγόριθμος θα
τερματιστεί τελικά δημιουργώντας το σωστό αποτέλεσμα. Η κυκλικότητα των
αναδρομικών αλγορίθμων αποφεύγεται εξασφαλίζοντας ότι κάθε φορά που η είσοδος
στην διαδοχική εκτέλεση μειώνεται με κάποιο αριθμό έτσι ώστε σε κάποιο σημείο
τελικά θα γίνει μηδέν και ο αλγόριθμος θα τερματιστεί.
Για να εφαρμόσετε έναν αναδρομικό αλγόριθμο, το πρόβλημα πρέπει να ικανοποιεί τις
ακόλουθες συνθήκες:



Να μπορεί να αναλυθεί σε μια απλούστερη εκδοχή του ίδιου προβλήματος
Να έχει μία ή περισσότερες βασικές περιπτώσεις των οποίων οι τιμές είναι
γνωστές

Εδώ είναι ένα παράδειγμα της αναδρομής από την πραγματική ζωή: Σκεφτείτε ότι
βρίσκεστε στην τελευταία σειρά ενός κινηματογράφου και θέλετε να μετρήσετε τον
αριθμό των σειρών. Ρωτάτε το άτομο που κάθεται μπροστά σας να σας πει πόσες σειρές
υπάρχουν μπροστά του. Αυτό το άτομο κάνει το ίδιο πράγμα και ρωτά το άτομο που
είναι καθισμένο μπροστά του και ούτω καθεξής έως ότου ο χρήστης που είναι
καθισμένος στην πρώτη σειρά να ερωτηθεί το ίδιο. Αυτό το άτομο μπορεί να απαντήσει
μηδέν στο άτομο πίσω του επειδή μπορεί να δει ότι δεν υπάρχουν άλλες σειρές μπροστά
του. Αυτή είναι η βασική περίπτωση. Το άτομο στη δεύτερη σειρά προσθέτει 1 στην
απάντηση και το λέει στο άτομο πίσω του στην τρίτη σειρά και ούτω καθεξής έως ότου
φτάσει η απάντηση. Παρατηρήστε ότι σε κάθε βήμα το πρόβλημα μειώνεται σε μια
απλούστερη εκδοχή του ίδιου προβλήματος.
Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο. Πρώτον, σκεφτείτε
ένα δομοστοιχείο (στις γλώσσες προγραμματισμού ονομάζεται διαδικασία ή
λειτουργία ή ρουτίνα) που εκτυπώνει τη φράση "Hello CodeIT Enthusiasts" συνολικά
X φορές:
module Hello(X)
if(X<1)
return print("Hello CodeIT Enthusiasts!")
Hello(X - 1)
Ας προσομοιάσουμε την εκτέλεση κάνοντας ονομάζοντας το δομοστοιχείο Hello με
μια τιμή για το X = 10. Δεδομένου ότι το X δεν είναι μικρότερο από 1, δεν κάνουμε

τίποτα στην πρώτη γραμμή. Στη συνέχεια, εκτυπώνουμε "Hello CodeIT Enthusiasts!"
μια φορά. Σε αυτό το σημείο πρέπει να εκτυπώσουμε την φράση μας 9 επιπλέον φορές.
Δεδομένου ότι έχουμε τώρα το δομοστοιχείο Hello που μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό,
απλά καλούμε το Hello (αυτή τη φορά με το X να έχει οριστεί στο 9) για να εκτυπώσετε
τα υπόλοιπα αντίγραφα. Αυτή η υπόδειξη του Hello θα εκτυπώσει τη φράση μία φορά
και κατόπιν θα καλέσει ένα άλλο αντίγραφο του Hello για να εκτυπώσει τα υπόλοιπα
8. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τελικά να καλέσουμε το Hello με το Χ σεταρισμένο στο
μηδέν. Το Hello (0) δεν κάνει τίποτα, απλώς επιστρέφει. Μόλις τελειώσει το Hello (0),
το Hello (1) πραγματοποιείται επίσης και επιστρέφει. Αυτό συνεχίζεται μέχρι την
αρχική μας κλήση Hello (10), η οποία τελειώνει με την εκτύπωση των 10 "Hello
CodeIT Enthusiasts!".
Αυτά είναι μερικά βασικά ζητήματα στο σχεδιασμό ενός αναδρομικού αλγορίθμου:






Διαχειρίζεται μια απλή γενική κατάσταση χωρίς να χρησιμοποιήσει αναδρομή:
Στο παραπάνω παράδειγμα, η γενική κατάσταση είναι "Hello (0)". Εάν ζητηθεί
από το δομοστοιχείο να εκτυπώσει μηδενικές φορές, τότε επιστρέφει χωρίς να
αναπαράγει πλέον το "Hello CodeIT enthusiasts".
Αποφεύγει τους κύκλους. Φανταστείτε το "Hello (10)" να καλούσε το "Hello
(10)" που καλούσε το "Hello (10)." Θα καταλήγατε με έναν άπειρο κύκλο
κλήσεων και αυτό συνήθως θα οδηγούσε σε σφάλμα "υπερχείλισης στοίβας"
ενώ θα έτρεχε σε έναν υπολογιστή. Σε πολλά αναδρομικά προγράμματα,
μπορείτε να αποφύγετε τους κύκλους κάνοντας κάθε κλήση δομοστοιχείου να
είναι για ένα πρόβλημα που είναι κάπως μικρότερο ή απλούστερο από το αρχικό
πρόβλημα. Σε αυτήν την περίπτωση, για παράδειγμα, το Χ θα είναι μικρότερο
και μικρότερο με κάθε κλήση. Καθώς το πρόβλημα γίνεται όλο και πιο
απλούστερο (στην περίπτωση αυτή, θα θεωρήσουμε "απλούστερο" να
εκτυπώσετε κάτι μηδέν φορές αντί να το εκτυπώσετε 5 φορές) τελικά θα φτάσει
στη γενική κατάσταση και θα σταματήσει την αναδρομή. Υπάρχουν πολλοί
τρόποι για να αποφύγετε τους άπειρους κύκλους, αλλά βεβαιωθείτε ότι έχουμε
να κάνουμε προοδευτικά με μικρότερα ή απλούστερα προβλήματα είναι ένας
καλός κανόνας.
Κάθε κλήση του δομοστοιχείου αντιπροσωπεύει έναν πλήρη χειρισμό της
δεδομένης εργασίας. Μερικές φορές η αναδρομή φαίνεται να σπάει τα μεγάλα
προβλήματα με έναν μαγικό τρόπο, αλλά αυτό δεν συμβαίνει στην
πραγματικότητα. Όταν στο δομοστοιχείο μας δίνεται η παράμετρος του 10,
εκτυπώνουμε "Hello CodeIT enthusiasts!" μια φορά και έπειτα εκτυπώνουμε 9
ακόμη φορές. Μπορούμε να περάσουμε ένα μέρος της δουλειάς σε μια
αναδρομική κλήση, αλλά η αρχική λειτουργία πρέπει ακόμα να λογαριάσει
κάπως και τα 10 αντίγραφα.

Ένας λόγος για τον οποίο η αναδρομή είναι λίγο συγκεχυμένη είναι ότι δεν ακολουθεί
έναν άμεσο φυσικό τρόπο σκέψης όπως συμβαίνει με την επανάληψη.

Ένας αναδρομικός αλγόριθμος υποδηλώνει ότι το μέρος του αναδρομικού
δομοστοιχείου πρέπει να καλείται αρχικά από έξω από το δομοστοιχείο, αλλά στη
συνέχεια συνεχίζει να καλείται από το εσωτερικό του δομοστοιχείου έως ότου φθάσει
σε τελική κατάσταση. Από τη σκοπιά του υπολογιστή, εάν ένα δομοστοιχείο καλεί τον
εαυτό του ή καλέσει άλλο δομοστοιχείο, εξακολουθεί να είναι μια κανονική κλήση
δομοστοιχείου, εφόσον παρέχονται οι απαιτούμενες παράμετροι εισόδου.
Η αναδρομή ακολουθεί την τεχνική σχεδιασμού αλγορίθμου διαίρει και βασίλευε, η
οποία σημαίνει το σπάσιμο ενός προβλήματος σε δευτερεύοντα προβλήματα του ίδιου
ή συναφούς τύπου έως ότου το δευτερεύον πρόβλημα γίνει αρκετά απλό για να λυθεί
άμεσα. Οι λύσεις στα δευτερεύοντα προβλήματα στη συνέχεια συνδυάζονται για να
δώσουν λύση στο αρχικό πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, πώς το διαίρει και βασίλευε
σχετίζεται με ένα δομοστοιχείο που καλεί τον εαυτό του; Κατά την πρώτη κλήση στο
αναδρομικό δομοστοιχείο παρέχεται η πλήρης τιμή εισόδου, τη στιγμή που ξεκινά η
κλήση του δομοστοιχείου, παρέχεται μικρότερη είσοδος κάθε φορά σε κάθε μονάδα
κλήσης, η είσοδος είναι αρκετά απλή ώστε να επιτρέπει την παροχή λύσης σε μία μόνο
κλήση.
Όπως αποδεικνύεται, για οποιονδήποτε αλγόριθμο που χρησιμοποιεί αναδρομή μπορεί
να υπάρχει ένας ισοδύναμος αλγόριθμος που χρησιμοποιεί επανάληψη. Επομένως, η
αναδρομή μπορεί να θεωρηθεί επίσης ως μια διαφορετική μορφή επανάληψης. Παρόλα
αυτά, ένας αναδρομικός αλγόριθμος για την περιγραφή μιας συγκεκριμένης
διαδικασίας είναι συχνά πολύ πιο συνοπτικός από έναν επαναληπτικό.
Ίσως το πιο διάσημο παράδειγμα ενός προβλήματος που μπορεί να λυθεί με την
αναδρομή πιο αποτελεσματικά από ότι μπορεί να γίνει κατανοητό και να λυθεί με την
επανάληψη είναι οι Πύργοι του Ανόι [Ο Πύργος του Ανόι είναι ένα μαθηματικό
παιχνίδι ή ένα παζλ. Αποτελείται από τρεις ράβδους και διάφορους δίσκους
διαφορετικών μεγεθών, οι οποίοι μπορούν να ολισθαίνουν πάνω σε οποιαδήποτε
ράβδο. Το παζλ ξεκινάει με τους δίσκους τοποθετημένους σε μια ταχτοποιημένη
στοίβα με αύξουσα τάξη μεγέθους σε μία ράβδο, η μικρότερη στην κορυφή,
δημιουργώντας έτσι ένα κωνικό σχήμα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ:
https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi].
Τέλος, ως γενική γνώση, η αναδρομή είναι πολύ μεγάλη στην ανάπτυξη παιχνιδιών.
Ακολουθούν κάποιες συχνές χρήσεις από τους προγραμματιστές παιχνιδιών για την
ανάπτυξη κοινών τμημάτων παιχνιδιών (Source: Quora.com):




Καταστροφή μέρους του σώματος: Ένας αναδρομικός αλγόριθμος
χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει τα voxels γύρω από το κόψιμο ενός
σπαθιού για να καθορίσει τι είναι ακόμα συνδεδεμένο και τι πρέπει να πέσει
Δημιουργία διαδρομής λαβύρινθου: Χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος
αναδρομής για να περιπλανηθείτε τυχαία σε έναν λαβύρινθο, προσθέτοντας
πόρτες σε καθορισμένα διαστήματα.



Ανεύρεση μονοπατιού: Ένας αναδρομικός αλγόριθμος χρησιμοποιείται για να
κατασκευάσει ένα λεξικό απόστασης γύρω από μια θέση πλέγματος για να
συγκρίνει μήκη διαδρομής μεταξύ εναλλακτικών κινήσεων.

1.4.8 Διαφόρές μεταξύ επαναληπτικών και αναδρόμικών αλγόρίθμων
Τόσο η αναδρομή όσο και η επανάληψη βασίζονται σε μια δομή ελέγχου: Η επανάληψη
χρησιμοποιεί μια δομή επανάληψης. η αναδρομή χρησιμοποιεί μια δομή επιλογής.
Ένας αλγόριθμος Επανάληψης θα χρησιμοποιήσει καταστάσεις βρόχου όπως: for
loop, while loop ή do-while loop για να επαναλάβει τα ίδια βήματα ενώ σε ένα
Αναδρομικό αλγόριθμο, ένα δομοστοιχείο (λειτουργία) καλείται ξανά και ξανά έως
ότου ικανοποιηθεί η βασική συνθήκη (κατάσταση διακοπής).
Ένας αλγόριθμος επανάληψης θα είναι ταχύτερος από τον αναδρομικό αλγόριθμο
εξαιτίας του overhead όπως είναι οι κλήσεις λειτουργιών και η καταγραφή στοιβών
επανειλημμένα. Πολλές φορές οι αναδρομικοί αλγόριθμοι δεν είναι αποτελεσματικοί
καθώς παίρνουν περισσότερο χώρο και χρόνο.
Οι αναδρομικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστων για την επίλυση
πολύπλοκων προβλημάτων όταν η εφαρμογή τους είναι εύκολη και αποτελεσματική.
Για παράδειγμα, ο αλγόριθμος Ο Πύργος του Ανόι γίνεται εύκολος με την αναδρομή
μολονότι οι επαναλήψεις χρησιμοποιούνται ευρέως, είναι αποδοτικές και δημοφιλείς.
Αναδρομικοί έναντι επαναληπτικών αλγόριθμων:








Προσέγγιση: Στην αναδρομική προσέγγιση, η συνάρτηση καλεί τον εαυτό της
μέχρι να τηρηθεί η συνθήκη, ενώ στην επαναληπτική προσέγγιση μια
λειτουργία επαναλαμβάνεται μέχρι να αποτύχει η συνθήκη (δηλ. δεν
ικανοποιείται πλέον).
Προγραμματίζοντας την Χρήση Δομής : Ο αναδρομικός αλγόριθμος
χρησιμοποιεί μια δομή διακλάδωσης, ενώ ο επαναληπτικός αλγόριθμος
χρησιμοποιεί μια δομή βρόχου.
Αποτελεσματικότητα χρόνου και χώρου: Οι αναδρομικές λύσεις είναι συχνά
λιγότερο αποτελεσματικές από πλευράς χρόνου και χώρου, σε σύγκριση με τις
επαναληπτικές λύσεις.
Δοκιμή τερματισμού: Η επανάληψη τερματίζεται όταν η συνθήκη συνεχούς
βρόχου αποτύχει. Η αναδρομή τερματίζεται όταν αναγνωρίζεται μια βασική
περίπτωση. Ως υπενθύμιση, ένας αλγόριθμος λέγεται ότι είναι αναδρομικός αν
καλεί ο ίδιος τον εαυτό του. Σε έναν αλγόριθμο ο οποίος καλεί τον εαυτό του,
η συνθήκη τερματισμού πρέπει να είναι σωστή έτσι ώστε ο αλγόριθμος να
τερματιστεί τελικά. Για να διασφαλιστεί ότι ο αλγόριθμος θα τερματιστεί, η
είσοδος στην διαδοχική εκτέλεση μειώνεται κάθε φορά με κάποιο αριθμό, έτσι
ώστε σε κάποιο σημείο τελικά να γίνει μηδέν και ο αλγόριθμος θα τερματιστεί.
Η εκτέλεση που οδηγεί στο μηδέν είναι η βασική περίπτωση.



Ατέρμονη κλήση: Ένας ατέρμονος βρόχος εμφανίζεται με την επανάληψη εάν
η δοκιμή συνεχούς βρόχου δεν καταστεί ποτέ ψευδής. Η ατέρμονη αναδρομή
συμβαίνει εάν το βήμα της αναδρομής δεν μειώνει το πρόβλημα με τρόπο που
συγκλίνει στη βασική περίπτωση.

Ένα πρακτικό πρόβλημα: Ο εορτάζον κόβει την τούρτα γενεθλίων του και πρέπει να
εξασφαλίσει ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι θα πάρουν ένα κομμάτι.
Λύση 1 - Επαναληπτική: Ο εορτάζον χρησιμοποιεί ένα δίσκο και πηγαίνει γύρω-γύρω
δίνοντας σε όλους ένα κομμάτι. Ας υποθέσουμε έναν επαναληπτικό αλγόριθμο με τον
τίτλο serve_slice ο οποίος θα εκτελείται όσες φορές υπάρχουν άνθρωποι για να
σερβιριστούν ή όσες φορές υπάρχουν κομμάτια για να σερβιριστούν, όποια συνθήκη
φτάσει πρώτη.
Serve_slice (εφόσον υπάρχουν άνθρωποι να σερβιριστούν ή εναπομείναντα κομμάτια,
σέρβιρε)
Λύση 2 - Αναδρομική: Πάρτε ένα κομμάτι τούρτα από το δίσκο και περάστε το δίσκο
στο επόμενο άτομο που παίρνει ένα κομμάτι από το δίσκο και περνά το δίσκο στο
επόμενο άτομο, ο οποίος παίρνει ένα κομμάτι από το δίσκο και περνάει το δίσκο στο
επόμενο πρόσωπο ...
Παρατηρείστε ότι η ίδια λειτουργία εκτελείται κάθε φορά
takeslice(tray)
If there are people to serve or slices left
take slice and call takeslice(tray)
else return
1.4.9 Αλγόριθμική Σχεδίαση: Δόμές δεδόμένων
Μέχρι τώρα, εστιάσαμε στο πώς να ελέγχουμε τους αλγορίθμους εξετάζοντας τις δομές
που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της σειράς και των περιστάσεων υπό τις οποίες
θα εκτελούνται τα μεμονωμένα βήματα ενός αλγορίθμου. Ο λόγος είναι ότι η επιλογή
των καταλληλότερων δομών ελέγχου είναι σημαντική για το σχεδιασμό ενός
αποδοτικού και αποτελεσματικού αλγορίθμου. Ωστόσο, οι αλγόριθμοι έχουν
σχεδιαστεί για να χειρίζονται εισροές με τη μορφή δεδομένων και αυτές οι είσοδοι
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό ενός αλγορίθμου.
Συνήθως, τα δεδομένα που θα υποστούν επεξεργασία από έναν αλγόριθμο
περιλαμβάνουν στοιχεία που σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο μεταξύ τους παρά
αυθαίρετες συλλογές μη σχετικών στοιχείων. Εξετάστε, για παράδειγμα, τα
μεταδεδομένα που αποτελούν ένα προφίλ χρήστη, όπως όνομα, ηλικία, διεύθυνση,
λειτουργία, αριθμός επαφής. Αυτά τα στοιχεία είναι λογικά συνδεδεμένα μεταξύ τους
και δεν μπορούν να υποβληθούν από επεξεργασία από έναν αλγόριθμο ως μια συλλογή
άσχετων αντικειμένων, αλλά πρέπει να υποβληθούν επεξεργασία ως ένα αρχείο όπου
κάθε εγγραφή περιέχει πληροφορίες για έναν συγκεκριμένο χρήστη.

Τα δεδομένα που οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να καταγράψουν λογικές σχέσεις
μεταξύ των στοιχείων τους αναφέρονται ως δομημένα δεδομένα και τα στοιχεία τους
μαζί με τις αλληλεπιδράσεις τους σχηματίζουν μια δομή δεδομένων.
Ο συνηθέστερος τύπος δομής δεδομένων είναι ίσως η ακολουθία που περιλαμβάνει ένα
σύνολο αντικειμένων ταξινομημένα κατά τρόπο ώστε κάθε στοιχείο εκτός από το
τελευταίο στοιχείο της ακολουθίας να έχει διάδοχο και κάθε στοιχείο εκτός από το
πρώτο στην ακολουθία να έχει έναν προκάτοχο. Αυτά είναι μερικά συνηθισμένα
παραδείγματα εύκολα κατανοητών ακολουθιών:






Ένας αριθμός που παρουσιάζεται ως ακολουθία ψηφίων, π.χ. 1512000 (1 είναι
το πρώτο, το 0 είναι το τελευταίο)
Μια λέξη που παρουσιάζεται ως ακολουθία γραμμάτων, π.χ. ακολουθία (α είναι
το πρώτο γράμμα, και α είναι το τελευταίο)
Μία αλυσίδα
Μια τεχνητή οδοντοστοιχία
Μια επιτραπέζια τηλεφωνική ατζέντα (rolodex)

Προφανώς, μια ακολουθία είναι μια ιδανική δομή για αντικείμενα που πρόκειται να
υποβληθούν σε επεξεργασία διαδοχικά, το ένα μετά το άλλο. Ο συνηθέστερος τρόπος
προόδου μέσω μιας ακολουθίας είναι μέσω της χρήσης μιας δομής βρόχου, όπως ενός
βρόχου while ή ενός επαναλαμβανόμενου βρόχου, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιείται
ένα βρόγχος while όταν ο αριθμός των στοιχείων της ακολουθίας δεν είναι γνωστός
ενώ ο βρόχος της επανάληψης χρησιμοποιείται για μια οριστική επανάληψη όταν ο
αριθμός των στοιχείων της ακολουθίας είναι γνωστός.
Παράδειγμα μιας αλγοριθμικής δομής για την πλοήγηση σε μια ακολουθία είναι το
παρακάτω:
enter sequence
while not end of sequence do
process next item in the sequence
Ορισμένες ακολουθίες είναι τόσο κοινές και συμβαίνουν τόσο συχνά που τους έχουν
δοθεί συγκεκριμένα ονόματα:

Εικόνα 8 – Πίνακες
(Πηγή: wikipedia.org,

Row- and column-major order)

Πίνακες (Arrays): Μια ακολουθία σταθερού μήκους όπου κάθε στοιχείο
αναγνωρίζεται από τη θέση του στην ακολουθία (Source: Goldschlager and Lister,
1988). Είναι μια καταλογοποιημένη συλλογή ομοιογενών στοιχείων. Μια ακολουθία
Πίνακα (Array) έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:







Όλα τα στοιχεία τα Πίνακα είναι δεδομένα του ίδιου τύπου (ομοιογενή)
Διάσταση: Οι μονοδιάστατοι πίνακες έχουν μία διάσταση, οι δυσιάστατοι έχουν
δύο διαστάσεις κ.λπ.
Κάθε διάσταση έχει ένα μέγεθος
Το μέγεθος μιας συγκεκριμένης διάστασης είναι σταθερό. Εξετάστε έναν
πίνακα. Έχει σειρές και στήλες. Το μέγεθος κάθε γραμμής είναι ίσο με τον
αριθμό των στηλών
Κάθε στοιχείο ενός Πίνακα προσδιορίζεται από τη θέση του κατά μήκος κάθε
διάστασης (πίνακας). Έτσι, στο σχήμα 8 που είναι ένας δυδιάστατος πίνακας, ο
αριθμός[1] = a 11 και ο αριθμός [4] = a 21

Εικόνα 9 – Διάνυσμα
(Πηγή: wikibooks.org,

A-level_Computing)

Διανύσματα (Vectors): Ένα διάνυσμα είναι παρόμοιο με έναν πίνακα αλλά με
πρόσθετη λειτουργικότητα. Τα διανύσματα παρακολουθούν το μέγεθος τους και
αλλάζουν αυτόματα μέγεθος όταν προσθέτετε ή διαγράφετε ένα στοιχείο. Στα θετικά,
τα διανύσματα είναι εύκολα στη χρήση, παρακολουθούν το μέγεθός τους, είναι
ευμετάβλητα και προσφέρουν απλή πρόσβαση όπως οι κανονικές συστοιχίες. Στα
αρνητικά, τα ευμετάβλητα διανύσματα μπορούν να είναι αργά (πολλά νέα στοιχεία και
διαγραφή παλιών αντικειμένων), επομένως είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η
αποτελεσματική εφαρμογή.

Εικόνα 10 – Στοίβα
(Πηγή: Creative Commons

Image)

Στοίβες (Stacks): Μια ακολουθία μεταβλητού μήκους στην οποία τα στοιχεία
προστίθενται και αφαιρούνται μόνο στο ένα άκρο. Σκεφτείτε το ως ένα δοχείο από
στοιχεία που εισάγονται και αφαιρούνται σύμφωνα με την αρχή τo τελευταίο μέσα το
πρώτο έξω (Last-in First-out LIFO) διότι η σειρά με την οποία αφαιρούνται τα στοιχεία
είναι η αντιστροφή εκείνης στην οποία προστίθενται:






Δύο λειτουργίες επιτρέπονται, σπρώξτε (Push) το στοιχείο μέσα στη στοίβα
και τραβήξτε (Pop) το στοιχείο έξω από τη στοίβα.
Τα στοιχεία μπορούν να προστεθούν και να αφαιρεθούν από τη στοίβα μόνο
στην κορυφή (σκεφτείτε μια στοίβα από πιάτα μέσα σε ένα ντουλάπι).
Το Push προσθέτει ένα στοιχείο στην κορυφή της στοίβας, το pop καταργεί το
στοιχείο από την κορυφή.
Πρόκειται για μια αναδρομική δομή δεδομένων.
Είναι είτε κενή ή έχει μια κορυφή ακολουθούμενη από μια στοίβα (η κορυφή
είναι το τελευταίο στοιχείο που εισήχθη στη δομή της στοίβας και έτσι η πρώτη
που πρέπει να μετακινηθεί έξω και η στοίβα είναι ό, τι είχε εισαχθεί πριν από
το τελευταίο στοιχείο και έτσι μπορεί να ανακτηθεί μόνο αν αφαιρεθεί η
κορυφή πρώτα ).

Εικόνα 11 – Ουρά
(Πηγή: Creative Commons

Image)

Ουρές (Queues): Μια ακολουθία μεταβλητού μήκους, όπου τα στοιχεία προστίθενται
πάντα στο ένα άκρο και αφαιρούνται από το άλλο άκρο. Σε αντίθεση με τις στοίβες,
μια ουρά είναι ανοικτή και στα δύο άκρα της και ακολουθεί την αρχή το πρώτο μέσατο πρώτο έξω (First-In-First-Out (FIFO), δηλ. το στοιχείο δεδομένων που είναι
αποθηκευμένο πρώτο θα είναι προσπελάσιμο πρώτο επειδή η σειρά με την οποία
καταργούνται τα στοιχεία είναι ίδια με εκείνη την οποία προστίθενται. Μια ουρά
περιλαμβάνει ένα:



Πίσω μέρος (Rear), που αναφέρεται επίσης ως ουρά, όπου το πρώτο στοιχείο
εισάγεται από το ένα άκρο.
Μπροστινό μέρος (Front), επίσης αναφέρεται ως κεφαλή, όπου το πρώτο
στοιχείο διαγράφεται από το άλλο άκρο.

Ένα παράδειγμα ουράς από την πραγματική ζωή είναι ένας μονόδρομος μονής
λωρίδας, όπου το όχημα που εισέρχεται πρώτα στο δρόμο βγαίνει πρώτο. Ένα άλλο
απλό παράδειγμα είναι οποιοδήποτε είδος σημείου εξυπηρέτησης, όπως ένας γκισές
εισιτηρίων όπου το πρώτο πρόσωπο που βρίσκεται στην ουρά είναι το πρώτο άτομο
που παίρνει το εισιτήριό του από τον γκισέ.

Εικόνα 12 – Συνδεδεμένη Λίστα
(Πηγή: Creative Commons

Image)

Συνδεδεμένες λίστες (Linked lists): Μια συνδεδεμένη λίστα είναι μια δομή
δεδομένων που αποτελείται από μια ομάδα κόμβων σε μια ακολουθία και

χρησιμοποιείται για την αποθήκευση στοιχείων όταν δεν γνωρίζουμε πόσα στοιχεία
πρόκειται να αποθηκεύσουμε. Μια συνδεδεμένη λίστα είναι βασικά μια ακολουθία
δομών όπου κάθε στοιχείο της δομής έχει ένα Κόμβο (Node) και ένα Σύνδεσμο
(Link). Ο κόμβος περιέχει τα αποθηκευμένα στοιχεία που μπορεί να είναι
διαφορετικού τύπου και ο σύνδεσμος είναι ένας δείκτης που δείχνει στον επόμενο
κόμβο μέσα στην ακολουθία. Μια συνδεδεμένη λίστα είναι μια δομή δεδομένων ικανή
να αποθηκεύει μια αυθαίρετα μεγάλη, διατεταγμένη συλλογή αντικειμένων με ένα
ελάχιστο λειτουργικό κόστος, επειδή ένα μεγάλο πλεονέκτημα των συνδεδεμένων
λιστών είναι ότι οι λειτουργίες εισαγωγής και διαγραφής μπορούν εύκολα να
υλοποιηθούν. Μια κοινή χρήση των συνδεδεμένων λιστών είναι η υλοποίηση στοιβών
και ουρών με το πλεονέκτημα ότι επιτρέπουν την εισαγωγή στοιχείων στην αρχή και
στο τέλος της λίστας ενώ το μέγεθος της συνδεδεμένης λίστας δεν είναι απαραίτητο να
το γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Επομένως, είναι ευκολότερο να τις επεξεργαστούμε
από ότι τους πίνακες και μπορούν να διαιρεθούν και να τις χειριστούμε πιο εύκολα.
Μια αναλογία μιας συνδεδεμένης λίστας στην πραγματική ζωή είναι μια αμαξοστοιχία.
Κάθε βαγόνι συνδέεται με ένα προηγούμενο βαγόνι και ένα επόμενο βαγόνι, εκτός
φυσικά από το πρώτο και το τελευταίο βαγόνι.

Εικόνα 13 –Δέντρο
(Πηγή: Creative Commons

Image)

Δέντρα (Trees): Ένα δέντρο είναι μια ισχυρή δομή δεδομένων για την οργάνωση
αντικειμένων. Σε αντίθεση με τον Πίνακα (Array) και τον Συνδεδεμένη Λίστα (Linked
List), που είναι γραμμικές δομές δεδομένων, το δέντρο είναι ιεραρχική (ή μη γραμμική)
δομή δεδομένων. Ένα δέντρο είναι ιεραρχικά διευθετημένο και χρησιμοποιείται για
την έκφραση ιεραρχικών σχέσεων, όπως μια οργανωτική δομή. Οι κόμβοι του
χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν τα δεδομένα ή τα σημεία διακλάδωσης.

Ένας κόμβος δέντρου έχει ένα τμήμα δεδομένων και αναφορές στους αριστερούς και
δεξιούς κόμβους-παιδιά του. Ο κόμβος στο υψηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας
ονομάζεται ρίζα ενώ οι κόμβοι στο χαμηλότερο επίπεδο, όπου τελειώνει το δέντρο,
ονομάζονται φύλλα. Τα κλαδιά του δέντρου αντιπροσωπεύουν λογικές σχέσεις μεταξύ
στοιχείων σε ένα επίπεδο της ιεραρχίας και άλλων στοιχείων στο επόμενο επίπεδο. Ένα
δέντρο είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε κάθε κόμβος να είναι ταυτόχρονα η ρίζα ενός
άλλου δέντρου (υποδέντρα). Έτσι, ελπίζουμε ότι μέχρι τώρα, έχει γίνει ξεκάθαρο ότι
ένα δέντρο είναι μια αναδρομική δομή δεδομένων καθώς κάθε δέντρο μπορεί να
οριστεί με όρους άλλων δέντρων. Όσον αφορά τις ιδιότητες:



Ένα δέντρο χωρίς κόμβους ονομάζεται μηδενικό ή κενό δέντρο.
Ένα δέντρο που έχει κόμβους (δεν είναι μηδενικό/ κενό) θα έχει έναν κόμβο
ρίζα και ένα ή περισσότερα επίπεδα κόμβων με σύνολα κλαδιών που
σχηματίζουν μια ιεραρχία.

Το PDF βασίζεται σε μορφή δέντρου. Έχει έναν κόμβο ρίζα που ακολουθείται από έναν
κόμβο καταλόγου, ακολουθούμενος από έναν κόμβο σελίδων ο οποίος έχει αρκετούς
κόμβους-παιδιά σελίδας.

Εικόνα 14 – Πίνακας Κατακερματισμού
(Πηγή: Creative Commons

Image)

Πίνακες Κατακερματισμού (Hash Tables): Οι πίνακες κατακερματισμού (Hash
tables) είναι ζεύγη κλειδιών/ τιμών που σημαίνουν ότι για κάθε κλειδί (το κλειδί μπορεί
να είναι ένα όνομα, ένας τίτλος θέσης εργασίας, ένα αυτοκίνητο κ.λπ.) υπάρχει μια
συσχετισμένη τιμή και ο μηχανισμός που συνδέει τα κλειδιά με τις τιμές ονομάζεται
συνάρτηση κατακερματισμού. Ονομάζονται κλειδιά επειδή είναι μοναδικά

αναγνωριστικά για την τιμή με την οποία σχετίζονται. Με άλλα λόγια, με το κλειδί, η
λειτουργία κατακερματισμού μπορεί να αναγνωρίσει (ξεκλειδώσει) τη σχετική τιμή.
Ένας πίνακας κατακερματισμού (αναφέρεται επίσης κι ως χάρτης κατακερματισμού)
είναι μια δομή δεδομένων που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μιας συνδεδεμένης
συστοιχίας, μιας δομής που μπορεί να αντιστοιχίσει τα κλειδιά στις τιμές. Αρχειοθετεί
στοιχεία σύμφωνα με κάποια ιδιότητα που είναι εύκολο να βρεθεί, ακόμα και αν δεν
σχετίζεται άμεσα με το στοιχείο, και όχι μια πλήρη περιγραφή. Ο πίνακας
κατακερματισμού βοηθά στη μείωση των πιθανών θέσεων όπου μπορείτε να βρείτε ένα
στοιχείο. Ένας πίνακας κατακερματισμού συμπυκνώνεται μέσω μιας συνάρτησης
κατακερματισμού "Hashing". Μια συνάρτηση κατακερματισμού είναι ένας τρόπος
χαρτογράφησης στοιχείων σε τοποθεσίες. Για παράδειγμα, θεωρήστε ως συνάρτηση
κατακερματισμού που θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε (και αργότερα να ψάξετε /
βρείτε) το ράφι στο οποίο πρόκειται να τοποθετήσετε ένα βιβλίο. Μια συνάρτηση
κατακερματισμού είναι μια μαθηματική συνάρτηση η οποία δίνεται σε ένα στοιχείο και
παρέχει τη θέση για την αποθήκευση του αντικειμένου ενώ συγχρόνως χαρτογραφεί
κάθε στοιχείο στην αντίστοιχη θέση. Οι πίνακες κατακερματισμού (Hash) επιτρέπουν
την εισαγωγή / αναζήτηση και τη διαγραφή στοιχείων, παρέχοντας τα αντίστοιχα
κλειδιά για κάθε στοιχείο. Τα κλειδιά μετατρέπονται σε ακέραιους αριθμούς από μια
συνάρτηση κατακερματισμού και τα στοιχεία αποθηκεύονται σε μια συστοιχία
χρησιμοποιώντας ευρετήρια που αντιστοιχούν σε αυτούς τους ακέραιους αριθμούς
(hashed keys).

Εικόνα 15 – Σωροί
(Πηγή: Creative Commons

Image)

Σωροί (Heaps): Ένας σωρός είναι μια συλλογή που επιτρέπει την εισαγωγή
αντικειμένων και να βρεθεί ή / και αφαιρεθεί το μικρότερο αντικείμενο. Σκεφτείτε μια
δομή δεδομένων σωρού ως εφαρμογή μιας "σειράς προτεραιότητας" όπου αντί να
προστεθείτε απλώς σε μια ουρά στο τέλος της, ένα άτομο ή ένα αντικείμενο μπορεί να

μπει πιο προς πάνω στην ουρά ανάλογα με την προτεραιότητά τους. Οι σωροί είναι
ιδιαίτερα χρήσιμοι όταν χρειάζεται να υποβάλετε ένα ερώτημα για την ελάχιστη τιμή
πολλές φορές από μια δυναμική συλλογή τιμών. Ένας μαθηματικός αλγόριθμος που
χρησιμοποιεί μια δομή Σωρού είναι ο αλγόριθμος του Dijkstra για την εύρεση των
συντομότερων διαδρομών μεταξύ κόμβων σε ένα γράφημα, το οποίο μπορεί να
αντιπροσωπεύει, για παράδειγμα, τα οδικά δίκτυα. Ο αλγόριθμος του Dijkstra μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να βρεθεί η συντομότερη διαδρομή μεταξύ δύο κόμβων [για μια
λεπτομερή εξήγηση του αλγορίθμου του Dijkstra ανατρέξτε στο:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra%27s_algorithm].

Εικόνα 16 – Γράφοι
(Πηγή: Creative Commons

Image)

Γράφοι (Graphs): Οι Γράφοι είναι δομές δεδομένων που παρέχουν μια εύκολη
αναπαράσταση των σχέσεων όπως στην πραγματική ζωή μεταξύ διαφορετικών τύπων
δεδομένων (κόμβων) και έτσι χρησιμοποιούνται για την αντιπροσώπευση δικτύων.
Ένας γράφος αποτελείται από κορυφές, κόμβους ή σημεία που συνδέονται με ακμές,
τόξα ή γραμμές. Ένας γράφος μπορεί να είναι μη-κατευθυνόμενος (η σχέση υπάρχει
και στις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή ο Γιάννης είναι φίλος του Παύλου σημαίνει ότι ο
Παύλος είναι φίλος του Γιάννη), πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ
των δύο κορυφών που σχετίζονται με κάθε ακμή ή ότι οι ακμές του είναι
κατευθυνόμενες (μπορεί να είναι μια σχέση μονόδρομος ή μια αμφίδρομη σχέση, αλλά
πρέπει να ορίζεται ρητά) από τη μια κορυφή στην άλλη. Η δομή του συνδέσμου μιας
ιστοσελίδας μπορεί να αναπαρασταθεί από έναν κατευθυνόμενο γράφο, στον οποίο οι
κορυφές αντιπροσωπεύουν ιστοσελίδες και οι κατευθυνόμενες ακμές

αντιπροσωπεύουν συνδέσμους από τη μια σελίδα στην άλλη. Υπάρχουν διάφοροι
τρόποι κατασκευής γράφων σε αλγοριθμική σχεδίαση. Η δομή δεδομένων που
χρησιμοποιείται εξαρτάται τόσο από τη δομή του γράφου όσο και από τη μέθοδο που
χρησιμοποιείται για τον χειρισμό του γράφου. Συνήθως, οι γράφοι κατασκευάζονται
χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό δομών λίστας και πίνακα. Οι παρακάτω λειτουργίες
μπορούν να εκτελεστούν σε γράφους:






Προσθήκες:
o Προσθέστε κορυφές στον γράφο
o Δημιουργήστε ακμές μεταξύ δύο δοσμένων κορυφών στον γράφο
Απομακρύνσεις:
o Καταργήστε κορυφές από τον γράφο
o Αφαιρέστε τις ακμές μεταξύ δύο δοσμένων κορυφών στον γράφο
Αναζήτηση
o Ελέγξτε εάν ο γράφος περιέχει μια δεδομένη τιμή
o Ελέγξτε εάν υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ δύο δοσμένων κόμβων στον
γράφο
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2 Εισαγωγή στόν πρόγραμματισμό
(Elżbieta Szczygieł, Łukasz Kłapa)

2.1 Ο όρισμός τόυ πρόγραμματισμόύ
Ο αυτονόητος ορισμός του προγραμματισμού δεν προκαλεί μεγάλη δυσκολία και
φέρνει στο νου την εισαγωγή εντολών με τη μορφή κώδικα, που εκφράζεται σε μια
συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού. Ωστόσο, ο ακριβής ορισμός επί της ουσίας
του προγραμματισμού είναι λίγο πιο δύσκολος. Αυτό προκύπτει από την ανάγκη να
χρησιμοποιηθούν αρκετοί όροι, οι οποίοι πρέπει να καθοριστούν εκ των προτέρων
(μεταξύ άλλων: αλγόριθμος, πρόγραμμα, γλώσσα προγραμματισμού) και ο βαθμός
τυποποίησης του μεταφερόμενου περιεχομένου.
Ο ακόλουθος ορισμός του προγραμματισμού υιοθετήθηκε για τους σκοπούς της
παρούσας δημοσίευσης:
Ένα σύνολο δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την σχεδίαση ενός προγράμματος για
μια ψηφιακή μηχανή
(Encyclopedia, 1988).
Δεδομένου ότι ο υπολογιστής είναι η πιο συνηθισμένη μηχανή, ο όρος θα
χρησιμοποιηθεί στο υπόλοιπο του παρόντος εγχειριδίου για να υποδείξει οποιοδήποτε
είδος ηλεκτρονικής ψηφιακής μηχανής. Με τον όρο πρόγραμμα εννοείται η
καταγραφή ενός αλγορίθμου μιας συγκεκριμένης εργασίας με τη μορφή μιας σειράς
δηλώσεων και οδηγιών σε μία από τις γλώσσες προγραμματισμού (Encyclopedia,
1988). Ο αλγόριθμος ορίζεται ως μια περιγραφή της λύσης σε ένα πρόβλημα (έργο)
που εκφράζεται μέσω τέτοιων λειτουργιών που ο εκτελεστής αλγορίθμου κατανοεί και
είναι σε θέση να εκτελέσει (Encyclopedia, 1988). Ως εκ τούτου, ο προγραμματισμός
έχει να κάνει με μια εργασία που πρέπει να επιλυθεί με κάποιο τρόπο. Αυτή η μέθοδος
εκφράζεται σε μια συγκεκριμένη μορφή, η οποία είναι η γλώσσα προγραμματισμού.
Αυτή η γλώσσα προορίζεται για την καταγραφή προγραμμάτων επεξεργασίας
δεδομένων από υπολογιστές (Encyclopedia, 1988). Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις
υποθέσεις, οι έννοιες που σχετίζονται με τον προγραμματισμό μπορούν να
διευθετηθούν με τον ακόλουθο τρόπο (Εικόνα 3).

Algorithm
• Programming - a set of activities
related to the preparation of a
program for a digital device.

Program

• Program - algorithm record of a
specific task in the form of a sequence
of declarations and instructions in one
of the programming languages.

• Algorithm - description of the solution
to a problem (task) expressed by
means of such operations that the
algorithm performer understands and
is able to perform

• Programming language - clearly
defined set of signs and rules and
conventions that determine how to
create specific language expressions
and how to use them when writing
programs for your computer.

Programming
language

Εικόνα 17 - Σύνδεσμοι μεταξύ των όρων του προγράμματος, του προγραμματισμού, του αλγορίθμου και
της γλώσσας προγραμματισμού
Πηγή: προσωπική επεξεργασία βασισμένη στην (Encyclopedia, 1988)

Επομένως, ο προγραμματισμός θα είναι η καταγραφή ενός αλγορίθμου, που μεταφέρει
την περιγραφή μιας λύσης σε ένα δεδομένο πρόβλημα, με τη χρήση ενός μέσου
περιγραφής περιεχομένου - της γλώσσας προγραμματισμού. Οι γλώσσες
προγραμματισμού θα παρουσιασθούν περαιτέρω σε αυτό το εγχειρίδιο. Αξίζει να
σημειωθεί ότι όπως κάθε γλώσσα, η γλώσσα προγραμματισμού έχει το δικό της
αλφάβητο, τα οποία είναι συνήθως γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, αραβικοί
αριθμοί και σύμβολα αριθμητικών και λογικών πράξεων, καθώς και ειδικοί
χαρακτήρες. Οι εντολές που καταγράφονται από το αλφάβητο της γλώσσας
προγραμματισμού μεταφράζονται από τον υπολογιστή στην εσωτερική του γλώσσα, η
οποία έχει τη μορφή ενός δυαδικού κώδικα. Σε μια τέτοια καταγραφή υπάρχουν μόνο
δύο αριθμοί το "0" και το "1" και μέσω αυτών οι πληροφορίες μεταφέρονται στον
υπολογιστή. Επειδή με τα δυο σύμβολα - δηλ. το "0" και το "1" - τα δυαδικά ψηφία,
μπορείτε να περάσετε μόνο δύο είδη πληροφορίας, το δυαδικό σύστημα συνδυάζει
δυαδικά ψηφία σε ομάδες για τη μετάδοση πιο λεπτομερών μηνυμάτων (Wałaszek,
2018). Με τον τρόπο αυτό, μέσω μιας ομάδας δυαδικών ψηφίων, που εκφράζεται από
ένα σύνθετο αριθμητικό σύμβολο, ο υπολογιστής μπορεί να εκτελέσει την απαιτούμενη
λειτουργία. Για παράδειγμα, τα μεμονωμένα γράμματα του αλφαβήτου αποθηκεύονται
ως εξής (BiMatrix, 2018):
„a” - 01100001
„b” - 01100010
Για παράδειγμα η λέξη „hello” – θα επισημανθεί „01001000 01100101 01101100
01101100 01101111”, και η φράση „hello there!” – „01001000 01100101 01101100
01101100 01101111 00100000 01110100 01101000 01100101 01110010 01100101
00100001”.

Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού μπορείτε να δημιουργήσετε
οποιαδήποτε εντολή, έτσι ώστε ο υπολογιστής να μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με
αυτές τις οδηγίες. Είναι σημαντικό οι εντολές να είναι αλγόριθμοι με (Encyclopedia,
1988):





μια σαφώς καθορισμένη αρχή,
μια υποδεικνυόμενη λειτουργία - ενέργεια από την οποία πρέπει να αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε τον αλγόριθμο,
ακριβείς οδηγίες για την εκτέλεση περαιτέρω ενεργειών, που δίνονται με την
ακριβή σειρά,
ημερομηνία λήξης (προθεσμία υλοποίησης αλγορίθμου).

Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η εισαγωγή μιας καταγραφής επίλυσης ενός
προβλήματος στον υπολογιστή σας είναι απλά το γράψιμο του κώδικα, κι όχι ο
προγραμματισμός (Soukup, 2015). Ο προγραμματισμός είναι ένας πολύ ευρύτερος
όρος και περιλαμβάνει την ανάλυση του προβλήματος που πρέπει να επιλυθεί και την
ιδέα να χρησιμοποιηθούν οι διαθέσιμες ψηφιακές τεχνολογίες για την εξεύρεση αυτής
της λύσης.

2.2 Ιστόρία τόυ πρόγραμματισμόύ
Η ιστορία του προγραμματισμού πηγαίνει πίσω πολύ πριν κατασκευαστεί ο πρώτος
υπολογιστής. Το κλειδί για τη δημιουργία του ήταν η μορφή μιας κυρίας που
ανατράφηκε στο σπίτι ενός από τους μεγαλύτερους ποιητές του Ρομαντισμού, ενώ η
πρώτη γλώσσα προγραμματισμού καταγράφηκε σε ένα απλό ημερολόγιο. Η ιστορία
του προγραμματισμού και των υπολογιστών σχετίζεται με την ιστορία των
μαθηματικών, η οποία δεν φαίνεται τόσο μακριά. Ήδη στην αρχαιότητα,
δημιουργήθηκαν διάφοροι τύποι άβακα ή πινακίδας για να διευκολυνθούν οι
υπολογισμοί ή οι μετρήσεις. Τον 17ο αιώνα, ο J. Neper, ο δημιουργός του λογάριθμου,
ανέπτυξε τη λεγόμενη υπολογιστική συσκευή γνωστή ως κόκκαλα του Νάπιερ που
χρησιμοποιούνταν για τον υπολογισμό των λογαρίθμων και μείωσε σημαντικά τον
χρόνο των υπολογισμών (Encyclopedia, 1988). Τα επόμενα χρόνια έφεραν την
ανάπτυξη των πρώτων υπολογιστικών μηχανών, που κατασκευάστηκαν ξεχωριστά από
τον W. Schickhard (το 1623), B. Pascal (το 1645) και G. W. Leibniz (το 1671).
Δυστυχώς, καμία από αυτές τις μηχανές δεν θα μπορούσε να ονομαστεί αυτόματη. Ο
J. M. Jacquard επέστρεψε στην ιδέα της κατασκευής μιας τέτοιας μηχανής στις αρχές
του 19ου αιώνα, παρουσιάζοντας κάρτες διάτρησης για τον έλεγχο ενός αργαλειού
στην έκθεση στο Παρίσι (Heath, 1972). Αυτή η τεχνική χρησιμοποιήθηκε από τον Ch.
Babbage, ο οποίος θεωρείται εφευρέτης μιας αυτόματης μηχανής. Το 1833 σχεδίασε
μια αναλυτική μηχανή που βασίζονταν στην διάτρητη κάρτα , η οποία δεν
δημιουργήθηκε de facto λόγω τεχνικών και οικονομικών δυσκολιών. Παρ’ όλα αυτά,
οι ιδέες του παρακίνησαν την Α. Α. Lovelance, την κόρη του ποιητή G. G. Byron, να
αναπτύξει την ιδέα της δημιουργίας εναλλάξιμων προγραμμάτων σε αυτό το είδος
μηχανών. Για το λόγο αυτό, με βάση τις σημειώσεις της, η A. A. Lovelace θεωρείται η

συγγραφέας του πρώτου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η ίδια είκασε στις
δυνατότητες να παίζει σκάκι με ψηφιακές μηχανές ή τη δυνατότητα να τραγουδήσει
μέσω αυτών (The history of computer programming). Οι περαιτέρω εργασίες για την
ανάπτυξη ψηφιακών μηχανών οδήγησαν στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού
συστήματος πινακοποίησης, χάρη στο οποίο οι μηχανές θα μπορούσαν να διαβάζουν
δεδομένα. Αυτό έγινε χάρη στον H. Hollerith, ο οποίος ανέπτυξε και εφάρμοσε αυτό
το σύστημα στις υπολογιστικές μηχανές. Μετά από επιτυχίες στη χρήση των μηχανών
του κατά τη διάρκεια της απογραφής στις ΗΠΑ, ίδρυσε το 1896 την Tabulating
Company Machine, η οποία ασχολήθηκε με τη μαζική παραγωγή υπολογιστικών
μηχανών. Πολλά χρόνια αργότερα, αυτή η εταιρεία μαζί και με άλλους γέννησαν τον
εμπορικό οίκο της IBM®. Η επακόλουθη ανάπτυξη της επιστήμης των υπολογιστών
και του ίδιου του προγραμματισμού είναι πολυνηματική, αν και σε μεγάλο βαθμό η
ιστορία σχετίζεται με την πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τις
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στον επιστημονικό τομέα για την επίλυση των
υλικοτεχνικών και στρατιωτικών προβλημάτων. Η ανάπτυξη της τάσης της
επιχειρησιακής έρευνας και η ανάγκη διεξαγωγής όλο και πιο σύνθετων και
εκτεταμένων υπολογισμών έγινε η αιτία το 1942 για τον πρώτο ψηφιακό υπολογιστή
(Atanasoff-Berry Computer - ABC) που αναπτύχθηκε για να υπολογίσει τις γραμμικές
εξισώσεις και - ένα χρόνο αργότερα - τον υπολογιστή Colossus, που χρησιμοποιήθηκε
για την αποκρυπτογράφηση των γερμανικών μηνυμάτων (The history of computer
programming). Μεταγενέστερα έγιναν υπολογιστικές εργασίες στη συσκευή EDSAC,
που σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε το 1949, τη συνέχιση και βελτίωση της ENIAC
και EDVAC έργα πληροφορικής που αναπτύχθηκαν αμέσως μετά το τέλος των
στρατιωτικών πράξεων (Encyclopedia, 1988). Ένα πρωτοποριακό γεγονός στην
ιστορία προγραμματισμού ήταν η δημιουργία της πρώτης υψηλής ποιότητας γλώσσας
προγραμματισμού - της Fortran, η οποία δημιουργήθηκε το 1954 από τον J. Backus
που εργάζονταν για την IBM®. Η ανάπτυξη της θεωρίας και της πρακτικής του
προγραμματισμού εισήγαγε έναν αυξανόμενο αριθμό τρεχουσών γλωσσών. Μετά την
επιτυχία της γλώσσας Fortran, ήρθε η ώρα για γλώσσες με υψηλότερο βαθμό
καθολικότητας, όπως η ALGOL 60, ή με συγκεκριμένους στόχους υλοποίησης όπως η
COBOL. Η αύξηση της δημοτικότητας των προσωπικών υπολογιστών στις αρχές της
δεκαετίας του 1980 αποδείχτηκε μια σημαντική ανακάλυψη από αυτή την άποψη. Η
χρήση των δισκετών μεταφοράς δεδομένων προκάλεσε πολύ μεγάλες αλλαγές από την
άποψη αυτή, καθώς και την ανάπτυξη της προστασίας τους. Το 1983, ο F. Cohen
δημιούργησε τον πρώτο ιό υπολογιστή που μεταφέρθηκε μέσω δισκέτας, μόνο για να
επιδείξει αυτή τη δυνατότητα. Δεν έχουν τα πάντα στον προγραμματισμό συσχετιστεί
ή έχουν θετικούς στόχους. Οποιαδήποτε εξέλιξη, καθώς επίσης και στον
προγραμματισμό, εκτίθεται στον αντίκτυπο των δυσμενών ή ακόμη και επιβλαβών
παραγόντων. Αυτό είναι ιδιαίτερα ορατό στις μέρες μας, καθώς οι υπολογιστές και
διάφοροι τύποι ψηφιακών συσκευών εισέρχονται μαζικά στην καθημερινή ζωή, όχι
κατ' ανάγκη άμεσα, αλλά και ως μέρη άλλων συσκευών. Επίσης, η δημιουργία και
ανάπτυξη του Διαδικτύου επιβάλλει σταθερές αλλαγές στον τομέα του
προγραμματισμού και ως εκ τούτου - στον τρόπο σκέψης και εξέτασης των
αναδυόμενων προβλημάτων στον ψηφιακό κόσμο.

2.3 Οι δεξιότητες των πρόγραμματιστών και η διαδικασία ανάπτυξης
τόυς
Ο προσδιορισμός των δεξιοτήτων απαιτεί τη διάκριση τους από την έννοια της
ικανότητας με την οποία έχουν την τάση να αναγνωρίζονται. Η δεύτερη ορίζεται ως η
ικανότητα να κάνεις κάτι, ανάλογα με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και
το βαθμό πίστης στην αναγκαιότητα του να κάνεις χρήση αυτής της ικανότητας
(Jurgielewicz-Wojtaszek, 2012). Πρόκειται για μια ευρεία ορολογία που περιλαμβάνει
την έννοια των δεξιοτήτων. Μπορούν να οριστούν ως πρακτικές γνώσεις και
επιδεξιότητες σε κάτι (Λεξικό, 2018) ή ένα συνεκτικό σύνολο δυνατοτήτων να
κάνεις κάτι (Routier, Mathieu, Secq, 2001). Οι δεξιότητες είναι μία από τις
συνιστώσες της ικανότητας και επηρεάζουν την ικανότητα ολοκλήρωσης μιας
ενέργειας βασιζόμενης στο έργο που έχει αναληφθεί (Εικόνα 4).
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Εικόνα 18 - Ορισμός των ικανοτήτων στη συμπεριφοριστική προσέγγιση
Πηγή: (Adamczyk, 2014)

Όπως έγραψε ο R. Boyatzis (1982) ότι ένας προγραμματιστής που εργάζεται στην
άνεση του σπιτιού του θα χρειαστεί διαφορετικές δεξιότητες από έναν νευροχειρουργό
που εκτελεί περίπλοκη χειρουργική επέμβαση μαζί με άλλους γιατρούς. Παρόλο που
και οι δύο πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαγνώσουν ένα πρόβλημα, να σκεφτούν
λογικά ή να αναζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων, ο
πρώτος πρέπει να έχει την ικανότητα να πειραματίζεται και να επικοινωνεί με τον
χρήστη του προγράμματος, ενώ ο δεύτερος πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει
γρήγορες αποφάσεις και να επικοινωνεί καλά με την ομάδα του. Αυτό σημαίνει ότι
καθένας από αυτούς θα έχει επιπλέον των κοινών δεξιοτήτων, και εκείνες επίσης που
θα πρέπει να αναπτύξει. Η εικόνα 5 απεικονίζει τους συνδέσμους μεταξύ ενός
προγραμματιστή και του προϊόντος της δουλειάς του, της συσκευής και του χρήστη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΧΡΗΣΤΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Εικόνα 19 - Σύνδεσμοι μεταξύ προγραμματιστή και χρήστη του προγράμματος
Πηγή: προσωπική επεξεργασία με βάση (Rogalski, Samurçay, 1990)

Ορίζοντας τις δεξιότητες που χρειάζεται ένας προγραμματιστής, μπορείτε να
υποδείξετε τις περιοχές (ικανότητες) στις οποίες θα εφαρμοστούν αυτές οι δεξιότητες.
Στη θεωρία αναπτύχθηκαν διάφορες κατατάξεις τόσο των ικανοτήτων όσο και των
ειδικών δεξιοτήτων σε κάθε μία από αυτές. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή
κατάσταση της γνώσης, διεξάγεται συχνά έρευνα για να εξακριβωθεί ποιες από αυτές
είναι οι σημαντικότερες από τις εργασίες του προγραμματιστή και ποιες θα πρέπει να
αναπτυχθούν. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει μια σύνοψη των πιο δημοφιλών ικανοτήτων
μεταξύ των προγραμματιστών και των ομάδων δεξιοτήτων τους. Για παράδειγμα, μία
από τις τελευταίες μελέτες (Manawadu, Johar, Perera, 2015) ανέφερε ότι από τους επτά
τομείς επάρκειας, οι προγραμματιστές θα πρέπει να αναπτύξουν κυρίως: Απαιτήσεις
χρηστών, Διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού και Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστήματος.

Πίνακας 1. Λίστα ικανοτήτων και δεξιοτήτων προγραμματιστών

Adamczyk, 2014

Turley, Bieman, 1994

Διαχείριση πηγαίου κώδικα
(Χρησιμοποιώντας κατάλληλη
ονομασία και σχόλια,
χρησιμοποιώντας έτοιμες
βιβλιοθήκες και
προσπαθώντας να επιτύχετε
την υψηλότερη δυνατή
φορητότητα):
 Εφαρμογή μοτίβων
 Η χρήση έτοιμων
βιβλιοθηκών
 Η χρήση αλγορίθμων
 Χρησιμοποιώντας το IDE
(ολοκληρωμένο περιβάλλον
ανάπτυξης)
 Χρήση φορητότητας
Διαχείριση γνώσης
(Τόσο η αποτελεσματική
απόκτηση της γνώσης σας και
η κοινή χρήση της με άλλους):
 Εφαρμογή κανόνων γραφής
κώδικα
 Μάθηση από άλλους
 Αποτελεσματική απόκτηση
γνώσης
 Ανταλλαγή γνώσης
Διαχείριση της εργασίας σας
(Αυτο-οργάνωση της εργασίας,
που εκδηλώνεται με την
τήρηση των καθορισμένων
προθεσμιών):
 Οργάνωση της προσωπικής
εργασίας
 Διαχείριση εκδόσεων
 Χρησιμοποιώντας δοκιμές
Διαχείριση απαιτήσεων
(Ο κατατοπισμός του πελάτη
και η δημιουργία όλων των
λύσεων που καθοδηγούνται
από τις προσδοκίες του τελικού
χρήστη):
 Ο κατατοπισμός του πελάτη

Ολοκλήρωση Στόχου:
 Κώδικας μόχλευσης /
επαναχρησιμοποίησης
 Μεθοδολογική Επίλυση
Προβλημάτων,
 Δεξιότητες / Τεχνικές,
 Γραπτές /
αυτοματοποιημένες δοκιμές
με κώδικα,
 Εμπειρία,
 Εξασφάλιση των
απαραίτητων,
 Εκπαίδευση / μάθηση,
 Χρησιμοποιεί την ανάγνωση
κώδικα,
 Χρήση νέων μεθόδων ή
εργαλείων,
 Καλός προγραμματισμός
και εκτιμήσεις,
 Χρήση Πρωτοτύπων,
 Γνώση,
 Επικοινωνία / Χρησιμοποιεί
Δομημένες Τεχνικές
Επικοινωνίας,
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
 Οδηγούμενος από την
επιθυμία να συνεισφέρει
 Υπερηφάνεια για την
ποιότητα και την
παραγωγικότητα
 Αίσθηση διασκέδασης
 Απουσία εγωισμού
 Επιμονή
 Επιθυμία να βελτιώσει τα
πράγματα
 Υποκινητής / Αρχηγός /
Οδηγός
 Εύρος οπτικής & επιρροής
 Επιθυμία να πράξει
 Επιμέλεια
 Αίσθηση της Αποστολής
 Δυνατό φρόνημα
 Συνδυάζει προσωπικούς και
εργασιακούς στόχους
 Προϋπηρεσία στη διοίκηση
Περιστασιακές δεξιότητες:
 Ποιότητα
 Εστίαση στις ανάγκες των
Χρηστών ή Πελατών
 Σκέψη
 Δίνει έμφαση σε κομψές και
απλές λύσεις
 Καινοτομία
 Προσοχή στη λεπτομέρεια

Manawadu, Johar,
Perera, 2015
Προγραμματισμός
Η
ικανότητα
γραφής
προγραμμάτων υπολογιστή για
πολλαπλές
πλατφόρμες,
συσκευές και κανάλια με
δυνατότητα προσαρμογής σε
οποιαδήποτε
γλώσσα
προγραμματισμού.
Επιστήμη των Υπολογιστών
Δυνατότητα ενσωμάτωσης των
αρχών της επιστήμης των
υπολογιστών με σκοπό την
παραγωγή απτών, φυσικών
αντικειμένων.
Ανάλυση
&
σχεδιασμός
συστημάτων
Ικανότητα
να
εξετάζει
περίπλοκες βιομηχανικές και
επιχειρηματικές δραστηριότητες
προκειμένου να βρει τρόπους
βελτίωσης ή επίλυσής τους
συστηματικά
Διαδικασία
ανάπτυξης
λογισμικού
Δυνατότητα αποτελεσματικής
χρήσης
μιας
διαδικασίας
ανάπτυξης λογισμικού ή ενός
κύκλου ζωής που είναι μια δομή
που επιβάλλεται στην ανάπτυξη
ενός προϊόντος λογισμικού.
Απαιτήσεις χρηστών
Δυνατότητα κατανόησης των
προσδοκιών των χρηστών του
λογισμικού και παράδοσή τους
όπως αναμένεται.
Χρήση
λογισμικών
εργαλείων
Δυνατότητα να χρησιμοποιεί
μια σειρά από εργαλεία
λογισμικού ή να δημιουργεί τα
δικά του εργαλεία για να
αυξήσει την παραγωγικότητα σε
εργασίες που γίνονται στη
δημιουργία λογισμικού.
Παράδοση ποιοτικού κώδικα
Δυνατότητα παροχής ποιοτικού
κώδικα σύμφωνα με τις
βέλτιστες πρακτικές και αρχές
με γνώμονα την αφαιρετικότητα
αλλά και εξασφάλιση της
απουσίας σφαλμάτων.



Στυλ σχεδιασμού
 Ανταπόκριση στην πίεση
του προγράμματος.
Διαπροσωπικές δεξιότητες:
 Αναζητά βοήθεια
 Βοηθά τους άλλους
 Έχει ομαδικό
προσανατολισμό:
 Προθυμία αντιμετώπισης
των άλλων

Πηγή: προσωπική επεξεργασία με βάση (Adamczyk, 2014; Turley, Bieman, 1994; Manawadu, Johar,
Perera, 2015)

Ο S. Goel (2010) σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της πληροφορικής πρέπει
να διαθέτουν δεξιότητες στους ακόλουθους τομείς:
1) Επίλυση προβλημάτων,
2) Ανάλυση / Μεθοδολογικές δεξιότητες,
3) Βασική τεχνική επάρκεια,
4) Τεχνογνωσία στον προγραμματισμό,
5) Δεξιότητες ομαδικής εργασίας,
6) Επάρκεια στην Αγγλική Γλώσσα,
7) Δεξιότητες παρουσίασης,
8) Πρακτική εμπειρία μηχανικού,
9) Δεξιότητες ηγεσίας,
10) Επικοινωνία.
Αξίζει να δοθεί προσοχή στη γνώση των αγγλικών, μια μη τεχνική δεξιότητα, αλλά
ένας βασικός παράγοντας όταν εργάζεστε στον τομέα της πληροφορικής. Ο
συγγραφέας του Curriculum Guidelines for Degree Undergraduate Programs in
Software Engineering (2004) τονίζει ότι ο προγραμματιστής πρέπει να είναι ικανός να:
1) να επιδεικνύει μαεστρία στη γνώση και τις δεξιοτήτων της μηχανικής
λογισμικού και στα επαγγελματικά ζητήματα που είναι απαραίτητα για να
ξεκινήσει να ασκεί το επάγγελμα του μηχανικού λογισμικού,
2) να εργάζεται ως άτομο και ως μέρος μιας ομάδας για την ανάπτυξη και την
παροχή ποιοτικών έργων λογισμικού,
3) να συμβιβάζει αντικρουόμενους στόχους του έργου, να βρίσκει αποδεκτούς
συμβιβασμούς εντός των ορίων του κόστους, του χρόνου, της γνώσης, των
υφιστάμενων συστημάτων και της διοργάνωσης,
4) να σχεδιάζει κατάλληλες λύσεις σε έναν ή περισσότερους τομείς εφαρμογής
χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις μηχανικής λογισμικού που ενσωματώνουν
δεοντολογικές, κοινωνικές, νομικές και οικονομικές ανησυχίες,
5) να επιδείξει κατανόηση και να εφαρμόσει τρέχουσες θεωρίες, μοντέλα και
τεχνικές που παρέχουν τη βάση για τον εντοπισμό και την ανάλυση
προβλημάτων, το σχεδιασμό λογισμικού, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την
επαλήθευση και την τεκμηρίωση,
6) να επιδείξει κατανόηση και εκτίμηση για τη σημασία των διαπραγματεύσεων,
τις αποτελεσματικές εργασιακές συνήθειες, την ηγεσία και την καλή
επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ένα τυπικό περιβάλλον ανάπτυξης
λογισμικού,
7) να μάθει νέα μοντέλα, τεχνικές και τεχνολογίες καθώς εμφανίζονται και να
εκτιμήσει την αναγκαιότητα μιας τέτοιας συνεχιζόμενης επαγγελματικής
ανάπτυξης.
Οι υποδεικνυόμενοι τομείς αρμοδιότητας των προγραμματιστών και οι ειδικές
δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν σχετίζονται με διάφορες πτυχές του έργου των
προγραμματιστών λογισμικού. Είναι σαφές ότι το έργο ενός επαγγελματία
προγραμματιστή απέχει πολύ από τη στερεότυπη εικόνα ενός άνδρα που σκύβει πάνω

από το πληκτρολόγιο, εργάζεται μόνος του και επικοινωνεί μόνο με τον υπολογιστή.
Από την άποψη αυτή, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των προγραμματιστών είναι
απαραίτητη, πολύ περισσότερο επειδή το εργασιακό τους περιβάλλον αλλάζει πολύ
γρήγορα. Προς το παρόν, η ικανότητα της γραφής κώδικα (κοινώς, μεταφράζοντας
εντολές που σχετίζονται με την εργασία στη γλώσσα του υπολογιστή) δεν είναι αρκετή,
αλλά απαιτούνται ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες για να κατανοήσει κανείς την
ανάγκη και να είναι σε θέση να μεταδώσει μια συγκεκριμένη εντολή σε ένα πρόγραμμα
που ανταποκρίνεται σε αυτήν. Ομοίως, λόγω των διαταραχών του περιβάλλοντος, του
πλήθους των εργασιών και των αναγκών, ο προγραμματιστής θα πρέπει να έχει καλές
δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου και να είναι ευέλικτος όσον αφορά τις εργασίες που
εκτελούνται. Η έμφαση στις με τεχνικές δεξιότητες στο έργο ενός προγραμματιστή δεν
ισοδυναμεί με τη μείωση σε σχέση με τις τεχνικές δεξιότητες, αλλά δείχνει μια
αυξανόμενη ανάγκη για εργαζόμενους με καλές δεξιότητες προγραμματισμού.
Το προαναφερθέν κείμενο: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree
Programs in Software Engineering (2004) και η μεταγενέστερη έκδοση (2014), όπως
και το Curriculum Guidelines for Graduate Degree Programs in Software Engineering
(2010), αποτελούν ενδιαφέρουσες προτάσεις στην εκπαίδευση μελλοντικών
προγραμματιστών και αναπτύσσονται από την IEEE Computer Society
(https://www.computer.org/) μαζί με την Association for Computing Machinery
(https://www.acm.org/). Αυτά τα προγράμματα βασίζονται στον The Guide to the
Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide) και περιγράφουν την
τρέχουσα κατάσταση γνώσης στους 15 τομείς επάρκειας που σχετίζονται με την
κατασκευή λογισμικού. Μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη συμπλήρωση των
ήδη υπαρχόντων προσόντων για τους προγραμματιστές ή - λόγω της δομής τους - θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία επίσημης εκπαίδευσης προγραμματιστών.

2.4 Μεταβλητές και σταθερές
Ο προγραμματισμός μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος "μετάφρασης" των
πραγματικών περιπτώσεων σε μια μορφή κώδικα λογισμικού. Για τη διαδικασία αυτή,
ωστόσο, υπάρχει ανάγκη να μοντελοποιηθεί και να μιμηθεί αυτό που είναι γνωστό από
τον περιβάλλοντα χώρο. Υπάρχει η ανάγκη να μπορεί ο κώδικας να ονομάζει
συγκεκριμένα πράγματα και να εκτελεί διάφορες λειτουργίες για αυτά τα
χαρακτηριστικά. Ας υποθέσουμε για μια στιγμή ότι ασχολούμαστε με την εφαρμογή
που αναμένεται να αποθηκεύει βασικές πληροφορίες για τους φίλους σας,
συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του επωνύμου και της ημερομηνίας γενεθλίων
τους. Χωρίς να επικεντρωθούμε πάρα πολύ στις λεπτομέρειες, θα χρειαζόμασταν τις
κατάλληλες θέσεις στον κώδικα που είναι σε θέση να αποθηκεύσουν αυτές τις
πληροφορίες και να μπορούν να εκτελέσουν διάφορες λειτουργίες σε ένα σύνολο
δεδομένων. Εάν εξετάζουμε τα προαναφερθέντα τρία χαρακτηριστικά, είναι ασφαλές
να υποθέσουμε ότι θα διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Με άλλα λόγια, θα έχουν
μεταβλητούς χαρακτήρες και γι’ αυτό ακριβώς χρησιμοποιούνται οι μεταβλητές.

Στον προγραμματισμό υπολογιστών, μια μεταβλητή είναι είναι μια θέση ικανή να
αποθηκεύει προσωρινά δεδομένα μέσα σε ένα πρόγραμμα. Αυτά τα δεδομένα μπορούν
στη συνέχεια να τροποποιηθούν, να αποθηκευτούν ή να εμφανιστούν όποτε χρειάζεται
(https://www.computerhope.com/jargon/v/variable.htm).
Επιστρέφοντας στο παράδειγμά μας, οι μεταβλητές μπορούν επομένως να
χρησιμοποιηθούν για να αποθηκεύσουν το όνομα, το επώνυμο και την ημερομηνία
γέννησης όπως εξηγείται παραπάνω. Ως αποτέλεσμα, αν εισάγουμε ένα νέο άτομο, το
λογισμικό θα πρέπει να μας ζητήσει αυτές τις πληροφορίες, αποθηκεύοντάς τις
εσωτερικά ως μεταβλητές. Ίσως αναρωτιέστε, γιατί εξετάζουμε πράγματα όπως η
ημερομηνία των γενεθλίων ως κάτι που είναι μεταβλητό; Δεν πρέπει να συγχέετε το
γεγονός ότι η ημερομηνία γέννησης δεν μπορεί να αλλάξει στην πραγματική ζωή. Η
"μεταβλητότητα" εδώ σχετίζεται αυστηρά με τον τρόπο με τον οποίο ο κώδικας
χειρίζεται τις πληροφορίες.
Οι μεταβλητές μπορούν να ονομάζονται διαφορετικά, αλλά είναι γενικός κανόνας ότι
τα ονόματά τους πρέπει να ξεκινούν με ένα γράμμα και όχι με ένα ψηφίο (υπάρχουν
λίγες εξαιρέσεις, αλλά επειδή είναι πέρα από το πεδίο εφαρμογής αυτού του
εγχειριδίου, μπορείτε να ανακαλύψετε αυτό το θέμα από μόνοι σας!). Επιπλέον, κάθε
γλώσσα προγραμματισμού μπορεί να έχει διαφορετικές συμβάσεις σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο μπορούν να ονομάζονται οι μεταβλητές, ποια ονόματα είναι
δεσμευμένα (και επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν), αν οι μεταβλητές
προηγούνται από κάποιο ειδικό χαρακτήρα (όπως $) και άλλες χρήσιμες πληροφορίες
από αυτή τη σκοπιά.
Προς το παρόν, αλλά και για μελλοντικά κεφάλαια αυτού του εγχειριδίου, θα
χρησιμοποιήσουμε έναν λεγόμενο ψευδοκώδικα, ο οποίος είναι κώδικας που δεν είναι
πραγματική γλώσσα προγραμματισμού, αλλά μάλλον μιμείται τη σημασιολογία του.
Επιστρέφοντας στο παράδειγμά μας με τους ανθρώπους και τις ημερομηνίες
γεννήσεών τους, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο κώδικας (ή μάλλον ψευδοκώδικας)
που κάνει την ανάθεση των μεταβλητών θα μπορούσε να δομηθεί ως εξής:
firstname = “John”
lastname = “Doe”
birthday = “1998-02-20”
Από το παραπάνω παράδειγμα μπορούμε να δούμε ότι χρησιμοποιήθηκε το σημείο του
ίσον για την εκτέλεση της πραγματικής εκχώρησης. Αρχίζοντας από τα αριστερά,
έχουμε ένα μεταβλητό όνομα, έπειτα το σημάδι του ίσον και στη συνέχεια την τιμή.
Αυτό θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε το firstname σε άλλα σημεία του
κώδικα, για παράδειγμα, για να εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι <firstname>
<lastname> has birthday at <birthday>.
Σε αυτό το στάδιο αξίζει να αναφέρουμε ότι οι μεταβλητές μπορούν να ονομαστούν
πολύ διαφορετικά, καθώς υπάρχουν διαφορετικές συμβάσεις που επιβάλλονται από τη
γλώσσα προγραμματισμού αλλά και διαφορετικές προσεγγίσεις για την ονομασία των

μεταβλητών. Άλλα παραδείγματα της μεταβλητής firstname θα μπορούσαν να είναι
$firstname, firstName, first_name, FirstName και ούτω καθεξής. Σε κάθε
περίπτωση, είναι σημαντικό η μεταβλητή να ενημερώνει για τις πληροφορίες που
τηρεί. Οι μεταβλητές στο παραπάνω παράδειγμα θα μπορούσαν να ονομαστούν ως a,
b και c, αλλά θα ήταν δύσκολο να τις διακρίνουμε σε άλλο μέρος του κώδικα.
Η άλλη σημαντική πτυχή σχετικά με τις μεταβλητές είναι ότι σε ορισμένες από τις
γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να καθορίσετε και τον τύπο τους. Ο τύπος μπορεί
να κατανοηθεί για παράδειγμα ως κείμενο, αριθμός, ημερομηνία ή Boolean. Οι
μεταβλητές τύπου Boolean μπορούν να αποθηκεύσουν μόνο δύο τιμές: true ή false.
Είναι ένας από τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους τύπους μεταβλητών. Για
παράδειγμα, θα μπορούσαμε να έχουμε μια μεταβλητή που ονομάζεται
birthdaytoday, η οποία θα ήταν true αν κάποιος από τη λίστα μας έχει σήμερα τα
γενέθλιά του ή false σε κάθε άλλη περίπτωση.
Υπάρχει επίσης μια ειδική μεταβλητή που ονομάζεται συστοιχία (array).
Αντιπροσωπεύει μια συλλογή από διάφορα στοιχεία και μπορεί να είναι πολύ απλή
όπως fruits = [apple, pear, plum], ή πιο περίπλοκη:
food = [
fruits => [apple, pear, plum],
vegetables => [asparagus, potato, tomato]
]
Με τη χρήση συστοιχιών μπορούμε να αποθηκεύουμε τα στοιχεία με ιεραρχικό τρόπο
και στη συνέχεια να τα χρησιμοποιούμε στον κώδικα μας γράφοντας
food[fruits][0] το οποίο έχουν την τιμή apple. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
αναφερθήκαμε στο πρώτο στοιχείο από τη σειρά φρούτων που περιλαμβάνεται στη
σειρά φαγητών μας. Μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι ο δείκτης που χρησιμοποιήσαμε
ισούται με 0. Αυτό συμβαίνει επειδή στον προγραμματισμό διατηρούμε συνήθως την
αρίθμηση που αναφέρεται ως ευρετηρίαση βάσει 0. Σε αυτό το στάδιο αρκεί να
θυμάστε τις συστοιχίες και τη βασική δομή τους. Για περισσότερες πληροφορίες,
φροντίστε να δείτε την ενότητα "Περαιτέρω ανάγνωση".
Τώρα που έχουμε αγγίξει εν συντομία τις μεταβλητές, είναι καιρός να προχωρήσουμε
στις σταθερές. Οι σταθερές μπορούν να θεωρηθούν μεταβλητές με μία σημαντική
εξαίρεση. Παρόλο που μοιράζονται παρόμοιες έννοιες (συμβάσεις ονομασίας, τύποι
και ούτω καθεξής), σκοπός τους είναι να διατηρούν την ίδια τιμή σε ολόκληρη την
εκτέλεση κώδικα. Με άλλα λόγια, δεν αλλάζουν. Οι σταθερές συνήθως γράφονται με
κεφαλαία γράμματα, οπότε αν θέλουμε να περιορίσουμε τον μέγιστο αριθμό εγγραφών
γενεθλίων που μπορεί να αποθηκεύσει ο κώδικας μας, θα μπορούσαμε να
χρησιμοποιήσουμε μια σταθερά MAX_RECORDS = 100 γι' αυτόν τον σκοπό. Η χρήση
των σταθερών απλοποιεί τη διαδικασία γραφής του κώδικα. Λαμβάνοντας το
παράδειγμα της MAX_RECORDS, αυτή η σταθερά θα χρησιμοποιηθεί πιθανώς πολλές
φορές στον κώδικά μας. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον αποφασίσουμε να
αυξήσουμε το όριο των εγγραφών σε 200, χρειάζεται μόνο να αλλάξουμε την τιμή

αυτής της σταθεράς και οι απαιτούμενες αλλαγές θα είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλα τα
άλλα σημεία του κώδικα.

2.5 Αντικείμενα
Όταν μιλάμε για αντικείμενα στον προγραμματισμό, μιλάμε για αυτά στο πλαίσιο ενός
λεγόμενου αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Με απλά λόγια, ένα αντικείμενο
προγραμματισμού μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο από την
πραγματικότητα και μπορεί να είναι σχεδόν οτιδήποτε. Στο υποκεφάλαιο όπου
συζητήσαμε τις μεταβλητές, μιλούσαμε μόνο για πράγματα όπως το όνομα, το επώνυμο
και η ημερομηνία των γενεθλίων. Αυτά προφανώς περιγράφουν ένα άτομο. Μπορεί
τότε να ισχύει ότι ένα άτομο μπορεί να γίνει αντικείμενο όταν μιλάμε για
προγραμματισμό; Λοιπόν, σίγουρα! Ένα άτομο μπορεί να γίνει αντικείμενο που έχει
τις δικές του ιδιότητες. Αυτές οι ιδιότητες ενός αντικειμένου είναι ένα είδος μεταβλητών
που σχετίζονται με αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο. Μπορούμε να προσθέσουμε
περισσότερες ιδιότητες, όπως για παράδειγμα το ύψος, το βάρος, το φύλο ενός
συγκεκριμένου ατόμου. Οποιαδήποτε χαρακτηριστικά ενός ατόμου είναι απαραίτητα
στο λογισμικό μας μπορούν να εφαρμοστούν με τη χρήση των ιδιοτήτων. Αυτό μας
φέρνει σε μια ερώτηση - γιατί δεν μπορούμε απλά να χρησιμοποιήσουμε μεταβλητές;
Ποιος είναι ο λόγος για τη δημιουργία αντικειμένων;
Χωρίς αμφιβολία, ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός έφερε επανάσταση στον
τρόπο που γράφουμε σήμερα κώδικα. Αυτή η ιδέα χρονολογείται από τη δεκαετία του
1960 και τη γλώσσα προγραμματισμού Simula 67 που δημιούργησε ο Ole-Johan Dahl
και ο Kristen Nygaard από το νορβηγικό κέντρο πληροφορικής στο Όσλο. Αυτοί οι
ερευνητές χρειάστηκαν έναν τρόπο να προσομοιώσουν πολλαπλά αντικείμενα από την
πραγματική ζωή με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά τα αντικείμενα να είναι υπεύθυνα για τη
δική τους συμπεριφορά. Ενώ το αναμενόμενο αποτέλεσμα θα μπορούσε να επιτευχθεί
απλά με τη χρήση μεταβλητών, αυτό αποδείχθηκε εξαιρετικά ανεπαρκές. Αυτό μας
φέρνει πίσω στον πυρήνα του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού στον οποίο τα
αντικείμενα μπορούν όχι μόνο να έχουν τις δικές τους ιδιότητες αλλά, αντίθετα με τις
μεταβλητές, είναι σε θέση να αναλάβουν συγκεκριμένες ενέργειες.
Ας επιστρέψουμε στο παράδειγμα μας, όταν ένα άτομο μετατρέπεται σε ένα
αντικείμενο με την έννοια του προγραμματισμού. Ποιες ενέργειες μπορείτε να
σκεφτείτε όταν σκέφτεστε να αλληλοεπιδράσετε με ένα άτομο στην πραγματική ζωή;
Τι γίνεται με κάτι τόσο απλό όσο την ανακοίνωση του ονόματός σας σε άλλους
ανθρώπους (άλλα αντικείμενα); Ο απλούστερος τρόπος εξήγησης της έννοιας είναι η
προσθήκη μιας ενέργειας (που αναφέρεται επίσης ως μέθοδος) που ονομάζεται
introduce και θα επέτρεπε στο αντικείμενο να πει Hello! My name is
<firstname>. Τώρα μπορείτε να δείτε τη σύνδεση μεταξύ της ιδιότητας ενός
αντικειμένου (firstname) και της μεθόδου (introduce). Μέσα στον κώδικα μας,
εάν έχουμε ένα αντικείμενο που αντιπροσωπεύει ένα άτομο, είμαστε σε θέση να
αλληλοεπιδράσουμε με αυτό με τη χρήση μεθόδων. Περισσότερα παραδείγματα

μεθόδων; Βέβαια! Τι θα λέγατε για το whenIsYourBirthday που θα απαντούσε My
birthday is at <birthday>. Πολύ εύκολο; Λοιπόν, τώρα μπορούμε να
προσθέσουμε μια νέα μέθοδο isYouBirthdayToday; Αυτή η μέθοδος θα
χρειαζόταννα πραγματοποιήσει μία επιπλέον εργασία. Θα έπρεπε -τρόπον τινά- να
αλληλοεπιδράσει με το περιβάλλον ελέγχοντας πρώτα τη σημερινή ημερομηνία. Στη
συνέχεια θα έπρεπε να συγκρίνει αυτή την ημερομηνία με τα γενέθλια από τις ιδιότητες
του αντικειμένου. Ανάλογα με την αντιστοιχία που προκύπτει, το αντικείμενο θα
μπορούσε να απαντήσει Today is my birthday!, It is not by birthday
today, ή, για να περιπλέξουμε τα πράγματα, My birthday will be in X days
from today, όπου το X είναι η υπολογισμένη διαφορά μεταξύ της σημερινής
ημερομηνίας και των γενεθλίων από τις ιδιότητες του αντικειμένου.
Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός φέρνει ένα επιπλέον επίπεδο
πολυπλοκότητας στον κώδικα, αλλά ως ανταμοιβή δίνει μεγάλη ευελιξία στο πώς
μπορούμε να αντικατοπτρίσουμε τα αντικείμενα του πραγματικού κόσμου στον κώδικά
μας. Υπάρχει επίσης μια σειρά άλλων εννοιών που σχετίζονται με αντικειμενοστραφή
προγραμματισμό που δεν θα καλύψουμε σε αυτό το εγχειρίδιο, αλλά, αν σας
ενδιαφέρει, βεβαιωθείτε ότι έχετε δει την ενότητα "Περαιτέρω ανάγνωση" που περιέχει
κορυφαίες επιλογές βιβλίων για αυτό το θέμα.

2.6 Χειριστές
Έφτασε η ώρα να προχωρήσουμε σε λίγο πιο σοβαρό κώδικα. Σε αυτό το υπο-κεφάλαιο
θα συζητήσουμε τους χειριστές που χρησιμοποιούνται για να συγκρίνουν δύο στοιχεία.
Είναι το 4 μεγαλύτερο από το 5; Είναι το 3 μεγαλύτερο ή ίσο με το 1; Ποιο είναι το
αποτέλεσμα αν πολλαπλασιάσουμε το 5 με το 4 και τι εάν διαιρέσουμε το 10 με το 2;
Είναι η σημερινή ημερομηνία ίση με την ημερομηνία των γενεθλίων μου; Όλες αυτές
οι ερωτήσεις (και ένας άπειρος αριθμός άλλων παραδειγμάτων) μπορούν να
απαντηθούν με τη χρήση των χειριστών.
Οι χειριστές μπορούν γενικά να χωριστούν σε τρεις ομάδες που θα περιγράψουμε
σύντομα. Έχουμε αριθμητικούς, σχεσιακούς και λογικούς χειριστές.
Μια ακόμη σημαντική διευκρίνιση προτού προχωρήσουμε σχετίζεται με τους τελεστές.
Οι χειριστές βρίσκονται στη μέση μεταξύ δύο στοιχείων, όπως είναι: a operand b.
Σε αυτή την περίπτωση, τα a και b είναι οι λεγόμενοι τελεστές, και ο χειριστής είναι
στη μέση. Για λόγους σαφήνειας, οι δύο τελεστές αναφέρονται ως ο αριστερός
τελεστής (στην περίπτωση αυτή ο a) και ο δεξιός τελεστής (στην περίπτωση αυτή ο b).
Τι είναι αυτός ο χειριστής που κάθεται ανάμεσα σε δύο τελεστές; Ας το μάθουμε!
Ο πρώτος τύπος, ο αριθμητικός χειριστής, είναι μια απλή μαθηματική πράξη που όλοι
γνωρίζουμε από τη βασική μας εκπαίδευση, όπως η πρόσθεση, η αφαίρεση, ο
πολλαπλασιασμός, η διαίρεση και το υπόλοιπο. Αυτοί είναι οι πιο δημοφιλείς
αριθμητικοί χειριστές που παρουσιάζονται επιπρόσθετα στον παρακάτω πίνακα.

Χειριστής Περιγραφή

Δεξιός
Αριστερός
τελεστής τελεστής
Αποτέλεσμα
(a)
(b)

+

Προσθέτει δύο τελεστές

4

5

4 + 5 = 9

-

Αφαιρεί τον δεξιό από τον
αριστερό τελεστή

4

5

4 – 5 = 1

*

Πολλαπλασιάζει τους 2
τελεστές

4

5

4 * 5 =
20

/

Διαιρεί τον αριστερό με τον
δεξιό τελεστή

18

3

18 / 3 =
6

%

Υπολογίζει το υπόλοιπο της
διαίρεσης του αριστερού με
τον δεξιό τελεστή

20

3

20 % 3 =
2

Πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι αριθμητικοί χειριστές; Σε πολλές
περιπτώσεις! Αν αποφασίσω να διαβάσω 10 σελίδες ενός βιβλίου σχετικά με
αντικειμενοστραφή προγραμματισμό κάθε μέρα, πόσες σελίδες πρόκειται να διαβάσω
σε ένα μήνα; Και τι γίνεται μέσα σε ένα χρόνο; Ποιο είναι το άθροισμα όλων των
δαπανών που πραγματοποίησα την περασμένη εβδομάδα; Όλοι αυτοί οι χειριστές
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί σε μία εξίσωση, όπως θα κάνατε σε ένα χαρτί. Θα
επιστρέψουμε σε αυτό αργότερα, αλλά πρώτα θα πρέπει να περάσουμε από τους
υπόλοιπους χειριστές.
Η επόμενη ομάδα αφορά στους σχεσιακούς χειριστές και, όπως υποδηλώνει το όνομα,
αυτοί χρησιμοποιούνται για να συγκρίνουν δύο τελεστές. Χρησιμοποιώντας
σχεσιακούς χειριστές είστε σε θέση να πείτε ποια είναι η σχέση μεταξύ δύο τελεστών.
Αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μια ερώτηση για να πάρετε μια απάντηση
yes/no, η οποία στον προγραμματισμό εκφράζεται ως τιμή Boolean (ως υπενθύμιση,
απαντούν είτε true ή false). Είναι το πρόσωπο a μεγαλύτερο από το πρόσωπο b;
Είναι ο αριθμός των προσώπων από τον κώδικά μας το όνομα των οποίων αρχίζει με
το γράμμα C μεγαλύτερος από εκείνον των οποίων το όνομα αρχίζει με το γράμμα D;
Ας δούμε πρώτα τον παρακάτω πίνακα ο οποίος συνοψίζει τους πιο συχνά
χρησιμοποιούμενους χειριστές.
Χειριστής Περιγραφή

==

Ελέγχει αν οι τελεστές είναι
ίσοι

Δεξιός
Αριστερός
τελεστής τελεστής
Αποτέλεσμα
(a)
(b)
4

5

4 == 5
false

!= or
<>
>
<
>=
<=

Ελέγχει αν οι τελεστές
διαφέρουν μεταξύ τους
Ελέγχει αν ο αριστερός είναι
μεγαλύτερος από τον δεξιό
τελεστή
Ελέγχει αν ο αριστερός είναι
μικρότερος από τον δεξιό
τελεστή
Ελέγχει αν ο αριστερός είναι
μεγαλύτερος ή ίσος από τον
δεξιό τελεστή
Ελέγχει αν ο αριστερός είναι
μικρότερος ή ίσος από τον
δεξιό τελεστή

4

5

4 != 5
true

4

5

4 > 5
false

4

5

4 < 5
true

4

4

4 >= 4
true

3

4

3 <= 4
true

Ο τελευταίος τύπος χειριστών είναι λογικοί. Σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να
συμπεριλάβουμε τρεις πλέον δημοφιλείς λογικούς χειριστές που υπάρχουν σχεδόν σε
κάθε κώδικα προγραμματισμού. Υποσχεθήκαμε επίσης να επιστρέψουμε σε πιο
πολύπλοκες εργασίες που μπορούν να κάνουν οι χειριστές, οπότε ας προχωρήσουμε!
Πρώτον, ας ρίξουμε μια ματιά στον πίνακα.

Χειριστής Περιγραφή

&&

||

!

Ελέγχει αν και οι
δύο τελεστές είναι
αληθείς (logical
AND)
Ελέγχει αν
τουλάχιστον ένας
από τους τελεστές
είναι αληθής
(logical OR)
Αντιστρέφει τη
λογική τιμή του
τελεστή, έτσι ώστε
το true γίνεται false
και το false γίνεται
true (logical NOT)

Δεξιός
τελεστής
(a)

Αριστερός
τελεστής
(b)

true

false

true && false
false

true

false

true || false
true

true

false

!(true &&
false) true

Αποτέλεσμα

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο τελευταίο παράδειγμα, στο οποίο χρησιμοποιήσαμε το
true && false στην πρώτη θέση. Αυτό θα είχε, σύμφωνα με το πρώτο παράδειγμα,
ως αποτέλεσμα false. Ωστόσο, με τη χρήση ενός λογικού χειριστή NOT, άλλαξαμε το
false σε true. Επιστρέφοντας στο παράδειγμά μας, αυτό θα μπορούσε να είναι

χρήσιμο σε περίπτωση που αναζητούμε άτομα ηλικίας άνω των 20 ετών, αλλά που δεν
έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι θα χαρακτηρίζονται ως αληθινή
τιμή Boolean. Πώς μπορούμε να γράψουμε τέτοιου είδους κώδικα χρησιμοποιώντας
τους χειριστές που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής; Ας προσπαθήσουμε!
(olderthan20 && birthdaytoday)
Φυσικά θα χρειαζόταν να συμπεριλάβουμε εδώ δύο μεταβλητές Boolean, που θα
ονομάζονταν olderthan20 και birthdaytoday. Τώρα μπορείτε επίσης να δείτε ότι
χρησιμοποιούμε παρενθέσεις για να ομαδοποιήσουμε χειριστές. Αυτό μας επιτρέπει να
αξιολογήσουμε με ακρίβεια ακόμη πιο πολύπλοκα παραδείγματα. Τι θα λέγατε να
επιλέξουμε άτομα ηλικίας άνω των 20 ετών AND το όνομά τους ξεκινάει με A, OR
είναι μεγαλύτερα από 25 AND το όνομά τους ξεκινά με B;
(olderthan20 && startswithA) || (olderthan25 && startswithB)
Η χρήση παρενθέσεων μας δίνει απεριόριστες δυνατότητες να πειραματιζόμαστε με
διαφορετικές τιμές Boolean για να επιτύχουμε την συνθήκη που απαιτείται. Αυτό είναι
πολύ χρήσιμο όταν πρόκειται για μια πολύ βασική εισαγωγή σε διάφορους χειριστές.
Σημειώστε, ωστόσο, ότι τα αποτελέσματα της χρήσης των χειριστών είναι διαφορετική
παράμετρος. Δεν υπολογίζουμε ή αξιολογούμε τις δηλώσεις μόνο και μόνο για να το
κάνουμε. Αντ 'αυτού, τις χρησιμοποιούμε για να πούμε στον κώδικά μας τι πρέπει να
γίνει, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες περιστάσεις. Αυτές είναι οι δηλώσεις
απόφασης που περιγράφονται στο επόμενο υπο-κεφάλαιο.

2.7 Δηλώσεις απόφασης
Τακτικά παίρνουμε διάφορες αποφάσεις. Όταν βρέχει, παίρνουμε μαζί μας την
ομπρέλα πριν βγούμε έξω. Με άλλα λόγια, με βάση διαφορετικές πληροφορίες που
έχουμε, θα μπορούσαμε να δράσουμε διαφορετικά. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που
χρησιμοποιούνται οι δηλώσεις απόφασης στον κώδικά μας. Αν το πρόσωπο Α έχει τα
γενέθλιά του σήμερα, θα πρέπει να τους ευχηθούμε για τα γενέθλια, σωστά; Στην
προηγούμενη πρόταση χρησιμοποιήσαμε ήδη μια υπό όρους δήλωση, η οποία στις
περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού εκφράζεται με IF. Αυτή η δήλωση IF
αξιολογείται λογικά, έτσι στον κώδικα μπορούμε να γράψουμε κάτι τέτοιο:
if (personAHasBirthday)
happybirthday()
Τι λέει? Μπορεί πραγματικά να διαβαστεί ως-είναι, έτσι αν το πρόσωπο Α έχει
γενέθλια, "κάνε" happybirthday. Μην ανησυχείτε για τις παρενθέσεις μετά το
happybirthday. Προς το παρόν, απλά σημειώστε ότι είναι μια συνάρτηση που
καλείται και αναμένεται να κάνει κάτι. Θα επιστρέψουμε σύντομα στις συναρτήσεις.
Ο κώδικας φέρει επίσης σημαντικές πληροφορίες. Η υπό όρους πρόταση IF θεωρεί ότι
το happybirthday θα «εκτελεστεί» μόνο εάν η κατάσταση που αξιολογείται είναι
αληθής. Με άλλα λόγια, αν ο άνθρωπος Α δεν έχει τα γενέθλιά του σήμερα, ο κώδικας
δεν θα ευχηθεί για τα γενέθλια. Αυτό θα έπρεπε να είναι λογικό. Συνήθως εκτελείται

μόνο η επόμενη γραμμή κώδικα μετά τη δήλωση if. Αλλά περιμένετε, τι θα συνέβαινε
εάν πραγματικά θέλαμε να δώσουμε στο πρόσωπο αυτό ένα μικρό δώρο; Αυτό θα
σήμαινε ότι πρέπει όχι μόνο να τους ευχηθούμε για τα γενέθλια, αλλά και να δώσουμε
ένα μικρό δώρο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση άγκιστρων, όπως φαίνεται
στον παρακάτω δείγμα κώδικα.
if (personAHasBirthday) {
happybirthday()
giveSmallGift()
}
Τώρα μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα ότι η υπό όρους δήλωση if και, συνεπώς, ο κώδικας
μας, πρόκειται πράγματι να κάνει αυτές τις δύο ενέργειες. Θα μεταβιβαστούν όχι μόνο
οι ευχές, αλλά και ένα μικρό δώρο μαζί.
Πρέπει ο κώδικας μας να είναι τόσο αγενής για όλους εκείνους τους ανθρώπους που
δεν είναι τυχεροί για να γιορτάσουν τα γενέθλιά τους σήμερα; Στην παρούσα του
μορφή, ο κώδικας φροντίζει μόνο τους ανθρώπους των γενεθλίων. Οι άλλοι δεν
παίρνουν τίποτα. Αυτό μπορεί να αλλάξει, με τη χρήση της οδηγίας ELSE. Ας ρίξουμε
μια ματιά στον ενημερωμένο κώδικά μας.
if (personAHasBirthday) {
happybirthday()
giveSmallGift()
} else {
howareyou()
}
Τώρα φαίνεται καλύτερο! Εάν το άτομο που εμείς (ή μάλλον ο κώδικας μας)
εξετάζουμε δεν έχει τα γενέθλιά του, απλά τους ρωτά πώς είναι σήμερα. Ας ελπίσουμε
ότι αυτό είναι αρκετά ευγενικό!
Παρόλο που συνήθως η λέξη-κλειδί ELSE δεν χρειάζεται τα άγκιστρα αυτή τη στιγμή
(καθώς έχει μόνο μία εντολή για εκτέλεση), είναι συνήθως μια καλή πρακτική να
συμπεριλαμβάνεται για λόγους σαφήνειας.
Ας δούμε τώρα πιο πολύπλοκη περίπτωση. Θα θέλαμε να κάνουμε ομάδες των
ανθρώπων που εξετάσαμε νωρίτερα με βάση την ηλικία τους. Θα υπάρχουν τέσσερις
ομάδες με βάση την ηλικία:





Ομάδα A – άνθρωποι ηλικίας 21
Ομάδα B – άνθρωποι ηλικίας 22
Ομάδα C – άνθρωποι ηλικίας 23
Ομάδα D – άνθρωποι των υπολοίπων ηλικιών

Μέχρι στιγμής έχουμε μάθει για τους χειριστές και τώρα μαθαίνουμε για τις υπό όρους
δηλώσεις. Έχουμε μια λίστα ανθρώπων και τώρα πρέπει να κάνουμε τις σωστές

αναθέσεις σε ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους. Ανατρέξτε στο παρακάτω δείγμα
κώδικα για λεπτομέρειες.
if (age == 21) {
assignToGroupA()
} else if (age == 22) {
assignToGroupB()
} else if (age == 23) {
assignToGroupC()
} else {
assignToGroupD()
}
Θα ήταν καλή ιδέα να σταματήσουμε σε αυτό το σημείο για λίγο. Αυτό που βλέπετε
παραπάνω είναι το σύνολο των 4 δηλώσεων υπό όρους. Όταν εκτελείται ο κώδικας,
ξεκινάει από την κορυφή και αξιολογεί την ηλικία ενός ατόμου σύμφωνα με τις
συνθήκες που εκφράζονται ως σχεσιακοί και λογικοί χειριστές. Εάν η πρώτη συνθήκη
δεν πληροίτε (με άλλα λόγια το άτομο είναι για παράδειγμα 23 ετών), ο κώδικας
μεταβαίνει στην επόμενη δήλωση. Λάβετε υπόψη ότι, επειδή θέλαμε να εξετάσουμε
όλες αυτές τις δηλώσεις υπό όρους ως μία μεγάλη δήλωση, χρησιμοποιήσαμε το else
if. Αυτή η οδηγία, σε αντίθεση με την απλή else, μας επιτρέπει να δίνουμε περισσότερες
δηλώσεις προς αξιολόγηση. Η «απλή» συνθήκη else έχει μετακινηθεί στο τέλος του
κώδικα προκειμένου να ταιριάξει όλους τους ανθρώπους που δεν εμπίπτουν στις
ηλικιακές κλίμακες που ορίζονται σε προηγούμενες δηλώσεις υπό όρους.
Ωστόσο, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι, παρόλο που υπάρχουν μόνο τέσσερις δηλώσεις,
ο κώδικας δεν φαίνεται πολύ σαφής. Τι θα συνέβαινε αν είχαμε μια ακόμα πιο
περίπλοκη περίπτωση για επίλυση; Τι θα γινόταν αν είχαμε 10 ή 20 περιπτώσεις;
Τέλεια, μόλις παρουσιάσαμε μια πολύ χρήσιμη λέξη: μια περίπτωση! Οι περιπτώσεις
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την οργάνωση του κώδικά σας εάν αυτές
συνδέονται με μια λεγόμενη εντολή switch!
Η εντολή switch-case χρησιμοποιείται ειδικά για το σκοπό αυτό όταν πρέπει να
αξιολογήσουμε έναν αριθμό συνθηκών. Το αντίστοιχο κομμάτι κώδικα με αυτό που
συζητήσαμε παραπάνω θα μπορούσε να γραφτεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

switch(age) {
case 21:
assignToGroupA()
break
case 22:
assignToGroupB()
break
case 23:
assignToGroupC()
break
default:
assignToGroupD()
}
Τώρα λέμε στον κώδικά μας να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες χρησιμοποιώντας
μια δομή switch-case. Στην κορυφή εξηγούμε ότι πρόκειται να κάνουμε “switch” τον
κώδικα με βάση την ηλικία. Στη συνέχεια, παρακάτω, υπάρχουν περιπτώσεις. Εάν η
ηλικία αντιστοιχεί στη δεδομένη περίπτωση, εκτελείται ο συγκεκριμένος κωδικός
περιπτώσεως (εδώ - η ανάθεση στην ομάδα). Ίσως έχετε παρατηρήσει την εντολή
break. Αυτή η εντολή λέει στον κώδικα μας να σταματήσει εκεί και να ξεχάσει τις
άλλες περιπτώσεις. Γιατί συμβαίνει έτσι αυτό; Πώς θα καταλαβαίνατε το παρακάτω
κομμάτι κώδικα;
case 21:
case 22:
case 23:
assignToGroupX()
break
Με τις περιπτώσεις κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο, ο κώδικάς μας θα αναθέσει τους
ανθρώπους στην ομάδα X, οι οποίοι είναι 21, 22 ή 23 ετών. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν
έχουμε δώσει άλλες οδηγίες στις δύο πρώτες περιπτώσεις ούτε έχουμε χρησιμοποιήσει
την εντολή διακοπής break. Αυτό μπορεί να είναι επίσης χρήσιμο, ανάλογα με το τι
προσπαθούμε να επιτύχουμε. Στην περίπτωσή μας, ωστόσο, πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε την εντολή break για να μπορέσουμε να αναθέσουμε άτομα στις
απαιτούμενες ομάδες
Οι δηλώσεις υπό όρους είναι σχετικά απλές, αλλά μόνο μέσω πρακτικής εμπειρίας θα
αποκτήσετε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ακόμα και με τον πιο περίπλοκο κώδικα. Είναι
καιρός να προχωρήσουμε περισσότερο, ξεκινώντας από τους βρόχους που
περιγράφονται στο επόμενο υπο-κεφάλαιο.

2.8 Βρόχόι
Οι βρόχοι στον προγραμματισμό μπορούν να απλοποιήσουν σημαντικά τον κώδικα.
Αυτές οι οδηγίες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του ίδιου μπλοκ κώδικα πολλές
φορές, ανάλογα με τις ανάγκες. Εάν καλείτε όλους τους φίλους σας στο σπίτι σας, θα
χρειαστεί να χαιρετήσετε μεμονωμένα όσους φτάσουν. Ο κώδικάς μας θα μπορούσε
να το κάνει πολύ εύκολα, καλώντας μια λειτουργία (παρακαλούμε να είστε
υπομονετικοί, οι λειτουργίες περιγράφονται στο επόμενο υπο-κεφάλαιο) που
εμφανίζεται παρακάτω.
greetAPerson()
Αυτό είναι σπουδαίο, αλλά μπορείτε να φανταστείτε τον κώδικα αν είχατε 30
ανθρώπους να χαιρετίσετε;
greetAPerson()
greetAPerson()
(27 more lines hidden)
greetAPerson()
Αν νομίζετε ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερος τρόπος να το κάνετε, έχετε δίκιο! Αυτό
είναι ένα τέλειο παράδειγμα όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βρόχους.
Στις γλώσσες προγραμματισμού υπάρχουν διαφορετικοί τύποι βρόχων. Διαφέρουν
μεταξύ τους όταν πρόκειται θέματα δομής, αλλά κατ 'αρχήν έχουν σχεδιαστεί για να
κάνουν το ίδιο – επανάληψη της εκτέλεσης του ίδιου μπλοκ κώδικα. Κάθε τέτοια
εκτέλεση αναφέρεται ως επανάληψη. Ως αρχή, ας εξετάσουμε έναν απλό βρόχο FOR.
Ένας βρόχος FOR χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου κώδικα
εφόσον η συνθήκη που αξιολογείται ισούται με το Boolean true. Παρακαλούμε
συμβουλευθείτε το παρακάτω παράδειγμα για λεπτομέρειες.
for (i = 0; i < 30; i++) {
greetAPerson()
}
Καθώς υπάρχουν νέα στοιχεία, θα τα εξετάσουμε ένα προς ένα. Στην πρώτη γραμμή
μπορείτε να δείτε ότι αυτός ο βρόχος ορίζεται από τρία μπλοκ που χωρίζονται με
ελληνικά ερωτηματικά. Ο πρώτος αξιολογείται όταν πρόκειται να εκτελεστεί ο βρόχος.
Σε αυτή την περίπτωση, η μεταβλητή i θα πάρει τιμή ίση με 0. Αυτή η μεταβλητή θα
χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί εάν ο βρόχος πρέπει να συνεχίσει ή να σταματήσει.
Σύμφωνα με τον κώδικα, ο βρόχος θα συνεχιστεί μέχρι το i να φτάσω το 30. Η
εκτιμώμενη παράσταση, i < 30 θα αξιολογηθεί ως true για το i ίσο με 0, 1, …,
29, αλλά όταν το i φτάσει το 30 θα γίνει false, καθώς η δήλωση 30 < 30 δεν είναι
true. Με άλλα λόγια, το τριάντα δεν είναι μικρότερο από το τριάντα. Πώς γνωρίζει ο
βρόχος την αξία του i; Είναι το τρίτο μπλοκ που λέει i++. Αυτή είναι μια έκφραση
μετά την αύξηση, η οποία αυξάνει την τιμή του i κατά 1 και, επιστρέφοντας στις
αριθμητικές παραστάσεις, ισοδυναμεί με i = i + 1.

Σημαντική πληροφορία σχετικά με τον βρόχο καθώς και για άλλους βρόχους είναι ότι
σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται οι λεγόμενες μεταβλητές διεύθυνσης και
είναι κοινή πρακτική η ονομασία τους ως σύντομες μεταβλητές ενός γράμματος όπως
i, j και k.
Ο βρόχος FOR είναι χρήσιμος αν γνωρίζουμε με ακρίβεια πόσες επαναλήψεις
χρειαζόμαστε. Στο παράδειγμά μας γνωρίζαμε ότι περιμέναμε 30 άτομα που πρέπει να
χαιρετιστούν. Οι βρόχοι, ωστόσο, μπορούν επίσης να συνδυαστούν με άλλες οδηγίες.
Τι θα γινόταν, αν θέλαμε να επαναλάβουμε τη λίστα των ανθρώπων και να
σταματήσουμε (stop) σε κάποιο σημείο που δεν είναι γνωστό πριν πραγματικά
τρέξουμε τον κώδικα; Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να επαναλάβουμε τη λίστα των 30
ατόμων και να σταματήσουμε εάν βρούμε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο το όνομα του
οποίου είναι Jane.
for (i = 0; i < 30; i++) {
if (firstName == “Jane”) {
break;
}
}
Η εντολή break είναι η ίδια που συζητήσαμε ενώ εξηγούσαμε τη δήλωση switchcase. Ο κώδικας θα σταματήσει στο πρώτο πρόσωπο του οποίου το όνομα είναι Jane.
Αυτό θα μας επιτρέψει να σταματήσουμε την περιττή μετακίνηση ανάμεσα στους
άλλους ανθρώπους, εφόσον βρήκαμε ήδη τη Jane.
Ένα άλλο παράδειγμα μπορεί να εξετάσει και πάλι τη Jane. Χαιρετάμε ακόμα όλους
τους ανθρώπους, αλλά, όταν χαιρετάμε τη Jane, θέλουμε να της δώσουμε και ένα μικρό
δώρο, καθώς έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Ένας δειγματικός κώδικας μπορεί να
φαίνεται ως αυτός που παρουσιάζεται παρακάτω.
for (i = 0; i < 30; i++) {
greetAPerson()
if (firstName == “Jane”) {
giveSmallGift()
}
}
Αυτός ο κώδικας τους χαιρετά όλους, αλλά για τη Jane αναμένεται μια ακόμη δράση –
προσφέροντάς της ένα μικρό δώρο.
Το τελευταίο παράδειγμα θα απεικονίσει την κατάσταση στην οποία γνωρίζουμε ότι η
Jane δυστυχώς δεν έρχεται. Σε αυτήν την περίπτωση, θα θέλαμε να είμαστε σε θέση να
παρακάμψουμε τη χαιρετισμό της.

for (i = 0; i < 30; i++) {
if (firstName == “Jane”) {
continue
}
greetAPerson()
}
Όπως μπορείτε να δείτε μέσα στο κομμάτι του κώδικα που εκτελείται σε κάθε
επανάληψη, έχουμε μια υπό όρους δήλωση. Αν το πρόσωπο που εξετάζουμε αυτή τη
στιγμή είναι πράγματι η Jane, λέμε στον βρόχο μας να συνεχίσει. Αυτός είναι ο τρόπος
για να πείτε στον βρόχο να ξεχάσει τον υπόλοιπο κώδικα και να μεταβεί σε άλλο άτομο.
Αν το πρώτο όνομα δεν είναι Jane, αυτή η υπό όρους δήλωση θα αξιολογηθεί ως
Boolean false, και ως εκ τούτου, το greetAPerson θα εκτελεστεί και αυτό ακριβώς
είναι που θέλαμε να επιτύχουμε.
Ίσως αναρωτιέστε αν ο βρόχος FOR είναι ο μόνος που μπορείτε να συμπεριλάβετε στον
κώδικά σας. Η απάντηση είναι όχι! Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχουν
όλοι οι τύποι βρόχων σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού. Σε κάθε περίπτωση, ας δούμε
δύο ακόμη βρόχους: WHILE και FOREACH.
Ο βρόχος WHILE θα εκτελέσει το ίδιο μπλοκ κώδικα για όσο διάστημα η συνθήκη που
ελέγχεται αξιολογείται ως Boolean true. Με άλλα λόγια, λέμε στον κώδικα μας να
ενεργεί με τον ακόλουθο τρόπο: IF <condition> REPEAT <code> AND go back
to beginning.
Δεδομένου ότι η συνθήκη που πρόκειται να αξιολογηθεί είναι τύπου Boolean, αυτό
σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε είτε αληθινή είτε ψευδή τιμή που θα μας πει εάν το
μπλοκ κώδικα εντός του βρόχου WHILE πρέπει να εκτελεστεί. Δείτε το ακόλουθο
παράδειγμα:
while (! allPeopleArrived) {
keepGreetingPeople()
}
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια μεταβλητή allPeopleArrived που έχει οριστεί ως
false. Νέοι άνθρωποι έρχονται στο σπίτι μας, αλλά αυτή η μεταβλητή θα είναι ψευδής
μέχρι τη στιγμή, όπου θα έχουν φτάσει όλοι οι επισκέπτες. Έτσι, βασικά ο απλός
βρόχος μας εκτελεί τη λειτουργία keepGreetingPeople μέχρι να φτάσουν όλοι οι
άνθρωποι - και αυτό θα αντανακλούσε στο allPeopleArrived αλλάζοντας την
Boolean αξία του από false σε true. Πρέπει επίσης να έχετε παρατηρήσει το
θαυμαστικό πριν το όνομα της μεταβλητής.
Όπως θυμάστε, αυτός είναι ένας λογικός χειριστής NOT που αντιστρέφει (ή
αναποδογυρίζει) την τιμή από true σε false και από false σε true. Όταν ξεκινάμε
τον βρόχο μας και η μεταβλητή allPeopleArrived είναι false, πρέπει να το
αρνηθούμε για να είναι true, καθώς μόνο αυτό θα επιτρέψει την εκτέλεση του μπλοκ

κώδικα. Τέλος, όταν το allPeopleArrived άλλαξε την αξία του σε true, μαζί με
την άρνηση ολόκληρη η παράσταση θα αξιολογηθεί ως false. Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα, ο βρόχος WHILE να μην εκτελείται πια – ακριβώς, λοιπόν, αυτό που
χρειαζόταν.
Υπάρχουν επίσης άλλοι τρόποι γραφής του βρόχου WHILE, αλλά εξαρτάται από τη
συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού. Ορισμένοι από αυτούς ακολουθούν τη δομή
WHILE <condition> DO <code>, οπότε υπάρχει μια επιπλέον λέξη "do" που λέει
ρητά πώς συμπεριφέρεται ο κώδικας. Από αυτό το σημείο μπορούμε επίσης να
αναφέρουμε πολύ σύντομα την άλλη δομή, η οποία, αντί για WHILE <condition>
DO <code>, αντιστρέφει τη συμπεριφορά της, κι έτσι γίνεται DO <code> WHILE
<condition>. Επομένως, το παράδειγμά μας θα μπορούσε να τροποποιηθεί ελαφρώς
ως εξής:
do {
keepGreetingPeople()
} while (! allPeopleArrived)
Πρωταρχικά, η συμπεριφορά είναι πολύ παρόμοια με αυτή που συζητήσαμε παραπάνω.
Θα θέλαμε να χαιρετίσουμε τους καλεσμένους μας μέχρι τη στιγμή που έχουν φθάσει
όλοι τους, όπως υποδεικνύεται από την παράσταση που αξιολογούμε είτε ως true είτε
ως false. Υπάρχει μια σημαντική εξαίρεση. Η δομή do-while θα εκτελεστεί
τουλάχιστον μία φορά, καθώς η συνθήκη αξιολογείται μόνο μετά το μπλοκ κώδικα!
Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Φανταστείτε ότι όλοι οι φιλοξενούμενοί μας
έχουν φθάσει. Τώρα, κατά λάθος, ο ίδιος κώδικας εκτελείται. Θυμηθείτε ότι η
μεταβλητή allPeopleArrived έχει την τιμή true, όπως όλοι οι καλεσμένοι μας
είναι εκεί. Εξετάζοντας το πρώτο παράδειγμα, τι πρόκειται να συμβεί; Η παράσταση
θα αξιολογηθεί ως false (allPeopleArrived είναι true, αλλά μαζί με τη λογική
λειτουργία NOT θα πάρουμε αποτέλεσμα false). Επομένως, η τιμή false θα
εμποδίσει τον βρόχο while να εκτελέσει το μπλοκ κώδικα, οπότε δεν πρόκειται να
χαιρετίσουμε τους ανθρώπους για δεύτερη φορά.
Το δεύτερο παράδειγμα, εντούτοις, στην πραγματικότητα θα χαιρετίσει τους
ανθρώπους, με την επισήμανση όμως ότι, μετά τον πρώτο χαιρετισμό, αυτό δεν ήταν
απαραίτητο. Αυτή, λοιπόν, είναι η κύρια διαφορά μεταξύ δύο τύπων βρόχων while.
Η δομή DO-WHILE μπορεί να είναι χρήσιμη σε άλλες περιπτώσεις. Ας υποθέσουμε ότι
γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα άτομο που έχει γενέθλια σήμερα και θα θέλατε να ρωτήσετε
όλους τους καλεσμένους σας, έναν-έναν, αν αυτή είναι η ξεχωριστή ημέρα τους ή όχι.
Θα μιλήσουμε με κάθε άτομο έναν προς έναν. Ο παρακάτω κώδικας θα μπορούσε να
απεικονίσει αυτή την κατάσταση:
do {
askTheQuestion()
} while (! personFound)

Πριν ακόμη αρχίσουμε να μιλάμε με ανθρώπους, η μεταβλητή μας personFound θα
είναι false. Ρωτάμε το πρώτο άτομο αν είναι τα γενέθλιά του σήμερα. Εάν όχι, δεν
αλλάζουμε την τιμή της μεταβλητής personFound, αλλά αντίθετα πηγαίνουμε στο
επόμενο άτομο. Κάποια στιγμή θα έχουμε τη θετική απάντηση στην ερώτησή μας και
θα αλλάξουμε την αξία του personFound από false σε true. Ως αποτέλεσμα,
αμέσως αφού έχουμε την απάντηση (και το πρόσωπο που αναζητούσαμε), η δήλωση
while θα αξιολογηθεί ως false (το personFound με την τιμή true μαζί με τον
λογικό χειριστή NOT θα μας δώσει false) και αυτό θα σταματήσει τον βρόχο while
από τις επόμενες επαναλήψεις. Θα μπορούσε επίσης να συμβεί, ότι το πρώτο πρόσωπο
που ζητάμε, είναι αυτό που ψάχνουμε. Σε αυτή την περίπτωση, θα τεθεί το ερώτημα
και, αμέσως μετά την πρώτη επανάληψη, θα μπορέσουμε να σταματήσουμε να
κάνουμε στα υπόλοιπα άτομα την ίδια ερώτηση.
Ο τελευταίος τύπος βρόχου που θα θέλαμε να δούμε εν συντομία είναι ο βρόχος
FOREACH. Αυτός ο βρόχος πρέπει να εκτελεστεί σε σχέση με μια συλλογή στοιχείων
και ο κώδικας αναμένεται να κάνει κάτι για κάθε στοιχείο που βρέθηκε. Είμαστε ακόμα
με τους καλεσμένους μας και θα θέλαμε να τους ξαναπροσεγγίσουμε όλους μόνο για
να δούμε αν ο αριθμός τηλεφώνου που διαθέτουμε στο βιβλίο διευθύνσεων
εξακολουθεί να είναι έγκυρος ή πρέπει να ενημερωθεί. Ας υποθέσουμε ότι οι
φιλοξενούμενοί μας θα είναι παρόντες σε μια μεταβλητή allGuests. Ο δειγματικός
κώδικας παρουσιάζεται παρακάτω.
foreach (allGuests as aGuest) {
verifyPhoneNumber()
}
Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι εξετάζουμε πράγματι όλους τους επισκέπτες μας,
αλλά σε κάθε επανάληψη ψάχνουμε μόνο έναν συγκεκριμένο επισκέπτη που θα
ανατεθεί στη μεταβλητή aGuest. Σημαίνει ότι από μια μεγαλύτερη ομάδα όλων των
επισκεπτών μπορούμε να επικεντρωθούμε σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Προς το παρόν
θα υποθέσουμε απλώς ότι η λειτουργία verifyPhoneNumber ελέγχει αν το τηλέφωνο
που διαθέτουμε είναι σωστό και το ενημερώνει εάν είναι απαραίτητο. Εάν κάποιος δεν
έχει αριθμό τηλεφώνου, μπορούμε να το αποκλείσουμε με τη χρήση της δήλωσης
continue όπως έχετε ήδη μάθει. Συμβουλευτείτε το παράδειγμα που παρουσιάζεται
παρακάτω.
foreach (allGuests as aGuest) {
if (aGuest hasPhoneNumber) {
verifyPhoneNumber()
} else {
continue
}
}
Στο παραπάνω παράδειγμα κάποιος έχει έναν αριθμό τηλεφώνου, πρόκειται να τον
επαληθεύσουμε και διαφορετικά να συνεχίσουμε με το επόμενο άτομο. Αν νομίζετε ότι

η δήλωση continue δεν είναι ακριβώς απαραίτητη εδώ, έχετε δίκιο. Θα ήταν αρκετό
να περιτυλίξουμε τη λειτουργία verifyPhoneNumber σε μια εντολή if και ο
κώδικας θα λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως χρειάζεται
να συνεχίσουμε αμέσως στην επόμενη επανάληψη του βρόχου foreach, και γι’ αυτό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δήλωση continue.
Η ομορφιά του προγραμματισμού είναι ότι ο ίδιος στόχος μπορεί να επιτευχθεί με
διάφορους τρόπους. Εάν επιστρέψουμε, για παράδειγμα, στον δειγματικό κώδικα στον
οποίο ρωτούσαμε τους ανθρώπους αν έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους χρησιμοποιώντας
μια δομή do-while, θα μπορούσαμε να τα προσεγγίσουμε με παρόμοιο τρόπο
χρησιμοποιώντας διαφορετικούς βρόχους, όπως τον foreach.
foreach (allGuests as aGuest) {
if (aGuest hasTheirBirthday) {
personFound = true
break
}
}
Σε αυτή την περίπτωση διατρέχουμε όλους τους επισκέπτες μας, αλλά μόλις το άτομο
που ελέγχουμε στην τρέχουσα επανάληψη έχει τα γενέθλιά του σήμερα, θα ορίσουμε
την μεταβλητή personFound ως true και θα κλείσουμε ολόκληρο τον βρόχο
foreach χρησιμοποιώντας τη δήλωση break.
Αυτό πρέπει να έχετε κατά νου. Ο προγραμματισμός σας δίνει τη δυνατότητα να
επιλύσετε το ίδιο πρόβλημα χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους. Ορισμένες από
αυτές είναι πιο κατάλληλες για συγκεκριμένους σκοπούς, μερικές από αυτές μπορούν
να εκτελεστούν γρηγορότερα και προφανώς έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα. Μόνο αφιερώνοντας το χρόνο σας στην εκμάθηση, μπαίνοντας στις
ουσιώδεις λεπτομέρειες του προγραμματισμού και στην πραγματικότητα
πειραματιζόμενοι μόνοι σας, θα είστε σε θέση να αποκτήσετε ευχέρεια στη γλώσσα
προγραμματισμού της επιλογής σας.

2.9 Συναρτήσεις
Σε αυτό το υπο-κεφάλαιο θα επικεντρωθούμε στις συναρτήσεις που αναφέρθηκαν
παραπάνω μερικές φορές. Οι συναρτήσεις είναι μεμονωμένα μέρη του κώδικα που
προορίζονται να εκτελεστούν για να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες ενέργειες.
Μπορούν να πάρουν κάποια δεδομένα ως παραμέτρους εισόδου, να τα επεξεργαστούν
και τελικά να επιστρέψουν ένα αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, μπορούμε να έχουμε την
είσοδο και την έξοδο προς και από τη συνάρτηση. Εάν δεν είναι άμεσα σαφές,
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα.
Μια από τις συναρτήσεις που χρησιμοποιήσαμε στα προηγούμενα υπο-κεφάλαια ήταν
η greetAPerson(). Πώς θα μπορούσαμε να γράψουμε μια τέτοια συνάρτηση;

function greetAPerson() {
say Hello!
say How are you doing?
say Come on in!
}
Τώρα μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε τι είναι κρυμμένο σε αυτή τη συνάρτηση.
Κάθε φορά που γίνεται επίκληση αυτής της συνάρτησης, θα πει αυτές τις τρεις φράσεις.
Οι συναρτήσεις χρησιμοποιούνται κυρίως για την οργάνωση του κώδικα και για τη
διαίρεσή του σε λογικά κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διαφορετικά
σημεία του κώδικά μας. Οι συναρτήσεις μπορούν επίσης να λάβουν παραμέτρους
εισόδου που ονομάζονται ορίσματα. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι μπορούμε να
περάσουμε μια μεταβλητή στη συνάρτηση και να την χρησιμοποιήσουμε εσωτερικά.
Τι θα λέγατε για το χαιρετισμό των ανθρώπων με το πρώτο τους όνομα; Σίγουρα αυτό
είναι που θα γινόταν κανονικά, αλλά με την παρούσα της μορφή, η συνάρτησή μας δεν
γνωρίζει το πρόσωπο που χαιρετάμε - ας το αλλάξουμε αυτό!
function greetAPerson(aPerson) {
say Hello aPerson->firstName!
say How are you doing?
say Come on in!
}
Στο παραπάνω παράδειγμα, περνάμε ένα όρισμα ως μια μεταβλητή aPerson. Χάρη
σε αυτή, μέσα στην συνάρτησή μας μπορούμε να αναφερθούμε στους καλεσμένους
μας με το όνομα τους. Παρακαλώ, παρατηρήστε ότι χρησιμοποιήσαμε το σύμβολο ->
που αναμένεται να πάρει το πρώτο όνομα του ατόμου που η συνάρτησή μας πήρε μόλις
ως παράμετρο. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι υπάρχουν
διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης στο όνομα, ανάλογα με τη μεταβλητή που έχουμε να
κάνουμε. Συνήθως, το σύμβολο -> θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση των
ιδιοτήτων ενός αντικειμένου. Σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσαμε να
χρησιμοποιήσουμε το aPerson[‘firstname’], ή aPerson::firstname εξαρτάται από τη γλώσσα προγραμματισμού στην οποία εργάζεστε καθώς και από τον
τύπο της μεταβλητής.
Οι συναρτήσεις μπορούν επίσης να επιστρέψουν τιμές, κάτι που βοηθά πολύ τους
προγραμματιστές.
Ας
ρίξουμε
μια
ματιά
στη
συνάρτησή
μας
verifyPhoneNumber(), με την ακόλουθη υλοποίηση:

function verifyPhoneNumber(aGuest) {
if (aGuest->hasPhoneNumber) {
currentNumber = aGuest->phoneNumber
if (currentNumber != theNumberIHave) {
updateEntry()
return true
}
}
return false
}
Το νέο πράγμα που πιθανώς εντοπίσατε είναι ότι υπάρχει μια νέα λέξη που ονομάζεται
return. Η εντολή return χρησιμοποιείται για την επιστροφή της τιμής από τη
συνάρτηση σε οποιοδήποτε κομμάτι κώδικα καλείται αυτή η συγκεκριμένη
συνάρτηση. Σε αυτή την περίπτωση επιστρέφουμε μόνο true ή false τιμές Boolean
και αυτές χρησιμοποιούνται για να κάνουμε γνωστό στον κώδικά μας εάν
ενημερώσαμε την καταχώρηση (true) ή όχι (false). Σημειώστε, ωστόσο, ότι για να
χρησιμοποιήσετε την τιμή που επιστρέφεται, θα πρέπει να εκχωρήσετε την καλούμενη
συνάρτηση σε μια μεταβλητή. Έχοντας κατά νου το παραπάνω παράδειγμα, ας
εξετάσουμε τον επόμενο δείγμα κώδικα.
wasUpdateNeeded = verifyPhoneNumber(aGuest)
Σε αυτή την περίπτωση, παίρνουμε πίσω τη μεταβλητή return από τη συνάρτηση.
Μόλις εκτελεστεί η συνάρτηση, η μεταβλητή wasUpdateNeeded θα μας πει αν
χρειαζόταν να ενημερώσουμε το βιβλίο διευθύνσεών μας (η μεταβλητή θα έχει την
τιμή Boolean true) ή η καταχώρησή μας δεν χρειάζεται τροποποιήσεις (η μεταβλητή
θα έχει την τιμή Boolean false).
Για να ανακεφαλαιώσουμε, οι συναρτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
εξοικονομήσουμε χρόνο και να αυξήσουμε τη σαφήνεια του κώδικά μας. Εάν
εξετάσετε τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν για άλλη μια φορά, πιθανόν θα
παρατηρήσετε ότι όλες αυτές οι οδηγίες που περιέχονται στη συνάρτηση
verifyPhoneNumber θα μπορούσαν να εφαρμοστούν απευθείας μέσα στον κώδικα
όπως ενώ εξετάζαμε το allGuests στο βρόχο foreach. Στη συνέχεια, ωστόσο, ο
κώδικας θα γίνει πολύ άκομψος και δεν θα είναι εύκολος στο διάβασμα. Στον
προγραμματισμό θα πρέπει πάντα να επικεντρώνεστε στον κώδικά σας, καθώς πρέπει
να είναι σαφής όχι μόνο σε σας, αλλά και σε άλλους ανθρώπους. Επειδή πρόκειται για
ένα πολύ ευρύ θέμα που, δυστυχώς, υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος
εγχειριδίου, είστε ευπρόσδεκτοι να εξερευνήσετε αυτόν τον τομέα μόνοι σας. Ένα καλό
σημείο εκκίνησης μπορεί να είναι το τμήμα "Περαιτέρω ανάγνωση"
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3 Θέματα Διδακτικής Πρόγραμματισμόύ & Αλγόριθμικής
(Wojciech Kolarz)

3.1 Βασικές θεωρήσεις αλγόριθμικής και πρόγραμματισμόύ στη σχόλική
διδασκαλία
Το σύγχρονο σχολείο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να προετοιμάσει τον νέο άνθρωπο για
μια ζωή σε έναν μεταβαλλόμενο τεχνολογικό κόσμο, και ταυτόχρονα σε έναν κόσμο
βασισμένο στους αμετάβλητους νόμους της φύσης. Η ικανότητα να λειτουργεί μέσα
στην κοινωνία είναι επίσης πολύ σημαντική. Σε σχέση με τα παραπάνω, θα είναι
αναγκαία η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας σε μια ομάδα, καθώς και η
δυνατότητα περιγραφής των φαινομένων και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας και χρήσης μοντέλων.
Σήμερα η πρόσβαση στις πληροφορίες δεν αποτελεί πρόβλημα. Η πανταχού παρούσα
τεχνολογία δίνει την ευκαιρία για γρήγορη και αποτελεσματική αναζήτηση
πληροφοριών. Το πρόβλημα έγκειται στη δημιουργική εκμετάλλευσή της, στην
ικανότητα οικοδόμησης της γνώσης και, συνεπώς, στην ικανότητα να τη
χρησιμοποιήσει για την επίλυση προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των άτυπων,
που αποκλίνουν από τα πρότυπα.
Ένας εξαιρετικά σημαντικός σκοπός του σχολείου είναι να αναπτύξει τις μαθησιακές
δεξιότητες των μαθητών, τις δεξιότητες δημιουργικής σκέψης, καθώς και να ξεπεράσει
το εμπόδιο της "πνευματικής τεμπελιάς".
Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν τη χρήση νέων μέσων για την περιγραφή της
πραγματικότητας και η πληροφορική παρέχει εργαλεία για την μοντελοποίηση της
πραγματικότητας μέσω υπολογιστή και για την επίλυση προβλημάτων. Η γνώση των
αλγορίθμων, των βασικών στοιχείων του προγραμματισμού και της γλώσσας
προγραμματισμού έχει γίνει σχεδόν εξίσου σημαντική με τη γνώση μιας ξένης
γλώσσας.
Στο τρέχον μοντέλο διδασκαλίας, υπάρχουν δύο αντιφατικές επικρατούσες τάσεις: ο
συμπεριφορισμός και ο κονστρουκτιβισμός.
Ο δημιουργός του συμπεριφορισμού ήταν ο John B. Watson. Αυτή η τάση κυριάρχησε
στις παιδαγωγικές επιστήμες. Πολλές απόψεις των συμπεριφοριστών αποκλίνουν πολύ
από τις απαιτήσεις της σημερινής εκπαίδευσης. Ωστόσο, αυτή η τάση δεν μπορεί να
αγνοηθεί εντελώς, διότι ορισμένες από τις θεωρήσεις της εξακολουθούν να είναι
αποτελεσματικές, βέβαια συχνά σε τροποποιημένη μορφή, επαρκή για την
πραγματικότητα του σήμερα. Πάνω απ' όλα, είναι αμφισβητήσιμο ότι ο

συμπεριφορισμός αντιμετωπίζει τον μαθητευόμενο ως ένα λευκό φύλλο χαρτιού, στο
οποίο ο δάσκαλος γράφει περιεχόμενο με μια σειρά που έχει προγραμματιστεί από τον
ίδιο. Μέσω της κατάλληλης επιλογής των συνεπειών της συμπεριφοράς, δηλαδή των
ανταμοιβών και των τιμωριών, ο δάσκαλος ενισχύει ή αποδυναμώνει τη συμπεριφορά
του μαθητή. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε προγραμματισμένη μάθηση
(βασισμένη σε αμετάβλητο, άκαμπτο πρόγραμμα σπουδών) και κατευθυνόμενη
διδασκαλία (συχνή χρήση της δοτικής μεθόδου, επικρίνοντας τις αποτυχίες του
μαθητή, σύγκριση με τα αρχικά πρότυπα, δίνοντας καθοδήγηση).
Η βασική υπόθεση του κονστρουκτιβισμού είναι να θεωρήσει τον μαθητή ως ενεργό
άτομο το οποίο είναι ο ίδιος δημιουργός της γνώσης του. Η γνώση δεν μπορεί να
μεταβιβαστεί στον σπουδαστή (ενώ οι πληροφορίες μπορούν), ο μαθητής πρέπει ο ίδιος
να οικοδομήσει τη δική του γνώση. Η δραστηριότητα του μαθητή στη διαδικασία
οικοδόμησης της γνώσης του είναι σημαντική. Ο κονστρουκτιβισμός δείχνει ότι ένας
μαθητής δεν είναι ένα άδειο βιβλίο, το οποίο είναι γεμάτο με περιεχόμενο από τον
δάσκαλο, αλλά ένα άτομο που κατασκευάζει ενεργά τις δικές του γνώσεις.
Ο κονστρουξιονισμός είναι μια από τις τάσεις του κονστρουκτιβισμού (είναι μια
στρατηγική εκμάθησης, καθώς και μια εκπαιδευτική στρατηγική). Ο
κονστρουξιονισμός θεωρεί ότι στη μαθησιακή διαδικασία, οι μαθητές συμμετέχουν
ενεργά στη δημιουργία των δικών τους αντικειμένων, γεγονότων, ιδεών και εννοιών,
τα οποία μπορούν να μοιραστούν με άλλους, δημιουργώντας έτσι ένα ενσωματωμένο
περιεχόμενο διδασκαλίας για τους σκοπούς κοινής ανάλυσης και προβληματισμού. Για
τον κονστρουξιονισμό, η κοινωνική διάσταση είναι σημαντική - η μάθηση μέσα από
την ομαδική συνεργασία, τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων. Δεδομένου ότι ο
κονστρουξιονισμός προβλέπει τη δημιουργία φυσικών και εξωτερικών
αναπαραστάσεων της αφηρημένης σκέψης (που υπάρχουν πέρα από συγκεκριμένες
συλλογιστικές), είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η εξωτερική μορφή της εκπροσώπησης
της γνώσης, η απόδειξη για την κατανόηση ζητημάτων και φαινομένων, είναι ένα
πρόγραμμα υπολογιστή - κατ' αρχήν ένας αλγόριθμος. Επιπλέον,
συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω στην αντίστροφη ιεραρχία αιτίας-καιαποτελέσματος, η ίδια η διαδικασία δημιουργίας ενός αλγορίθμου (πρόγραμμα
υπολογιστή) απαιτεί εμβάθυνση και κατανόηση του προβλήματος (φαινόμενο). Η
διαδικασία δημιουργίας ενός αλγορίθμου (προγράμματος) είναι μια διαδικασία κατά
την οποία ένα άτομο που δημιουργεί έναν αλγόριθμο, δημιουργεί επίσης τις γνώσεις
του σχετικά με το πρόβλημα που αναλύεται (φαινόμενο) και έτσι μπορούμε να μιλάμε
για μάθηση μέσω της δημιουργίας αλγορίθμων, μάθησης μέσω του προγραμματισμού.
Οκτώ μεγάλες ιδέες για τον κονστρουξιονισμό σύμφωνα με τον Seymour Papert,
μαθηματικό από τη Νότια Αφρική και επιστήμονα πληροφορικής, μεταξύ άλλων
συγγραφέα της γλώσσας προγραμματισμού LOGO:
«Η πρώτη μεγάλη ιδέα είναι η μάθηση μέσω της δημιουργίας. Μαθαίνουμε καλύτερα
όταν η μάθηση αποτελεί μέρος από κάτι που μας ενδιαφέρει πραγματικά. Μαθαίνουμε

πιο αποτελεσματικά όταν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσα μάθαμε, για να
ικανοποιήσουμε τις ανάγκες ή τις επιθυμίες μας.
Η δεύτερη μεγάλη ιδέα είναι η τεχνολογία ως υλικό. Με την τεχνολογία μπορείτε να
δημιουργήσετε πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα και, όταν τα δημιουργείτε, μπορείτε
να μάθετε πολλά περισσότερα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ψηφιακή τεχνολογία.
Η τρίτη ιδέα είναι η ιδέα της "σκληρής διασκέδασης". Μαθαίνουμε και δουλεύουμε
καλύτερα όταν το απολαμβάνουμε. Αλλά η αίσθηση ότι «είμαστε χαρούμενοι» δεν
σημαίνει ότι «είναι εύκολο». Η μεγαλύτερη ικανοποίηση προέρχεται από "σκληρή
διασκέδαση". Οι ηρωικοί αθλητές μας εργάζονται πολύ σκληρά για να είναι οι
καλύτεροι στον κλάδο τους. Ο καλύτερος ξυλουργός βρίσκει χαρά στην ξυλουργική.
Ο πιο αποτελεσματικός επιχειρηματίας απολαμβάνει τις δύσκολες επιχειρηματικές
διαπραγματεύσεις.
Η τέταρτη μεγάλη ιδέα είναι η ιδέα της εκμάθησης του πώς να μαθαίνουμε. Πολλοί
μαθητές πιστεύουν ότι ο μόνος τρόπος για να μάθουν είναι όταν κάποιος τους διδάσκει.
Αυτή η λανθασμένη πεποίθηση είναι και ο λόγος που αποτυγχάνουμε στο σχολείο και
στη ζωή. Κανείς δεν μπορεί να σε διδάξει όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις. Πρέπει να
αναλάβεις την ευθύνη να μάθεις και μόνος σου.
Η πέμπτη μεγάλη ιδέα - δώστε στον εαυτό σας αρκετό χρόνο για να κάνετε τη
δουλειά. Πολλοί μαθητές, λόγω σχολικών συνηθειών, έχουν συνηθίσει στο γεγονός ότι
κάποιος τους δίνει οδηγίες κάθε πέντε λεπτά ή ανά ώρα για το τι πρέπει να κάνουν. Αν
κάποιος δεν τους υπαγορεύει τι να κάνουν, οι μαθητές αυτοί βαριούνται. Στη ζωή είναι
εντελώς διαφορετικό, για να δημιουργήσετε κάτι πραγματικά σημαντικό, πρέπει να
μάθετε πώς να διαχειριστείτε το δικό σας χρόνο. Αυτό είναι ένα δύσκολο μάθημα για
πολλούς μαθητές.
Η έκτη ιδέα είναι η πιο σημαντική από όλες: δεν υπάρχει επιτυχία χωρίς αποτυχίες.
Τίποτα πραγματικά σημαντικό δεν λειτουργεί με την πρώτη. Ο μόνος δρόμος προς την
επιτυχία είναι να αναλύσουμε προσεκτικά τι και γιατί δεν λειτουργεί σωστά. Για να
επιτύχετε, πρέπει να απελευθερώσετε τον εαυτό σας από το φόβο των λαθών.
Η έβδομη μεγάλη ιδέα – κάνε πρακτική στον εαυτό σου, αυτό που δίνεις στους
μαθητές σου να κάνουν. Η μάθηση είναι μια δια βίου διαδικασία. Παρόλο που έχουμε
μεγάλη εμπειρία από την εργασία σε έργα, ο καθένας είναι διαφορετικός και, όταν
υλοποιούμε ένα νέο έργο, δεν μπορούμε να προβλέψουμε όλες τις λεπτομέρειες εκ των
προτέρων. Απολαμβάνουμε ό, τι κάνουμε, αλλά ξέρουμε ότι μας περιμένει σκληρή
δουλειά. Κάθε δυσκολία είναι μια ευκαιρία για μάθηση. Το καλύτερο μάθημα που
μπορούμε να δώσουμε στους μαθητές μας είναι να τους διδάξουμε πώς μαθαίνουμε
εμείς οι ίδιοι.
Η όγδοη μεγάλη ιδέα: μπαίνουμε σε έναν ψηφιακό κόσμο στον οποίο η γνώση της
ψηφιακής τεχνολογίας είναι εξίσου σημαντική με την ανάγνωση και τη γραφή. Ως εκ
τούτου, η μάθηση σχετικά με τους υπολογιστές είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον

των μαθητών μας. Αλλά ο πρωταρχικός στόχος είναι να τους χρησιμοποιήσουμε
ΤΩΡΑ για να μάθουμε άλλα πράγματα.» (Walat, 2007b)
Η χρήση αλγορίθμων στη διδασκαλία αναμφίβολα ταιριάζει με την
κονστρουξιονιστική εκπαιδευτική στρατηγική. Ο ίδιος ο αλγόριθμος συνδέεται
άρρηκτα με την τεχνολογία, καθώς επίσης διεγείρει τη δημιουργική σκέψη και την
ανάγκη αναζήτησης βέλτιστων λύσεων.

3.2

Η έννόια της υπόλόγιστικής
αλγόριθμικής σκέψης

σκέψης

στη

διδασκαλία

της

Αλγόριθμοι και προγραμματισμός στη διδασκαλία σημαίνει επίσης την εφαρμογή της
έννοιας της διδασκαλίας της αλγοριθμικής σκέψης και της υπολογιστικής σκέψης.
Το 2006, η Jeannette Wing, Καθηγήτρια Πληροφορικής και Διευθύντρια των
Avanessians of the Data Sciences Institute στο Πανεπιστήμιο Columbia, άρχισε να
προωθεί την ιδέα της υπολογιστικής σκέψης (Sysło, 2012)
«Η υπολογιστική σκέψη, που συνοδεύει τις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων με τη
χρήση υπολογιστών, μπορεί να χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:









το πρόβλημα είναι διατυπωμένο σε μορφή που επιτρέπει και καθιστά δυνατή
τη χρήση μεθόδων πληροφορικής και ενός υπολογιστή ή άλλων συσκευών για
αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών·
το πρόβλημα έγκειται στη λογική οργάνωση των δεδομένων και στην εξαγωγή
συμπερασμάτων από αυτά·
απαιτείται η αναπαράσταση των δεδομένων με αφηρημένο τρόπο, για
παράδειγμα με τη μορφή μοντέλου ή προσομοίωσης·
η λύση στο πρόβλημα έχει τη μορφή μιας ακολουθίας βημάτων, έτσι ώστε να
μπορεί να ληφθεί ως αποτέλεσμα μιας αλγοριθμικής προσέγγισης·
ο σχεδιασμός, η ανάλυση και η εφαρμογή του υπολογιστή σε μια λύση σε ένα
πρόβλημα οδηγούν στην αποτελεσματικότερη δυνατή λύση καθώς και την
καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων και των πόρων του υπολογιστή·
Η πείρα που αποκτάται από την επίλυση ενός προβλήματος μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την επίλυση άλλων προβλημάτων, σχετικών ή άλλων από
διαφορετικούς τομείς.»

Η υπολογιστική σκέψη, όπως κατανοείται από το Center for Citizenship Education,
αποτελείται από τις ακόλουθες δεξιότητες και στάσεις (υπολογιστική σκέψη):
Δεξιότητες
1. Διατύπωση προβλημάτων.
Εντοπισμός, ονομασία προβλημάτων, ρωτώντας τις σωστές ερωτήσεις
2. Συλλογή δεδομένων.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Προσδιορισμός της αξιοπιστίας των δεδομένων και της αυθεντικότητας
των πηγών πληροφοριών
Διαίρεση σε μέρη.
Οργάνωση δεδομένων, διαίρεση εργασιών σε μικρότερες
Αναγνώριση μοτίβων.
Ταξινόμηση (δημιουργία συνόλων), αναγνώριση ομοιοτήτων, εύρεση
σημαντικών και άσχετων διαφορών, γενίκευση
Αφαίρεση και δημιουργία μοντέλων.
Αφαίρεση περιττών πληροφοριών, απλοποίηση, δημιουργία μοντέλων
Δημιουργία αλγορίθμων.
Ορίστε τα επόμενα βήματα και δημιουργήστε κανόνες, ακολουθίες,
επαναλήψεις (επαναληψιμότητα διαδικασιών και δραστηριοτήτων)
Εντοπισμός και διάγνωση σφαλμάτων..
Αναζήτηση, εύρεση και ανάλυση σφαλμάτων
Κατανοητή και αποτελεσματική επικοινωνία.
Σύνταξη κατανοητών μηνυμάτων προσαρμοσμένων στον παραλήπτη
(υπολογιστή ή άλλα άτομα), κωδικοποίηση, απεικόνιση (σύμβολα και
σημεία)

Αξιολόγηση
Αναγνώριση κριτηρίων αξιολόγησης, καθορισμός προτεραιοτήτων, αξιολόγηση
πρωτοτύπων και λύσεων.
Λογική Σκέψη
Εξαγωγή συμπερασμάτων, αναγνώριση λογικών σφαλμάτων, υποβολή.
Στάσεις και συνήθειες
1. Αναζήτηση.
Πειραματισμός, ελεύθερη και ανοικτή αναζήτηση λύσεων, παιχνίδι με
τις λύσεις
2. Δημιουργικότητα και φαντασία.
Ανάπτυξη και χρήση φαντασίας, εφευρίσκοντας νέες λύσεις
3. Βελτίωση.
Μια κριτική προσέγγιση στα αποτελέσματα της δικής εργασίας και
εστίαση στην συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση τους
4. Επιμονή και υπομονή.
Αδιάκοπη επιδίωξη του στόχου, ψυχραιμία εν αναμονή των
αποτελεσμάτων, συνειδητοποίηση της ανάγκης να καταβληθεί
προσπάθεια
5. Συνεργασία.
Εργασία σε ομάδα και σε ζευγάρια
6. Μια υγιή απόσταση από την τεχνολογία.

Προβληματισμός σχετικά με τους περιορισμούς της τεχνολογίας και την
κριτική στάση προς την κατεύθυνση αυτή
Οι αποτυχίες και τα προβλήματα της σημερινής σχολικής εκπαίδευσης οφείλονται σε
πολλούς παράγοντες, οι οποίοι οφείλονται τόσο στη συμπεριφορική επιβάρυνση που
βαρύνει τον δάσκαλο καθώς και το να είσαι το αποτέλεσμα των αλλαγών στο τρόπο
σκέψης των νέων γενιών που προκαλούνται συχνά από την αρνητική επίδραση της
τεχνολογίας - με την πηγή τους συνήθως να βρίσκεται στη διαδικασία της διδασκαλίας
και της ίδιας της ανατροφής.
Ένα από τα τυπικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται στη διδασκαλία, ειδικά στα
μαθηματικά και άλλες θετικές επιστήμες, είναι η υπερβολική προσδοκία του μαθητή
να δείξει ο δάσκαλος συγκεκριμένες οδηγίες για την επίλυση του προβλήματος - έναν
οδηγό βήμα προς βήμα. Οι σημερινοί μαθητές, που ανήκουν στη γενιά Ζ, αναμένουν
άμεσες πληροφορίες, που θα υποδεικνύουν πώς να λύσουν το πρόβλημα, μαζί με τα
γρήγορα αποτελέσματα, δεν είναι επιρρεπείς σε πνευματική προσπάθεια και έχουν
δυσκολία αναφορικά με την πραγματικότητα των καθηκόντων που τους περιβάλλουν.
Από την άλλη πλευρά, καταστάσεις όπου ο δάσκαλος, ο/η οποίος/α κατά το
μεγαλύτερο μέρος της πρακτικής του/της χρησιμοποιεί ένα μοντέλο μάθησης
συμπεριφοράς - παρέχοντας πληροφορίες και διδάσκοντας σχετικά με τα επακόλουθα
καθήκοντα, οδηγεί συχνά στο σημείο ότι ο/η δάσκαλος/α είναι πολύ γρήγορος/η στην
αντίδρασή του/της υποδεικνύοντας περαιτέρω βήματα ή δίνοντας «ενδείξεις» σε
εκείνους τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί
προτιμούν να εξασκούν και να κατακτούν μικρές μεμονωμένες δεξιότητες και
γεγονότα, και να έχουν καθήκοντα στα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν μία ή δύο
απλές δεξιότητες. Η φύση της γενιάς Ζ και του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας
ενισχύουν τις συνήθειες του μαθητή σε μια τέτοια κατάσταση πραγμάτων, έτσι ώστε,
όταν βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση - τότε ο δάσκαλος θα δείξει τα βήματα προς
τη λύση. Οι μαθητές δείχνουν όλο και πιο συχνά απροθυμία στην πνευματική
προσπάθεια, απροθυμία να αναζητήσουν λύσεις, να αναλύσουν, να προσπαθήσουν να
εξερευνήσουν το θέμα και τείνουν όλο και περισσότερο να αναζητούν συχνά έτοιμες
λύσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή, όπως ήδη αναφέρθηκε, η πρακτική των δεξιοτήτων
τους συνίστατο στην επίλυση πολύ τυπικών και ενιαίων προβλημάτων (καθηκόντων),
οπότε όταν δεν βρίσκουν κατάλληλα, έτοιμα σχέδια, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
τα καθήκοντα δεν μπορούν να επιλυθούν.
Εάν, από την άλλη πλευρά, οι μαθητές πιεστούν να ακολουθήσουν την αναγκαιότητα
προσέγγισης της ίδιας της λύσης από μόνοι τους, συχνά πηγαίνουν στα άκρα της
άσκοπης εφαρμογής οποιωνδήποτε πρωτύτερα γνωστών μοντέλων ή μοτίβων.
Η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου δοκιμής και σφάλματος. Αν
και αυτή η μέθοδος είναι μια από τις βασικές μεθόδους της δημιουργικής σκέψης, θα
πρέπει να θυμόμαστε ότι ενώ είναι δυνατή μια εύλογη εφαρμογή αυτής της μεθόδου μετά την επιλογή της παραλλαγής λύσης υπάρχει μια εις βάθος ανάλυση, τεκμηρίωση

της μεθόδου και επίτευξη εποικοδομητικών συμπερασμάτων. Σήμερα, ο μαθητής
αναμένει, και μέσω της νέας τεχνολογίας που είναι συνηθισμένος/η, μια άμεση
απάντηση σε μια δραστηριότητα (δοκιμασία). Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια υπολογιστών
παρέχουν άμεσες απαντήσεις, η χρήση της μεθόδου δοκιμής και λάθους είναι βολική
και κατανοητή για τον μαθητή, αφού είναι σε θέση να ελέγξει εκατοντάδες παραλλαγές
λύσεων σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Οι δραστηριότητες των μαθητών
στερούνται βασικών και σημαντικών στοιχείων στη διαδικασία οικοδόμησης της
γνώσης, όπως: διατύπωση μιας υπόθεσης, έλεγχος της υπόθεσης, εξαγωγή
συμπερασμάτων (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης εμπειρίας) και καθορισμό
μιας νέας υπόθεσης που λαμβάνει υπόψη προηγούμενα συμπεράσματα. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης επιβεβαίωσης ή
άρνησης μιας δεδομένης υπόθεσης, οπότε ο μαθητής παύει να εξετάζει την ορθότητα
της υπόθεσης, δεν αναλύει πιθανές αποτυχίες και δοκιμάζει χωρίς νόημα άλλη μια ιδέα
για την επίλυση του προβλήματος. Αυτό διευκολύνεται από την παθητική και
απερίσκεπτη χρήση των νέων τεχνολογιών, η οποία αντικρούεται από τους
αλγορίθμους και τον προγραμματισμό, επειδή απαιτούν σκέψη, δημιουργικότητα,
διδάσκουν επιμονή και πώς να αντλούν εποικοδομητικά συμπεράσματα από τα δικά
τους λάθη.

3.3 Εφαρμόγή της υπόλόγιστικής σκέψης στην εκπαιδευτική πρακτική
Στα σχολεία, όμως, η χρήση νέων τεχνολογιών για την επίλυση προβλημάτων δεν
ενσωματώνεται στο πρόγραμμα σπουδών - χρησιμοποιούνται συνήθως νέες
τεχνολογίες για γρήγορη ανάκτηση πληροφοριών και υποστήριξη της διδακτικής
διαδικασίας - ως σύγχρονο μέσο μεταφοράς πληροφοριών, ένα εργαλείο που
υποστηρίζει τυπική εργασία γραφείου . Στις περισσότερες περιπτώσεις, η χρήση νέων
τεχνολογιών οδηγεί σε παθητική χρήση των λειτουργιών τους.
Έτσι, στη σημερινή εκπαίδευση, οι τρόποι διδασκαλίας που προσαρμόζονται από τους
εκπαιδευτικούς, που προκύπτουν από την παραδοσιακή προσέγγιση της συμπεριφοράς,
αντιβαίνουν στις προσδοκίες και τις ικανότητες της γενιάς Ζ. Όχι αναίτια, η νέα γενιά
συνοψίζεται ως «ψηφιακά γηγενείς», ενώ ορισμένοι δάσκαλοι είναι οι λεγόμενοι
«ψηφιακοί μετανάστες», ειδικά αν είναι νέοι και συχνά γνωρίζουν την παραπάνω
ομαδοποίηση μεταξύ γενεών.
Η γνώμη του Andrzej Walat (2007b) φαίνεται επίσης σημαντική. "Πολλοί μαθητές, όχι
μόνο στην Πολωνία, είναι πεπεισμένοι ότι αν δεν μπορούν να ανακαλέσουν τον
αλγόριθμο - μια φόρμουλα για την επίλυση μιας εργασίας, δεν θα τον ανακαλύψουν οι
ίδιοι και η περαιτέρω αντιμετώπιση του προβλήματος είναι απλώς χάσιμο χρόνου.
Πολλοί πιστεύουν επίσης ότι τα καθήκοντα του σχολείου συνήθως «δεν έχουν νόημα»,
έτσι δεν προσπαθούν καν να χρησιμοποιήσουν τη λογική, αλλά διδαγμένες μεθόδους,
πιστεύοντας ότι η σκέψη δεν μπορεί παρά να τις βλάψει. Είναι δύσκολο να μην τεθεί
το ερώτημα: Γιατί είναι έτσι; και Πώς να το αλλάξετε αυτό; Αναμφισβήτητα, μέρος των

μαθησιακών αποτελεσμάτων θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση και εδραίωση των
πεποιθήσεων, ιδίως των ακόλουθων πεποιθήσεων:





μπορείτε να βρείτε μια αλγοριθμική λύση στο πρόβλημα μόνοι σας,
πολλές εργασίες έχουν πολλές διαφορετικές σωστές λύσεις και συνήθως
υπάρχουν πολλές ριζικές διαφορετικές προσεγγίσεις στο πρόβλημα,
αξίζει πρώτα να αναζητήσετε μια λύση στο πρόβλημα στο δικό σας μυαλό και
μετά μόνο στο βιβλίο,
μην εγκαταλείπετε με τις πρώτες αποτυχίες, συνήθως το να βρείτε μια λύση σε
μια ενδιαφέρουσα εργασία απαιτεί πολλές προσπάθειες.”

Με την κατάλληλη στρατηγική δράσης του εκπαιδευτικού, η μάθηση μέσω της
δημιουργίας αλγορίθμων (μέσω αλγοριθμικής σκέψης) μπορεί να εξισορροπήσει τα
παραπάνω μειονεκτήματα, διότι ακόμη και η υιοθέτηση της μεθόδου δοκιμής και
σφάλματος μπορεί να στοχεύσει έτσι ώστε, ήδη από το στάδιο της διατύπωσης της
υπόθεσης, να εισάγει την ανάλυση του προβλήματος βάσει ήδη αποκτημένης γνώσης.
Επιπλέον, απλά ο έλεγχος της υπόθεσης (ανάλυση του έτοιμου αλγορίθμου, έλεγχος
της λογικής και ουσιαστικής ορθότητάς του) συνεπάγεται την αναγκαιότητα
ανάκτησης πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με το θέμα του προβλήματος.
Μια άλλη ανάλυση του θέματος, που εμφανίζεται στη διαδικασία ελέγχου (δοκιμής)
της λύσης, είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι είναι ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει την
ήδη αποκτημένη γνώση καθώς επίσης συμβάλλει στην απόκτηση περαιτέρω στοιχείων
εμπειρίας σχετικής με το θέμα. Αυτή είναι και η στιγμή που μπορείτε, και μερικές
φορές ακόμη επιβάλλεται, να επεκτείνετε τις πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί μέχρι
στιγμής, καθώς η δοκιμή λύσεων μπορεί να εκθέσει έλλειψη γνώσης ή εσφαλμένη /
ελλιπή κατανόηση του θέματος. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις διασυνδέσεις μεταξύ
δραστηριοτήτων, υπολογιστικής σκέψης και στοιχείων κονστρουξιονιστικών ιδεών.
Πίνακας 2. Διασυνδέσεις μεταξύ δραστηριοτήτων, υπολογιστικής σκέψης και στοιχείων
κονστρουξιονιστικών ιδεών

Δραστηριότητες
διδασκόντων / μαθητών

Στοιχεία υπολογιστικής
σκέψης

Εισαγωγή
1. Σαφώς καθορισμένο
πρόβλημα (εργασία) προς
επίλυση, δίνοντας
ιδιαίτερη σημασία στα:
a) δεδομένα εισόδου δηλαδή μια σαφής
περιγραφή της αρχικής
κατάστασης, του
αρχικού συνόλου
δεδομένων,
b) δεδομένα εξόδου καθορίζοντας την
αναμενόμενη τελική
κατάσταση, το τελικό

1.
2.

3.

4.

Διατύπωση του
προβλήματος.
Προσδιορισμός
δεδομένων εισόδου αρχική κατάσταση.
Προσδιορισμός των
δεδομένων εξόδου τελική κατάσταση,
αποτέλεσμα.
Πιθανός προσδιορισμός
των πηγών πληροφοριών.

Στοιχεία σπουδαίων
κονστρουξιονιστικών
ιδεών
Η εφαρμογή της λύσης στο
πρόβλημα απαιτεί τη
δημιουργία ενός αλγορίθμου και
προγράμματος..
Το πρόβλημα που διατυπώνεται
με τρόπο που ανταποκρίνεται
στις ανάγκες του μαθητή - τα
παιχνίδια, ο ανταγωνισμός, το
περιεχόμενο του προβλήματος
εμπίπτει στα ενδιαφέροντα των
μαθητών, αποτελεί πρόκληση
για αυτούς.
Για την επίλυση του
προβλήματος είναι απαραίτητο
να χρησιμοποιήσουμε την

σύνολο δεδομένων,
προσδιορίζοντας ποια θα
πρέπει να είναι η λύση..
Είναι επίσης απαραίτητο να
ορίσετε τα όρια και να
υπενθυμίσετε τις βασικές
γνώσεις που σχετίζονται με το
θέμα.
Κύρια φάση
1. Κατεύθυνση των
ενεργειών των μαθητών με
στόχο την επίλυση του
έργου - οικοδόμηση ενός
αλγορίθμου, μιας
ακολουθίας ενεργειών που
επιλύουν το πρόβλημα
(εργασία)1.
2. Εύρεση / διερεύνηση μιας
λύσης.
3. Δημιουργία της λύσης.

1.

2.

3.

Κατανομή του
προβλήματος σε
μικρότερα μέρη ώστε να
είναι εύκολη και δυνατή η
επίλυση.
Αναζήτηση παρόμοιων
υπαρχόντων προτύπων.
Εάν η εργασία
(πρόβλημα) επιλυθεί με
τη μέθοδο του έργου ή με
την ομαδοσυνεργατική
μέθοδο, είναι επίσης
δυνατό να προτείνεται η
κατανομή των
καθηκόντων (πρόταση
εργασίας) μεταξύ
μεμονωμένων ατόμων.
Δημιουργική επίτευξη
λύσης2.

τεχνολογία έτσι ώστε η σκέψη
να μην είναι πλέον μαρτύριο,
αλλά να γίνει ευκολότερη και
πιο αποτελεσματική.
Χρησιμοποιούμε την
τεχνολογία για να μάθουμε μαθαίνοντας μέσω της
δημιουργίας ενός αλγορίθμου
(προγράμματος).
1. Εισαγωγή της ιδέας σκληρή
διασκέδαση3.
2. Δίνοντας χρόνο4 στους
μαθητές.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί εδώ ότι το έργο του δασκάλου θα πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στο να
κατευθύνει τις ενέργειες των μαθητών σε καταστάσεις όπου η συλλογιστική τους είναι μακριά από την
αναμενόμενη. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι δεν πρέπει να οικοδομήσουμε τεχνητούς περιορισμούς στη
διαδικασία σκέψης των μαθητών, ο δάσκαλος θα πρέπει να παρεμβαίνει όταν οι ενέργειες των μαθητών
- η σκέψη τους - αρχίζουν να είναι ακατάλληλες λόγω της απροθυμίας στη χρήση των γνώσεων που
διαθέτουν. Ωστόσο, δεν είναι πάντα απαραίτητο να παρεμβαίνει ο δάσκαλος όταν η συλλογιστική των
μαθητών είναι εσφαλμένη λόγω της έλλειψης γνώσης (η διαδικασία δημιουργίας λύσεων εξακολουθεί
να ισχύει για τους μαθητές, π.χ. έλλειψη πληροφοριών). Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν η γνώση απέχει
πολύ από το πεδίο που προβλέπεται για ένα δεδομένο εκπαιδευτικό στάδιο, ο δάσκαλος μπορεί να
χρειαστεί να παρέμβει για να συμπληρώσει πληροφορίες. Όταν οι ίδιοι οι μαθητές δεν μπορούν να βρουν
τη στρατηγική τους για την επίλυση του προβλήματος, εξαιτίας γνωστικών κενών ίσως χρειαστεί να
επιστρέψουν στην αρχική κατάσταση της δημιουργικής εργασίας για την επίλυση προβλημάτων. Δεν
μπορεί να τραβηχτεί εδώ μια γραμμή , ένας δάσκαλος που γνωρίζει τους μαθητές του, τις ικανότητες και
τις δεξιότητές τους, ξέρει πώς να χωρίσει το πρόβλημα σε μικρότερα μέρη για να επιτρέψει εύκολες και
πιθανές λύσεις. Απαιτείται αναζήτηση για παρόμοια υπάρχοντα μοτίβα.
2
Είναι η πιο σημαντική στιγμή, κυρίως επειδή κατά τη διαδικασία δημιουργίας μιας λύσης (αλγόριθμος),
οι μαθητές αποκτούν αποτελεσματικά τη γνώση (συνδυάζουν τις πληροφορίες με το εννοιολογικό
πλαίσιο και την εμπειρία).
3
Αν το πρόβλημα διατυπωθεί με βάση την ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών, δεν θα είναι ένα
βαρετό πρόβλημα. Συνήθως, οι μαθητές δεν τα καταφέρνουν στο σχολείο, καθώς βρίσκουν πολλά
πράγματα πολύ δύσκολα για αυτούς και τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο μεταφέρεται ως βαρετό.
Εάν είμαστε σε μια κατάσταση αποφασιστικότητας, αξιολογώντας τη γοητεία του προβλήματος, με
ενδιαφέρον για το πρόβλημα (επειδή εμπίπτει στον τομέα των αναγκών μας), τότε η εργασία για τη λύση
του δεν μας προκαλεί κανένα πρόβλημα και είμαστε έτοιμοι να προσπαθήσουμε περισσότερο. Η
προσπάθεια κατά τη διάρκεια συναρπαστικών, προσηλωτικών δραστηριοτήτων δεν είναι εξαντλητική,
αλλά διασκεδαστική. Ο δρόμος προς τον προορισμό αρχίζει να είναι πιο συναρπαστικός από το
αποτέλεσμα της επίτευξής του
4
Αφήστε τους να επιτύχουν τις λύσεις με το δικό τους ρυθμό. Η επιτυχία στην επίλυση μιας εργασίας
απαιτεί χρόνο, συχνά πολλές προσπάθειες, εξερεύνηση του προβλήματος, αναζητήσεις, εξερεύνηση σε
διάφορους τομείς.
1

Δημιουργία μοντέλων και
προσομοιώσεων,
απλοποίηση..
Αναζήτηση για τη βέλτιστη
λύση, δοκιμή, αναζήτηση,
εύρεση και ανάλυση
σφαλμάτων.
4.

Φάση κλεισίματος
1. Παρουσίαση λύσεων,
συζήτηση για την
ορθότητα τους.
2. Δοκιμή, έλεγχος
διαφορετικών συνόλων
δεδομένων σε
διαφορετικές καταστάσεις.
3. Πιθανές διορθώσεις
(βελτιώσεις) του
αλγορίθμου (πρόγραμμα).

Δεν υπάρχει επιτυχία χωρίς
αποτυχίες. Η ανεξάρτητη
αναζήτηση, η δημιουργικότητα
στην επίλυση προβλημάτων με
πολλές διαφορετικές
παραλλαγές λύσεων και τα
σφάλματα βοηθούν στην
καλύτερη κατανόηση του
πυρήνα του φαινομένου, του
προβλήματος ή των εργασιών.

Πηγή: προσωπική επεξεργασία

Η παραπάνω μέθοδος ερμηνείας και δράσης δίνει τη δυνατότητα να διατυπώνουμε
προβλήματα και εργασίες, όπου απαιτείται η χρήση πολλών διαφορετικών δεξιοτήτων
ή διαφορετικών ιδεών για την εξεύρεση λύσης. Υποστηρίζει τη δόμηση λογικής και τη
δημιουργία εννοιών ή δεσμών.
Η χρήση αλγορίθμων και προγραμματισμού (υπολογιστική σκέψη) μπορεί να είναι μια
σημαντική και συναρπαστική προσθήκη στα σχολικά διδακτικά αντικείμενα.
Η προσέγγιση που βασίζεται στην αποδόμηση του προβλήματος (δημιουργία
αλγορίθμων, διαδικασίες για υπο-προβλήματα) συμβάλλει στην εξεύρεση λύσεων
βασισμένων στη γνώση που κατέχει κανείς. Επιτρέπει την αναγνώριση των μοτίβων,
την εξεύρεση ομοιοτήτων και διαφορών, την ανάπτυξη της δυνατότητας πρόβλεψης
μιας λύσης. Από την άλλη πλευρά, οι γενικεύσεις που χρησιμοποιούμε κατά τη
δημιουργία αλγορίθμων (προγραμμάτων) επιτρέπουν την εκμάθηση και αφομοίωση
γενικών αρχών, ισχυρισμών.
Η αλγοριθμική σκέψη, η οποία κατανοείται όχι ως η ικανότητα εκτέλεσης ενός
αλγορίθμου, αλλά ως ικανότητα ανάλυσης ενός προβλήματος ή ανάλυση μιας εργασίας
προκειμένου να αναπτυχθεί μια λύση που περιγράφεται ως ένα σύνολο βημάτων,
ευνοεί μια βαθιά κατανόηση του προβλήματος. Η δημιουργία ενός αλγορίθμου είναι
ένας τρόπος μάθησης, βοηθά να ανακαλύψετε και να κατανοήσετε πολλές περιοχές
από διάφορους τομείς των μαθηματικών και άλλων επιστημών.
Οι γνώσεις που αποκτώνται κατά τη στιγμή της δημιουργίας μιας αλγοριθμικής λύσης
(γραφή προγράμματος) είναι συνήθως βαθύτερες και πιο ανθεκτικές. Η μάθηση όταν
εμπλέκεται σε άλλους στόχους - π.χ. δημιουργώντας ένα πρόγραμμα - είναι πιο
αποτελεσματική.
Επιπλέον, ο Kazimierz Mikulski (2017) έγραψε: «Η σημερινή γλώσσα της
δημιουργικότητας είναι ο προγραμματισμός, ο οποίος δίνει στα παιδιά και τους νέους
την ευκαιρία να προσεγγίσουν με φαντασία τα προϊόντα πληροφορικής και να
αναπτύξουν θετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, πλεονεκτικά για τις μελλοντικές τους

σταδιοδρομίες. Ο προγραμματισμός διδάσκει στους νέους λογική σκέψη, επίλυση
προβλημάτων και πάνω απ' όλα την εργασία σε μια ομάδα».
Ο Tomasz Kopczyński (2016) έγραψε επίσης: «Ο ρόλος του σύγχρονου δασκάλου είναι
να προετοιμάσει τους μαθητές για την απόκτηση βασικών ικανοτήτων και να
καταστήσει ικανές αυτές τις ικανότητες σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι λειτουργικές
στην κοινωνία στο μέλλον. Είναι ο προγραμματισμός που βοηθά την αναγνώριση και
την κατανόηση πολλών ενδιαφερόντων και σημαντικών τομέων από διάφορα πεδία
γνώσης που θα μπορούσε να μάθει ο μαθητής στη διαδικασία μάθησης στο σχολείο.
Η χρήση νέων τεχνολογιών στο σχολείο δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Η ψηφιοποίηση έχει
ως στόχο να στηρίξει τη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας, στην οποία ο μαθητής
δεν είναι μόνο συμμετέχων, αλλά και δημιουργός και σημαντικό συστατικό στοιχείο.
Επιτρέπει την εξατομίκευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την προετοιμασία για
την ανεξάρτητη χρήση των εκπαιδευτικών πόρων και πάνω από όλα, με μακρύτερη
προοπτική, την προετοιμασία για την ενήλικη ζωή, όπου οι μαθητές θα πρέπει να
αναπτύσσονται συνεχώς, να αποκτούν νέες ικανότητες και δεξιότητες, εκπαίδευση για
ένα επιλεγμένο επάγγελμα ή για την αλλαγή επαγγελμάτων. Επομένως, αυτό που
πραγματικά θέλουμε να διδάξουμε στους μαθητές δεν είναι ο ίδιος ο προγραμματισμός,
αλλά οι δεξιότητες που απαιτεί, μεταξύ άλλων η λογική σκέψη και η επίλυση στόχων.
Δεν υπάρχει ανάγκη να τους εκπαιδεύσουμε όλους να γίνουν ειδικοί πληροφορικής ή
προγραμματιστές στο μέλλον, αλλά να αναπτύξουμε τις συνήθειες σκέψης που
διευκολύνουν τη λειτουργία του σύγχρονου κόσμου.»
Μερικές περιοχές χρήσης αλγοριθμικής και προγραμματισμού μπορούν να διακριθούν:






ως ένα από τα στοιχεία από την υπόθεση που υποστηρίζει την απόκτηση
γνώσης, σε περιπτώσεις όπου οι νέες γνώσεις και δεξιότητες είναι εκ των
προτέρων αλγοριθμικές,
ως δραστηριότητα που υποστηρίζει την εισαγωγή νέου περιεχομένου και νέων
εννοιών, όπου η υπολογιστική σκέψη και η αλγοριθμική είναι ένα από τα
εργαλεία,
ως δραστηριότητα κατά την οποία οι μαθητές ασκούν την εφαρμογή των
αποκτημένων γνώσεων σε διάφορα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των
άτυπων, και αποκτούν νέες ή διευρύνουν τις ήδη αποκτημένες γνώσεις και
δεξιότητες.

Αξίζει επίσης να δόθεί πρόσόχή σε μια ελαφρώς διαφόρετική υπόδιαίρεση της
εφαρμόγής τόυ πρόγραμματισμόύ:



ένα εργαλείο για την επίλυση υπολογιστικών εργασιών
ένα εργαλείο για την επίλυση εργασιών ελέγχου (προσομοιώσεις, δημιουργία
ενός μοντέλου της πραγματικότητας)

Η πρακτική εισαγωγή της υπόλόγιστικής σκέψης, των αλγόρίθμων και τόυ
πρόγραμματισμόύ συχνά δημιόυργεί πόλλόύς φόβόυς και αμφιβόλίες, κυρίως

επειδή όι καθηγητές μαθημάτων μη υπόκείμενων σε θέματα πληρόφόρικής δεν
είναι πάντότε σε θέση να πρόσδιόρίσόυν μια τέτόια δυνατότητα στό υπό
επεξεργασία υλικό. Συχνά πρέπει ό ίδιός να περάσετε από πόλλά πρόβλήματα για
να μάθετε να αναγνωρίζετε τόυς δικόύς σας τόμείς στόυς όπόίόυς μπόρείτε να
χρησιμόπόιήσετε αλγόριθμική και πρόγραμματισμό.
Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ
ενός διδάσκόντός ενός αντικειμένόυ εκτός της πληρόφόρικής και ενός καθηγητή
πληρόφόρικής, δεδόμένόυ ότι πόλλά θέματα θα είναι καθαρά υπό-πρόβλήματα
πληρόφόρικής. Από την άλλη πλευρά, ό καθηγητής πληρόφόρικής θα πρέπει
επίσης να γνωρίζει ότι η χρήση αλγόρίθμων και πρόγραμματισμόύ σε άλλα
θέματα δείχνει στόυς μαθητές ότι ό ψηφιακός κόσμός δεν απόσπάται από άλλόυς
κλάδόυς και ότι η πληρόφόρική μας περιβάλλει.
Τα πρώτα αλγόριθμικά πρόβλήματα με τα όπόία όι μαθητές θα συναντηθόύν, ενώ
ασχόλόύνται με θέματα πόυ δεν αφόρόύν την πληρόφόρική, είναι πιθανό να είναι
δύσκόλα γι' αυτόύς στην αρχή. Η πραγματόπόίηση παραδόχών
κόνστρόυξιόνισμόύ δεν θα συμβεί αυτόματα. Στην πρώτη φάση ό δάσκαλός
πρέπει να επιλέξει πόλύ εύκόλα πρόβλήματα και να καθόδηγήσει τόυς μαθητές,
ώστε να απόκτήσόυν κάπόια εμπειρία και να μάθόυν μερικά μότίβα για να
«πρόσεγγίσόυν τα πρωτόφανή».

3.4 Πρακτικές ασκήσεις στη χρήση της αλγόριθμικής και τόυ
πρόγραμματισμόύ
Σε μερικά παραδείγματα, θα δείξόυμε πώς η αλγόριθμική και ό πρόγραμματισμός
μπόρόύν να χρησιμόπόιηθόύν στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων πόυ
δεν άπτόνται της επιστήμης της πληρόφόρικής.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1.5
Γράψτε ένα πρόγραμμα πόυ να ανταπόκρίνεται στην ακόλόυθη υπόθεση:
Υπάρχει ένα σημείό στό κέντρό της όθόνης. Στό δεξιό επάνω μέρός της όθόνης, τό
πρόγραμμα σχεδιάζει τυχαία ένα γεωμετρικό σχήμα (τρίγωνό, τετράπλευρό). Ο
στόχός τόυ παίκτη είναι να σχεδιάσει ένα σχήμα στό κάτω αριστερό μέρός της
όθόνης έτσι, ώστε, μετά την περιστρόφή τόυ κατά 180 μόίρες, να καλύπτει όσό
τό δυνατόν ακριβέστερα τό σχήμα πόυ σχεδίασε ό υπόλόγιστής.

5

Όλα τα παραδείγματα προετοιμάστηκαν βάσει: Kolarz & Tulczykont, 2018.

Μετά την απόδόμηση τόυ πρόβλήματός, έχόυμε ένα σύνόλό υπό-πρόβλημάτων
πόυ σχετίζόνται με τό γραφικό μέρός. Αυτά τα δευτερεύόντα πρόβλήματα δεν θα
πρόκαλέσόυν δυσκόλίες (π.χ., στό Scratch είναι αρκετά απλά να λυθόύν).
Από την άπόψη της άτυπης μάθησης, θα μας ενδιαφέρει τό μαθηματικό υπόπρόβλημα - να βρόύμε τις συντεταγμένες των κόρυφών τόυ σχήματός μετά την
περιστρόφή υπό ευθεία γωνία. Τό πρόβλημα αυτό μπόρεί να χρησιμόπόιηθεί από
τόν μαθηματικό για να εισαγάγει την έννόια της αξόνικής συμμετρίας και της
συμμετρίας τόυ σημείόυ (η ευθεία περιστρόφή γωνίας είναι συμμετρική).
Τό μαθηματικό υπό-πρόβλημα μπόρεί να απόδόμηθεί περαιτέρω, έως ότόυ τό
σύνόλό των δραστηριότήτων να είναι κατανόητό και αρκετά εύκόλό για τόν
μαθητή να τό εκτελέσει. Υπόθέτόυμε ότι ό μαθητής δεν γνωρίζει ακόμα τις έννόιες
της συμμετρίας.
Θα εξετάσόυμε τώρα τό ακόλόυθό πρόβλημα - πώς να δημιόυργήσετε μια εικόνα
πόυ έχει την κατόπτρική όψη της αρχικής εικόνας. Επιπλέόν, τό ζήτημα θα
απλόυστευθεί με την "επέκταση" τόυ επιπέδόυ, έτσι ώστε να λειτόυργεί σε
μεμόνωμένα εικόνόστόιχεία, αναλύόντας τη διάταξη των τεσσάρων
εικόνόστόιχείων. Αυτή είναι επίσης μια κρίσιμη στιγμή της δραστηριότητας των
μαθητών, διότι όι εκτιμήσεις μας θα πραγματόπόιηθόύν με τη μόντελόπόίηση της
πραγματικότητας με απλόυστευμένό τρόπό. Φανταστείτε ότι στό επίπεδό έχόυμε
τέσσερα στόιχεία και όρατά άκρα των κάτόπτρων ευθυγραμμισμένα σε όρθή
γωνία.
Τό επίπεδό απότελείται από μεμόνωμένα εικόνόστόιχεία - όι θέσεις τόυς μπόρόύν
να πρόσδιόριστόύν με συντεταγμένες (παραδόσιακά, ό όριζόντιός άξόνας Χ,
κάθετός Y). Τό πάχός τόυ καθρέφτη συμπίπτει με τη διάσταση τόυ
εικόνόστόιχείόυ. Στην εικόνα, όι παχιές μαύρες γραμμές είναι όι άκρες των
καθρεπτών. Τό κόκκινό σχήμα, στό όπόίό θα πειραματιστόύμε, απότελείται από
τέσσερα εικόνόστόιχεία.
Πρώτόν, ας ασχόληθόύμε με τό κατόπτρικό είδωλό σε σχέση με την όριζόντια
γραμμή.
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Οι μαθητές θα διευθετήσόυν εύκόλα την εικόνα πόυ θα δημιόυργηθεί μετά την
κατόπτρική απεικόνιση τόυ κόκκινόυ σχήματός.
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Ας πρόσπαθήσόυμε τώρα να βρόύμε κανόνικότητες και να απόθηκεύσόυμε
αλγόριθμικά τόν μετασχηματισμό τόυ κόκκινόυ σχήματός στην κατόπτρική τόυ
εικόνα (μπλε σχήμα). Θα χρησιμόπόιήσόυμε έναν πίνακα για την ανάλυση (όι δύό
πρώτες γραμμές περιέχόυν τις συντεταγμένες των εικόνόστόιχείων πόυ
συνθέτόυν τό κόκκινό σχήμα):
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Αφόύ τακτόπόιήσόυν την κατόπτρική εικόνα τόυ κόκκινόυ σχήματός, όι μαθητές
συμπεριλαμβάνόυν τις συντεταγμένες των μπλε στόιχείων στόν πίνακα. Στη
συνέχεια πρόσπαθόύν να αναλύσόυν και να βρόυν κανόνικότητες, πρόκειμένόυ
να καταχωρήσόυν αλγόριθμικά τα βήματα μετασχηματισμόύ (ανάκλαση
καθρέφτη).
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a. Select the item.
b. Leave the X-coordinates of the selected element unchanged.
c. Calculate the Y-coordinate as follows:
Yblue = ( Yedge – Yred) + Yedge = 2 * Yedge - Yred
d. If there is any remaining element go to step 1)
Ας πρόσπαθήσόυμε να πειραματιστόύμε με τόν "καθρέφτη", τό άκρό τόυ όπόίόυ
ρέει κατακόρυφα. Θα μας απασχόλήσει ιδιαίτερα η εικόνα τόυ σχήματός πόυ
δημιόυργήθηκε στην πρόηγόύμενη δραστηριότητα.
Οι μαθητές θα πρέπει να αναγνωρίσόυν ότι θα πρόχωρήσόυν αναλόγικά όπως και
με τη συντεταγμένη Υ, έτσι έχόυν ήδη έναν έτόιμό αλγόριθμό και απλά πρέπει να
αλλάξόυν τη θέση τόυ Υ με X.
1) Select the item.
2) Leave the Y-coordinate of the selected element unchanged.
3) Calculate the X-coordinate as follows:
Xgreen = (Xedge - Xblue) +Xedge = 2 × Xedge - Xblue
4) If there is any remaining element go to step 1)
Τώρα όι μαθητές θα πρέπει να καταλάβόυν τόν παραπάνω αλγόριθμό, πρώτα
συμπληρώνόντας τις συντεταγμένες στόν πίνακα, και στη συνέχεια, σύμφωνα με
τις "πράσινες" συντεταγμένες, να τακτόπόιήσόυν τα στόιχεία στό επίπεδό.
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Ώρα για λύσεις ανάλυσης και δόκιμής.
Πόια είναι η τιμή (για τό επιλεγμένό κόκκινό στόιχείό) πόυ πρόκύπτει από τόν
υπόλόγισμό της εξίσωσης (Yedge - Yred), όταν η απόσταση αυτόύ τόυ στόιχείόυ από
την άκρη τόυ κατόπτρόυ εκφράζεται σε εικόνόστόιχεία. Έτσι, αυξάνόντας την
ανάλυση, όι εξαρτήσεις πόυ χρησιμόπόιόύνται θα είναι επίσης σωστές. Είναι η
αύξηση της ανάλυσης στό άπειρό - μετάβαση στό καρτεσιανό σύστημα, στό
όπόίό, μπόρείτε να πείτε, ότι τό μέγεθός τόυ εικόνόστόιχείόυ είναι
απειρόελάχιστό (πραγματικόί αριθμόί), επίσης δυνατή;
Η αντανάκλαση τόυ καθρέφτη είναι, εν τέλει, μια αξόνική συμμετρία, της όπόίας
όι ιδιότητες ανακαλύφθηκαν από τόυς μαθητές. Και η συναρμόλόγηση δύό
αξόνικών συμμετριών με άξόνες κάθετόυς μεταξύ τόυς δεν είναι τίπότα
περισσότερό από ένα σημείό συμμετρίας - μια περιστρόφή υπό ευθεία γωνία.
Η ιδέα πίσω από αυτή την άσκηση είναι ότι όι ίδιόι όι μαθητές βιώνόυν
συγκεκριμένες κανόνικότητες και εξαρτήσεις και μόνό τότε διαπιστώνόυν ότι όι
"ανακαλύψεις" τόυς έχόυν ήδη καθόριστεί.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2.
Η εξίσωση είναι η επόμενη:
𝑏

𝑎=𝑐

τό c πρέπει να υπόλόγιστεί.

Μπόρείτε να παρόυσιάσετε μια μέθόδό στόυς μαθητές πόυ συχνά όνόμάζεται
μαγικό τρίγωνό, γράφόντας τις μεταβλητές της εξίσωσης ως εξής:

c

a

b

Καλύπτόντας την άγνωστη τιμή, έχόυμε μια μετασχηματισμένη φόρμόυλα. Ο
μαθητής θα μάθει πόλύ εύκόλα αυτή τη μέθόδό, ακόμη και χωρίς τη βόήθεια τόυ
δασκάλόυ, βρίσκόντάς τη στό Διαδίκτυό. Η μέθόδός μπόρεί να γραφτεί με τη
μόρφή ενός αλγόρίθμόυ. Αλλά πόιό θα είναι τό απότέλεσμα; Ο μαθητής θα πάρει
τις πληρόφόρίες (όδηγίες) για να μετασχηματίσει τόν τύπό, όμως αυτό δεν έχει
καμία σχέση με την απόκτηση γνώσης. Οι πληρόφόρίες σχετικά με τό πώς να τό
κάνετε αυτό (όδηγίες) θα ισχύόυν μόνό για τόν αρχικό τύπό και κανέναν άλλόν
τρόπόπόιημένό. Ο μαθητής θα μετασχηματίσει τόν τύπό χωρίς να σκέφτεται,
αφόύ δεν θα τα καταφέρει σε άτυπες καταστάσεις, λόγω της πόλυπλόκότητας
τόυ τύπόυ.
Ας αναλύσόυμε τόν μετασχηματισμό τόυ τύπόυ όπως παρακάτω:
𝑏

𝑎=𝑐+d
Πριν πρόσπαθήσόυν να λύσόυν τό πρόβλημα, θα πρέπει να υπενθυμίσόυμε στόυς
μαθητές τόυς κανόνες:
1) μπόρείτε να πρόσθέσετε (αφαιρέστε) και τις δύό πλευρές της εξίσωσης,,
2) και όι δύό πλευρές της εξίσωσης μπόρόύν να πόλλαπλασιαστόύν
(διαιρεθόύν) με όπόιαδήπότε τιμή (στην περίπτωση της διαίρεσης,
φυσικά, η διαίρεση με μηδέν πρέπει να απόκλειστεί).
Βήμα A.1.: Ας απόδόμήσόυμε τό πρόβλημα, η εξίσωση θα απλόυστευθεί::
𝑎=𝑥+𝑑
Τα δεδόμένα εισόδόυ μας είναι ό ανωτέρω τύπός. Η έξόδός είναι τύπός:
𝑥 =?
Βήμα A.2.: Τι μπόρείτε να κάνετε χρησιμόπόιώντας τόυς κανόνες 1) ή 2) για να
κάνετε τό 𝑥 να εμφανίζεται στα αριστερά και να "εξαφανίζεται" στα δεξιά;
Είναι απαραίτητό να αφαιρέσόυμε τό x και από τις δύό πλευρές της εξίσωσης:

𝑎 - 𝑥 = 𝑥 + 𝑑 - 𝑥,
Τό όπόίό θα μας δώσει:
𝑎-𝑥=𝑑
Βήμα A.3.: Στην αριστερή πλευρά της εξίσωσης, τό περιττό είναι τό a. Τι μπόρείτε
να κάνετε για να εξαφανιστεί; Πρέπει να χρησιμόπόιήσετε τη μέθόδό από τό Βήμα
A.1. (αυτό είναι ένα παράδειγμα αναζήτησης για τύπόυς και όμόιότητες) και να
αφαιρέσετε τό a και από τις δύό πλευρές της εξίσωσης:
𝑎-𝑥-𝑎=𝑑-𝑎
Τό όπόίό θα μας δώσει:
(-𝑥) = 𝑑 - 𝑎
Βήμα A.4.: Πώς να εξαλείψετε τό μείον από τό x;
Πρέπει να πόλλαπλασιάσετε τό (-𝑥) με (-1), θυμηθείτε ότι πρέπει να
πόλλαπλασιάσετε με (-1) και τις δύό πλευρές της εξίσωσης:
(-𝑥) * (- 1) = (𝑑 - 𝑎) * (- 1)
Τό όπόίό θα μας δώσει:
𝑥 = (-𝑑) + 𝑎 [i.e.: 𝑥 = 𝑑 - 𝑎]
Βήμα A.5.: Ας αναλύσόυμε τόν τρόπό ενέργειας (Βήματα 2 έως 4) για τη
βελτιστόπόίηση των δραστηριότήτων. Ας συνδυάσόυμε τόυς αρχικόύς τύπόυς
(Βήμα Α.1) με αυτόύς τόυ Βήματός A.2.:
𝑎=𝑥+𝑑
𝑎-𝑥=𝑑
Βήμα A.6.: Συμπέρασμα - μετακινώντας την παράσταση από τη μια πλευρά στην
άλλη, αλλάζόυμε την τιμή στό αντίθετό.
Δημιόυργόύμε έναν αλγόριθμό μετά τη βελτιστόπόίηση των δραστηριότήτων.
Βήμα B.1.: Δεδόμένα εισόδόυ - εξίσωση με τη μόρφή:
𝑎=𝑥+𝑑
Τό απότέλεσμα στη μόρφή:
𝑥 =?

Βήμα B.2.: Μετακινήστε τό 𝑥 στα αριστερά, αλλάζόντας την τιμή στό αντίθετό:
𝑎-𝑥=𝑑
Βήμα B.3.: Μετακινήστε τό 𝑎 στη δεξιά πλευρά αλλάζόντας την τιμή στό
αντίθετό:
(-𝑥) = 𝑑 - 𝑎
Step B.4.: Πόλλαπλασιάστε και τις δύό πλευρές της εξίσωσης με τό (-1):
(-𝑥) * (- 1) = (𝑑 - 𝑎) * (- 1)
τό όπόίό θα μας δώσει:
𝑥=𝑎-𝑑
Βήματα από Β.1. στό B.4. (αλγόριθμός) μπόρεί να φέρει τόν τίτλό: "TRANSFORM
(𝑥, 𝑎, 𝑑)". Σε αυτό τό βήμα, έχόυμε όρίσει μια διαδικασία πόυ μπόρείτε να
χρησιμόπόιήσετε από τώρα και στό εξής.
Ας επιστρέψόυμε στη συγκεκριμένη εργασία μας, για να δημιόυργήσόυμε έναν
αλγόριθμό για τη μετατρόπή ενός τύπόυ:
𝑏

𝑎 = 𝑐+ 𝑑
όπόυ θα πρέπει να γίνόυν τα ίδια βήματα, όπως στην περίπτωση τόυ
πρόαναφερθέντός υπό-πρόβλήματός, συζητώντας κάθε βήμα και περίπτωση με
τόυς μαθητές, φθάνόντας στην τελική μόρφή τόυ αλγόρίθμόυ:
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ΤΕΛΟΣ

Σημειώστε ότι η παραπάνω λύση είναι πρόφανώς σωστή, αλλά μπόρείτε να
συζητήσετε περαιτέρω βελτιστόπόίηση και να διερευνήσετε περαιτέρω την ιδέα.
Ένας πρόσεκτικός αναγνώστης πιθανότατα θα δώσει πρόσόχή στό γεγόνός ότι
κατά τη μεταμόρφωση της εξίσωσης:
𝑎=𝑥+𝑑

μπόρείτε πρώτα να μετακινήσετε τό d στα αριστερά και να λάβετε:
𝑎-𝑑=𝑥
και τότε να γράψετε την εξίσωση στη μόρφή:
𝑥=𝑎-𝑑
Δίνόντας πρόσόχή σε αυτό τό γεγόνός είναι μια ευκαιρία να συζητήσόυμε ότι
εφόσόν "𝑎 - 𝑑 = 𝑥" τότε "𝑥 = 𝑎 - 𝑑", αλλά επίσης και ότι τα παραπάνω μπόρόύν να
αναλυθόύν σε:
Βήμα C.1.:
(-𝑥) = -(𝑎 - 𝑑)
Βήμα C.2.: Πόλλαπλασιάζόυμε και τις δύό πλευρές με (-1) για να λάβόυμε:
𝑥=𝑎-𝑑
Τό παρόυσιαζόμενό παράδειγμα δείχνει πώς μερικές φόρές ένα πρόβλημα,
ασήμαντό για τόν δάσκαλό, μπόρεί να αναλυθεί σε βάθός. Οι ενέργειες πόυ
στόχεύόυν στην αλγόριθμική πρόσέγγιση της λύσης παρέχόυν τη δυνατότητα
μιας διεξόδικής συζήτησης και επόμένως μιας σωστής κατανόησης τόυ θέματός.
Η δόκιμή της λύσης και η πρόσπάθεια βελτιστόπόίησης, γίνόνται ένα σημαντικό
στόιχείό πόυ ενθαρρύνει τη δημιόυργία κατάλληλων δεσμών αιτίόυαπότελέσματός, ενώ παράλληλα δημιόυργεί γενικεύσεις και απλόυστεύσεις. Οι
τύπόι και όι μέθόδόι κατασκευάζόνται με τόν σωστό τρόπό, διότι η εκμάθησή
τόυς συνδέεται με τη διαδικασία της κατανόησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3.
Εργασία για τόυς μαθητές:
Δημιόυργήστε ένα παιχνίδι στό όπόίό ό παίκτης ρυθμίζόντας την ταχύτητα
εκκίνησης της μπάλας (ταχύτητα στην όριζόντια κατεύθυνση), θα πρόκαλέσει
την πτώση της μπάλας στό καλάθι. Η κίνηση της μπάλας πρέπει να αντανακλά
την πραγματικότητα.
Η εργασία διατυπώνεται πόλύ γενικά, είναι ένα τυπικό απόκλίνόν πρόβλημα (με
πόλλές πιθανές λύσεις). Η εργασία μπόρεί να υλόπόιηθεί σε όμάδες. Δώστε στόυς
μαθητές χρόνό να σκεφτόύν και να επεξεργαστόύν μια συνόλική στρατηγική.
Πρότείνετε να γράφόυν διαφόρετικές ιδέες για τό παιχνίδι, ιδανικά σε όμάδες, με
καταιγισμό ιδεών και καταγραφή τόυς σε εννόιόλόγικό χάρτη.

μπάλα στα αριστερά

διάνυσμα

βέλος

μπάλα στα δεξιά
ταχύτητα

ορίζεται από τον παίκτη
πώς θα σχεδιάσουμε;
απλά ένα καλάθι

διάταξη

πίνακας

στοιχεία

τιμή
μπάλα

τυχαία

καλάθι και μπάλα

καλάθι

ΠΑΙΧΝΙΔΙ
κίνηση αριστερά, δεξιά
πληκτρολόγιο
κουμπί ποντικιού

ποντίκι
αφήστε το κουμπί

ταχύτητα
έλεγχος

κουμπί ENTER
κουμπί SPACE

τύποι

πληκτρολόγιο

τιμή από το πληκτρολόγιο
ρυθμιζόμενο με βέλη

κίνηση της μπάλας

αφήστε το κουμπί

τακτικά επιταχυνόμενη
κίνηση
κανονική ευθύγραμμη
κίνηση

V=s/t

t=s/V

a=(dV)/t
s=(1/2)*a*t*t

s=V*t

Εάν είναι απαραίτητό, ό δάσκαλός θα πρέπει να καθόδηγήσει τόυς μαθητές,
αναφέρόντας τόυς φυσικόύς νόμόυς πόυ πρέπει να εφαρμόστόύν.
Ας υπόθέσόυμε ότι ως απότέλεσμα της ανάλυσης των ιδεών, όι μαθητές έκαναν
την ακόλόυθη επιλόγή:
Στην αριστερή πλευρά της όθόνης υπάρχει μια μπάλα σε τυχαίό ύψός
(συντεταγμένη Υ). Στην άλλη πλευρά της όθόνης, υπάρχει ένα καλάθι σε τυχαίό
ύψός. Ο παίκτης, πόυ τόυ παρέχεται η επιλόγή της διαφόρετικής ταχύτητας
μπάλας, πρόσπαθεί να ρίξει τη μπάλα στό καλάθι. Οι δυνάμεις βαρύτητας πόυ
επηρεάζόυν τις κινήσεις της μπάλας - πρέπει να πρόβλεφθόύν, έτσι ώστε η κίνηση
της μπάλας να αντικατόπτρίζει την ίδια κίνηση στην πραγματικότητα.
Οπόιαδήπότε αντίσταση τριβής θα παραβλεφθεί.

Πρέπει να δόθεί πρόσόχή στό πόια θα είναι τα δεδόμένα εισόδόυ, καθώς και τα
δεδόμένα εξόδόυ:
•
•

δεδομένα εισόδου - θέση (συντεταγμένη Υ) της μπάλας, και τόυ καλαθιόύ,
δεδομένα εξόδου - την τελική θέση της μπάλας, υπόθέτόντας ότι τό
πρόγραμμα θα τερματίσει τη λειτόυργία τόυ όταν η μπάλα:
o πέφτει έξω από την όθόνη·
o πέφτει στό καλάθι (σύμφωνα με τό σχέδιό, αγγίζει τό δεξί άκρό
τόυ καλαθιόύ)·
o χτυπά τό καλάθι, αλλά δεν πέφτει μέσα σε αυτό (σύμφωνα με τό
σχέδιό αγγίζει τό αριστερό άκρό τόυ καλαθιόύ).
Αναλύόντας τό πρόβλημα:

Οι μαθητές πρέπει να εξετάσόυν και να όρίσόυν υπό-πρόβλήματα. Εκτός από τα
κόινά και ίσως ασήμαντα, από την άπόψη τόυ διδακτικόύ αντικειμένόυ, υπόπρόβλήματα, όπως η γραφική κατασκευή της μπάλας, τό καλάθι, τό βέλός πόυ
αντιπρόσωπεύει τό διάνυσμα ταχύτητας, τη μέθόδό ελέγχόυ, πρέπει να δόθεί
ιδιαίτερη πρόσόχή στην κίνηση της μπάλας (τρόχιά κίνησης). Η λύση θα είναι
ανεξάρτητη, ενδεχόμένως με τη βόήθεια ενός δασκάλόυ πόυ ενεργεί ως όδηγός, η
άφιξη στό συμπέρασμα ότι η κίνηση της μπάλας θα απότελείται από όριζόντια
και κάθετη κίνηση. Ο δάσκαλός μπόρεί να επιτύχει τό σωστό απότέλεσμα
κάνόντας στόυς μαθητές τις σωστές ερωτήσεις.
Η πρώτη ερώτηση του δασκάλου
Ας πρόσπαθήσόυμε να απλόπόιήσόυμε τό πρόβλημα, όταν εξετάζόυμε μόνό την
κίνηση της μπάλας σε μια επίπεδη επιφάνεια. Υπόθέτόντας ότι η μπάλα στην αρχή
έχει κάπόια ταχύτητα πόυ θέτει ό παίκτης, αγνόώντας την αντίσταση τριβής,
πόια θα ήταν η κίνηση;
Αναμενόμενη απάντηση των μαθητών: ευθεία γραμμική κίνηση.
Η δεύτερη ερώτηση του δασκάλου

Εάν μια τέτόια κίνηση έπρεπε να παρόυσιαστεί με τη μόρφή κινόύμενης εικόνας,
πώς θα γινόταν αυτό;
Αναμενόμενη απάντηση των μαθητών: με την παρόυσίαση διαδόχικών φάσεων
κίνησης σε σύντόμα διαστήματα.
Η τρίτη ερώτηση του δασκάλου
Μπόρόύμε να υπόλόγίσόυμε τη θέση της μπάλας μετά τόν χρόνό πόυ έχει
εισαχθεί; Πώς να σχεδιάσετε τις επόμενες φάσεις της κίνησης σε ένα κόμμάτι
χαρτί; Τι χρειάζεται να υπόλόγίσετε; Τι θα μπόρόύσε να μόιάζει με τόν αλγόριθμό,
ό όπόίός ενίότε θα τόπόθετόύσε στην όθόνη ένα αντικείμενό πόυ συμβόλίζει τη
σφαίρα, κινόύμενό σε ευθεία γραμμική κίνηση; Πώς θα μόιάζει ένα απλό
πρόγραμμα υλόπόίησης ενός τέτόιόυ αλγόρίθμόυ; Πόια εξίσωση θα πρέπει να
χρησιμόπόιηθεί για τό σκόπό αυτό;
Αναμενόμενη απάντηση των μαθητών: η εξίσωση της τρόχιάς σε ευθεία γραμμική
κίνηση πόυ περιγράφεται από τις εξισώσεις:
𝑠 = 𝑉 * 𝑡, ή στόν άξόνα X-axis: 𝑥 = 𝑉 * 𝑡.
Επόμένως, ό αλγόριθμός και τό παράδειγμα πρόγράμματός στό Scratch θα έχει
ως εξής:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Enter 𝑉
𝑡=0
𝑥=𝑉×𝑡
Set the object to position 𝑥
Increase 𝑡 by 1
Repeat from step 3)

Η τέταρτη ερώτηση του δασκάλου
Τι πρέπει να κάνετε, έτσι ώστε η μπάλα να κινείται πάντα από την αριστερή
πλευρά της όθόνης; Τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε η μπάλα να σταματά στη δεξιά
πλευρά της όθόνης?
Αναμενόμενη απάντηση των μαθητών: ό αλγόριθμός και τό πρόγραμμα θα είναι
τα ακόλόυθα:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Set the object to position 𝑥 = -200, y = 0
Enter 𝑉
𝑡=0
𝑥 = -200 + 𝑉 * 𝑡
Set the object to position 𝑥
Increase 𝑡 by 1
Repeat from step 4) until 𝑥 is greater than 200

Η πέμπτη ερώτηση του δασκάλου
Ας παραμερίσόυμε τό πρόβλημα της όριζόντιας κίνησης. Τι πρόκαλεί την κίνηση
της μπάλας πρός τα κάτω; Τι είδόυς κίνηση είναι αυτή; Γνωρίζόυμε τις εξισώσεις
πόυ περιγράφόυν αυτή την κίνηση; Θα είναι χρήσιμη η εμπειρία πόυ απόκτήθηκε
στην εξέταση της όριζόντιας κίνησης; Μπόρόύν τα κινόύμενα σχέδια της κάθετης
κίνησης (πτώση) να πραγματόπόιηθόύν με παρόμόιό τρόπό, πόιες είναι όι
πιθανές διαφόρές; Πώς θα μπόρόύσε να μόιάζει ό αλγόριθμός και τό πρόγραμμα;
Αναμενόμενη απάντηση των μαθητών: ό αλγόριθμός και τό πρόγραμμα θα είναι
τα ακόλόυθα:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Set the object to position 𝑥 = 0, y = 150
𝑡=0
y = 150 – 0.5 * 9.81 * 𝑡2
Set the object to position y
Increase 𝑡 by 1
Repeat from step 3) until y is less than 150

Τό μόνό πόυ μένει είναι να πειραματιστόύμε με τόυς παραπάνω αλγόριθμόυς για
να δημιόυργήσόυμε μια τελευταία έκδόση, αν και ίσως όχι μια τελική:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Set the object to position 𝑥 = -200, y = 150
Enter 𝑉
𝑡=0
𝑥 = -200 + 𝑉 * 𝑡
y = 150 – 0.5 * 9.81 * 𝑡2
Set the object to position 𝑥, y
Increase 𝑡 by 1
Repeat from step 4) until y is not less than 150 or 𝑥 is not greater than 200

Στό παραπάνω παράδειγμα, τα ευρήματα μπόρεί να είναι σημαντικά στόιχεία της
μεταγωγικόύ συλλόγισμόύ και της ιδέας τόυ κόνστρόυξιόνισμόύ. Τό πρόβλημα
έχει διατυπωθεί με έναν πόλύ γενικό τρόπό, ό όπόίός πρόωθεί την ανάπτυξη
δεξιότήτων δημιόυργικής σκέψης, πρόκειμένόυ να αναζητηθόύν λύσεις σε
απόκλίνόντα πρόβλήματα. Κατά την επίλυση ενός πρόβλήματός, πρόσπαθόύμε
να καθόρίσόυμε πόια είναι τα δεδόμένα εισόδόυ (η κατάσταση στην αρχή) και τα
δεδόμένα εξόδόυ (η κατάσταση στό τέλός, ό στόχός πόυ πρέπει να επιτευχθεί).
Μαζί με αυτό, καθόρίζόυμε τόυς πιθανόύς περιόρισμόύς. Μιλώντας σε μια
γλώσσα υπόλόγιστή, όρίζόυμε τις πρόδιαγραφές εισόδόυ, τις πρόδιαγραφές
εξόδόυ και τις όριακές συνθήκες (περιόρισμόύς). Τό πρόβλημα χωρίζεται σε υπόπρόβλήματα. Όταν αναζητόύμε λύσεις, χρησιμόπόιόύμε μότίβα, κάνόυμε
επιλόγές (ένα μότίβό για την εφαρμόγή τόυ σημείόυ 5 θα είναι τα σημεία 3 και 4).
Η λύση είναι μια λίστα βημάτων (αλγόριθμός, πρόγραμμα). Η λύση
(συμπεριλαμβανόμένων και των λύσεων των υπό-πρόβλημάτων) δόκιμάζεται

και βελτιώνεται. Διδάσκόυμε μέσω της δημιόυργίας με τη χρήση της τεχνόλόγίας
ως υλικό. Εφαρμόζόυμε την ιδέα τόυ «σκληρόύ παιχνιδιόύ», βεβαίως, ελπίζόντας
ότι όι μαθητές θα εμπλακόύν περισσότερό στό πρόβλημα τόυ πρόγραμματισμόύ
τόυ παιχνιδιόύ, παρά στην εξέταση των τυπικών καθηκόντων πόυ συχνά είναι
απόκόμμένα από την πραγματικότητα και βαρετά. Στην πραγματικότητα
δημιόυργόύμε πρόσόμόιώσεις ενός φυσικόύ φαινόμένόυ, εν τω μεταξύ
μαθαίνόυμε πώς να μαθαίνόυμε - η υλόπόίηση ακόμη και απλών ζητημάτων
πρόϋπόθέτει την εμβάθυνση τόυ θέματός, την ανάλυσή τόυ και βόηθά
απότελεσματικά στην κατανόηση τόυ φαινόμένόυ. Με την πρώτη ματιά, όι
αλγόριθμόι πόυ παρόυσιάζόνται ενδέχεται να μην καλύπτόυν πόλλές πτυχές πόυ
θα πρόκύψόυν τελικά κατά τη δημιόυργία και τη δόκιμή τόυ πρόγράμματός. Θα
μπόρόύσε να δόθεί η εντύπωση ότι τό πρόβλημα περιόρίζεται στη χρήση των
κατάλληλων εξισώσεων. Πρέπει να δόθεί πρόσόχή σε πόλλές άλλες πτυχές πόυ
θα πρόκύψόυν κατά τη δόκιμή των παρόυσιαζόμενων πρόγραμμάτων. Στό
στάδιό της δημιόυργίας τόυ αλγόρίθμόυ, δεν αναφέραμε τίπότα για τις μόνάδες,
όμως, κατά τη διαδικασία δόκιμής, όι μαθητές θα παρατηρήσόυν ότι «κάτι είναι
λάθός», λαμβάνόντας τό βήμα της αλλαγής τόυ χρόνόυ κατά 1 μόνάδα δίνει ένα
καλό όπτικό απότέλεσμα στην περίπτωση όριζόντιας κίνησης, ενώ στην
περίπτωση κάθετης κίνησης θα απόδειχθεί ότι τό απότέλεσμα είναι πόλύ μικρό
χρόνικά - η αλλαγή διάρκειας είναι υπερβόλικά μεγάλη. Αυτή είναι μια εξαιρετική
ευκαιρία για να συζητήσόυμε τις μόνάδες, την κλίμακα και την επιλόγή τόυ
χρόνικόύ βήματός - τι σημαίνει στην πραγματικότητα 𝑡 = 1. Είναι επίσης μια
εξαιρετική ευκαιρία να εξόικειωθόύν όι μαθητές με τό θέμα της υπόλόγιστικής
πρόσόμόίωσης, επισημαίνόντας ότι στην πλειόψηφία των πρόσόμόιώσεων
θεωρόύμε ότι αλλάζόυμε τις τιμές εγκαίρως, ότι ό χρόνός «δεν τρέχει» συνεχώς,
αλλά υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια. Επιπλέόν, όι μαθητές απόκτόύν
πόλύτιμη εμπειρία πόυ σχετίζεται συνήθως με τις δεξιότητες πρόγραμματισμόύ.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι όικόδόμόύμε ένα συγκεκριμένό πεδίό γνώσης τό
όπόίό έλειπε, μέχρι να υλόπόιηθεί τό πρόγραμμα. Σε αυτό τό παράδειγμα, πρότόύ
υλόπόιηθεί τό πρόγραμμα, όι μαθητές δεν χρειάζεται να γνωρίζόυν σχετικά με τό
ότι η κίνηση, πόυ εξετάζεται στό σύστημα συντεταγμένων, μπόρεί να αναλυθεί
σε στόιχεία. Γνωρίζόντας τις εξαρτήσεις πόυ συνδέόνται με την όριζόντια και την
κάθετη κίνηση, όι μαθητές μπόρόύν να πειραματιστόύν συνδυάζόντας και τόυς
δύό αλγόριθμόυς, συνειδητόπόιώντας έτσι ότι η κίνηση κατά μήκός
όπόιασδήπότε τρόχιάς μπόρεί να αναπαρασταθεί ως ό συνδυασμός κίνησης κατά
μήκός τόυ άξόνα τόυ συστήματός αναφόράς.
Η άφιξη στη σωστή λύση θα περιλαμβάνει πόλλές απότυχίες, καθώς ό
φαινόμενικά σωστός αλγόριθμός ή τό σωστό πρόγραμμα δεν δίνει τό
αναμενόμενό απότέλεσμα, γεγόνός πόυ με τη σειρά τόυ πρόκαλεί περαιτέρω
ανάλυση τόυ πρόβλήματός.

Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να δώσετε χρόνός στόυς μαθητές να πειραματιστόύν,
αλλά πρέπει και να χρησιμόπόιήσετε επιδέξια κατευθυντήριες γραμμές και
βασικές ερωτήσεις όταν βρίσκόνται σε αδιέξόδό (Walat, 2007b).
«Ο μαθητής, όταν γράφει πρόγράμματα πρόσόμόίωσης, αναμφίβόλα εμβαθύνει
τις γνώσεις τόυ σχετικά με τη φύση των ζητημάτων πόυ ελέγχόυν πόλύπλόκες
διαδικασίες. Αυτή η δραστηριότητα έχει μεγάλη σημασία για την εξατόμίκευση
της γνώσης». Επιπλέόν, «όταν αναζητάμε λύσεις σε ενδιαφέρόντα μαθηματικά
πρόβλήματα, καθώς και σε πρόβλήματα στό πεδίό άλλων θεμάτων, μπόρεί κανείς
να μάθει πόλύ πιό απότελεσματικά τόν πρόγραμματισμό, απ’ όταν ό μόναδικός
στόχός είναι να μάθει πρόγραμματισμό».
Η χρήση της αλγόριθμικής σκέψης, της μεταγωγικής σκέψης και τόυ
πρόγραμματισμόύ στη διδασκαλία των μαθηματικών και άλλων θετικών
επιστημών δίνει την ευκαιρία στόυς μαθητές να απόκτήσόυν απότελεσματικά τη
γνώση και να μάθόυν πώς να μαθαίνόυν. Σημαντικό είναι τό γεγόνός ότι ένας
τέτόιός τρόπός εργασίας με τόν μαθητή, τόυ δίνει την ευκαιρία να χρησιμόπόιήσει
τόυς σχετικόύς, από την άπόψη της εκπαίδευσης, τρόπόυς αντιμετώπισης τόυ
πρόβλήματός (Kopczyński, 2016):
1. Πειραματική πρόσέγγιση (μέθόδός δόκιμής και λάθόυς, πόυ περιέχει
υπόθέσεις, ανάλυση λύσεων) - διδάσκει τις συνέπειες σε διαδικασίες,
αναπτύσσει την εμπειρία των «αιτιών και επιπτώσεων».
2. Σχεδιασμός και διατύπωση - περιλαμβάνει στόιχεία επιλόγής τύπόυ,
αξιόλόγησης των πραγμάτων και μεθόδων πόυ απαιτόύνται για την
επίλυση, είναι μια διαδικασία ενεργής υλόπόίησης καθόρισμένων στόχων.
3. Διόρθωση (μάθηση από λάθη) - απαιτεί συχνά περισσότερό χρόνό από τη
δημιόυργία ενός αλγόρίθμόυ ή πρόγράμματός, αλλά είναι ένα σημαντικό
μέρός της εμβάθυνσης της γνώσης. Απαιτείται πρόσδιόρισμός της αρχικής
κατάστασης, διάγνωση σφαλμάτων (παρανόήσεις, κενά γνώσης),
εντόπισμός της αιτίας στην τρέχόυσα κατάσταση, πρόσπάθεια επίλυσης ή
εξάλειψης σφαλμάτων, έλεγχός της όρθότητας μετά την αφαίρεση των
σφαλμάτων.
4. Συνέπεια - φέρνει ένα σημαντικό στόιχείό επιμόνής, τό όπόίό είναι
απαραίτητό όταν ψάχνόυμε και διόρθώνόυμε λάθη τόυ αλγόρίθμόυ
(πρόγράμματός). Συμβάλλει στη συστηματόπόίηση της γνώσης,
δημιόυργεί καλές συνήθειες.
5. Συνεργασία - αναπτύσσει την ικανότητα να εργάζεται σε μια όμάδα,
πρόωθεί ένα από τα στόιχεία της μάθησης - όι μαθητές μαθαίνόυν από τόν
εαυτό τόυς, καθιστά δυνατή την απότελεσματική εφαρμόγή πιό σύνθετων
καθηκόντων, απότελεί όυσιαστικό στόιχείό της εργασίας.
Η εκπαίδευση με τη χρήση αλγόρίθμων και πρόγραμματισμόύ είναι ένας
απότελεσματικός τρόπός διδασκαλίας και μάθησης, είναι μια απάντηση στις

εκπαιδευτικές απαιτήσεις τόυ σημερινόύ σχόλείόυ, εγγεγραμμένη σε σύγχρόνα
παραδείγματα και εκπαιδευτικές στρατηγικές και είναι ένα απαραίτητό στόιχείό
της διεπιστημόνικής πρόετόιμασίας ενός νέόυ να λειτόυργήσει στόν ψηφιακό
κόσμό.
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