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Αγαπεηέ αλαγλψζηε,
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ζπκκεηέρνληεο πην θνληά ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ κέζα απφ έλαλ εχθνιν θαη
δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν. Απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ γνλέσλ θαη
ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δίλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ηνπ
Getcoding.gr κέζα απφ ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ βαζηθέο έλλνηεο
Πξνγξακκαηηζκνχ φπσο νη επαλαιήςεηο, νη ππνζέζεηο, νη εξσηήζεηο θαη ηα
δηαγξάκκαηα ξνήο. H πξσηνβνπιία Getcoding.gr πινπνηείηαη απφ ηo Διιεληθφ
Γίθηπν Δπαγγεικαηηψλ Πιεξνθνξηθήο (HePIS) ν νπνίνο απνηειεί ηνλ θνξέα
εθπξνζψπεζεο ησλ Διιήλσλ Δπαγγεικαηηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη έρεη σο
απνζηνιή ηε πξνψζεζε θαη δηάρπζε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.
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Ζ επιζηήμη ηηρ
πληποθοπικήρ
1.1 Διζαγυγή

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηα ηειεπηαία ρξόληα
δεκηνύξγεζε ηελ αλάγθε ηεο ρξήζεο ππνινγηζηώλ ζε πνιινύο
ηνκείο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο. Δίλαη πιένλ γεγνλόο πσο
ζρεδόλ ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα κηθξώλ θαη κεγάισλ, από ηελ
απιή πιεξνθόξεζε θαη ελεκέξσζε κέρξη ηε δηελέξγεηα
ζνβαξώλ θαη ππεύζπλσλ δηαδηθαζηώλ, ππάξρεη έλαο
ππνινγηζηήο πνπ εθηειεί έλα ζύλνιν εξγαζηώλ.
Ζ ηζηνξία ησλ ππνινγηζηώλ όκσο δελ μεθηλά κε ηελ έλαξμε
ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ησλ ηειεπηαίσλ
ρξόλσλ, αιιά από ην καθξηλό παξειζόλ, θαζώο νη πξόγνλνί
καο πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηάθνξεο κεραλέο ώζηε
λα δηεπθνιύλνπλ θαζεκεξηλνύο ππνινγηζκνύο κε εθαξκνγέο
θπξίσο ζην εκπόξην θαη ηελ αζηξνλνκία.
Έλα πνιύ ζεκαληηθό παξάδεηγκα είλαη θαη ν πεξίθεκνο
κεραληζκόο ησλ Αληηθπζήξσλ (ρήκα 1.1), πνπ πνιύ πηζαλόλ
ρξεζηκνπνηήζεθε σο ππνινγηζηήο πξνζδηνξηζκνύ ηεο ζέζεο
ησλ πιαλεηώλ γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ πινίσλ.
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Οη πξόγνλνί καο έζεζαλ ηηο βάζεηο, θπξίσο
ζεσξεηηθέο, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζεκεξηλώλ
ππνινγηζηώλ. Αλέπηπμαλ ζεσξίεο θαη έθαλαλ
κειέηεο ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε ζεκεξηλή επηζηήκε
ησλ ππνινγηζηώλ. Έηζη ζα κπνξνύζακε λα πνύκε
πσο ε εθαξκνζκέλε πιεξνθνξηθή βαζίζηεθε ζην
ζεσξεηηθό ππόβαζξν πνπ έζεζαλ νη πξόγνλνί καο,
ηε ζεσξεηηθή πιεξνθνξηθή. ην γξάθεκα ηνπ
ρήκαηνο 1.2 απεηθνλίδνληαη ηα θύκαηα ηερλνινγίαο
ζην ρξόλν.
σήμα 1.1: Μεραληζκόο Αληηθπζήξσλ.

σήμα 1.2: Κύκαηα εμέιημεο ησλ θαηλνηνκηώλ ηερλνινγίαο.

Ζ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε
ζεσξηώλ γηα ηε δεκηνπξγία κεζόδσλ (ζεσξεηηθή πιεξνθνξηθή) πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ησλ ζεηηθώλ θαη
ηερλνινγηθώλ επηζηεκώλ (εθαξκνζκέλε πιεξνθνξηθή).

Ζ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο

1.2 Θευπηηική επιζηήμη ηυν ςπολογιζηών
Ζ ζεσξεηηθή επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ αζρνιείηαη
κε ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε ζεσξεηηθώλ ελλνηώλ
ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ. Ζ έλλνηα θαη ε
θύζε
ησλ
πιεξνθνξηώλ,
ε
δνκή
ησλ
πξνγξακκάησλ, ε βειηηζηνπνίεζή ηνπο, ε απόδνζή
ηνπο, ε καζεκαηηθή ινγηθή, ε θξππηνγξαθία, ε
ππνινγηζηηθή γεσκεηξία θαη πνιιέο άιιεο
ζεσξεηηθέο έλλνηεο απνηεινύλ ην αληηθείκελν ηεο
ζεσξεηηθήο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ.
Δίλαη κηα αξθεηά δύζθνιε επηζηήκε, πνπ απαηηεί
θαιό γλσζηηθό ππόβαζξν ζε δηάθνξνπο ηνκείο ησλ
ζεηηθώλ επηζηεκώλ. Από απηή ηελ επηζηήκε
πεγάδνπλ όιεο νη ζεσξίεο θαη νη ηερληθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα ζηνπο πξαγκαηηθνύο
ππνινγηζηέο. Γηα παξάδεηγκα, ν ηξόπνο πνπ ζα
εθηειεζηεί έλα πξόγξακκα ζε έλαλ ππνινγηζηή είλαη
πξντόλ
ηεο
επηζηήκεο
ηεο
ζεσξεηηθήο
πιεξνθνξηθήο.
Μέζα
από
ζεσξεηηθνύο
ππνινγηζκνύο θαη εηδηθέο κειέηεο πνπ βαζίδνληαη ζε
καζεκαηηθά κνληέια θαη ζεσξίεο, αλαπηύζζνληαη
κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πξαγκαηηθέο
εθαξκνγέο ππνινγηζηώλ, δεκηνπξγώληαο έηζη ηελ
εθαξκνζκέλε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ.
1.3 Δθαπμοζμένη επιζηήμη ηυν ςπολογιζηών
Ζ εθαξκνζκέλε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ
αζρνιείηαη κε αλάπηπμε ππνινγηζηηθώλ εθαξκνγώλ
ζε δηάθνξνπο επηζηεκνληθνύο ηνκείο, όπσο ηεο
νηθνλνκίαο, ηεο δηνίθεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο
βηνκεραλίαο θ.ά. Γεληθόηεξα, ε εθαξκνζκέλε
επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ ζηνρεύεη ζηελ εύξεζε
ελλνηώλ ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ επίιπζε ελόο ζπλόινπ
πξνβιεκάησλ
ηνπ
πξαγκαηηθνύ
θόζκνπ.
Παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ είλαη ηα πξνγξάκκαηα
γξαθείνπ (Word, Excel, PowerPoint, Acrobat
Reader θ.ά.), πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ζηνλ
εξγαζηαθό ηνκέα θαη καο επηηξέπνπλ λα
ζπληάζζνπκε
θείκελα,
λα
δηαρεηξηδόκαζηε
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ινγηζηηθά
θύιια,
λα
δεκηνπξγνύκε
παξνπζηάζεηο θαη λα δηαβάδνπκε ειεθηξνληθά
βηβιία (e-books) κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή. Δθαξκνγέο ηεο επηζηήκεο ησλ
ππνινγηζηώλ δελ ζεσξνύληαη κόλν ηα
πξνγξάκκαηα
(ινγηζκηθά),
αιιά
θαη
νπνηαδήπνηε
άιια
ζπζηήκαηα
πνπ
ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηε δνκή ηνπο έλαλ ή
πεξηζζόηεξνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο.
Θα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο ε
θαηεγνξηνπνίεζε
ησλ
ππνινγηζηηθώλ
ζπζηεκάησλ είλαη αζηαζήο, εηδηθόηεξα κεηαμύ
ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ γεληθνύ ζθνπνύ θαη ησλ ελζσκαησκέλσλ
ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη απηό γηαηί ηα ελζσκαησκέλα ππνινγηζηηθά
ζπζηήκαηα ηείλνπλ λα πιεζηάζνπλ ηηο επηδόζεηο ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ
γεληθνύ ζθνπνύ. Έλα απιό παξάδεηγκα είλαη ηα έμππλα ηειέθσλα (smartphones),
ηεο Apple, όπνπ νη επηδόζεηο ηνπο ζε επεμεξγαζηηθή ηζρύ θαη ζε δπλαηόηεηεο
εθηέιεζεο ινγηζκηθνύ έρνπλ πιεζηάζεη ηόζν θνληά ηηο επηδόζεηο ελόο πξνζσπηθνύ
ππνινγηζηή (PC) πνπ ζα κπνξνύζε θαλείο λα εληάμεη απηή ηε ζπζθεπή ζηελ
θαηεγνξία ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ γεληθνύ ζθνπνύ.
Δπεηδή όκσο έρεη ζρεδηαζηεί θπξίσο γηα ρξήζε σο ηειεθσληθή ζπζθεπή από ην
επξύ θνηλό, θαηεγνξηνπνηείηαη, από ηε ζπληζηώζα ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο, ζηα
ελζσκαησκέλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Σα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα (πιηθό)
ησλ εξεπλεηηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ εθαξκνγώλ πξνο ην παξόλ ζα είλαη νη κόλνη
δηεθδηθεηέο ηεο θαηεγνξίαο γηα αξθεηά ρξόληα αθόκα γηα ην ιόγν όηη ε ηερλνινγία
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηηεπρζνύλ νη επηζπκεηέο επηδόζεηο θνζηίδεη
ππεξβνιηθά. Δπηπιένλ, νη επηδόζεηο πνπ παξέρνπλ ηα ζπζηήκαηα απηήο ηεο
θαηεγνξίαο μεπεξλνύλ θαηά πνιύ ηηο απαηηήζεηο ησλ πεξηζζόηεξσλ ρξεζηώλ.

σήμα 1.3: Τπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα.

Κάλνληαο κία έξεπλα αλάκεζα ζηνπο βαζηθόηεξνπο ηνκείο ησλ επηζηεκώλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ζα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο ππάξρνπλ
νη ηξεηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
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Δλζσκαησκέλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα
Τπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα γεληθνύ ζθνπνύ
Τπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα επηζηεκνληθώλ & εξεπλεηηθώλ εθαξκνγώλ

ηνλ πίλαθα 1.1 ζπλνςίδνπκε ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ
απνδίδνληαο ην βαζκό ηνπ θόζηνπο θαη ηεο επίδνζεο ηνπο θαζώο θαη ηα πεδία
εθαξκνγώλ πνπ απηέο αλήθνπλ.
Πίνακαρ 1.1: Καηεγνξίεο ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ.

Καηεγνξία

Δπίδνζε

Κόζηνο

Δλζσκαησκέλα
ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

3

3

Τπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα
γεληθνύ ζθνπνύ

4

4

Τπνινγηζηηθά ζπζηήκαηα
επηζηεκνληθώλ θαη
εξεπλεηηθώλ εθαξκνγώλ

8

8

ύκθσλα κε έξεπλα από ηελ επηζηεκνληθή
νκάδα ηνπ θαζεγεηή Θεόδσξνπ Καηζαλέβα,
ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνύ πιεξνθνξηθήο
θαηέρεη ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηα επόκελα 5
έσο 10 ρξόληα. Με επέλδπζε ζηε γλώζε θαη
ηε δπλαηόηεηα πνπ δίλεη ην επάγγεικα ηνπ
κεραληθνύ πιεξνθνξηθήο θαη γεληθά ε
πιεξνθνξηθή κέζα από ηελ νπνία κπνξεί
θάπνηνο λα εξγάδεηαη από ην ζπίηη ηνπ κε
ζρεδόλ κεδεληθό θεθάιαην κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη κηα ηεξαζηία επαγγεικαηηθή
θαξηέξα θαη επηηπρία όπσο πνιιά πξόζσπα
ζην ζήκεξα. Γηα παξάδεηγκα, ε Julieth
Brindak (16 ρξνλώλ) δεκηνύξγεζε ην δηθό

Πεδίν εθαξκνγώλ
Κηλεηά ηειέθσλα,
Κνλζόιεο
VideoGame, MP3.
Players θ.η.ι.
Personal Computers
(PC), Laptops,
NetBooks, Tablet
PC’s θ.η.ι..
MainFrames, Super
Computers θ.η.ι..
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ηεο θνηλσληθό δίθηπν γηα εθήβνπο, ην νπνίν θαιείηαη «Miss O & Friends».
Απνηέιεζκα, ζήκεξα ν ηζηόηνπνο
απνθέξεη 15 εθαηνκκύξηα δνιάξηα!
Δπίζεο ν Nick D'Aloisio (17 ρξνλώλ)
δεκηνπξγώληαο κηα εθαξκνγή γηα έμππλα
ηειέθσλα ηελ πνύιεζε ζηελ εηαηξεία
Yahoo ζην πνζό ησλ 30 εθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ! Βέβαηα αο κελ μερλάκε ηνλ
ηδξπηή ηνπ Facebook θαζώο θαη
παιαηόηεξα ηνλ Bill Gates κε ηνλ Paul
Allen πνπ ίδξπζαλ ηεο Microsoft. ήκεξα
ζύκθσλα κε ην γξάθεκα ηνπ ρήκαηνο
1.4 ν αξηζκόο ζέζεσλ πιεξνθνξηθήο
αλέξρεηαη ζε ππεξδηπιάζην βαζκό από ηνλ
ππάξρνληα αξηζκό ζπνπδαζηώλ ηεο
πιεξνθνξηθήο (πεγή: hour of code).
ην ρήκα 1.5 παξνπζηάδνληαη κεξηθέο
από ηηο ζεκεξηλέο θαη
κειινληηθέο
εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο.

σήμα 1.4: Θέζεηο πιεξνθνξηθήο θαη αξηζκόο ζπνπδαζηώλ ηεο πιεξνθνξηθήο.
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Σν παξόλ θαη ην
κέιινλ είλαη
εδώ!

σήμα 1.5: ύγρξνλεο θαη κειινληηθέο εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο.
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1.4 Οπιζμόρ αλγόπιθμος
Ωο αιγόξηζκνο νξίδεηαη έλα ζύλνιν θαζνξηζκέλσλ βεκάησλ πνπ εθηεινύληαη ζε
πεπεξαζκέλν ρξόλν θαη ζηνρεύνπλ ζηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο. Ο
αιγόξηζκνο γεληθόηεξα είλαη κηα ζύλζεηε δνκή, ε νπνία ηξνθνδνηείηαη κε ηα
δεδνκέλα ελόο πξνβιήκαηνο, αθνινπζεί ηα εθηειέζηκα βήκαηα πνπ νξίδνληαη από
ηε δνκή ηνπ θαη παξάγεη έλα απνηέιεζκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ιύζε ηνπ
πξνβιήκαηνο. ην ρήκα 1.6 απεηθνλίδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ κόιηο πεξηγξάςακε.
Γεδνκέλα
πξνβιήκαηνο

Αιγόξηζκνο

Λύζε
πξνβιήκαηνο

σήμα 1.6: ρεκαηηθή απεηθόληζε έλλνηαο αιγόξηζκνπ.

Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηελ έλλνηα ηνπ αιγόξηζκνπ, ζα θέξνπκε έλα
παξάδεηγκα από ηελ θαζεκεξηλή καο δσή: ηε ζπλαξκνιόγεζε ελόο πνδειάηνπ.
Οξίδνπκε ηελ εθθώλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο:
Πώρ θα ζςναπμολογήζοςμε ένα ποδήλαηο;
Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνύκε είλαη λα ζπγθεληξώζνπκε όια ηα εμαξηήκαηα
πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε ελόο πνδειάηνπ (ζθειεηόο, ξόδεο,
γξαλάδηα, ζαζκάλ ηαρπηήησλ, αιπζίδα, θξέλα, ιάζηηρα θηι.), θαζώο θαη ηα
εξγαιεία (θιεηδηά, θαηζαβίδηα θηι.). Απηά απνηεινύλ ηα δεδνκέλα ηνπ
πξνβιήκαηνο. Έπεηηα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε κηα ξνή ελεξγεηώλ, όπσο λα
βηδώζνπκε ηηο ξόδεο ζηνλ ζθειεηό, λα ζπλδέζνπκε ηα γξαλάδηα ζηνλ ζθειεηό, λα
πεξάζνπκε ηελ αιπζίδα ζηα γξαλάδηα, λα βηδώζνπκε ην ηηκόλη θαη ηε ζέια, λα
πεξάζνπκε ηα θξέλα θηι. Απηέο νη ελέξγεηεο απνηεινύλ ηα εθηειέζηκα βήκαηα
ηνπ αιγόξηζκνπ.
Δθηειώληαο ηα βήκαηα πνπ κόιηο αλαθέξακε, ρξεζηκνπνηώληαο ηα δεδνκέλα
ηνπ πξνβιήκαηνο, ζα έρνπκε σο ηειηθό πξντόλ έλα ζπλαξκνινγεκέλν πνδήιαην,
πνπ είλαη θαη ε ιύζε ζην πξόβιεκα πνπ ζέζακε. Μπνξνύκε ινηπόλ λα
ραξαθηεξίζνπκε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε σο έλαλ αιγόξηζκν
ζπλαξκνιόγεζεο ελόο πνδειάηνπ.
Σα βήκαηα απηά είλαη πξνθαζνξηζκέλα θαη αθνινπζνύλ κηα ζπγθεθξηκέλε
ζεηξά, όκσο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αιγόξηζκν ζα κπνξνύζακε λα αιιάμνπκε ηε
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ζεηξά ησλ βεκάησλ, π.ρ. λα βηδώζνπκε πξώηα ηα γξαλάδηα ζηνλ ζθειεηό θαη κεηά
ηηο ξόδεο. Απηό δελ ζα επεξέαδε ην ηειηθό απνηέιεζκα, αιιά ίζσο επεξέαδε ηνλ
ρξόλν εθηέιεζεο ησλ βεκάησλ (ρξόλνο εθηέιεζεο αιγόξηζκνπ) κέρξη λα παξαρζεί
ην ηειηθό απνηέιεζκα.
Η ιέμε «αιγόξηζκνο» πξνέξρεηαη από κηα κειέηε ηνπ
Πέξζε καζεκαηηθνύ ηνπ 8νπ αηώλα κ.Υ. Αι
Υνπαξίδκη, ε νπνία πεξηείρε ζπζηεκαηηθέο
ηππνπνηεκέλεο ιύζεηο αιγεβξηθώλ πξνβιεκάησλ θαη
απνηειεί ίζσο ηελ πξώηε πιήξε πξαγκαηεία
άιγεβξαο. Πέληε αηώλεο αξγόηεξα ε κειέηε
κεηαθξάζηεθε ζηα ιαηηληθά θαη άξρηδε κε ηε θξάζε
«Algorithmus dixit...» («Ο Αιγόξηζκνο είπε...»).
Έηζη ε ιέμε «αιγόξηζκνο» θαζηεξώζεθε αξγά ηα
επόκελα ρίιηα ρξόληα κε ηελ έλλνηα «ζπζηεκαηηθή
δηαδηθαζία αξηζκεηηθώλ ρεηξηζκώλ». Σε ζεκεξηλή
ηεο ζεκαζία ηελ νθείιεη ζηε γξήγνξε αλάπηπμε ησλ
ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζηα κέζα ηνπ 20νύ
αηώλα. (πεγή: Βηθηπαίδεηα, http://el.wikipedia.org)
1.5 Αναπαπάζηαζη αλγόπιθμος
Αλάινγα κε ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ αιγόξηζκνπ ζηελ νπνία βξηζθόκαζηε, ζα
κπνξνύζακε λα πνύκε πσο ππάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο. Αλ
βξηζθόκαζηε ζε δηαδηθαζία κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπκε έλαλ
αιγόξηζκν, ζπλαληάκε ηηο αθόινπζεο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο:
Φςζική γλώζζα: Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή αλαπαξάζηαζεο ζηελ
νπνία πεξηγξάθνπκε ηε ιεηηνπξγία ελόο αιγόξηζκνπ ζε κνξθή
ειεύζεξνπ θεηκέλνπ ρσξίο πεξηνξηζκνύο ζηε ζύληαμε ησλ εληνιώλ.
Έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο αλαπαξάζηαζεο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα:
Αλγόπιθμορ ςπολογιζμού ηος μέζος όπος 5 ακέπαιυν απιθμών
Ο ρξήζηεο εηζάγεη ηνλ πξώην αθέξαην αξηζκό θαη απηόο απνζεθεύεηαη ζε κηα
κεηαβιεηή κε όλνκα Υ1. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη 5 θνξέο, έσο όηνπ ν
ρξήζηεο έρεη εηζαγάγεη 5 αθέξαηνπο αξηζκνύο πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηηο
κεηαβιεηέο Υ1, Υ2, Υ3, Υ4 θαη Υ5. Αθνύ νινθιεξσζεί θαη ε εηζαγσγή ηνπ 5νπ
αξηζκνύ, ην πξόγξακκα πξνζζέηεη ηνπο αξηζκνύο Υ1+Υ2+Υ3+Υ4+Υ5,
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απνζεθεύεη ην απνηέιεζκα ζηε κεηαβιεηή ΑΘΡΟΙΜΑ (SUM) θαη δηαηξεί ηελ
ηηκή πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλε ζηε κεηαβιεηή ΑΘΡΟΙΜΑ κε ην ζύλνιν ησλ
αξηζκώλ, πνπ είλαη 5. Σν απνηέιεζκα απνζεθεύεηαη ζηε κεηαβιεηή ΜΟ θαη
εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε.
Απηνύ ηνπ είδνπο ε αλαπαξάζηαζε κπνξεί λα γίλεη κε απνηειεζκαηηθή θαηά ηε
θάζε ηεο πινπνίεζεο ελόο αιγόξηζκνπ ιόγσ θαθήο πνηόηεηαο ηεο πεξηγξαθήο πνπ
κπνξεί λα καο δίλεη.
Φςζική γλώζζα με βήμαηα: Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή
αλαπαξάζηαζεο πνπ κνηάδεη κε ηελ αλαπαξάζηαζε θπζηθήο γιώζζαο
κε ηε δηαθνξά πσο εδώ νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα βήκαηα
(αξηζκεκέλα), ηα νπνία πεξηγξάθνληαη κε θπζηθή γιώζζα. ηε
ζπλέρεηα αλαθέξνπκε έλα παξάδεηγκα:
Αλγόπιθμορ ςπολογιζμού ηος μέζος όπος 5 ακέπαιυν απιθμών
1.
Δηζαγσγή 1νπ αθέξαηνπ αξηζκνύ – απνζήθεπζε ζηε κεηαβιεηή Υ1
2.
Δηζαγσγή 2νπ αθέξαηνπ αξηζκνύ – απνζήθεπζε ζηε κεηαβιεηή Υ2
3.
Δηζαγσγή 3νπ αθέξαηνπ αξηζκνύ – απνζήθεπζε ζηε κεηαβιεηή Υ3
4.
Δηζαγσγή 4νπ αθέξαηνπ αξηζκνύ – απνζήθεπζε ζηε κεηαβιεηή Υ4
5.
Δηζαγσγή 5νπ αθέξαηνπ αξηζκνύ – απνζήθεπζε ζηε κεηαβιεηή Υ5
6.
Πξόζζεζε ησλ κεηαβιεηώλ Υ1…Υ5 θαη απνζήθεπζε ζηε κεηαβιεηή
ΑΘΡΟΙΜΑ
7.
Γηαίξεζε ηεο κεηαβιεηήο ΑΘΡΟΙΜΑ κε ην 5 θαη απνζήθεπζε ζηε
κεηαβιεηή ΜΟ.
8.
Δκθάληζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο ΜΟ ζηνλ ρξήζηε.
ε απηή ηε κνξθή αλαπαξάζηαζεο ε πεξηγξαθή είλαη πεξηζζόηεξν νξγαλσκέλε
ζε ζρέζε κε ηελ αλαπαξάζηαζε απιήο θπζηθήο γιώζζαο θαη ε δηαδηθαζία
πινπνίεζεο ελόο αιγόξηζκνπ κπνξεί λα γίλεη κε κεγαιύηεξε επθνιία. Όκσο
ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κελ έρνπλ θαζνξηζηεί ζσζηά θάπνηα βήκαηα θαη ν
αιγόξηζκνο πνπ ζα πξνθύςεη κεηά ηελ πινπνίεζή ηνπ λα κελ είλαη έγθπξνο.
Γπαθική αναπαπάζηαζη αλγόπιθμος (διαγπάμμαηα
ποήρ): Μηα πνιύ απνηειεζκαηηθή κέζνδνο
αλαπαξάζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ
πεξηγξαθή αιγόξηζκνπ ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ή
θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ, είλαη ε αλαπαξάζηαζή ηνπο
κε γξαθηθό ηξόπν.
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Έρνληαο κηα γξαθηθή απεηθόληζε ησλ
ιεηηνπξγηώλ ελόο αιγόξηζκνπ θαη ησλ βεκάησλ
πνπ εθηεινύληαη θάζε θνξά, θαζώο θαη ηεο ξνήο
ησλ δεδνκέλσλ κέζα ζε απηόλ, είλαη πνιύ πην
εύθνιν λα γίλεη ε πινπνίεζή ηνπ θαη ε
θαηαλόεζή ηνπ. Τπάξρνπλ πνιιέο γξαθηθέο
αλαπαξαζηάζεηο αιγόξηζκνπ, κε πην γλσζηή
αλάκεζά ηνπο ην δηάγξακκα ξνήο. Σν δηάγξακκα
ξνήο είλαη κηα κέζνδνο αλαπαξάζηαζεο πνπ
ρξεζηκνπνηεί
γεσκεηξηθά
ζρήκαηα
πνπ
αληηπξνζσπεύνπλ ιεηηνπξγίεο θαη δνκέο ελόο
αιγόξηζκνπ,
θαζώο
θαη
βέιε
πνπ
αληηπξνζσπεύνπλ ηε ξνή δεδνκέλσλ κέζα ζε
απηόλ. ηε ζπλέρεηα αλαιύνπκε ηα βαζηθά
γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ ζπλαληάκε ζε έλα
δηάγξακκα ξνήο:

ΑΡΧΗ

ΣΕΛΟ

ΔΙΕΡΓΑΙΑ

ΕΙΟΔΟ/
ΕΞΟΔΟ

Έλλειτη: Σν γεσκεηξηθό ζρήκα ηεο έιιεηςεο ζε έλα
δηάγξακκα ξνήο αληηπξνζσπεύεη ηελ έλαξμε ή ηε ιήμε
κηαο δηαδηθαζίαο ή ελόο αιγόξηζκνπ. Όηαλ πξόθεηηαη γηα
ηελ έλαξμε κηαο δηαδηθαζίαο, κέζα ζην ζρήκα ηεο
έιιεηςεο αλαγξάθεηαη ζπλήζσο ε ιέμε «έλαξμε» ή ε
ιέμε «αξρή» ελώ όηαλ πξόθεηηαη γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο
αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ιήμε» ή «ηεξκαηηζκόο» ή
«ηέινο».
Οπθογώνιο παπαλληλόγπαμμο: Σν γεσκεηξηθό ζρήκα
ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ αληηπξνζσπεύεη
εληνιέο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ή δηεξγαζίεο. Μέζα ζε
απηά αλαγξάθνληαη, ζπλήζσο ζε ζπκβνιηθή κνξθή,
εθηειέζηκεο δηαδηθαζίεο, όπσο εθρώξεζε ηηκώλ ζε
κεηαβιεηέο θαη εθηέιεζε ππνινγηζκώλ.
Παπαλληλόγπαμμο: Σν γεσκεηξηθό ζρήκα ηνπ
παξαιιεινγξάκκνπ
αληηπξνζσπεύεη
δηαδηθαζίεο
εηζόδνπ θαη εμόδνπ δεδνκέλσλ ελόο αιγόξηζκνπ.
Βέλη: Σα βέιε ζε έλα δηάγξακκα ξνήο
αληηπξνζσπεύνπλ ηε ξνή ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ
δηαδηθαζηώλ κέζα ζε απηό. Σα βέιε κπνξεί λα έρνπλ
δηάθνξεο θαηεπζύλζεηο κέζα ζε έλα δηάγξακκα ξνήο.
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ΑΠΟΦΑΗ

Ρόμβορ: Σν γεσκεηξηθό ζρήκα ηνπ ξόκβνπ
αληηπξνζσπεύεη ιεηηνπξγίεο απόθαζεο ηνπ ηύπνπ
αιεζέο ή ςεπδέο, ζσζηό ή ιάζνο, ηζρύεη ή δελ ηζρύεη
θηι. Ο ξόκβνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα δηάγξακκα ξνήο
γηα λα γίλεη έιεγρνο ηεο ξνήο ησλ δεδνκέλσλ ελόο
αιγόξηζκνπ ή κηαο δηαδηθαζίαο κέζσ κηαο απόθαζεο. Ζ
ξνή ησλ δεδνκέλσλ, αλάινγα κε ηελ απόθαζε, νξίδεηαη
κε ηε ρξήζε βέινπο από ηηο άθξεο ηνπ ξόκβνπ.

ην ρήκα 1.7 απεηθνλίδεηαη ην δηάγξακκα ξνήο αιγόξηζκνπ ππνινγηζκνύ ηνπ
κέζνπ όξνπ 5 αθέξαησλ αξηζκώλ.

σήμα 1.7 Γηάγξακκα ξνήο αιγόξηζκνπ ππνινγηζκνύ ηνπ κέζνπ όξνπ 5 αθέξαησλ
αξηζκώλ.
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1.6 Φεςδοκώδικαρ
Υξεζηκνπνηώληαο ην δηάγξακκα ξνήο γηα λα αλαπαξαζηήζνπκε έλαλ αιγόξηζκν ή
κηα δηαδηθαζία, ν βαζκόο θαηαλόεζήο ηνπ κεγαιώλεη θαη γίλεηαη επθνιόηεξε ε
δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηνπ, αθνύ πιένλ ηα βήκαηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ
απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά. Σν δηάγξακκα ξνήο όκσο, όζν θαηαλνεηό θαη αλ
θαίλεηαη, δελ κπνξεί λα θαιύςεη όιεο ηηο αλάγθεο αλαπαξάζηαζεο ελόο
αιγόξηζκνπ πξνο ηελ ηειηθή πινπνίεζή ηνπ. ηόρνο κε ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο
αλαπαξάζηαζεο αιγόξηζκνπ είλαη ε όζν ην δπλαηόλ ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο, ώζηε λα εμαρζεί έλα πιάλν ζην νπνίν ζα ζηεξηρζεί κηα πξαθηηθή
γλώζζα ππογπαμμαηιζμού γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ αιγόξηζκνπ. Οη κέζνδνη
αλαπαξάζηαζεο πνπ έρνπκε αλαθέξεη κέρξη ζηηγκήο δελ πξνζεγγίδνπλ αξθεηά κηα
πξαγκαηηθή πινπνίεζε αιγόξηζκνπ, παξά κόλν πεξηγξάθνπλ ηα βήκαηα ηεο
εθηέιεζήο ηνπ. Ζ πξαγκαηηθή πινπνίεζε αιγόξηζκνπ γίλεηαη κε ηε ρξήζε
γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ. Ζ κέζνδνο αλαπαξάζηαζεο αιγόξηζκνπ πνπ
πξνζεγγίδεη πεξηζζόηεξν κηα πξαγκαηηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ είλαη ν
ςεπδνθώδηθαο, ηνλ νπνίν αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα.
Φεςδοκώδικαρ: Ο ςεπδνθώδηθαο είλαη έλαο
ζπλδπαζκόο αλαπαξάζηαζεο θπζηθήο γιώζζαο θαη
ζηνηρείσλ ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ. Οη
βαζηθέο αιγνξηζκηθέο δνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
ζηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ είλαη ε ακολοςθία, ε
επιλογή θαη ε επανάλητη. Υξεζηκνπνηώληαο έηζη κηα
ειεύζεξε έθθξαζε ηεο θπζηθήο γιώζζαο θαη έλαλ
βαζκό
ηεο
απζηεξόηεηαο
ηνπ
δνκεκέλνπ
πξνγξακκαηηζκνύ, δεκηνπξγείηαη κηα ηζρπξή κέζνδνο
αλαπαξάζηαζεο πνπ πξνζεγγίδεη ζε κεγάιν βαζκό κηα
πξαγκαηηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Όπσο θαη ζε
κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, έηζη θαη ζηνλ
ςεπδνθώδηθα ππάξρνπλ βαζικέρ ενηολέρ, νη νπνίεο
εθηεινύλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Τπάξρεη επίζεο
θαη έλα ζςνηακηικό, πνπ νξίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν ζα πξέπεη λα ζπληάζζνληαη νη εληνιέο ώζηε λα
αλαγλσξίδνληαη από ηνπο ππνινγηζηέο. ηε ζπλέρεηα
παξνπζηάδνπκε έλα παξάδεηγκα αλαπαξάζηαζεο ζε
κνξθή ςεπδνθώδηθα γηα ηνλ αιγόξηζκν ππνινγηζκνύ
ηνπ κέζνπ όξνπ 5 αθέξαησλ αξηζκώλ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΟ_ΟΡΟ_5_ΑΚΔΡΑΗΩΝ_ΑΡΗΘΜΩΝ
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ
ΑΚΔΡΑΗΔ: Υ, ΑΘΡΟΗΜΑ, Ν
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ: ΜΟ
ΑΡΥΖ
Υ 0
Ν 0
ΑΘΡΟΗΜΑ  0
ΟΟ Ν < 5 ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ
ΓΗΑΒΑΔ Υ
ΑΘΡΟΗΜΑ  ΑΘΡΟΗΜΑ + Υ
ΝΝ+1
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ
ΜΟ  ΑΘΡΟΗΜΑ/ 5
ΓΡΑΦΔ ΜΟ
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Πεξηζζόηεξα γηα ηηο εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζε απηό ην παξάδεηγκα ζα
αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ, θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δνκώλ
θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ θαη
ζηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ.
1.7 Δνηολέρ και δομέρ αλγόπιθμος
ε απηή ηελ ελόηεηα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κνξθέο
αλαπαξάζηαζεο γηα λα κειεηήζνπκε ηηο εληνιέο θαη ηηο
δνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έλαλ αιγόξηζκν. Οη ηξεηο
βαζηθνί ηύπνη εληνιώλ πνπ ζπλαληάκε είλαη: ε εληνιή
ειζόδος δεδομένυν, ε εληνιή εξόδος δεδομένυν θαη ε
εληνιή εκσώπηζηρ ηιμήρ ζε κεηαβιεηή.
Δνηολή ειζόδος: Δίλαη κηα εληνιή πνπ, θαηά ηελ εθηέιεζή
ηεο, ζηακαηά ηε ξνή ηνπ αιγόξηζκνπ θαη αλακέλεη από ηνλ
ρξήζηε λα εηζάγεη δεδνκέλα πξνο επεμεξγαζία από ηνλ
αιγόξηζκν. Ζ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ζπλήζσο
από ην πιεθηξνιόγην ηνπ ππνινγηζηή. Μεηά ην ηέινο ηεο
πιεθηξνιόγεζεο ησλ δεδνκέλσλ ε ξνή εθηέιεζεο ηνπ
αιγόξηζκνπ ζπλερίδεηαη. Σα δεδνκέλα απνζεθεύνληαη ζε
κηα κεηαβιεηή πνπ νξίδνπκε θαηά ηε ζύληαμε ηεο εληνιήο.
Ζ εληνιή ζε κνξθή ςεπδνθώδηθα ζπληάζζεηαη σο εμήο:
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ΓΗΑΒΑΔ Υ;
Όπνπ Υ είλαη ε κεηαβιεηή ζηελ νπνία ζα απνζεθεπηεί ε ηηκή πνπ ζα
πιεθηξνινγήζεη ν ρξήζηεο. Ο ηύπνο δεδνκέλσλ απηήο ηεο
κεηαβιεηήο κπνξεί λα είλαη θάπνηνο από ηνπο βαζηθνύο ηύπνπο
δεδνκέλσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα:
Σύπορ δεδομένυν
ΑΚΔΡΑΗΟ
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ
ΓΤΑΓΗΚΟ

Σιμέρ
Αθέξαηεο ηηκέο κε ή ρσξίο πξόζεκν,
π.ρ. -2, 4, 349, 1459, -9847
Σηκέο κε δεθαδηθό κέξνο κε ή ρσξίο
πξόζεκν, π.ρ. -989,34 29,3 33,5 90,32
‘A’, ‘@’, ‘δ’, ‘7’, ‘E’, ‘q’
0ή1

Δνηολή εξόδος: Δίλαη κηα εληνιή πνπ θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο
εκθαλίδεη κηα ηηκή ζηελ νζόλε ελόο ππνινγηζηή. Ζ πξνο εκθάληζε
ηηκή βξίζθεηαη απνζεθεπκέλε ζε κηα κεηαβιεηή ε νπνία νξίδεηαη
θαηά ηε ζύληαμε ηεο εληνιήο. Ζ εληνιή ζε κνξθή ςεπδνθώδηθα
ζπληάζζεηαη σο εμήο:
ΓΡΑΦΔ Υ;
Ζ κεηαβιεηή Υ κπνξεί λα ιάβεη αθέξαην, πξαγκαηηθό, ραξαθηήξα ή
δπαδηθό ηύπν δεδνκέλσλ.
Δνηολή εκσώπηζηρ ηιμήρ: Ζ εληνιή εθρώξεζεο ηηκήο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο απνδίδεη απιά κηα ηηκή ζε κηα κεηαβιεηή. Ζ ηηκή απηή
κπνξεί λα πξνέξρεηαη κε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ αιγόξηζκνπ. Ζ
εληνιή ζπκβνιίδεηαη ζε δηαθνξεηηθό ραξαθηήξα αλάινγα κε ηε
γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, όπσο ‘:=’, ‘’ θ.ά. Ζ εληνιή απηή ζε
κνξθή ςεπδνθώδηθα ζπληάζζεηαη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, σο εμήο:
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Μοπθή ενηολήρ
εκσώπηζηρ ηιμήρ
Υ5
Υ4+5
Υ Τ – 5
Υ Τ + Ε
ΥΕ*4

Πεπιγπαθή
Δθρώξεζε ηεο ηηκήο 5 ζηε κεηαβιεηή Υ.
Δθρώξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο 4+5 ζηε κεηαβιεηή Υ.
Δθρώξεζε ηεο δηαθνξάο ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο
Τ κε ηνλ αξηζκό 5 ζηε κεηαβιεηή Υ.
Δθρώξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηηκώλ ησλ
κεηαβιεηώλ Τ θαη Ε ζηε κεηαβιεηή Υ.
Δθρώξεζε ηνπ γηλνκέλνπ ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο
Ε κε ην 4 ζηε κεηαβιεηή Υ.

Όπσο αλαθέξακε, νη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ έρνπλ έλα ζςνηακηικό, ην
νπνίν νξίδεη κε απζηεξνύο θαλόλεο ηε ζύληαμε ησλ εληνιώλ ζε κηα γιώζζα, ώζηε
λα αλαγλσξίδνληαη από ηνπο ππνινγηζηέο σο εληνιέο θαη όρη σο απιά δεδνκέλα.
ε απηό ην βηβιίν ρξεζηκνπνηνύκε κηα κνξθή ςεπδνθώδηθα ώζηε λα
πξνζεγγίζνπκε όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα κηα πξαγκαηηθή γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ. Έηζη έλαο από ηνπο βαζηθνύο θαλόλεο ηνπ ζπληαθηηθνύ καο
ήηαλ λα νξίζνπκε ην ειιεληθό εξσηεκαηηθό ‘;’ σο ην ζύκβνιν ηεξκαηηζκνύ κηαο
εληνιήο. Με απηό ηνλ νξηζκό, όιεο νη εληνιέο ζε νπνηνλδήπνηε θώδηθα
αιγόξηζκνπ ζα ηεξκαηίδνληαη κε ην ζύκβνιν ‘;’.
Δπίζεο ην ζπληαθηηθό κηαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ νξίδεη έλα ζύλνιν
δνκώλ πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε ζπγγξαθή ηνπ θώδηθα ελόο
αιγόξηζκνπ, ώζηε λα κπνξεί λα γίλεη εθηειέζηκνο από έλαλ ειεθηξνληθό
ππνινγηζηή. Οη ζεκειηώδε δνκέο αιγόξηζκνπ είλαη: ε ακολοςθία, ε επιλογή θαη ε
επανάλητη.

Ζ δομή ηηρ ακολοςθίαρ: Ζ δνκή απηή νξίδεη πσο νη εληνιέο
ζε έλαλ αιγόξηζκν εθηεινύληαη αθνινπζηαθά ε κία κεηά ηελ
άιιε. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο κηαο εληνιήο,
εθηειείηαη ακέζσο ε επόκελε κέρξη ην ηέινο ηνπ
αιγόξηζκνπ. Απηή ε δνκή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιύζε
απιώλ πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνύλ ηελ εθηέιεζε εληνιώλ κε
θαζνξηζκέλε ζεηξά. Απηό όκσο δελ είλαη πάληνηε πξαθηηθό
γηα όια ηα πξνβιήκαηα. Σα πεξηζζόηεξα απαηηνύλ ηε ιήςε
θάπνηαο απόθαζεο θαη ηε δπλαηόηεηα επηινγήο κεηαμύ ελόο
ζπλόινπ δηαθνξεηηθώλ ηηκώλ πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνύλ.
Απηό νδεγεί ζηελ αλάγθε ρξήζεο δνκώλ επηινγήο.
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Ζ δομή ηηρ επιλογήρ: Ζ δνκή απηή καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα
λα απνθαζίδνπκε κέζσ κηαο ζπλζήθεο, ε νπνία κπνξεί λα
ηζρύεη ή όρη, αλ ζα εθηειεζηεί ή όρη αληίζηνηρα έλα ζύλνιν
εληνιώλ. Ζ δνκή απηή ζε κνξθή ςεπδνγιώζζαο
ζπληάζζεηαη σο εμήο:

ΑΝ (ζςνθήκη) ΣΟΣΔ
Δληνιή 1
Δληνιή 2
.
.
.
Δληνιή λ
ΣΔΛΟ_ΑΝ

Ζ δνκή απηή θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο ειέγρεη αλ ε ζπλζήθε είλαη αιεζήο
(ηζρύεη) θαη εθηειεί ην ζύλνιν εληνιώλ πνπ πεξηθιείεη. Αλ ε ζπλζήθε θαηά ηνλ
έιεγρό ηεο είλαη ςεπδήο (δελ ηζρύεη), ηόηε ν αιγόξηζκνο ζπλερίδεη ηελ εθηέιεζε
ησλ εληνιώλ πνπ βξίζθνληαη κεηά ην ηέινο ηεο δνκήο (ΣΔΛΟ_ΑΝ). ηε
ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε έλα παξάδεηγκα αιγόξηζκνπ ζε κνξθή ςεπδνγιώζζαο
πνπ ρξεζηκνπνηεί δνκή επηινγήο γηα λα απόδνζε ηελ απόιπηε ηηκή ηεο δηαθνξάο
δύν αθέξαησλ αξηζκώλ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΓΟΖ_ΑΠΟΛΤΣΖ_ΣΗΜΖ_ΓΗΑΦΟΡΑ
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ
ΑΚΔΡΑΗΔ: Υ, Τ, S
ΑΡΥΖ
ΓΗΑΒΑΔ Υ
ΓΗΑΒΑΔ Τ
ΑΝ Υ >= Τ ΣΟΣΔ
SΥ-Τ
ΣΔΛΟ_ΑΝ
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ΑΝ Υ < Τ ΣΟΣΔ
SΤ-Υ
ΣΔΛΟ_ΑΝ
ΓΡΑΦΔ S
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Όπσο παξαηεξνύκε, ζε απηό ηνλ αιγόξηζκν ρξεζηκνπνηνύκε δύν δνκέο
επηινγήο ώζηε λα ειέγμνπκε πόηε ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Υ είλαη κεγαιύηεξε ή
ίζε από ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Τ θαη πόηε κηθξόηεξε, ώζηε λα αθαηξέζνπκε κε
ηελ θαηάιιειε ζεηξά ηηο ηηκέο ησλ δύν κεηαβιεηώλ γηα λα πξνθύςεη πάληνηε
απνηέιεζκα κε ζεηηθό πξόζεκν (απόιπηε ηηκή). Τπάξρεη θαη κηα εθδνρή ηεο
δνκήο επηινγήο πνπ καο επηηξέπεη λα θάλνπκε πνιιαπιέο επηινγέο κε έιεγρν κίαο
ή πεξηζζόηεξσλ ζπλζεθώλ. Ζ δνκή απηή παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε κνξθή
ςεπδνθώδηθα:
ΑΝ (ζςνθήκη 1) ΣΟΣΔ
Γηάθνξεο εληνιέο …..
ΑΛΛΗΧ ΑΝ (ζςνθήκη 2) ΣΟΣΔ
Άιιεο εληνιέο ….
ΑΛΛΗΧ ΑΝ (ζςνθήκη ν) ΣΟΣΔ
Άιιεο εληνιέο …
ΑΛΛΗΧ
Άιιεο εληνιέο …
ΣΔΛΟ_ΑΝ
Απηή ε δνκή πνιιαπιήο επηινγήο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηνλ έιεγρν πνιιώλ
ζπλζεθώλ πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί ζε έλαλ αιγόξηζκν ε δπλαηόηεηα
πνιύπινθσλ απνθάζεσλ. ηελ πην απιή εθδνρή ηεο ε δνκή πνιιαπιήο επηινγήο
έρεη κόλν κία ζπλζήθε, ε νπνία, αλ ηθαλνπνηείηαη, ηόηε εθηειείηαη έλα ζύλνιν
εληνιώλ, αιιηώο εθηειείηαη έλα άιιν ζύλνιν εληνιώλ. ηε ζπλέρεηα
παξνπζηάδνπκε ηελ απιή εθδνρή ηεο πνιιαπιήο επηινγήο ζε κνξθή
ςεπδνθώδηθα:
ΑΝ (ζςνθήκη) ΣΟΣΔ
Δληνιέο …
ΑΛΛΗΧ
Άιιεο εληνιέο …
ΣΔΛΟ_ΑΝ
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Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνύλ επαλάιεςε
νξηζκέλσλ δηαδηθαζηώλ κέρξη λα επηιπζνύλ. Η ιύζε ηέηνησλ
πξνβιεκάησλ αιγνξηζκηθά ρξεζηκνπνηεί δομές επανάληψης.
Ζ δομή ηηρ επανάλητηρ: Ζ δνκή ηεο επαλάιεςεο εθηειεί
επαλαιακβαλόκελα έλα ζύλνιν εληνιώλ ειέγρνληαο κηα
ζπλζήθε πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηεξκαηηζκό ή ηε ζπλέρηζε ηεο
επαλάιεςεο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο δνκώλ επαλάιεςεο,
πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηνλ ηξόπν πνπ ειέγρνπλ ηε ζπλζήθε
ηεξκαηηζκνύ ηνπο. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνπκε ζε κνξθή
ςεπδνγιώζζαο ηηο βαζηθέο δνκέο επαλάιεςεο:
ΟΟ (ζπλζήθε) ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ
Δληνιή 1
Δληνιή 2
…
Δληνιή λ
ΣΔΛΟ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ
Ζ δνκή επαλάιεςεο ΟΟ ειέγρεη ηε ζπλζήθε ηεξκαηηζκνύ θαη, όζν απηή
είλαη αιεζήο (ηζρύεη), εθηειεί ην ζύλνιν εληνιώλ πνπ πεξηθιείεη. Όηαλ ε ζπλζήθε
ηεξκαηηζκνύ πάςεη λα ηζρύεη (ςεπδήο), ηόηε ζηακαηά ε επαλάιεςε θαη
εθηεινύληαη νη εληνιέο, αλ ππάξρνπλ, κεηά ην ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ηε
ζπλέρεηα αλαθέξνπκε έλα παξάδεηγκα αιγόξηζκνπ ζε κνξθή ςεπδνθώδηθα πνπ
ρξεζηκνπνηεί ηε δνκή επαλάιεςεο ΟΟ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΡΟΗΜΑ_30_ΑΚΔΡΑΗΩΝ
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ
ΑΚΔΡΑΗΔ: Υ, N, ΑΘΡΟΗΜΑ
ΑΡΥΖ
ΑΘΡΟΗΜΑ  0
N0
ΟΟ N < 30 ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ
ΓΗΑΒΑΔ Υ
ΑΘΡΟΗΜΑ ΑΘΡΟΗΜΑ + Υ
NN+1
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ
ΓΡΑΦΔ ΑΘΡΟΗΜΑ
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Κεθάιαην 1

26

Σν παξαπάλσ πξόγξακκα ρξεζηκνπνηεί ηε δνκή επαλάιεςεο ΟΟ γηα λα
πξαγκαηνπνηήζεη 30 θνξέο ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο αθέξαησλ ηηκώλ θαη
πξόζζεζεο απηώλ ζηε κεηαβιεηή SUM. Ζ ζπλζήθε ηεξκαηηζκνύ ηεο δνκήο ΟΟ
ειέγρεη πόηε ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Ν ζα μεπεξάζεη ηνλ αξηζκό 30. Όζν ε ηηκή
ηεο Ν είλαη κηθξόηεξε ηνπ 30, ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη θαη ζε θάζε
επαλάιεςε ε ηηκή ηεο Ν απμάλεηαη θαηά 1. Έπεηηα από 30 επαλαιήςεηο ε
ζπλζήθε ηεξκαηηζκνύ ζα πάςεη λα ηζρύεη (ζα γίλεη ςεπδήο) θαη ε δνκή
επαλάιεςεο ζα ηεξκαηηζηεί, εκθαλίδνληαο ην απνηέιεζκα ηνπ αζξνίζκαηνο ζηελ
νζόλε. Μηα παξαιιαγή ηεο δνκήο ΟΟ είλαη ε δνκή επαλάιεςεο
ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ - ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ, ε νπνία επαλαιακβάλεη έλα
ζύλνιν εληνιώλ, ειέγρνληαο ηε ζπλζήθε ηεξκαηηζκνύ ηεο επαλάιεςεο ζην ηέινο
θαη όρη ζηελ αξρή, όπσο ε ΟΟ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηε δνκή απηή ζε
κνξθή ςεπδνθώδηθα:
ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ
Δληνιή 1
Δληνιή 2
…
Δληνιή λ
ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ (ζπλζήθε)
Ζ ηδηαηηεξόηεηα απηήο ηεο δνκήο επαλάιεςεο είλαη πσο ζα εθηειέζεη ην
ζύλνιν εληνιώλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά πξνηνύ ειέγμεη ηε ζπλζήθε ηεξκαηηζκνύ,
ζε αληίζεζε κε ηε δνκή επαλάιεςεο ΟΟ, ε νπνία πξώηα ειέγρεη ηε ζπλζήθε, κε
πηζαλόηεηα λα κελ εθηειέζεη θακία θνξά ηηο εληνιέο πνπ πεξηθιείεη. ηε ζπλέρεηα
παξνπζηάδνπκε ην παξάδεηγκα αζξνίζκαηνο 30 αθέξαησλ ρξεζηκνπνηώληαο ηε
δνκή ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ - ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ αληί ηεο ΟΟ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΡΟΗΜΑ_30_ΑΚΔΡΑΗΩΝ
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ
ΑΚΔΡΑΗΔ: Υ, N, ΑΘΡΟΗΜΑ
ΑΡΥΖ
ΑΘΡΟΗΜΑ  0
N0
ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ
ΓΗΑΒΑΔ Υ
ΑΘΡΟΗΜΑΑΘΡΟΗΜΑ + Υ
NN+1
ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ N >= 30
ΓΡΑΦΔ ΑΘΡΟΗΜΑ
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
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ε απηή ηελ εθδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζπλζήθε ηεξκαηηζκνύ ηεο
επαλάιεςεο έρεη αιιάμεη κνξθή θαη επαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο
αθέξαησλ αξηζκώλ θαη πξόζζεζήο ηνπο έσο όηνπ ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Ν γίλεη
κεγαιύηεξε ή ίζε ηνπ 30.
πγθξηηηθά κε ηελ εθδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ηε δνκή
ΟΟ, ε δηαθνξά βξίζθεηαη ζηε ζύληαμε ηεο ζπλζήθεο ηεξκαηηζκνύ, πνπ ζηελ
νπζία έρεη απιά αληίζεηε ινγηθή. ηα παξαδείγκαηα πνπ έρνπκε ζπλαληήζεη κέρξη
ζηηγκήο θαη ηα νπνία αμηνπνηνύλ ηηο δνκέο επαλάιεςεο ΟΟ θαη
ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ - ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ, ρξεζηκνπνηνύκε κηα αθέξαηα
κεηαβιεηή Ν ώζηε λα απμάλνπκε ηελ ηηκή ηεο ζε θάζε επαλάιεςε, κε
απνηέιεζκα, κεηά από έλαλ αξηζκό επαλαιήςεσλ, ε ζπλζήθε λα ηεξκαηηζηεί.
Τπάξρεη κηα κνξθή δνκήο επαλάιεςεο ε νπνία καο
επηηξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύκε απηή ηε δηαδηθαζία
ηαπηόρξνλα κε ηνλ έιεγρν ηεο ζπλζήθεο, ρσξίο λα είλαη
απαξαίηεην λα κεηαβάιινπκε ηελ ηηκή θάπνηαο
κεηαβιεηήο πνπ επεξεάδεη ηε ζπλζήθε ηεξκαηηζκνύ
κέζα ζηηο εληνιέο ηνπ αιγόξηζκνπ. ηε ζπλέρεηα
παξνπζηάδνπκε ηε δνκή απηή ζε κνξθή ςεπδνγιώζζαο:
ΓΗΑ «μεηαβληηή» ΑΠΟ …. ΜΔΥΡΗ …. ΜΔ ΒΖΜΑ
Δληνιή 1
Δληνιή 2
…
Δληνιή λ
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ
Ζ δνκή επαλάιεςεο ΓΗΑ ρξεζηκνπνηεί κηα αθέξαηα
μεηαβληηή θαη νξίδεη έλα πεδίν ηηκώλ ΑΠΟ κηα ηηκή
ΜΔΥΡΗ κηα άιιε ηηκή ΜΔ_ΒΖΜΑ αύμεζεο ή κείσζεο
θαη επαλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ πνπ
πεξηθιείεη όζεο θνξέο νξίδεη απηόο ν ζπλδπαζκόο. Γηα
λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα απηή ηε δνκή επαλάιεςεο
αλαθέξνπκε ην αθόινπζν παξάδεηγκα ςεπδνθώδηθα:
ΓΗΑ Ν ΑΠΟ 1 ΔΧ 30 ΜΔ ΒΖΜΑ 1
ΓΗΑΒΑΔ Υ
ΑΘΡΟΗΜΑ  ΑΘΡΟΗΜΑ + X
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ
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ε απηό ην παξάδεηγκα ε κεηαβιεηή Ν ζα απμάλεη θαηά 1 ζε θάζε επαλάιεςε,
μεθηλώληαο ΑΠΟ ηνλ αξηζκό 1 ΔΩ ην 30. ε θάζε επαλάιεςε εηζάγνπκε κηα
αθέξαηα ηηκή θαη θάλνπκε πξόζζεζε κε ηελ πξνεγνύκελε (απόζπαζκα θώδηθα
από ηα πξνεγνύκελα παξαδείγκαηα). Ζ επαλάιεςε απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί 30
θνξέο.

2
1

Υλικό ςπολογιζηικών
ζςζηημάηων
2.1 Ο εζωηεπικόρ κόζμορ ενόρ Η/Υ
Όινη καο έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ιίγν πνιύ έλαλ
ππνινγηζηή γηα λα παίμνπκε έλα παηρλίδη, λα αθνύζνπκε ηελ
αγαπεκέλε καο κνπζηθή, λα γξάςνπκε κία εξγαζία ζε
θάπνην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ή αθόκα θαη λα
πξνγξακκαηίζνπκε.
Πηάλνληαο
ην
πνληίθη
θαη
ρξεζηκνπνηώληαο ην πιεθηξνιόγην κπαίλνπκε ζηνλ θόζκν
ηεο ηερλνινγίαο θαη ηαμηδεύνπκε ζηνλ θόζκν ησλ
πιεξνθνξηώλ έρνληαο ζαλ πινεγό ηνλ ειεθηξνληθό καο
ππνινγηζηή. Κάλνληαο ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή δελ
ζθεθηόκαζηε ζπλήζσο ηνλ εζσηεξηθό ηνπ θόζκν, πώο
δειαδή απηόο ιεηηνπξγεί. Αζρνινύκαζηε απιά πάλσ ζε κία
νζόλε θαη ζε έλα πνληίθη ή πιεθηξνιόγην γηα λα δώζνπκε
εληνιέο.
Πώς είναι όμως ο εσωτερικός κόσμος ενός Η/Υ;
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Αλ αλνίμνπκε ην θνπηί ελόο
ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή κπνξνύκε λα
δνύκε έλα ζύλνιν από ειεθηξνληθά
εμαξηήκαηα πνπ βξίζθνληαη δηαηεηαγκέλα
πάλσ ζε κία πιαθέηα όπσο ζην
παξάδεηγκα πνπ απεηθνλίδεηαη ζην Σρήκα
2.1. Βξηζθόκελνη κπξνζηά από έλα ράνο
θαισδίσλ θαη ζπζθεπώλ κπνξεί ην
εζσηεξηθό ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή
λα θαληάδεη δύζθνιν λα θαηαλνεζεί
όκσο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ είλαη θαη
ηόζν. Όινη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο Σσήμα 2.1: Τν εζσηεξηθό ελόο H/Y.
αθνινπζνύλ ζηελ εζσηεξηθή ηνπο δνκή
κία ζπγθεθξηκέλε ινγηθή ε νπνία αλ θαηαλνεζεί κία θνξά γηα θάπνηνλ
ππνινγηζηή ζα κπνξεί λα θαηαλνεζεί ζρεδόλ γηα όινπο ηνπ ππνινγηζηέο πνπ
θπθινθνξνύλ ζην εκπόξην. Τν βαζηθό γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο εζσηεξηθήο δνκήο
ελόο ππνινγηζηή είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ηνλ απνηεινύλ θαζώο θαη ν ηξόπνο
ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σηε ζπλέρεηα ζα αλαιύζνπκε μερσξηζηά ηα βαζηθά δνκηθά
ζπζηαηηθά ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη έπεηηα ζα κειεηήζνπκε ηνλ ηξόπν
ζπλδεζκνινγίαο ηνπο γηα λα δνκήζνπκε έλαλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.
2.2 Ο ζκληπόρ δίζκορ
Ο ζθιεξόο δίζθνο ζε έλαλ ειεθηξνληθό
ππνινγηζηή είλαη έλα κέζν απνζήθεπζεο όπνπ
ρξεζηκνπνηείηαη
γηα
λα
απνζεθεύεη
πιεξνθνξίεο. Μέζα ζηνλ ζθιεξό δίζθν
απνζεθεύεηαη ζπλήζσο ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα
ηνπ ππνινγηζηή (Windows, Macintosh, Linux
θ.α.) θαη κέζα από απηό καο δίλεηαη ε
δπλαηόηεηα λα απνζεθεύνπκε πξνγξάκκαηα
(εγθαηάζηαζε), λα απνζεθεύνπκε έγγξαθα,
εηθόλεο, βίληεν θαη ηελ αγαπεκέλε καο κνπζηθή.
Τν ζεκαληηθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζθιεξνύ
δίζθνπ είλαη πσο θξαηά ηελ πιεξνθνξία
απνζεθεπκέλε
αθόκα
θαη
όηαλ
δελ
ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα ν ειεθηξνληθόο
ππνινγηζηήο. Απηό γίλεηαη γηαηί ν ζθιεξόο
δίζθνο απνζεθεύεη ηηο πιεξνθνξίεο ζε
καγλεηηθό κέζν αθήλνληαο έλα καγλεηηθό
απνηύπσκα πάλσ ζε απηό κέζσ κίαο καγλεηηθήο
βειόλαο (Σρήκα 2.2).

Μαγλεηηθή επηθάλεηα

Μαγλεηηθή βειόλα

Σσήμα 2.2: Δζσηεξηθό
ζθιεξνύ δίζθνπ.

Υιηθό ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ
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Πσο κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πνύ αθξηβώο βξίζθεηαη ν ζθιεξόο δίζθνο
κέζα ζε έλαλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή; Η απάληεζε είλαη απιή, είλαη ην
κεγαιύηεξν ιεηηνπξγηθό εμάξηεκα ζπλήζσο κέζα ζε απηόλ θαη είλαη κεηαιιηθό
θνπηί πνπ έρεη ζρήκα νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ. Δπίζεο αλαγξάθεη
ζπλήζσο ηελ έλδεημε Hard Drive ή HD θαζώο θαη δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
απηόο έρεη όπσο, ε ρσξεηηθόηεηά ηνπ, ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ δίζθνπ
θ.α.(Σρήκα 2.3).
Φσξεηηθόηεηα

Ταρύηεηα πεξηζηξνθήο

Σσήμα 2.3: Δηηθέηα ζην πάλσ κέξνο ελόο ζθιεξνύ δίζθνπ.

Η ρσξεηηθόηεηα ηνπ δίζθνπ είλαη επίζεο έλα πνιύ ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό
θαη θαζνξίδεη ην κέγεζνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ κπνξεί απηόο λα απνζεθεύζεη. Η
ρσξεηηθόηεηα απνδίδεηαη ζε GB (Gigabytes) θαη νη ζεκεξηλνί δίζθνη έρνπλ θηάζεη
ζε ρσξεηηθόηεηα από 160GB (Gigabytes) έσο 2 ΤΒ (Terabytes). Η ηαρύηεηα
πεξηζηξνθήο ελόο δίζθνπ κεηξηέηαη ζε ζηξνθέο αλά ιεπηό (rpm) θαη πξνζδηνξίδεη
ηελ ηαρύηεηα αλάγλσζεο θαη εγγξαθήο ηνπ δίζθνπ. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε
ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηόζν πην γξήγνξε είλαη ε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη
αλάγλσζεο.
2.3 Ο επεξεπγαζηήρ (CPU)
Αλ ζπγθξίλνπκε ηε δνκή ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή κε ηελ δνκή ηνπ
αλζξώπηλνπ ζώκαηνο ζα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο ν επεμεξγαζηήο γηα ηνλ
ειεθηξνληθό ππνινγηζηή είλαη όηη θαη ν εγθέθαινο γηα ην αλζξώπηλν ζώκα. Δίλαη
δειαδή ην κέζν κε ην νπνίν ν ππνινγηζηήο ζθέπηεηαη θαη ειέγρεη ηα ππόινηπα
δνκηθά ηνπ ζπζηαηηθά. Έρεη σο ιεηηνπξγία ηελ εθηέιεζε εληνιώλ θαη ην
ζπληνληζκό ησλ ππόινηπσλ ζπζθεπώλ κεηαμύ ηνπο. Δίλαη ην εμάξηεκα πνπ
εθηειεί ηηο πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο κέζα ζε έλαλ ππνινγηζηή όκσο ρσξίο ηα
ππόινηπα εμαξηήκαηα δελ είλαη ιεηηνπξγηθό.
Η κνξθή ελόο επεμεξγαζηή απεηθνλίδεηαη ζην Σρήκα 2.4 όπνπ κηιάκε γηα έλα
νινθιεξσκέλν θύθισκα. Αλνίγνληαο ην θνπηί ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ν
επεμεξγαζηήο θξύβεηαη ζρεδόλ πάληνηε πίζσ από έλα αλεκηζηήξα γη’ απηό θαη δελ
κπνξνύκε λα ηνλ αληηθξύζνπκε απεπζείαο. Αλ επηζπκνύκε λα δνύκε πσο είλαη ζα
πξέπεη λα αθαηξέζνπκε ηνλ αλεκηζηήξα (Σρήκα 2.4).
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Σσήμα 2.4: Δπεμεξγαζηήο θαη ζύζηεκα ςύμεο.

Γηαηί όκσο ρξεζηκνπνηνύκε αλεκηζηήξα; Οη επεμεξγαζηέο ιόγσ ηεο πςειήο
ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ιόγσ ησλ πνιιώλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύλ
αλεβάδνπλ ηε ζεξκνθξαζία ζην νινθιεξσκέλν θύθισκα θαη πξνθεηκέλνπ λα
απνθύγνπκε θάπνηα δεκηά ζε απηό ρξεζηκνπνηνύκε δηάθνξα κέζα ςύμεο ηνπ
νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο έηζη ώζηε απηό λα ιεηηνπξγεί ζε επηηξεπηέο
ζεξκνθξαζίεο.
Τέηνηα κέζα ςύμεο είλαη νη ςήθηξεο θαη νη αλεκηζηήξεο επεμεξγαζηώλ. Κάπνηε
ε ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ελόο επεμεξγαζηή θαζόξηδε θαη ηελ ηαρύηεηά ηνπ.
Γειαδή όζν πην κεγάιε ήηαλ ε ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηόζν πην γξήγνξνο
ήηαλ ν επεμεξγαζηήο θαη βέβαηα ηόζν πην πνιύ ζεξκαηλόηαλ θαη ηόζν
πεξηζζόηεξε ελέξγεηα θαηαλάισλε.
Με ηελ πξόνδν όκσο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ
θαζώο θαη ηεο επηζηήκεο ηεο αξρηηεθηνληθήο επεμεξγαζηώλ ε ηαρύηεηα ελόο
επεμεξγαζηή θαζνξίδεηαη πεξηζζόηεξν από ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ (ηνλ ηξόπν πνπ
έρεη ζρεδηαζηεί εζσηεξηθά) παξά από ηελ ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Με ηηο λέεο
κεζόδνπο θαηαζθεπήο επεμεξγαζηώλ νη ζεκεξηλνί επεμεξγαζηέο θαηαλαιώλνπλ
ιηγόηεξε ελέξγεηα, ιεηηνπξγνύλ ζε κηθξόηεξεο ζπρλόηεηεο θαη απνδίδνπλ
πεξηζζόηεξε επεμεξγαζηηθή ηζρύ.
2.4 Η μνήμη RAM
Τα κέζα απνζήθεπζεο ζε έλαλ ειεθηξνληθό
ππνινγηζηή είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ γηα
επλόεηνπο ιόγνπο. Έλα κέζν απνζήθεπζεο πνπ
γλσξίζακε είλαη ην ζθιεξόο δίζθνο. Όπσο
αλαθέξακε ν ζθιεξόο δίζθνο κπνξεί λα
απνζεθεύεη θαη λα ζπγθξαηεί πιεξνθνξίεο κε
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καγλεηηθά κέζα θαη ε ηαρύηεηά ηνπ θαζνξίδεηαη από ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο
ηνπ.
Ο ζθιεξόο δίζθνο όκσο ζεσξείηαη έλα αξγό κέζν απνζήθεπζεο δηόηη πεξηέρεη
κεραληθά κέξε (πεξηζηξεθόκελν δίζθν θαη καγλεηηθή βειόλα) πνπ θαζπζηεξνύλ
ηελ ηαρύηεηα αλάγλσζεο θαη εγγξαθήο ζε απηόλ. Θα έρνπκε άιισζηε
παξαηεξήζεη ηνλ ρξόλν πνπ ιακβάλεη κία δηαδηθαζία αληηγξαθήο πνιιώλ αξρείσλ
από έλα κέζν απνζήθεπζεο ζε έλα άιιν.
Δπεηδή ινηπόλ ν ζθιεξόο δίζθνο είλαη έλα όρη θαη ηόζν γξήγνξν κέζν
απνζήθεπζεο, γηα ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηείηαη ε
κλήκε RAM (Random Access Memory) ή κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο. Απηή ε
κλήκε απνζεθεύεη πξνζσξηλά όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη από έλα
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ώζηε απηό λα ιεηηνπξγήζεη θαη κεηώλεηαη ζεκαληηθά ε
ρξήζε ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ.
Λόγσ ηεο θαηαζθεπήο ηεο ε κλήκε RAM έρεη πνιύ κεγαιύηεξε ηαρύηεηα
πξνζπέιαζεο από όηη ν ζθιεξόο δίζθνο όκσο δελ κπνξεί λα θξαηήζεη ηα
δεδνκέλα όηαλ ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο δελ ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα. Η
ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κλήκεο RAM είλαη
ηερλνινγία νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ θαη ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά
είλαη: ε ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε ρσξεηηθόηεηά ηνπο (512 MB, 1GB, 2GB),
θαη ν ηύπνο ηνπο πνπ πξνζδηνξίδεηαη από δηάθνξεο ηερλνινγίεο (DDR, DDR2 ή
DDR3) (Σρήκα 2.5).

Σσήμα 2.5: Τύπνο κλήκεο: α) DDR θαη β) SO-DIMM.

2.5 Η μηηπική πλακέηα (motherboard)
Η κεηξηθή πιαθέηα ζε έλαλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή είλαη ε βάζε πάλσ ζηελ
νπνία ζπλδένληαη όια ηα ιεηηνπξγηθά κέξε ελόο ππνινγηζηή θαη κέζσ ησλ
δηαδξόκσλ πνπ βξίζθνληαη ραξαγκέλνη πάλσ ζε απηήλ κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ
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θαη λα ζπληνλίδνληαη κεηαμύ ηνπο.
Θα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο ε
κεηξηθή πιαθέηα είλαη ηα ζεκέιηα
ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Η
κεηξηθή πιαθέηα ραξαθηεξίδεηαη
ηδηαίηεξα από ηνλ ηύπν ηνπ
επεμεξγαζηή πνπ κπνξεί λα δερηεί
θαζώο θαη από ηνλ ηύπν κλήκεο
RAM. Πάλσ ζε απηή ππάξρνπλ
ηνπνζεηεκέλεο όιεο νη ζέζεηο γηα
λα θηινμελήζνπλ ηνλ επεμεξγαζηή,
ηε κλήκε RAM, ηνλ ζθιεξό δίζθν,
ηελ θάξηα γξαθηθώλ θαζώο θαη έλα
ζύλνιν από δηάθνξα πεξηθεξεηαθά
εμαξηήκαηα.
Όιεο νη ζύξεο επηθνηλσλίαο ηνπ ππνινγηζηή κε ηνλ έμσ θόζκν βξίζθνληαη
επίζεο ελζσκαησκέλεο πάλσ ζηε κεηξηθή πιαθέηα. Η ζέζε ζηελ νπνία
ηνπνζεηείηαη ν επεμεξγαζηήο πάλσ ζηε κεηξηθή πιαθέηα νλνκάδεηαη Socket θαη
έρεη δηαθνξεηηθό ζρήκα γηα θάζε επεμεξγαζηή. Γη’ απηό ινηπόλ όηαλ επηιέγνπκε
λα αγνξάζνπκε κία κεηξηθή ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηνλ επεμεξγαζηή πνπ
επηζπκνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Ιζρύεη βέβαηα θαη ην αληίζεην. Τν ίδην
ζπκβαίλεη θαη κε ηε κλήκε RAM όπνπ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο πνπ
κπνξνύκε λα ηηο ηνπνζεηήζνπκε πάλσ ζηε κεηξηθή πιαθέηα θαη ζα πξέπεη θαη
απηέο λα είλαη ζπκβαηέο κε ηνλ ηύπν ηεο ππνδνρή (slot) ηεο κλήκεο (DDR, DDR2,
DDR3).
Δπνκέλσο, όπσο θαη κε ηνλ επεμεξγαζηή, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ
ηύπν κλήκεο πνπ ππνζηεξίδεη ε κεηξηθή πιαθέηα θάζε θνξά. Αο αλαιύζνπκε
όκσο ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινύλ ηε κεηξηθή πιαθέηα ελόο ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή.
2.6 Υποδοσή επεξεπγαζηή (socket)
Έλα από ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδεη κία κεηξηθή πιαθέηα είλαη ε
ππνδνρή ηνπ επεμεξγαζηή πνπ απηή ππνζηεξίδεη, ην ιεγόκελν Socket. Οη κεηξηθέο
πιαθέηεο θαηαζθεπάδνληαη ζύκθσλα κε ηνπο δηαζέζηκνπο επεμεξγαζηέο πνπ
ππάξρνπλ ζην εκπόξην αθνινπζώληαο ηελ ηερλνινγία πνπ απηνί ππνζηεξίδνπλ.
Τν Socket πνπ ηνπνζεηείηαη ν επεμεξγαζηήο ραξαθηεξίδεηαη από έλα
αληηπξνζσπεπηηθό όλνκα ή θσδηθό ώζηε λα γλσξίδνπλ νη ηερληθνί ην κνληέιν ηνπ
επεμεξγαζηή πνπ κπνξεί λα δερηεί ε εθάζηνηε κεηξηθή πιαθέηα. Σην Σρήκα 2.6
απεηθνλίδνληαη ηα Socket δηαθνξεηηθώλ επεμεξγαζηώλ πνπ ζπλαληάκε πάλσ ζε
κεηξηθέο πιαθέηεο θαζώο θαη ηνπο ηύπνπο επεμεξγαζηώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ.
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LGA 775

Intel Pentium D
Intel Core 2 Duo
Intel Core 2 Quad

rPGA 988A

Intel Core i7
Intel Core i5
Intel Core i3

Σσήμα 2.6: Τύπνη ππνδνρώλ επεμεξγαζηή.

2.7 Υποδοσέρ (slots) ηηρ μνήμηρ RAM πάνω ζηη μηηπική
Η κλήκε RAM είλαη έλα απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή θαη θαηέρεη ζπγθεθξηκέλε ζέζε πάλσ ζηελ κεηξηθή πιαθέηα.
Αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο κλήκεο RAM πνπ ππνζηεξίδεη ε κεηξηθή πιαθέηα έρεη
θαη δηαθνξεηηθό Slot πάλσ ζε απηή. Σην Σρήκα 2.7 απεηθνλίδνληαη νη ππνδνρέο
(slots) ηεο κλήκεο RAM πνπ ζπλαληάκε πάλσ ζηε κεηξηθή πιαθέηα ελόο
ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή.
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Με κία πξώηε καηηά ζηηο ππνδνρέο ηεο κλήκεο RAM, παξαηεξνύκε πσο
ζρεδόλ όιεο νη κεηξηθέο πιαθέηεο έρνπλ ην ίδην ζρήκα. Όκσο αλ θνηηάμνπκε πην
πξνζεθηηθά ζε δηάθνξα κνληέια κεηξηθώλ πιαθεηώλ ζα παξαηεξήζνπκε πσο ζε
νξηζκέλα κνληέια ε εγθνπή κέζα ζηελ ππνδνρή ηεο κλήκεο βξίζθεηαη ζε
δηαθνξεηηθή ζέζε. Απηή ε εγθνπή πξνζδηνξίδεη ηνλ ηύπν ηεο κλήκεο πνπ κπνξεί
λα δερηεί ε κεηξηθή πιαθέηα (Σρήκα 2.7). Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο
εγθνπήο ζηελ ππνδνρή ηεο κλήκεο RAM πάλσ ζηε κεηξηθή θαζνξίδεηαη αλ ε
κεηξηθή ππνζηεξίδεη ηύπν κλήκεο DDR, DDR2 ή DDR3.

Δγθνπέο ππνδνρήο

Δγθνπέο κλήκεο

Σσήμα 2.7: Υπνδνρέο (Slots) ηεο κλήκεο RAM.

2.8 Σύνθεζη ενόρ ηλεκηπονικού ςπολογιζηή
Τνπνζεηώληαο ηα βαζηθά εμαξηήκαηα πνπ γλσξίζακε πάλσ ζηε κεηξηθή πιαθέηα
ζηηο ππνδνρέο πνπ ηνπο αληηζηνηρνύλ, κπνξνύκε εύθνια λα ζπλζέζνπκε ηελ
θεληξηθή κνλάδα ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Σην Σρήκα 2.8 απεηθνλίδεηαη κία
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νινθιεξσκέλε ζύλζεζε ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή.

Σσήμα 2.8: Σύλζεζε Η/Υ.
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2.9 Νέερ ηεσνολογίερ ςπολογιζηών
Τα ηειεπηαία ρξόληα κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηώλ ηα
πξάγκαηα έγηλαλ πνιύ κηθξόηεξα θαη πην πξνζηηά ζηνλ ρξήζηε. Με ηελ ρξήζε
νζνλώλ αθήο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ, ηα ππνινγηζηηθά
ζπζηήκαηα άιιαμαλ κνξθή θαη ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν σο θνξεηά
ζπζηήκαηα πιένλ θαη όρη σο κεγάιεο κνλάδεο πνπ ζηέθνληαη ζηαζεξέο πάλσ ζε
έλα γξαθείν κε ηελ νζόλε ηνπο, ην πιεθηξνιόγην θαη ην πνληίθη ηνπο. Τελ πξώηε
επαλάζηαζε ηελ έθεξαλ ηα Laptops θαη ηα Notebooks όπνπ έθαλαλ ην πξώην
βήκα ζηνλ θόζκν ηεο θνξεηήο πιεξνθόξεζεο.
Έλα κεγάιν κέξνο ησλ ρξεζηώλ Η/Υ παγθνζκίσο ρξεζηκνπνηνύλ σο βαζηθό
ππνινγηζηηθό ζύζηεκα ησλ θνξεηό ππνινγηζηή (Laptop) ελώ ηα 3 ηειεπηαία
ρξόληα έρεη απμεζεί δξακαηηθά ε ρξήζε ησλ ηακπιεηώλ (Tablets) θαη ησλ έμππλσλ
ηειεθώλσλ (Smartphones) κεηά ηελ επαλάζηαζε πνπ έθεξε ε νζόλε αθήο. (Σρήκα
2.9).

Σσήμα 2.9: Σύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα.

3
1

Σα ππώηα μος βήμαηα
με ηο Getcoding
3.1 Σο παισνίδι ηος Getcoding
Μέζα από ην παηρλίδη ηνπ Getcoding καζαίλνπκε ηηο βαζηθέο
έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. Είλαη εύθνιν θαη δελ
ρξεηάδνληαη εηδηθέο γλώζεηο! Σθνπόο ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ
παηρληδηνύ είλαη λα νδεγήζνπκε ηελ Ίξηο θαη ηνλ Θαιή λα
πηάζνπλ ην ρξπζό λόκηζκα γλσξίδνληαο θαη θαηαλνώληαο κε
ηνλ ηξόπν απηό ηα δηαγξάκκαηα ξνήο, ηνπο βαζηθνύο
αιγόξηζκνπο, ηηο επαλαιήςεηο θαη ηηο ππνζέζεηο.
Σρεηηθά κε ηα νλόκαηα πνπ δόζεθαλ ζηνπο ήξσεο καο, ν
Θαιήο (640 ή 624 π.Φ. έσο 546 π.Φ.) είλαη ν αξραηόηεξνο
πξνζσθξαηηθόο θηιόζνθνο, ν πξώηνο ησλ επηά ζνθώλ ηεο
αξραηόηεηαο,
καζεκαηηθόο,
θπζηθόο,
αζηξνλόκνο,
κεραληθόο, θαη κεηεσξνιόγνο.
Η Ίξηο ήηαλ θαηά ηελ ειιεληθή κπζνινγία δεπηεξεύνπζα
ζεόηεηα ηνπ Οιύκπνπ, αλαθεξόκελε θαη σο κία από ηηο
Άξππηεο. Αλήθε ζηελ αθνινπζία ησλ ζεώλ κε θαζήθνληα
αγγειηαθόξνπ όκνηα κε εθείλα ηνπ Εξκή.
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3.2 Η δομή ηηρ ακολοςθίαρ
Σε έλα πξόγξακκα κία πνιύ ζεκαληηθή δνκή είλαη ε δνκή ηεο αθνινπζίαο.
Σύκθσλα κε απηή ηε δνκή νη εληνιέο ζε έλα πξόγξακκα εθηεινύληαη ε κία κεηά
ηελ άιιε «αθνινπζηαθά». Αο γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηε δνκή ηεο αθνινπζίαο
κέζα από ην παηρλίδη ηνπ Getcoding (Σρ. 3.1).

σήμα 3.1: Εηθόλα παηρληδηνύ.

Σε απηό ην παηρλίδη ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπκε ηε δηαδξνκή πνπ ζα θάλεη ν
Θαιήο γηα λα θηάζεη ην λόκηζκα θαη λα πεξάζεη ζηελ επόκελε πίζηα. Σε απηό ην
πξόγξακκα ν Θαιήο κπνξεί λα πξνρσξάεη έλα βήκα κπξνζηά, λα ζηξίβεη
αξηζηεξά ή δεμηά. Τα βήκαηα πνπ επηηξέπεηαη λα πξνρσξήζεη είλαη όζα θαη ηα
ηεηξάγσλα πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα πιέγκα ζηελ νζόλε. Παξαηεξώληαο ην κνλνπάηη
πξνο ην λόκηζκα ζα δνύκε θαη άιινπο πεηξαζκνύο όπσο ειεθηξνληθό παηρλίδη θαη
θαθέο, όκσο ζηόρνο είλαη λα πξνγξακκαηίζνπκε ην παηρλίδη ώζηε ν Θαιήο λα
θηάζεη ζην λόκηζκα.
Αο πάξνπκε έλα κνιύβη θαη αο αξηζκήζνπκε ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεη ν
Θαιήο κέρξη ην λόκηζκα. Σην Σρήκα 3.2 έρνπκε βάιεη αξηζκνύο ζηα ηεηξάγσλα
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ηεο ζσζηήο δηαδξνκήο. Έρνπκε αξηζκήζεη ηα βήκαηα θαη ηηο θηλήζεηο πνπ πξέπεη
λα θάλεη ν Θαιήο θαη όπσο βιέπνπκε ζα πξέπεη λα θάλεη ηξία βήκαηα εκπξόο, λα
ζηξίςεη δεμηά θαη έπεηηα δύν βήκαηα εκπξόο γηα λα θηάζεη ην λόκηζκα.

σήμα 3.2: Εηθόλα παηρληδηνύ.

Γηα λα πξνγξακκαηίζνπκε απηό ην παηρλίδη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε δνκή ηεο
αθνινπζίαο θαη ζα δώζνπκε εληνιέο ζηνλ Θαιή. Οη εληνιέο πνπ έρνπκε ζηε
δηάζεζή καο είλαη νη αθόινπζεο:

Επνκέλσο, ζύκθσλα κε ηε παξαπάλσ εηθόλα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
ηξεηο εληνιέο «πξνρώξα», κία εληνιή «ζηξίςε δεμηά» θαη δύν αθόκα εληνιέο
«πξνρώξα» γηα λα νδεγήζνπκε ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα. Τν πξόγξακκα (Σρ. 3.3)
θαζώο εθηειείηαη παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ζην Σρήκα 3.4.
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1
2
3
σήμα 3.3: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.

4
5
6

Ννκίδσ είλαη
απιό λα ην θάλσ!
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Κνίηα πσο πξνρσξά ν Θαιήο!
Όπσο ηνλ πξνγξακκαηίζακε!
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σήμα 3.4: Εηθόλα παηρληδηνύ.

Αο θάλνπκε ιίγν πην δύζθνιε ηε δηαδξνκή πξνο ην λόκηζκα θαη αο
πξνζπαζήζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε δνκή ηεο αθνινπζίαο κε πεξηζζόηεξεο
εληνιέο απηή ηε θνξά ζηελ πίζηα ηνπ Σρήκαηνο 3.5.

σήμα 3.5: Εηθόλα παηρληδηνύ.
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Σε απηή ηελ πίζηα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πεξηζζόηεξεο εληνιέο
αθνινπζηαθά γηαηί ην κνλνπάηη πξνο ην λόκηζκα είλαη κεγαιύηεξν. Αιιάδεη όκσο
θαη ε δηαδξνκή πξνο ην λόκηζκα θαη πξέπεη λα βξνύκε ηε λέα δηαδξνκή ε νπνία
παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα (Σρ. 3.6). Έηζη, ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεη ν
Θαιήο είλαη:

σήμα 3.6: Εηθόλα παηρληδηνύ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Να πξνρσξήζεη κία θνξά κπξνζηά
Να ζηξίςεη αξηζηεξά
Να πξνρσξήζεη δύν θνξέο κπξνζηά
Να ζηξίςεη δεμηά
Να πξνρσξήζεη δύν θνξέο κπξνζηά
Να ζηξίςεη αξηζηεξά
Να πξνρσξήζεη δύν θνξέο κπξνζηά
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Τν πξόγξακκα ινηπόλ έρεη
πεξηζζόηεξεο
εληνιέο
θαη
ρξεζηκνπνηώληαο ηε δνκή ηεο
αθνινπζίαο θαη ηηο εληνιέο πνπ
έρνπκε κάζεη κέρξη ηώξα,
γξάθεηαη όπσο ζην δηπιαλό
Σρήκα 3.7.

Δελ είλαη πνιιέο νη
εληνιέο πνπ ζα πξέπεη
λα βάισ ζε κηα
αθνινπζία;

σήμα 3.7: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.

Η δνκή ηεο αθνινπζίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδόλ ζε όια ηα πξνγξάκκαηα πνπ
γξάθνπκε όκσο πνιιέο θνξέο γηα λα ιύζνπκε έλα πξόβιεκα, ζαλ απηό ηνπ Θαιή
κε ην λόκηζκα, ρξεηάδεηαη λα εθηειέζνπκε πνιιέο εληνιέο αθνινπζηαθά κέρξη λα
ιπζεί ην πξόβιεκά καο. Σηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε πξνγξακκαηίζεη κέρξη ηώξα
ν Θαιήο έρεη λα πξνρσξήζεη πεξίπνπ 10 ηεηξάγσλα κέρξη λα θηάζεη ζην λόκηζκα
θαη εκείο γξάςακε κέρξη 10 εληνιέο αθνινπζηαθά γηα λα νδεγήζνπκε ηνλ Θαιή
ζην λόκηζκα. Τη γίλεηαη όκσο αλ ν Θαιήο έρεη λα ηαμηδέςεη 100 ή 1000 ηεηξάγσλα
κέρξη ην λόκηζκα; Με ηε δνκή ηεο αθνινπζίαο ζα πξέπεη λα γξάςνπκε 1000
εληνιέο θάηη πνπ ζα καο πάξεη πάξα πνιύ θαηξό γηα λα ην πξαγκαηνπνηήζνπκε.
Γηα ην ιόγν απηό, ππάξρεη κία άιιε πνιύ ζεκαληηθή πξνγξακκαηηζηηθή δνκή, ε
δνκή ηεο επαλάιεςεο.
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3.3 Η δομή ηηρ επανάλητηρ
Η δνκή ηεο επαλάιεςεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα
πξνγξάκκαηα γηα λα επαλαιακβάλνπκε πνιιέο
θνξέο έλα
ηκήκα
θώδηθα.
Γηα λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε κία επαλάιεςε ζηνλ
πξνγξακκαηηζκό ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε δύν
πξάγκαηα:
1. Πόζερ θοπέρ θέλοςμε να επαναλάβοςμε κάηι;
2. Σι θέλοςμε να επαναλάβοςμε;
Σην παξάδεηγκα ηεο εηθόλαο ηνπ Σρήκαηνο 3.8 ζα πξνζπαζήζνπκε λα
νδεγήζνπκε θαη πάιη ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα. Όπσο παξαηεξνύκε ε δηαδξνκή
είλαη πνιύ εύθνιε θαη ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε απιά επζεία κέρξη ην λόκηζκα.
Μία ιύζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο κε πξόγξακκα ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 6
εληνιέο «πξνρώξα» κε ηε δνκή ηεο αθνινπζίαο γηα λα νδεγήζνπκε ηνλ Θαιή ζην
λόκηζκα. Η ιύζε απηή παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 3.9α. Όπσο παξαηεξνύκε ην
πξόγξακκά καο είλαη αξθεηά κεγάιν θαη ρξεζηκνπνηνύκε δηαξθώο ηελ ίδηα
εληνιή.

σήμα 3.8: Εηθόλα παηρληδηνύ.
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Επεηδή επαλαιακβάλνπκε δηαξθώο ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε κία δνκή επαλάιεςεο θαη κέζα ζε απηήλ λα ηνπνζεηήζνπκε
ηελ εληνιή ή ηηο εληνιέο πνπ επηζπκνύκε λα επαλαιάβνπκε αθνύ γλσξίδνπκε ηνλ
αξηζκό ησλ επαλαιήςεσλ. Επνκέλσο ην πξόγξακκα κε δνκή επαλάιεςεο ζα είλαη
όπσο απηό πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε εηθόλα ηνπ Σρήκαηνο 3.9(β).

σήμα 3.9: α) Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα θαη β) δνκή επαλάιεςεο.

Έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο δνκήο επαλάιεςεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό είλαη ζην
παηρλίδη πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 3.10. Ο Θαιήο ζα πξέπεη λα θηάζεη ζηνλ
ηεξκαηηζκό θαη λα πάξεη ην λόκηζκα γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ επόκελε πίζηα.

σήμα 3.10: Εηθόλα παηρληδηνύ.
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Πξέπεη όκσο λα αθνινπζήζεη κία δηαδξνκή πξνρσξώληαο θαη ζηξίβνληαο δεμηά ή
αξηζηεξά αθνινπζώληαο ην κνλνπάηη. Υπάξρνπλ πάιη δηάθνξνη πεηξαζκνί ζην
δξόκν γηα ην λόκηζκα, όκσο ν πξνγξακκαηηζηήο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ην
παηρλίδη ώζηε λα αθνινπζήζεη ηε ζσζηή δηαδξνκή. Ο Θαιήο κπνξεί λα πξνρσξά
έλα-έλα ηεηξάγσλν ζην πιέγκα ηεο νζόλεο όπσο έρνπκε εμεγήζεη θαη ζηα
πξνεγνύκελα παξαδείγκαηα (Σρ. 3.11). Αο πάξνπκε έλα κνιύβη θαη αο
δσγξαθίζνπκε ηε ζσζηή δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα θάλεη ν Θαιήο κέρξη λα θηάζεη
ζην λόκηζκα!

σήμα 3.11: Εηθόλα παηρληδηνύ.

Όπσο παξαηεξνύκε από ηελ ζεκεησκέλε εηθόλα ν
Θαιήο ζα πξέπεη λα επαλαιάβεη 6 θνξέο έλα
ζπγθεθξηκέλν ζύλνιν θηλήζεσλ όπσο απηό ζηε
δηπιαλή εηθόλα. Αλ επαλαιάβεη απηέο ηηο θηλήζεηο 6
θνξέο αθξηβώο ζα βξεζεί έλα βήκα πξηλ ην λόκηζκα
(Σρ. 3.12).
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σήμα 3.12: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα θαη εηθόλα ηνπ παηρληδηνύ.

Αθνύ θηάζνπκε έλα βήκα πξηλ ην λόκηζκα κπνξνύκε λα εθηειέζνπκε κία
θίλεζε «πξνρώξα» θαη λα πάξνπκε ην λόκηζκα γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ
επόκελε πίζηα. Τν πξόγξακκά καο ινηπόλ ζα είλαη όπσο απηό πνπ παξνπζηάδεηαη
ζηε ζπλέρεηα (Σρ. 3.13):
Ννκίδσ όηη ηώξα ν
πξνγξακκαηηζκόο είλαη
πην επηζηεκνληθόο!

σήμα 3.13: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.
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Η δνκή ηεο επαλάιεςεο καο βνεζάεη λα γξάθνπκε έλα ηκήκα θώδηθα κόλν κία
θνξά θαη λα ην επαλαιακβάλνπκε όζεο θνξέο επηζπκνύκε ώζηε λα ιύζνπκε έλα
πξόβιεκα. Φξεζηκνπνηώληαο απηή ηε δνκή κπνξνύκε λα κεηώζνπκε πνιύ ηνλ
αξηζκό ησλ εληνιώλ πνπ γξάθνπκε ζε έλα πξόγξακκα θαζώο θαη ηνλ ρξόλν πνπ
ρξεηάδεηαη γηα λα γξάςνπκε έλα πξόγξακκα.
Σπλδπάδνληαο ηε δνκή ηεο αθνινπζίαο θαη ηε δνκή ηεο επαλάιεςεο κπνξνύκε
λα γξάςνπκε πξνγξάκκαηα πνπ ιύλνπλ πνιύ γξήγνξα έλα κεγάιν αξηζκό
πξνβιεκάησλ. Η δνκή ηεο επαλάιεςεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζζόηεξεο
από κία θνξέο κέζα ζε έλα πξόγξακκα αλ απηό ρξεηάδεηαη. Πνιιά πξνβιήκαηα
γηα λα ιπζνύλ ρξεηάδεηαη λα επαλαιάβνπλ αξθεηέο θνξέο δύν ή πεξηζζόηεξεο
δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο. Αο δνύκε έλα ηέηνην παξάδεηγκα κε ηνλ Θαιή θαη ην
λόκηζκα όπνπ απηή ηε θνξά ν Θαιήο πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλα κνηίβν
δηαδξνκήο πνπ ζηελ πνξεία αιιάδεη ζε έλα δηαθνξεηηθό κνηίβν κέρξη λα θηάζεη
ζην λόκηζκα (Σρ. 3.14). Σηελ εηθόλα ηνπ Σρήκαηνο 3.15 έρνπκε ζεκεηώζεη ηε
δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα θάλεη ν Θαιήο κέρξη ην λόκηζκα.

σήμα 3.14: Εηθόλα παηρληδηνύ.
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σήμα 3.15: Εηθόλα παηρληδηνύ.
Τα ζθνύξα γθξη βειάθηα δείρλνπλ ην κνηίβν πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε
κέρξη ηε κέζε ηεο δηαδξνκήο ελώ ηα αλνηρηά γθξη βειάθηα δείρλνπλ ην κνηίβν πνπ
πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε κέρξη έλα βήκα πξηλ ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο πξνο ην
λόκηζκα. Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δύν δνκέο επαλάιεςεο αθνινπζηαθά
ώζηε λα επαλαιάβνπκε ηα δύν κνηίβα πνπ ζρεδηάζακε. Έπεηηα ζα εθηειέζνπκε
κία εληνιή «πξνρώξα» γηα λα θηάζνπκε ζην λόκηζκα. Ο θώδηθαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ν αθόινπζνο (Σρ. 3.16).

Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding

53

σήμα 3.16: Δηάγξακκά ξνήο ηνπ θώδηθα θαη εηθόλα παηρληδηνύ.

Σε απηό ην παξάδεηγκα νη δύν δνκέο πξέπεη λα επαλαιεθζνύλ 3 θνξέο ε θάζε
κηα ώζηε λα θηάζνπκε ην Θαιή κέρξη ην ηειεπηαίν βήκα πξηλ ην λόκηζκα. Η
πξώηε επαλάιεςε θηάλεη ηνλ Θαιή αθξηβώο κέρξη ηε κέζε ηεο δηαδξνκήο.
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Η δεύηεξε επαλάιεςε θηάλεη ηνλ Θαιή αθξηβώο έλα βήκα πξηλ ην λόκηζκα. Η
ηειεπηαία εληνιή «πξνρώξα» νδεγεί ηνλ Θαιή πάλσ ζην λόκηζκα. Αλάινγα κε ην
πξόβιεκα πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ε δνκή ηεο επαλάιεςεο
ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθά. Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα καο κπεξδέςεη θαη έλα
πξόβιεκα λα γίλεη ζπαδνθεθαιηά ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη πνιύ απιό. Έλα
παξάδεηγκα είλαη ε επόκελε πίζηα ηνπ παηρληδηνύ όπνπ ζα πξέπεη κε κία εληνιή
επαλάιεςεο κόλν λα πξνγξακκαηίζνπκε ηνλ Θαιή ώζηε λα θηάζεη ζην λόκηζκα
(Σρ. 3.17).

σήμα 3.17: Εηθόλα παηρληδηνύ.

Η δηαδξνκή πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν Θαιήο παξνπζηάδεηαη απιή, όκσο
πσο ζα κπνξνύζακε λα πξνγξακκαηίζνπκε ην παηρλίδη ώζηε λα θηάζεη ζην
λόκηζκα κε κία κόλν επαλάιεςε; Αλ κειεηήζνπκε ιίγν ην κνηίβν ηεο δηαδξνκήο
γηα απηήλ ηελ πίζηα ηνπ παηρληδηνύ ζα δνύκε πσο ν Θαιήο ζα πξέπεη λα
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πξνρσξήζεη 5 βήκαηα θαη έπεηηα λα ζηξίςεη δεμηά. Αλ ην θάλεη απηό
επαλαιακβαλόκελα 3 θνξέο ζα θηάζεη έλα βήκα πξηλ ην λόκηζκα. Σηελ εηθόλα ηνπ
Σρήκαηνο 3.18 έρνπκε ζρεδηάζεη ηε δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα θάλεη ν Θαιήο κέρξη
ην λόκηζκα θαη έρνπκε αξηζκήζεη ηα βήκαηα. Ο θώδηθαο ηνπ πξνγξάκκαηνο
παξνπζηάδεηαη ζηελ δηπιαλή εηθόλα. Σην ηέινο ηεο επαλάιεςεο ρξεζηκνπνηνύκε
κία εληνιή «πξνρώξα» ώζηε λα νδεγήζνπκε ηνλ Θαιή πάλσ ζην λόκηζκα.

σήμα 3.18: Εηθόλα παηρληδηνύ θαη δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.

Πνιιέο θνξέο ζε έλα πξόβιεκα βξηζθόκαζηε αληηκέησπνη κε κία ή
πεξηζζόηεξεο δηαθνξεηηθέο επηινγέο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε ώζηε λα ην
επηιύζνπκε. Μέρξη ζηηγκήο έρνπκε γλσξίζεη ηε δνκή ηεο αθνινπζίαο θαη ηεο
επαλάιεςεο θαη έρνπκε αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα πνπ ιύλνληαη κε έλαλ ηξόπν.
Τη γίλεηαη όκσο αλ έλα πξόβιεκα απαηηεί κία ε πεξηζζόηεξεο επηινγέο από εκάο
ώζηε λα ιπζεί; Γηα λα κπνξέζνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ζηνλ
πξνγξακκαηηζκό ππάξρεη ε δνκή ηεο επηινγήο.
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3.4 Η δομή ηηρ επιλογήρ
Μπνξνύκε λα θαληαζηνύκε ηε δνκή ηεο επηινγήο ζαλ έλα κνλνπάηη όπνπ
δηαθιαδώλεηαη ζε δύν δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα θαη εκείο βξηζθόκαζηε ζηε κέζε
θαη πξέπεη λα δηαιέμνπκε πνην από ηα δύν κνλνπάηηα πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά
καο ζα αθνινπζήζνπκε. Η απόθαζε πνπ ζα πάξνπκε γηα ην κνλνπάηη πνπ ζα
αθνινπζήζνπκε επεξεάδεηαη από δηάθνξα εκπόδηα ή δηάθνξα γεγνλόηα πνπ
κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ θαζώο πξνρσξάκε. Έηζη γηα παξάδεηγκα, αλ βιέπνπκε πσο
ην έλα κνλνπάηη δελ νδεγεί εθεί πνπ εκείο ζέινπκε λα πάκε, πξνθαλώο ζα
δηαιέμνπκε ην άιιν. Απηό πνπ καο επεξεάδεη ώζηε λα πάξνπκε ηελ απόθαζε γηα
ην πνην κνλνπάηη ζα δηαιέμνπκε, ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, θαιείηαη ζςνθήκη. Η
κνξθή κίαο δνκήο επηινγήο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό είλαη ε αθόινπζε (Σρ. 3.19).

σήμα 3.19: Δηάγξακκα ξνήο ηεο δνκήο επηινγήο.
Αλάινγα κε ηε ζπλζήθε πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν «π.ρ. εκπόδην επζεία;» αλ ε
ζπλζήθε απηή ηζρύεη (ΝΑΙ), αλ δειαδή ππάξρεη εκπόδην κπξνζηά καο ζα
εθηειεζηεί ε εληνιή «ζηξίςε αξηζηεξά». Αλ όκσο ε ζπλζήθε απηή δελ ηζρύεη
(ΟΦΙ) ζα εθηειεζηεί ε εληνιή «ζηξίςε δεμηά». Έπεηηα από απηή ηελ δηαδηθαζία,
όπνηα θαη λα είλαη ε επηινγή πνπ έγηλε ζα εθηειεζηεί ε εληνιή «πξνρώξα». Με
απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε δνκή ηεο επηινγήο κε
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θάζε θνξά ώζηε λα επηιύζνπκε δηάθνξα πξνβιήκαηα. Αο
δνύκε έλα παξάδεηγκα ρξήζεο απηήο ηεο δνκήο ζε κία επόκελε πίζηα ηνπ
παηρληδηνύ καο κε ην Θαιή θαη ην λόκηζκα.
Σε απηό ην παξάδεηγκα ζα πξέπεη λα νδεγήζνπκε ην Θαιή ζην λόκηζκα
ρξεζηκνπνηώληαο νπσζδήπνηε κία δνκή επαλάιεςεο. Εδώ δεκηνπξγείηαη ην
εξώηεκα πσο ζα γίλεη απηό κε κία δνκή επαλάιεςεο αθνύ ην κνηίβν ηεο
δηαδξνκήο θάζε θνξά αιιάδεη θαη δελ είλαη πάληνηε ίδην όπσο ζηα πξνεγνύκελα

Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding

57

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε; Τε ιύζε έξρεηαη λα δώζεη ε δνκή ηεο επηινγήο.
Η δνκή ηεο επηινγήο καο επηηξέπεη λα επηιέμνπκε δηάθνξεο ζπλζήθεο θαη λα
θάλνπκε δηάθνξεο επηινγέο. Σηε ζπλέρεηα απεηθνλίδνληαη νη ζπλζήθεο πνπ
κπνξνύκε λα επηιέμνπκε (Σρ. 3.20).

σήμα 3.20: Εηθόλα παηρληδηνύ θαη επηινγέο ηεο ζπλζήθεο.

Αλ παξαηεξήζνπκε ηε δηαδξνκή έσο ην λόκηζκα ζα δνύκε πσο ν Θαιήο ζα
πξέπεη πάληνηε λα πξνρσξά δύν βήκαηα εκπξόο θαη θάζε θνξά λα ζηξίβεη
αξηζηεξά ή δεμηά αλάινγα ζε πνην ηκήκα ηεο δηαδξνκήο βξίζθεηαη. Έηζη, ζηελ
πξώηε ζηξνθή ζα πξέπεη λα ζηξίςεη δεμηά, ζηελ δεύηεξε αξηζηεξά, ζηελ ηξίηε
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πάιη αξηζηεξά, ζηελ ηέηαξηε δεμηά, ζηελ πέκπηε αξηζηεξά, ζηελ έθηε αξηζηεξά
θαη ζηελ έβδνκε δεμηά όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ αθόινπζε εηθόλα (Σρ. 3.21).

σήμα 3.21: Εηθόλα παηρληδηνύ.

Θα πξέπεη ινηπόλ κέζα ζηε δνκή ηεο επαλάιεςεο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κία
δνκή επηινγήο πνπ ζα θάλεη ηνλ Θαιή λα ζηξίβεη δεμηά ή αξηζηεξά όηαλ βξίζθεηαη
ζε θάπνηα από ηηο 7 ζηξνθέο ηεο δηαδξνκήο. Θα πξέπεη ινηπόλ λα επηιέμνπκε ηε
ζσζηή ζπλζήθε πνπ ζα καο δώζεη ιύζε ζε απηό ην πξόβιεκα. Μία πνιύ θαιή
επηινγή ζπλζήθεο είλαη ε «μονοπάηι δεξιά;» όπνπ όηαλ ν Θαιήο θηάλεη ζε κία
ζηξνθή ζα ειέγρεη αλ ππάξρεη κνλνπάηη ζηα δεμηά ηνπ θαη αλ ππάξρεη ζα ζηξίβεη
δεμηά αιιηώο ζα ζηξίβεη αξηζηεξά (Σρ. 3.22).

σήμα 3.22: Επηινγέο ζπλζήθεο.
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Επνκέλσο ν Θαιήο ζα πξέπεη λα θάλεη δύν βήκαηα εκπξόο, λα ειέγρεη αλ
ππάξρεη κνλνπάηη δεμηά ηνπ, λα ζηξίβεη δεμηά ή αξηζηεξά αλάινγα κε ηε ζπλζήθε
θαη λα επαλαιακβάλεη ηελ δηαδηθαζία απηή κέρξη λα θηάζεη έλα βήκα πξηλ ην
λόκηζκα. Αθνύ βξίζθεηαη έλα βήκα πξηλ ην λόκηζκα κε κία εληνιή «πξνρώξα» ζα
κπνξέζεη λα θηάζεη ζε απηό. Πόζεο θνξέο όκσο πξέπεη λα επαλαιάβνπκε απηή
ηελ δηαδηθαζία; Η απάληεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα είλαη όζεο ζηξνθέο
ππάξρνπλ, δειαδή επηά (7). Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν θώδηθαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο απηνύ (Σρ. 3.23).

Τώξα θαηάιαβα ηη
είλαη ε δνκή ηεο
επηινγήο!

σήμα 3.23: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.
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3.5 Μία διαθοπεηική δομή επανάλητηρ
Πνιιέο θνξέο δελ γλσξίδνπκε από ηελ
αξρή πόζεο θνξέο επηζπκνύκε λα
πξαγκαηνπνηήζνπκε κία επαλάιεςε.
Φαληαζηείηε ινηπόλ ζην παηρλίδη κε ηνλ
Θαιή θαη ην λόκηζκα λα πξέπεη λα
εθηειέζεηε δηαξθώο κία δηαδξνκή κέρξη ν
Θαιήο λα θηάζεη θαη λα πάξεη ην
λόκηζκα. Η δνκή επαλάιεςεο απηή δελ
πξνζδηνξίδεη
ηνλ
αξηζκό
ησλ
επαλαιήςεσλ
αιιά
ειέγρεη
αλ
ηθαλνπνηείηαη κία ζπλζήθε ή όρη όπσο
«πήξεο ην λόκηζκα;». Όζν ν Θαιήο δελ
έρεη πάξεη ην λόκηζκα ε επαλάιεςε
ζπλερίδεηαη. Αο δνύκε ινηπόλ ηελ
επόκελε πίζηα ηνπ παηρληδηνύ καο όπνπ
καο αλαγθάδεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ
λέα επαλαιεπηηθή δνκή (Σρ. 3.24).

σήμα 3.24: Εηθόλα παηρληδηνύ θαη δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.

Μειεηώληαο ηε δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν Θαιήο ζα δνύκε πσο
έρεη κόλν ζηξνθέο αξηζηεξά. Επνκέλσο αλ δίλακε εληνιή ζηνλ Θαιή λα ειέγρεη
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αλ ππάξρεη κνλνπάηη αξηζηεξά ηνπ λα ζηξίβεη αξηζηεξά αιιηώο λα πξνρσξά έλα
βήκα ηόηε ζα έθηαλε ζην λόκηζκα θαη ε επαλάιεςε ζα ηεξκαηηδόηαλ όηαλ απηόο
έπαηξλε ην λόκηζκα. Αλ δελ ππάξρεη ζηξνθή αξηζηεξά, ε δνκή επηινγήο δελ
εθηειεί θάπνηα ελέξγεηα θαη ζπλερίδεη κε ηελ επόκελε εληνιή «πξνρώξα»
νδεγώληαο ηνλ Θαιή έλα βήκα πνην θνληά ζην λόκηζκα. Αλ ππάξρεη κνλνπάηη
αξηζηεξά ηνπ Θαιή ηόηε εθηειείηαη ε εληνιή «ζηξίςε αξηζηεξά» θαη έπεηηα ε
εληνιή «πξνρώξα». Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη έσο όηνπ ν Θαιήο πάξεη ην
λόκηζκα (Σρ. 3.25).

Μπνξνύκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε όζεο
δνκέο επηινγήο ζέινπκε
κέζα ζε κηα δνκή
επαλάιπςεο;

σήμα 3.25: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.

Σε απηό ην ζεκείν ζα ξσηνύζε θαλείο: εληάμεη απηό ήηαλ
αξθεηά εύθνιν γηαηί ππάξρνπλ κόλν ζηξνθέο αξηζηεξά, ηη
γίλεηαη αλ ππάξρνπλ θαη ζηξνθέο δεμηά γηα ηνλ Θαιή; Όζν
ππάξρνπλ δνκέο επηινγήο ηα πξάγκαηα είλαη πνιύ απιά.
Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε όζεο δνκέο επηινγήο
ζέινπκε κέζα ζε έλα πξόγξακκα θαη λα ιύζνπκε πην
ζύλζεηα πξνβιήκαηα θάλνληαο ζπλδπαζκό ησλ ηξηώλ
δνκώλ: ηεο αθνινπζίαο, ηεο επηινγήο θαη ηεο επαλάιεςεο.
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Αο δνύκε έλα παξάδεηγκα από ηελ επόκελε πίζηα ηνπ παηρληδηνύ καο (Σρ. 3.26).

σήμα 3.26: Εηθόλα παηρληδηνύ.

Εδώ ηα πξάγκαηα κνηάδνπλ κε ιαβύξηλζν. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα όζν δύζθνιν
θαη λα παξνπζηάδεηαη είλαη πνιύ απιό. Είλαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ
πξνεγνύκελε πίζηα ηνπ παηρληδηνύ κόλν πνπ πξέπεη λα ππνινγίζνπκε πσο
ππάξρνπλ θαη ζηξνθέο δεμηά θαη αξηζηεξά. Επνκέλσο αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε άιιε
κία δνκή επηινγήο ζην πξνεγνύκελν πξόγξακκα όπνπ ζα ειέγρεη θαη γηα ηηο δεμηέο
ζηξνθέο ην πξόβιεκά καο ζα ιπζεί άκεζα θαη ζα θάλνπκε ηνλ Θαιή λα ιύζεη ηνλ
ιαβύξηλζν θαη λα πάξεη ηνλ ζεζαπξό. Η πξώηε δνκή επηινγήο ειέγρεη αλ ππάξρεη
κνλνπάηη δεμηά θαη νδεγεί ηνλ Θαιή λα ζηξίςεη δεμηά ελώ ε δεύηεξε δνκή
επηινγήο ειέγρεη αλ ππάξρεη κνλνπάηη ζηα αξηζηεξά θαη νδεγεί ηνλ Θαιή λα
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ζηξίςεη αξηζηεξά. Έπεηηα εθηειεί κία εληνιή «πξνρώξα». Η δηαδηθαζία απηή
επαλαιακβάλεηαη εσζόηνπ ν Θαιήο θηάζεη ην λόκηζκα (Σρ. 3.27).

Απηό κάιηζηα!
Απηό είλαη πξνγξακκαηηζκόο!

σήμα 3.27: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.

Υπάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ απαηηνύλ πεξηζζόηεξεο επηινγέο γηα λα επηιπζνύλ
θαη δπζθνιεύνπλ πεξηζζόηεξν ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπο. Σε απηά ηα πξνβιήκαηα
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε δνκέο επηινγήο κε δηάθνξεο ζπλζήθεο. Επηιέγνληαο
θαηάιιειε ζπλζήθε επηινγήο ην πξόγξακκά καο κπνξεί λα ιπζεί πνιύ εύθνια,
ελώ επηιέγνληαο κία ιηγόηεξε θαηάιιειε ζπλζήθε κπνξεί λα δπζθνιεπηνύκε λα
πξνγξακκαηίζνπκε ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο καο. Αο δνύκε έλα παξάδεηγκα ηεο
ηειεπηαίαο πίζηαο ηνπ παηρληδηνύ καο κε ηνλ Θαιή (Σρ. 3.28).
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σήμα 3.28: Εηθόλα παηρληδηνύ.

Τη λα θάλσ;

Σε απηή ηελ πίζηα ν Θαιήο έρεη λα
αληηκεησπίζεη εθηόο από ηελ ζσζηή
δηαδξνκή θαη πνιιά εκπόδηα ζηνλ δξόκν
ηνπ γηα ην λόκηζκα. Εθόζνλ ππάξρνπλ
πνιιά εκπόδηα θαζώο θαη δηάθνξα
κνλνπάηηα αλ κειεηήζνπκε ιίγν ηελ
δηαδξνκή ζα παξαηεξήζνπκε πσο
κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε δνκή
επηινγήο γηα λα απνθύγνπκε εκπόδηα ζην
δξόκν καο θαη ηε δνκή επηινγήο γηα λα
αθνινπζήζνπκε κνλνπάηηα δίλνληαο
εληνιή θάζε θνξά ζην Θαιή λα ζηξίςεη
πξνο ηελ θαηάιιειε θαηεύζπλζε.
Μία ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε κέζα ζηε δνκή ηεο
επαλάιεςεο δύν δνκέο επηινγήο πνπ
ειέγρνπλ αλ ππάξρεη εκπόδην ζηα δεμηά
ηνπ Θαιή ή αλ ππάξρεη κνλνπάηη ζηα
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δεμηά ηνπ Θαιή. Αλ ππάξρεη εκπόδην ζηα
δεμηά ηνπ ηόηε δίλνπκε εληνιή ζηνλ Θαιή
λα ζηξίςεη αξηζηεξά γηα λα κελ πέζεη
πάλσ ζην εκπόδην. Αλ ππάξρεη κνλνπάηη
ζηα δεμηά ηνπ Θαιή ηόηε ιέκε ζηνλ Θαιή
λα ζηξίςεη δεμηά γηα λα αθνινπζήζεη απηό
ην κνλνπάηη. Μειεηώληαο ηε δηαδξνκή
ζηελ εηθόλα ζα δνύκε όηη ζηα δεμηά ηνπ
Θαιή ζα ππάξρεη πάληα έλα κνλνπάηη ή
έλα εκπόδην κέρξη ην λόκηζκα. Επνκέλσο
κία ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη απηή
πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ θώδηθα πνπ
γξάςακε. Πάληα κεηά ηνλ έιεγρν ησλ
ζπλζεθώλ ν Θαιήο πξνρσξά έλα βήκα
θαη ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη έσο
όηνπ πάξεη ην λόκηζκα (Σρ. 3.29).

Φπζηθά Ίξηο!

σήμα 3.29: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.
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3.6 Πίζυ από ηα παισνίδια και ηα διαγπάμμαηα
Μέρξη ηώξα έρνπκε κειεηήζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ελόο παηρληδηνύ κε ηνλ Θαιή
θαη ην λόκηζκα θαη έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη δηαγξάκκαηα ξνήο γηα λα δώζνπκε
ιύζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδακε θαζώο πξνρσξνύζακε ζηηο πίζηεο ηνπ
παηρληδηνύ. Τα δηαγξάκκαηα ξνήο καο βνεζνύλ λα θαηαιάβνπκε κε γξαθηθό ηξόπν
ηε ιεηηνπξγία ελόο πξνγξάκκαηνο.
Τα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε κέρξη ηώξα ήηαλ απιά πξνβιήκαηα
εύξεζεο ηεο ζσζηήο δηαδξνκήο όπνπ ρξεζηκνπνηήζακε ηηο βαζηθέο δνκέο
(αθνινπζία, επηινγή θαη επαλάιεςε) θαη κεξηθέο βαζηθέο εληνιέο γηα λα
νδεγήζνπκε ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα. Πίζσ όκσο από ηα δηαγξάκκαηα θξύβεηαη ο
κώδικαρ ηνπ πξνγξάκκαηνο ν νπνίνο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έρεη κεηακνξθσζεί ζε
δηάγξακκα γηα λα είλαη επθνιόηεξν λα θαηαλνεζεί. Από όζα είπακε
δεκηνπξγνύληαη ηα αθόινπζα εξσηήκαηα:
Σι είναι ο κώδικαρ;
Ο θώδηθαο είλαη έλα ζύλνιν εληνιώλ
πνπ έρνπλ γξαθεί ζύκθσλα κε ηνπο
θαλόλεο πνπ νξίδεη ην ζπληαθηηθό κίαο
γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ.
Σι είναι η γλώζζα ππογπαμμαηιζμού;
Μία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ νξίδεη
έλα ζύλνιν εληνιώλ θαζώο θαη έλα
ζπληαθηηθό γηα απηέο (ηηο εληνιέο) θαη
ηε ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα γξάθνπκε
πξνγξάκκαηα ζηνπο ειεθηξνληθνύο
ππνινγηζηέο.
Σί είναι ηο ζςνηακηικό μίαρ γλώζζαρ
ππογπαμμαηιζμού;
Όπσο θαη ζηελ γξακκαηηθή ηεο
Ειιεληθήο γιώζζαο ή ηεο Αγγιηθήο
γιώζζαο ππάξρεη ζπληαθηηθό πνπ
νξίδεη πώο ζα γξάθνληαη νη ιέμεηο θαη
νη πξνηάζεηο κέζα ζε κία έθζεζε ή
θάπνην θείκελν, έηζη θαη ζηελ γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ
ππάξρεη
έλα
ζπληαθηηθό πνπ νξίδεη πώο ζα
γξάθνληαη
νη
εληνιέο
ελόο
πξνγξάκκαηνο.
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Καιά σο εδώ αιιά αο δνύκε έλα πξαγκαηηθό παξάδεηγκα θώδηθα θαη πσο
απηόο ιεηηνπξγεί ώζηε λα εθηειεί εληνιέο ελόο πξνγξάκκαηνο. Αο πάξνπκε ην
πξώην παξάδεηγκα θώδηθα κε δηάγξακκα πνπ γξάςακε ζηελ πξώηε πίζηα ηνπ
παηρληδηνύ καο. Σε απηό ην παξάδεηγκα έπξεπε λα εθηειέζνπκε 6 εληνιέο γηα λα
νδεγήζνπκε ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα. Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ζύληαμε
απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε θώδηθα ζε κνξθή θεηκέλνπ πνπ εθηειεί ηελ ίδηα
δηαδηθαζία κε απηή ηνπ δηαγξάκκαηνο (Σρ. 3.30).

Πώο γξάθεηαη κε
εληνιέο ν θώδηθαο;

proxora();
proxora();
proxora();
strofi_dexia();
proxora();
proxora();

σήμα 3.30: Δηάγξακκα ξνήο θαη θώδηθαο.

Πνιύ εύθνια κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πσο ην παξάδεηγκα ζε κνξθή θώδηθα
κε θείκελν κνηάδεη πνιύ κε ηνλ θώδηθα ηνπ δηαγξάκκαηνο. Σηελ νπζία νη εληνιέο
πνπ εθηεινύκε έρνπλ γξαθεί κε θείκελν όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ιαηηληθνί
ραξαθηήξεο θαη ππάξρεη κία ηδηαίηεξε ζύληαμε κε παξελζέζεηο θαη εξσηεκαηηθά.
Εδώ δεκηνπξγνύληαη νη αθόινπζεο εξσηήζεηο.
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Σο επυηημαηικό ζηον κώδικα ζημαίνει
επώηηζη;
Όρη, ην ζπληαθηηθό ηεο γιώζζαο
πξνγξακκαηηζκνύ νξίδεη πσο ην Ειιεληθό
εξσηεκαηηθό (;) ζεκαίλεη ην ηέινο κίαο
εληνιήο θαη πξέπεη λα κπαίλεη πάληνηε
ώζηε λα μερσξίδνπκε πόηε ηειεηώλεη κία
εληνιή κέζα ζηνλ θώδηθα.
Γιαηί ζηο ηέλορ ηυν ενηολών ςπάπσει
πάνηα μία παπένθεζη;
Οη παξελζέζεηο δελ ππάξρνπλ πάληα. Οη
παξελζέζεηο ζεκαίλνπλ πσο απηό πνπ
εθηειείηαη είλαη κία δηαδηθαζία θαη όρη
κία κόλν εληνιή.
Σι είναι διαδικαζία;
Μία δηαδηθαζία είλαη έλα ζύλνιν από
εληνιέο πνπ εθηεινύληαη θαη δίλνπλ ιύζε
ζε έλα πξόβιεκα. Σην παξάδεηγκά καο κε
ην παηρλίδη ε δηαδηθαζία proxora();
εθηειεί έλα ζύλνιν εληνιώλ πνπ θάλεη
ηνλ Θαιή λα πξνρσξά έλα βήκα κπξνζηά
κέζα ζηελ πίζηα ηνπ παηρληδηνύ (έλα
ηεηξάγσλν).
Ποιερ ενηολέρ κπύβει μέζα ηηρ μία
διαδικαζία; Γιαηί δεν ηιρ βλέποςμε;
Οη εληνιέο πνπ θξύβνληαη κέζα ζε κία
δηαδηθαζία δελ θαίλνληαη ζε εκάο αθόκα
γηαηί ζα πξέπεη λα έρνπκε πεξηζζόηεξε
εκπεηξία ζηνλ πξνγξακκαηηζκό γηα λα ηηο
θαηαιάβνπκε. Επνκέλσο, γηα
ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη πνιιέο
εληνιέο γηα λα εθηειεζηνύλ, όπσο γηα
παξάδεηγκα ε δηαδηθαζία όπνπ ν Θαιήο
πξνρσξά έλα βήκα κπξνζηά ή ζηξίβεη
δεμηά θαη αξηζηεξά, έρνπλ γξαθεί από
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έκπεηξνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη ηνπο
έρνπλ απνδνζεί νλόκαηα όπσο proxora(),
strofi_dexia() θαη strofi_aristera() γηα λα
καο δηεπθνιύλνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό
ηνπ
παηρληδηνύ.
Εκείο
πιένλ
ρξεζηκνπνηώληαο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο κε
ζσζηή ζεηξά θαη ζσζηή ζύληαμε
κπνξνύκε λα θηλνύκε ηνλ Θαιή κέζα ζην
παηρλίδη θαη λα ηνλ νδεγνύκε ζην
λόκηζκα.
3.7 Γπάθονηαρ μεγαλύηεπα ππογπάμμαηα με κώδικα
Αο δνύκε ηώξα έλα κεγαιύηεξν πξόγξακκα ζε κνξθή
θώδηθα πνπ είλαη απηό ηεο δεύηεξεο πίζηαο ηνπ
παηρληδηνύ καο (Σρ. 3.31). Σε απηό ην πξόγξακκα
έρνπκε 10 εληνιέο λα εθηειέζνπκε θαη όπσο θαη ζην
πξνεγνύκελν παξάδεηγκα ην κόλν πνπ έρνπκε λα
γξάςνπκε κε θώδηθα είλαη όιεο νη εληνιέο
αθνινπζηαθά ρξεζηκνπνηώληαο ηηο δηαδηθαζίεο
poxora(), strofi_aristera() θαη strofi_dexia() πνπ
γλσξίζακε πξνεγνπκέλσο.
proxora();
strofi_aristera();
proxora();
proxora();
strofi_dexia();
proxora();
proxora();
strofi_aristera();
proxora();
proxora();

σήμα 3.31: Κώδηθαο θαη δηάγξακκα ξνήο.
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3.8 ςνηακηικά λάθη
Πνιινί ζα ξσηνύζαλ ζε απηό ην ζεκείν, ηη γίλεηαη αλ γξάςσ ηηο δηαδηθαζίεο θαη
ηηο εληνιέο κε ηππνγξαθηθά ιάζε; Όπσο είπακε ην ζπληαθηηθό κίαο γιώζζαο
πξνγξακκαηηζκνύ νξίδεη ην πώο ζα γξάθνληαη νη εληνιέο θαη νη δηαδηθαζίεο κέζα
ζε έλα πξόγξακκα. Τν ζπληαθηηθό ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ
ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα πξνγξακκαηίζνπκε ην παηρλίδη κε θώδηθα, έρεη ηνπο
αθόινπζνπο ζπληαθηηθνύο θαλόλεο:
1.
2.

%
3.

Όιεο νη εληνιέο θαη νη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα γξάθνληαη κε
ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο.
Δελ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ ζύληαμε ησλ δηαδηθαζηώλ
ηνπο ραξαθηήξεο πνπ θαίλνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα θαζώο θαη
ραξαθηήξεο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία ζηνλ θώδηθα όπσο
ην ‘;’.

$

#

!

^

&

*

-

+

=

/

Πξέπεη πάληνηε ζην ηέινο ησλ δηαδηθαζηώλ λα ρξεζηκνπνηνύκε ηηο
παξελζέζεηο () θαη ζην ηέινο θάζε εληνιήο ή δηαδηθαζίαο ην
Ειιεληθό εξσηεκαηηθό ‘;’.

Οη ζπληαθηηθνί θαλόλεο κίαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ είλαη πάξα πνιινί θαη
όηαλ γξάθνπκε θώδηθα ζα πξέπεη λα ηνπο ηεξνύκε ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύληαη
πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Σηνλ Πίλαθα 3.1 παξνπζηάδνπκε
παξαδείγκαηα ζπληαθηηθώλ ζθαικάησλ ζηνλ θώδηθα ελόο πξνγξάκκαηνο.
Πίνακαρ 3.1: Λάζε ζύληαμεο.
υζηή ζύνηαξη
proxora();

Λάθορ ύνηαξη
proxora()

strofi_dexia();

strofi-dexia();

strofi_aristera();

strofi_aristera(;

Πεπιγπαθή
Δελ έρνπκε βάιεη ην
εξσηεκαηηθό ‘;’ ζην
ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο.
Έρνπκε βάιεη ηνλ κε
επηηξεπηό ραξαθηήξα ‘-‘
ζηελ εληνιή
Δελ έρνπκε θιείζεη ηελ
παξέλζεζε
ζηελ
δηαδηθαζία όπσο νξίδεη
ην ζπληαθηηθό.
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Όζν πξνρσξάκε ζα καζαίλνπκε πεξηζζόηεξα γηα ηα ζπληαθηηθά ιάζε ζε κία
γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζα γηλόκαζηε πνην έκπεηξνη.
3.9 Δομέρ επανάλητηρ και επιλογήρ με κώδικα
Τώξα πνπ θαηαιάβακε βαζηθά δεηήκαηα γξαθήο θώδηθα θαη πσο απηόο κπνξεί λα
ζπληαρζεί γηα λα γξάςνπκε έλα πξόγξακκα είκαζηε έηνηκνη λα πξνρσξήζνπκε έλα
βήκα πην βαζηά ζηνλ πξνγξακκαηηζκό κε θώδηθα θαη λα δνύκε πσο ζπληάζζνληαη
νη δνκέο επαλάιεςεο θαη επηινγήο.
Η πξώηε δνκή επαλάιεςεο πνπ ζπλαληήζακε ζην παηρλίδη καο ήηαλ ζηελ ηξίηε
πίζηα όπνπ έπξεπε λα νδεγήζνπκε ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα επαλαιακβάλνληαο ηελ
εληνιή «πξνρώξα» 6 θνξέο. Αο δνύκε όκσο πσο ζπληάζζεηαη απηή ε δνκή
επαλάιεςεο κε θώδηθα (Σρ. 3.32).

for (var fores_1 = 0; fores_1 < 6; fores_1++)
{
proxora();
}

σήμα 3.32: Δηάγξακκα ξνήο θαη θώδηθαο ζε γιώζζα C.

Παξαηεξώληαο γηα πξώηε θνξά απηή ηε ζύληαμε κπνξεί λα ράζνπκε ιίγν ην
θνπξάγην καο ζην λα κάζνπκε πξνγξακκαηηζκό, όκσο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα
πξάγκαηα δελ είλαη θαη ηόζν δύζθνια λα ηα θαηαλνήζνπκε. Ο θώδηθαο πνπ
βιέπνπκε πην πάλσ ζα κπνξνύζε λα κεηαθξαζηεί όπσο ην αθόινπζν θείκελν:
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Δήισζε κία κεηαβιεηή κε όλνκα fores_1 θαη μεθηλώληαο από ηελ ηηκή 0
επαλέιαβε ηε δηαδηθαζία proxora() απμάλνληαο ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο
fores_1 θαηά 1 ζε θάζε επαλάιεςε κέρξη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο fores_1 λα
γίλεη κεγαιύηεξε από 6.

Αο αλαιύζνπκε ιίγν θαιύηεξα ηνλ θώδηθα πνπ κόιηο πεξηγξάςακε.
for  Η Αγγιηθή ιέμε for πνπ ζεκαίλεη ‘γηα’ θαη
ρξεζηκνπνηείηαη σο δεζκεπκέλε ιέμε γηα απηή ηε δνκή
επαλάιεςεο
ζηηο
πεξηζζόηεξεο
γιώζζεο
πξνγξακκαηηζκνύ.
var  Είλαη κία δεζκεπκέλε ιέμε πνπ βγαίλεη από ηελ
Αγγιηθή ιέμε variable πνπ ζεκαίλεη ‘κεηαβιεηή’.
Φξεζηκνπνηείηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό γηα λα δειώζεη
κία κεηαβιεηή ε νπνία κπνξεί λα απνζεθεύεη δηάθνξεο
ηηκέο. Η κεηαβιεηή ζα πξέπεη λα έρεη έλα όλνκα ην νπνίν
δελ αλήθεη ζε θάπνηα δεζκεπκέλε ιέμε ηεο γιώζζαο
πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο
ζπληαθηηθνύο θαλόλεο πνπ νξίδεη ε γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ. Σε απηό ην παξάδεηγκα πνπ κειεηάκε
ε κεηαβιεηή έρεη όλνκα fores_1.
++  Όηαλ ζηνλ θώδηθα ζπλαληάκε ηα δύν ζεηηθά
πξόζεκα (++) δίπια από κία κεηαβιεηή ζεκαίλεη πσο ε
κεηαβιεηή ζα πξέπεη λα απμήζεη ηελ ηηκή ηεο θαηά 1 όηαλ
έξζεη ε ώξα λα εθηειεζηεί απηή ε εληνιή. Σε απηό ην
παξάδεηγκα απμάλνπκε θαηά 1 ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο
fores_1 ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εληνιή fores_1++.
Η αθόινπζε γξακκή θώδηθα κεηαθξάδεηαη όπσο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα:

for (var fores_1 = 0; fores_1 < 6; fores_1++)
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Γηα (κεηαβιεηή fores_1 από 0 έσο fores_1 γίλεη κεγαιύηεξν από 6
επαλέιαβε θαη ζε θάζε επαλάιεςε αύμεζε ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο
fores_1 θαηά 1).

Η δνκή ηεο επαλάιεςεο for επαλαιακβάλεη όηη
βξίζθεηαη κέζα ζηηο αγθύιεο {} όπνπ ζην
ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα είλαη ε δηαδηθαζία
proxora();
Αο δνύκε βήκα - βήκα ηε δηαδηθαζία επαλάιεςεο
θαη
αο
θαηαγξάςνπκε
ηα
βήκαηα
πνπ
επαλαιακβάλνληαη θαζώο θαη όιεο ηηο ηηκέο πνπ
παίξλεη ε κεηαβιεηή fores_1 (Σρ. 3.33).

σήμα 3.33: Σρεκαηηθή παξάζηαζε δηαδηθαζία επαλάιεςεο.

Μειεηώληαο ηνλ πην πάλσ ζρήκα παξαηεξνύκε πσο
θαζώο εθηειείηαη ε δνκή ηεο επαλάιεςεο ειέγρεηαη αλ
ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο fores_1 είλαη κηθξόηεξε ηνπ
αξηζκνύ 6 μεθηλώληαο ηελ απαξίζκεζε από ηελ ηηκή 0.
Σηελ 7ε επαλάιεςε γίλεηαη έιεγρνο ηεο ζπλζήθεο
fores_1 < 6 (6 < 6) θαη εθόζνλ ε ζπλζήθε δελ ηζρύεη
(ΟΦΙ) ε επαλάιεςε ζηακαηά λα εθηειείηαη θαη ν
Θαιήο έρεη θηάζεη ην λόκηζκα.
Η επαλάιεςε δελ ηζρύεη κόλν γηα κία δηαδηθαζία.
Μπνξνύκε λα επαλαιακβάλνπκε πνιιέο δηαδηθαζίεο
θαη εληνιέο ηαπηόρξνλα κε κία δνκή επαλάιεςεο
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αξθεί λα ηνπνζεηήζνπκε όηη ζέινπκε λα
επαλαιάβνπκε κέζα ζηηο αγθύιεο {} ηεο δνκήο
επαλάιεςεο. Αο δνύκε έλα παξάδεηγκα επαλάιεςεο
πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 4ε πίζηα ηνπ παηρληδηνύ καο. Σε
απηό ην παξάδεηγκα πξέπεη λα επαλαιάβνπκε έλα
ζύλνιν θηλήζεσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηε δνκή
επαλάιεςεο (Σρ. 3.34).

for (var fores_1 = 0; fores_1 < 6; fores_1++)
{
proxora();
strofi_aristera();
proxora();
strofi_dexia();
}
proxora();

σήμα 3.34: Δηάγξακκα ξνήο θαη θώδηθαο ζε γιώζζα C.

Η επαλάιεςε ζε απηό ην
παξάδεηγκα ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί
επίζεο 6 θνξέο θαη γη’ απηό ε
ζύληαμε ηεο δνκήο ζηηο παξελζέζεηο
είλαη αθξηβώο ε ίδηα κε ην
πξνεγνύκελν παξάδεηγκα. Καη πάιη
ρξεζηκνπνηνύκε ηε κεηαβιεηή
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fores_1 γηα λα απαξηζκνύκε θαη λα
ειέγρνπκε ηηο επαλαιήςεηο πνπ
εθηεινύληαη θάζε θνξά. Μέζα ζηηο
αγθύιεο έρνπκε ηνπνζεηήζεη ην
κνηίβν θηλήζεσλ πνπ ζέινπκε λα
επαλαιακβάλεη ν Θαιήο ώζηε λα
αθνινπζήζεη ηε ζσζηή δηαδξνκή
πξνο ην λόκηζκα. Η επαλάιεςε
ηζρύεη γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
βξίζθνληαη κέζα ζηηο αγθύιεο θαη
κόλν. Μεηά ην ηέινο ηεο
επαλάιεςεο, έμσ από ηηο αγθύιεο
ππάξρεη κία δηαδηθαζία proxora(); ε
νπνία ζα εθηειεζηεί ώζηε λα γίλεη
ην ηειεπηαίν βήκα ηνπ Θαιή πξνο
ην λόκηζκα. Θα πξέπεη λα
πξνζέρνπκε ινηπόλ ηα ζύλνξα ηεο
δνκήο επαλάιεςεο κέζα ζε έλα
πξόγξακκα ηα νπνία νξίδνληαη από
ηηο αγθύιεο ώζηε λα κελ
επαλαιακβάλνπκε δηαδηθαζίεο πνπ
δελ ρξεηάδεηαη λα επαλαιεθζνύλ
(Σρ. 3.35).
Σε έλα πξόγξακκα όκσο
κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
πεξηζζόηεξεο από κία δνκέο
επαλάιεςεο
αλ
απηό
είλαη
απαξαίηεην όπσο ζην παξάδεηγκα
ηεο 5εο πίζηαο ηνπ παηρληδηνύ καο
όπνπ έπξεπε λα επαλαιάβνπκε δύν
κνηίβα θηλήζεσλ γηα λα νδεγήζνπκε
ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα. Σε απηό ην
παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνύκε δύν
επαλαιήςεηο for κέζα ζηνλ θώδηθά
καο θαη δειώλνπκε δύν κεηαβιεηέο
fores_1 θαη fores_2 γηα λα
δηαρεηξηζηνύκε ηηο δύν επαλαιήςεηο
μερσξηζηά.
Σηε
ζπλέρεηα
παξνπζηάδνπκε ηνλ θώδηθα ηνπ
παξαδείγκαηνο απηνύ (Σρ. 3.36).
σήμα 3.35: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.
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σήμα 3.36: Εηθόλα παηρληδηνύ θαη θώδηθαο ζε γιώζζα C.

Όπσο παξαηεξνύκε νη επαλαιήςεηο έρνπλ ξπζκηζηεί έηζη ώζηε λα
επαλαιακβάλνπλ 3 θνξέο ην θάζε ζύλνιν θηλήζεσλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο
ηεο 5εο πίζηαο. Όηαλ νινθιεξσζεί ε πξώηε επαλάιεςε ν Θαιήο ζα βξίζθεηαη ζηε
κέζε ηεο δηαδξνκήο θαη ακέζσο ζα μεθηλήζεη ε δεύηεξε επαλάιεςε πνπ ζα
επαλαιάβεη 3 θνξέο ην θάζε ζύλνιν θηλήζεσλ ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηεο δηαδξνκήο.
Η ηειεπηαία εληνιή proxora(); εθηειείηαη γηα λα νδεγήζεη ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα.
Μπνξείηε λα γξάςεηε ηνλ
θώδηθα κε θείκελν γηα ηελ 6ε
πίζηα ηνπ παηρληδηνύ καο;
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Σηελ 7ε πίζηα ηνπ παηρληδηνύ καο γλσξίζακε ηε δνκή ηεο επηινγήο θαη
πξνγξακκαηίζακε ην Θαιή λα επηιέγεη κόλνο ηνπ ηε ζσζηή δηαδξνκή γηα ην
λόκηζκα ζύκθσλα κε ηα εκπόδηα ή ηα κνλνπάηηα πνπ έβιεπε θαζώο πξνρσξνύζε
πξνο ην λόκηζκα (Σρ. 3.37).

Ννκίδσ είλαη πνιύ εύθνιν αλ
αθνινπζήζνπκε ηελ ίδηα ινγηθή κε ηα
πξνεγνύκελα παξαδείγκαηα.

σήμα 3.37: Εηθόλα παηρληδηνύ θαη δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.
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Γλσξίζακε ηε δνκή ηεο επηινγήο κέζα από ην δηάγξακκα όπνπ καο δηλόηαλ ε
επθαηξία λα επηιέμνπκε έλα ζύλνιν επηινγώλ όπσο, εκπόδην επζεία, εκπόδην δεμηά
ή αξηζηεξά θ.η.ι. Πώο όκσο ζα κπνξνύζακε λα γξάςνπκε ζε θώδηθα γιώζζαο
πξνγξακκαηηζκνύ ηε δνκή ηεο επηινγήο; Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηελ
ζύληαμε ηεο δνκήο επηινγήο ζε κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ (Σρ. 3.38).

Τειηθά κε ιίγε πξνζπάζεηα
κπνξώ λα γξάςσ θώδηθα!!!

if ( empodio_euthia() )
{
strofi_aristera();
}
else
{
strofi_dexia();
}
proxora();

σήμα 3.38: Δηάγξακκα ξνήο θαη θώδηθαο ζε γιώζζα C.
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Η ζύληαμε ηεο δνκήο επηινγήο μεθηλά κε ηελ ιέμε if ε νπνία ζεκαίλεη ‘ΑΝ’,
έπεηηα αθνινπζεί κία παξέλζεζε κέζα ζηελ νπνία ηνπνζεηνύκε ηε ζπλζήθε πνπ
ζέινπκε λα ειέγμνπκε ε νπνία κπνξεί λα ηζρύεη (ΝΑΙ) ή λα κελ ηζρύεη (ΟΦΙ). Σην
παξάδεηγκα πνπ κειεηάκε ειέγρνπκε αλ ππάξρεη εκπόδην επζεία γηα ηνλ Θαιή (Σρ.
3.39). Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη εκπόδην επζεία (ΝΑΙ) εθηεινύκε ηε
δηαδηθαζία «ζηξίςε αξηζηεξά - strofi_aristera()» αλλιώς (else) εθηεινύκε ηελ
δηαδηθαζία «ζηξίςε δεμηά – strofi_dexia()».

σήμα 3.39: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.
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Αο δνύκε όκσο ην παξάδεηγκα ηεο 7εο πίζηαο ηνπ παηρληδηνύ καο θαη αο
γξάςνπκε θώδηθα γη’ απηό. Σε απηό ην παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηήζακε κία δνκή
επαλάιεςεο ζε ζπλδπαζκό κε κία δνκή επηινγήο γηα λα νδεγήζνπκε ηνλ Θαιή. Η
δνκή ηεο επαλάιεςεο είλαη πιένλ γλώξηκε ζε εκάο θαη ακέζσο κπνξνύκε λα
θαηαιάβνπκε από ην δηάγξακκα πσο πξέπεη λα επαλαιάβνπκε 7 θνξέο ηελ
δηαδηθαζία νδήγεζεο ηνπ Θαιή. Αο δνύκε όκσο ηνλ θώδηθα πνπ ζπκπεξηιακβάλεη
θαη ηε δνκή επηινγήο. Παξόκνηα κε ηα πξνεγνύκελα παξαδείγκαηα ε επαλάιεςε
ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 7 θνξέο. Μέζα ζε απηή ηελ επαλάιεςε
πξαγκαηνπνηνύληαη δύν δηαδηθαζίεο proxora(); θαη έπεηηα γίλεηαη έιεγρνο αλ
ππάξρεη κνλνπάηη ζηα δεμηά ηνπ Θαιή. Αλ ππάξρεη κνλνπάηη ηόηε εθηειείηαη ε
δηαδηθαζία strofi_dexia(); αιιηώο εθηειείηαη ε δηαδηθαζία strofi_aristera();

for (var fores_1 = 0; fores_1 <7; fores_1++)
{
proxora();
proxora();
if ( monopati_dexia() )
{
strofi_dexia();
}
else
{
strofi_aristera();
}
}
proxora();

Τειηθά κε ιίγε
πξνζπάζεηα κπνξώ λα
γξάςσ θώδηθα!!!
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Μπνξείο λα βνεζήζεηο
ηνλ Θαιή ζηελ άζθεζε;

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε δνκή επηινγήο γηα λα νδεγήζεηε ηνλ Θαιή
έλα βήκα πξηλ από ην ζην λόκηζκα θαη λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε; (Σρ.
3.40). Πξνζπαζήζηε!

σήμα 3.40: Εηθόλα παηρληδηνύ.
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3.10 Μία διαθοπεηική δομή επανάλητηρ με κώδικα
Σηελ 8ε πίζηα ηνπ παηρληδηνύ καο γλσξίζακε κία δηαθνξεηηθή δνκή επαλάιεςεο
πνπ καο επέηξεπε λα επαλαιάβνπκε κία δηαδηθαζία κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζεί έλα
γεγνλόο όπσο ην γεγνλόο πνπ ν Θαιήο παίξλεη ην λόκηζκα.
Απηή ε δνκή επαλάιεςεο ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ δελ γλσξίδνπκε αθξηβώο πόζεο
θνξέο ζέινπκε λα επαλαιεθζεί κηα δηαδηθαζία. Πνηνο είλαη όκσο ν θώδηθαο πνπ
θξύβεηαη πίζσ από απηή ηε δνκή επηινγήο (Σρ. 3.41);

do
{
} while ( !pires_nomisma() );

σήμα 3.41: Δηάγξακκα ξνήο θαη θώδηθαο ζε γιώζζα C.

Η δνκή επαλάιεςεο πνπ κειεηάκε μεθηλά
κε ηελ δεζκεπκέλε ιέμε do πνπ
κεηαθξάδεηαη
σο
‘KANE’
θαη
επαλαιακβάλεη ηηο εληνιέο θαη ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ βξίζθνληαη θιεηζκέλεο
κέζα ζηηο αγθύιεο όζν (while) ηζρύεη
(ΝΑΙ) ε ζπλζήθε πνπ βξίζθεηαη ζηηο
παξελζέζεηο.
Σην πην πάλσ παξάδεηγκα, πνπ είλαη
απόζπαζκα θώδηθα από ην παηρλίδη κε
ηνλ
Θαιή,
όπνηα
δηαδηθαζία
ηνπνζεηήζνπκε αλάκεζα ζηηο αγθύιεο ζα
επαλαιακβάλεηαη όζν (while) ΔΕΝ
ΙΣΦΥΕΙ (!) ε ζπλζήθε pires_nomisma(),
δειαδή όζν ν Θαιήο δελ έρεη πάξεη ην
λόκηζκα.
Η δηαδηθαζία pires_nomisma() όηαλ
εθηειείηαη καο δίλεη κία ηηκή ΝΑΙ ή ΟΦΙ
αλ ν Θαιήο έρεη πάξεη ην λόκηζκα ή όρη

Τειηθά κε ιίγε
πξνζπάζεηα κπνξώ λα
γξάςσ θώδηθα!!!

Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding

83

αληίζηνηρα. Τν ζύκβνιν ηνπ ζαπκαζηηθνύ
! πνπ ρξεζηκνπνηνύκε κπξνζηά από ηε
δηαδηθαζία pires_nomisma() ζεκαίλεη
ΟΦΙ θαη όηαλ ηνπνζεηείηαη κπξνζηά από
κία δηαδηθαζία δεκηνπξγεί κία ζπλζήθε
άξλεζεο. Έηζη ε αθόινπζε γξακκή
θώδηθα ζεκαίλεη:
!pires_nomisma()  ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΣΟ ΝΟΜΙΜΑ
Καη ε αθόινπζε γξακκή θώδηθα ζεκαίλεη:
while ( !pires_nomisma() );  ΟΟ (ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΣΟ ΝΟΜΙΜΑ)
Αθνύ θαηαιάβακε ηε ιεηηνπξγία ηεο λέαο
δνκήο επαλάιεςεο do, κπνξνύκε λα ηε
ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα θαηαιάβνπκε
ηνλ θώδηθα ηεο 8εο πίζηαο ηνπ παηρληδηνύ
καο (Σρ. 3.42, Σρ.3.43).

σήμα 3.42: Δηάγξακκα ξνήο ηνπ θώδηθα.

Τειηθά κε ιίγε
πξνζπάζεηα κπνξώ λα
γξάςσ θώδηθα!!!
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do
{
if ( monopati_aristera() )
{
strofi_aristera();
}
else
{
Τειηθά ηα θαηάιαβα!
Δελ είλαη θαη ηόζν
δύζθνιν λα γξάςεηο
θώδηθα!

}
proxora();
} while ( !pires_nomisma()
);
σήμα 3.43: Κώδηθαο ζε γιώζζα C.

Η επαλάιεςε εθηειείηαη ζπλερώο έσο όηνπ ν
Θαιήο πάξεη ην λόκηζκα. Σε θάζε επαλάιεςε
ρξεζηκνπνηνύκε ηε δνκή επηινγήο if γηα λα
ειέγμνπκε αλ ππάξρεη κνλνπάηη ζηα αξηζηεξά
ηνπ Θαιή θαη αλ ππάξρεη εθηεινύκε ηε
δηαδηθαζία strofi_aristera();. Αλ δελ ππάξρεη
κνλνπάηη ζηα αξηζηεξά ηνπ Θαιή (else) ηόηε
δελ εθηεινύκε θακία ελέξγεηα. Αθνύ
ηειεηώζεη ν έιεγρνο ηεο δνκήο επηινγήο
εθηεινύκε κία δηαδηθαζία proxora(); θαη
έπεηηα ειέγρνπκε ηε ζπλζήθε while γηα λα
δνύκε αλ ν Θαιήο κεηά από ηηο ελέξγεηεο πνπ
θάλακε πήξε ην λόκηζκα. Αλ ν Θαιήο δελ
έρεη πάξεη ην λόκηζκα επαλαιακβάλνπκε
μαλά όιε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάςακε.
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Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ
Θαιή ζηελ άζθεζε 1;

Άζκηζη 1
Να γξάςεηε θώδηθα γηα ηελ πίζηα ηνπ ζρήκαηνο ώζηε ν Θαιήο:
1. Να πάεη γηα έλα θαθεδάθη.
2. Να παίμεη έλα ειεθηξνληθό παηρλίδη.
Αθνύ γξάςεηε ηνλ θώδηθα κε δηάγξακκα κπνξείηε λα γξάςεηε θαη θώδηθα κε
θείκελν;
Γράψε εδώ τον κώδικα σου
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Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ
Θαιή ζηελ άζθεζε 2;

Άζκηζη 2
Μπνξείηε λα γξάςεηε θώδηθα γηα ηελ πίζηα ηνπ ζρήκαηνο ώζηε ν Θαιήο λα
θηάζεη έλα βήκα πξηλ ην λόκηζκα θαη έπεηηα λα επηζηξέςεη ζηε ζέζε πνπ
βξίζθεηαη μαλά; Θεσξήζηε όηη ν Θαιήο μεθηλά από ην ζεκείν πνπ βιέπεηε ζηελ
παξαθάησ εηθόλα θαη γξάςεηε θώδηθα κε θείκελν.
Γράψε εδώ τον κώδικα σου
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Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ
Θαιή ζηελ άζθεζε 3;

Άζκηζη 3
Μπνξείηε λα ζεκεηώζεηε ζηελ πίζηα ηνπ ζρήκαηνο πνηα ζα είλαη ε δηαδξνκή πνπ
ζα θάλεη αθξηβώο ν Θαιήο;
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Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ
Θαιή ζηελ άζθεζε 4;

Άζκηζη 4
Ο θώδηθαο πνπ βιέπεηε ζην ζρήκα ζα κπνξνύζε λα βειηησζεί ώζηε λα κελ
ρξεζηκνπνηεί ηόζεο εληνιέο κέζα ζηελ επαλάιεςε. Μπνξείηε λα γξάςεηε έλα πην
κηθξό θώδηθα γηα απηό ην παξάδεηγκα πνπ λα νδεγεί ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα;
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Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ
Θαιή ζηελ άζθεζε 5;

Άζκηζη 5
Γξάςηε θώδηθα κε θείκελν πνπ λα νδεγεί ηνλ Θαιή ζην πνηήξη κε ηνλ θαθέ.

Γράψε εδώ τον κώδικα σου
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Μπνξείο λα κε
βνεζήζεηο ζηελ
άζθεζε 6;

Άζκηζη 6
Μπνξείηε λα ζρεδηάζεηε κία δηαδξνκή πνπ επηζπκείηε ζην αθόινπζν ζρήκα θαη
έπεηηα λα γξάςεηε θώδηθα πνπ ζα νδεγεί ηνλ Θαιή ζην λόκηζκα; Τνπνζεηήζηε ην
λόκηζκα ζην ζεκείν πνπ εζείο επηζπκείηε.

92

Γράψε εδώ τον κώδικα σου

Κεθάιαην 3

Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding

93

Μπνξείο λα κε
βνεζήζεηο ζηελ
άζθεζε 7;

Άζκηζη 7
Σρεδηάζηε θαη πξνγξακκαηίζηε κία δηαδξνκή γηα ηνλ Θαιή έηζη ώζηε λα ζπιιέμεη
όια ηα λνκίζκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ αθόινπζε πίζηα.

94

Γράψε εδώ τον κώδικα σου
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Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ
Θαιή ζηελ άζθεζε 8;

Άζκηζη 8
Μπνξείηε λα γξάςεηε θώδηθα γηα ηελ αθόινπζε πίζηα ώζηε ν Θαιήο λα πάξεη θαη
ηα δύν λνκίζκαηα;

Γράψε εδώ τον κώδικα σου
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Μπνξείο λα κε
βνεζήζεηο ζηελ
άζθεζε 9;

Άζκηζη 9
Σρεδηάζηε ηε δηαδξνκή πνπ ζα εθηειέζεη ν αθόινπζνο θώδηθαο.
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Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ
Θαιή ζηελ άζθεζε 10;

Άζκηζη 10
Γξάςηε θώδηθα κε θείκελν γηα ην αθόινπζν δηάγξακκα.

Γράψε εδώ τον κώδικα σου
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Μπνξείο λα κε
βνεζήζεηο ζηελ
άζθεζε 11;

Άζκηζη 11
Γξάςηε θώδηθα κε θείκελν γηα ην αθόινπζν δηάγξακκα.
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Μπνξείο λα κε βνεζήζεηο
ζηελ άζθεζε 12;

Άζκηζη 12
Μπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηνλ αθόινπζν θώδηθα;

for (var fores_1 = 0; fores_1 < 3; fores_1++)
{
proxora();
strofi_aristera();
proxora();
strofi_dexia();
}
for (var fores_2 = 0; fores_2 < 3; fores_2++)
{
proxora();
strofi_dexia();
proxora();
strofi_aristera();
}
proxora();
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Μπνξείο λα κε βνεζήζεηο
ζηελ άζθεζε 13;

Άζκηζη 13
Σρεδηάζηε ην δηάγξακκα ξνήο γηα ην αθόινπζν ηκήκα θώδηθα.

do
{
for (var fores_1 = 1; fores_1 <10; fores_1++)
{
proxora();
strofi_dexia();
for (var fores_2 = 0; fores_2 < 3; fores_2++)
{
proxora();
strofi_aristera();
}
}
}while(!pires_nomisma);

Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding

Σχεδίασε εδώ το διάγραμμα ροής του κώδικα
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Μπνξείο λα κε βνεζήζεηο
ζηελ άζθεζε 14;

Άζκηζη 14
Μπνξείηε λα βξείηε ηα ζπληαθηηθά ιάζε ζηνλ αθόινπζν θώδηθα;
do
{
for (var fores-1 = 0 fores_1 <10; fores_1++)
{
proxora);
strofi-dexia();
stroθη_aristera();
proxora()
}
}while(!pires_nomisma)

ημείυζε ηα λάθη
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Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ
Θαιή ζηελ άζθεζε 15;

Άζκηζη 15
Μπνξείηε λα γξάςεηε θώδηθα γηα ηελ αθόινπζε πίζηα ώζηε ν Θαιήο λα θηάζεη
έλα βήκα πξηλ ην λόκηζκα θαη λα επηζηξέςεη μαλά πίζσ ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε;

Γράψε εδώ τον κώδικα σου
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Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ
Θαιή ζηελ άζθεζε 16;

Άζκηζη 16
Μπνξείηε λα ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα ξνήο ώζηε πξνγξακκαηίδσληαο ηνλ Θαιή
λα καδέςεη όια ηα λνκίζκαηα εθηεισληαο ηε ζπληνκόηεξε δπλαηή δηαδξνκή;

Τα πξώηα κνπ βήκαηα κε ην Getcoding
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Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηνλ
Θαιή ζηελ άζθεζε 17;

Άζκηζη 17
Μπνξείηε λα γξάςεηε θώδηθα ώζηε πξνγξακκαηίδσληαο ηνλ Θαιή λα καδέςεη όια
ηα λνκίζκαηα εθηεισληαο ηε ζπληνκόηεξε δπλαηή δηαδξνκή;

Γράψε εδώ τον κώδικα σου

4
1

Γλωρίδοληας
προγρακκαηηζηηθά
εργαιεία
4.1 Προγρακκαηίδοληας κε ηο MSKodu
To MSKodu αλαπηύρζεθε από ηελ Microsoft (Microsoft
Kodu Game Lab) σο κηα νπηηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ
κε ζθνπό λα εηζάγεη ηνλ ελδηαθεξόκελν ζηνλ θόζκν ηνπ
πξνγξακκαηηζκνύ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο παηρληδηώλ (Σρήκα
4.1). Μέζα από ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ
MSKodu επηηξέπεηαη ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγεί ραξαθηήξεο
θαη γξαθηθά θαη λα πεξηεγείηαη ζε πξνγξακκαηηδόκελνπο
ηξηζδηάζηαηνπο θόζκνπο. Σην MSKodu δπν ζηνηρεία
θπξηαξρνύλ θαηά ηε δεκηνπξγία ελόο παηρληδηνύ:
 ν θόζκνο, δειαδή ε πίζηα ηνπ παηρληδηνύ, θάζε κνξθή
εηθόλαο κέζα ζηελ νπνία ν ήξσαο θηλείηαη, θαη
 ηα αληηθείκελά ηνπ, όπνπ σο αληηθείκελν νξίδνπκε θάζε
ζηνηρείν κέζα ζην παηρλίδη ην νπνίν έρεη θαζνξηζκέλε
ζπκπεξηθνξά.
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Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά νη παξαπάλσ νξηζκνί αλαθέξνπκε ην παξάδεηγκα
ελόο δηαζηεκηθνύ παηρληδηνύ ζην νπνίν ην δηάζηεκα είλαη ν θόζκνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Αλ δεκηνπξγήζνπκε έλαλ ήξσα ζην MSKodu, κέζα ζε έλα
δηαζηεκόπινην, ν νπνίνο όηαλ δεη έλαλ αζηεξνεηδή λα εθηνμεύεη έλαλ πύξαπιν
πξνο απηόλ, ηόηε ζα έρνπκε δώζεη κηα ζπκπεξηθνξά ζην αληηθείκελν
δηαζηεκόπινην.

Στήκα 4.1: Παξάδεηγκα νζόλεο παηρληδηνύ κε ην MSKodu.

Γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα αιιειεπηδξά κε ην αληηθείκελν ν πξνγξακκαηηζηήο
δηαρεηξίδεηαη ηνπο παξαθάησ αηζζεηήξεο:
 Ο αηζζεηήξαο πιεθηξνιόγην (keyboard) κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα αληηθείκελα
κπνξνύλ λα αληηδξνύλ ζηε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ από ην ρξήζηε.
 Ο αηζζεηήξαο πνληίθη (mouse) κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα αληηθείκελα κπνξνύλ
λα αληηδξνύλ ζηηο θηλήζεηο ηνπ πνληηθηνύ.
 Ο αηζζεηήξαο ρεηξηζηήξην (gamepad) κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα αληηθείκελα
κπνξνύλ λα αληηδξνύλ κέζσ ηεο θνλζόιαο ηνπ Φ-ΒΟΦ
Κάζε αληηθείκελν πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν ηδηνηήησλ θαη ελεξγεηώλ νη νπνίεο
πξνγξακκαηίδνληαη θαη θαζνξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ήξσα. Μεξηθέο από ηηο
πην ζπλεζηζκέλεο ηδηόηεηεο θαη ελέξγεηεο πνπ ζπλαληάκε θαηά ηνλ
πξνγξακκαηηζκό είλαη:






Βιέπσ (See)
Αθνύσ (Hear)
Πέθησ Πάλσ (Bump)
Πεηπραίλσ (Shot Hit)
Έρσ (Got)

Γλσξίδνληαο πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία







111

Κνπβαιηέκαη (Ηeld Βy)
Τξώσ (Eat)
Δμαθαλίδσ (Vanish)
Δθηηλάδσ (Launch)
Αξπάδσ (Grab)

Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην MSKodu από ηελ παξαθάησ
επίζεκε δηεύζπλζε:
http://www.kodugamelab.com/
4.2 Προγρακκαηίδοληας κε ηο TouchDevelop
Τν TouchDevelop ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε
εθαξκνγώλ θπξίσο ζε θηλεηά ηειέθσλα θαη
ηακπιέηεο κέζσ πξνγξακκαηηζκνύ.
Ο πξνγξακκαηηζκόο ζε πεξηβάιινλ TouchDevelop
πξαγκαηνπνηείηαη
κε
ρξήζε
εληνιώλ
πνπ
πεξηιακβάλνληαη
ζε βηβιηνζήθεο, όπνπ ν
πξνγξακκαηηζηήο κε επαθή (touch) εηζάγεη απηέο
ζηνλ θώδηθα. Σην Σρήκα 4.2 απεηθνλίδεηαη ε νζόλε
ελόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ ζην νπνίν ν ρξήζηεο
επηιέγεη εληνιή θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο
εθαξκνγήο ηνπ.

Στήκα 4.2: Οζόλε θαηά ηελ αλάπηπμε εθαξκνγήο κε ην TouchDevelop.
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Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην TouchDevelop από ηελ παξαθάησ
επίζεκε δηεύζπλζε:
https://www.touchdevelop.com/
4.3 Η πεγή ηοσ DreamSpark
Τν DreamSpark απνηειεί κηα πξνζθνξά ηεο Microsoft κέζσ ηηο νπνίαο ν θάζε
πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα απνθηήζεη δσξεάλ ινγηζκηθά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
εθαξκνγώλ ηνπ. Μεξηθά από ηα δηαζέζηκα ινγηζκηθά πνπ κπνξεί έλαο θνηηεηήο ή
έλα κέινο αθαδεκατθνύ ηδξύκαηνο, λα πξνκεζεπηεί κέζσ ηνπ DreamSpark γηα
εξεπλεηηθνύο θαη εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο είλαη ηα παξαθάησ:
 Visual Studio 2008
 Windows Server 2008 Standard
 SQL Server 2008 Developer
 Microsoft Expression Studio 2
 XNA Game Studio 2
 IT Academy Student Pass
 Visual Studio 2005 Professional
 Virtual PC
 Microsoft Visual Studio 2008 Express Editions
 Microsoft Visual Studio 2005 Express Editions
 Visual C#
Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην DreamSpark από ηελ παξαθάησ
επίζεκε δηεύζπλζε:
https://www.dreamspark.com/
4.4 Προγρακκαηίδοληας κε ηο Windows App Studio
Τν Windows App Studio απνηειεί εξγαιείν δεκηνπξγίαο εθαξκνγώλ γηα Windows
Phone εθαξκνγέο. Γπλακηθή ηνπ Windows App Studio απνηειεί ην γεγνλόο όηη
κπνξεί λα παξάγεη θώδηθα γηα ην εξγαιείν Visual Studio.
Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην Windows App Studio από ηελ
παξαθάησ επίζεκε δηεύζπλζε:
http://appstudio.windows.com/en-us
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4.5 Προγρακκαηίδοληας κε ηο Small Basic
Τν Microsoft Small Basic πξνζθέξεη έλα θηιηθό
πεξηβάιινλ κε ην νπνίν είλαη πνιύ εύθνιν λα
αλαπηύμεηε κηα πξνγξακκαηηζηηθή εθαξκνγή.
Γηα ην ζθνπό απηό ην Small Basic δηαζέηεη
βηβιηνζήθεο ώζηε λα αλαπηύμεηε ζε πνιύ
γξήγνξν ρξόλν ηελ εθαξκνγή ζαο (Σρ. 4.3).

Στήκα 4.3: Πεξηβάιινλ Small Basic.

Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην Small Basic από ηελ παξαθάησ
επίζεκε δηεύζπλζε:
http://smallbasic.com/
4.6 Προγρακκαηίδοληας κε ηο App Inventor
Τν App Inventor γηα Android απνηειεί πεξηβάιινλ
νπηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ππνζηεξίδεηαη από
ην ΜΙΤ. Με ρξήζε βηβιηνζεθώλ ηνπ App Inventor
κπνξνύκε λα ζρεδηάζνπκε θαη λα αλαπηύμνπκε ηελ
εθαξκνγή καο ζε γξήγνξν ρξόλν. Τν App Inventor
γηα ηελ επθνιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ρξεζηκνπνηεί
πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο, παξόκνην κε απηό ηνπ
Scratch. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγώλ ζην
πξνγξακκαηηζηηθό εξγαιείν ζπλαληάκε:
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ην App Inventor Designer ζην νπνίν ζρεδηάδνπκε ηελ εθαξκνγή όπσο
απηή ζα απεηθνλίδεηαη ζην θηλεηό ηνπ ρξήζηε, θαη



ην App Inventor Blocks Editor κέζσ ηνπ νπνίνπ, κε κνξθή πιαθηδίσλ
αλαπηύζζνπκε ηνλ θώδηθα.

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο, αθνινπζνύκε δηαδηθαζία ζηελ νπνία ην
αξρείν ηύπνπ .apk κπνξεί λα εηζαρζεί ζε ζπζθεπέο Android (Σρ. 4.4).

(α)

(β)
Στήκα 4.4: Πεξηβάιινλ αλάπηπμεο α) γξαθηθώλ θαη β) θώδηθα κε κνξθή πιαθηδίσλ.

Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην App Inventor από ηελ παξαθάησ
επίζεκε δηεύζπλζε:
http://appinventor.mit.edu/explore/
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4.7 Προγρακκαηίδοληας κε ηο Scratch

Τν Scratch είλαη κηα νπηηθή
γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ ζε Squeak. Τν Scratch έρεη
αλαπηπρζεί από κηα κηθξή νκάδα εξεπλεηώλ
ζην Lifelong Kindergarten Group ζην MIT
Media Lab (Σρήκα 4.5). Ο πξνγξακκαηηζκόο
ηνπ Scratch γίλεηε κε ρξήζε πιαθηδίσλ (Σρήκα
4.6). Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ έξγσλ (project) ζην
Scratch ρξεζηκνπνηνύκε αληηθείκελα ηα νπνία
θαινύληα κνξθέο (sprite). Οη κνξθέο έρνπλ
ηδηόηεηεο ηηο νπνίεο κπνξνύκε λα ηηο
ηξνπνπνηήζνπκε. Γηα ηελ θίλεζε ησλ κνξθώλ
ρξεζηκνπνηνύκε εληνιέο (πιαθίδηα) κε ηα νπνία
δεκηνπξγνύκε ην ζελάξην ηνπ έξγνπ καο.
Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην Scratch από ηελ παξαθάησ
επίζεκε δηεύζπλζε:
https://scratch.mit.edu/

Στήκα 4.5: Πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ Scratch.

Κεθάιαην 4

116

Στήκα 4.6: Παξάδεηγκα εληνιώλ θώδηθα κε κνξθή πιαθηδίσλ.

4.8 Βοσηώληας ζηο βσζό ηωλ σποιογηζηηθώλ ζσζηεκάηωλ
Έπεηηα από ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ, απμήζεθε ζε
κεγάιν βαζκό θαη ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ αζρνινύληαη κε ηε κειέηε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο. Τα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ζήκεξα απνηεινύλ αληηθείκελν
κειέηεο αθόκα θαη γηα κηθξά παηδηά. Οινέλα θαη πεξηζζόηεξν παξαηεξείηαη ην
θαηλόκελν ηεο ελαζρόιεζεο ησλ παηδηώλ κε ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ
αθόκα θαη ζηα βαζηά λεξά ηεο πιεξνθνξηθήο.
Η πεξηέξγεηα γηα αλαδήηεζε ζην βάζνο ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ε
αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ έθεξε ζηελ
επηθάλεηα έλα ζύλνιν από εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο νη νπνίεο δίλνπλ ηε
δπλαηόηεηα αθόκα θαη ζε κηθξά παηδηά λα αζρνιεζνύλ κε ηελ κειέηε θαη
αλάπηπμε ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ
γεληθόηεξα.
Απηέο
νη
εθπαηδεπηηθέο
πιαηθόξκεο
ρξεζηκνπνηνύλ
κεζόδνπο
πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζύλδεζεο πιηθνύ πνπ δελ απαηηνύλ πιένλ εμεηδηθεπκέλεο
γλώζεηο από έκπεηξνπο κεραληθνύο. Μπνξνύκε πιένλ λα ρξεζηκνπνηνύκε ηηο
εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο κε επθνιία θαη λα αλαπηύζζνπκε ελζσκαησκέλα
πνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία εθηεινύλ έλα ζύλνιν από ιεηηνπξγίεο πνπ
ζπλαληάκε αθόκα θαη ζηα πην εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα απηνκάηνπ ειέγρνπ. Σηε
ζπλέρεηα αλαθέξνπκε πεξηιεπηηθά βαζηθέο πιαηθόξκεο αλάπηπμεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ελζσκαησκέλσλ
ζπζηεκάησλ.
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4.9 Η πιαηθόρκα Arduino
Η πιαηθόξκα Arduino είλαη κία εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα κε αληηθείκελν ηνλ
πξνγξακκαηηζκό ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη από έλα
κεγάιν βαζκό επθνιίαο θαη ρξεζηηθόηεηαο. Απηή ε πιαηθόξκα ππνζηεξίδεη έλα
ζύλνιν έηνηκσλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ (πιαθέηεο) ρακεινύ θόζηνπο πνπ
θαιύπηνπλ έλα κεγάιν ζύλνιν εθαξκνγώλ ζηνλ θόζκν ησλ ελζσκαησκέλσλ
ζπζηεκάησλ. Η πιαηθόξκα Arduino ρξεζηκνπνηεί ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ
Wiring C πνπ βαζίδεηαη ζηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C++.
Η γιώζζα απηή είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε ώζηε λα παξέρεη επθνιία ζην
ρξήζηε θαζώο ρξεζηκνπνηεί έηνηκεο βηβιηνζήθεο πνπ κεηώλνπλ ζην ειάρηζην ηελ
δηαδηθαζία νδήγεζεο πεξηθεξεηαθώλ κνλάδσλ ζε έλα ελζσκαησκέλν ζύζηεκα
(Σρ. 4.7). Ο ρξήζηεο ρξεηάδεηαη βαζηθέο γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ θαη ιίγν ρξόλν
λα εμνηθεησζεί κε ηηο βηβιηνζήθεο θαη ηε ρξήζε ηνπο ώζηε λα πξνγξακκαηίζεη έλα
ελζσκαησκέλν ζύζηεκα. Η πιαηθόξκα καο παξέρεη έλα ζύλνιν από έηνηκεο
ειεθηξνληθέο πιαθέηεο αλάπηπμεο πνπ δηαζέηνπλ επεμεξγαζηέο έηνηκνπο γηα
πξνγξακκαηηζκό.
Η δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ γίλεηαη εύθνια κέζσ εηδηθνύ ινγηζκηθνύ
ζηνλ ππνινγηζηή καο θαη ε θόξησζε ησλ πξνγξακκάησλ ζε απηέο γίλεηαη κέζσ
δηαζύλδεζεο USB. Σην Σρήκα 4.8 απεηθνλίδεηαη ην ινγηζκηθό κέζα από ην νπνίν
πξνγξακκαηίδνπκε κία εθαξκνγή ζηνλ ππνινγηζηή καο θαη ε πιαθέηα Arduino
UNO ζηελ νπνία πξόθεηηαη λα απνζεθεύζνπκε ην πξόγξακκα πνπ γξάθνπκε
κέζσ δηαζύλδεζεο USB.

Στήκα 4.7: Arduino Uno θαη πεξηθεξεηαθά γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ.
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USB

Στήκα 4.8: Πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ IDE.

Ο πξνγξακκαηηζκόο ησλ πιαθεηώλ
βαζίδεηαη ζε κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ε
νπνία έρεη ζρεδηαζηεί θαηάιιεια γηα απηέο
ηηο πιαθέηεο θαη ν πξνγξακκαηηζηήο κέζα
από έηνηκα παξαδείγκαηα θαη έλα ζύλνιν
βηβιηνζεθώλ πνπ βξίζθνληαη ελζσκαησκέλεο
κέζα ζην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ,
κπνξεί λα δώζεη ζε κία πιαθέηα νπνηαδήπνηε
ιεηηνπξγία επηζπκεί. Μπνξεί λα νδεγήζεη ηηο
εηζόδνπο θαη ηηο εμόδνπο ηεο πιαθέηαο θαζώο
θαη λα δηαζπλδέζεη θαη λα νδεγήζεη
θαηάιιεια κία ή πεξηζζόηεξεο εμσηεξηθέο
ζπζθεπέο κε επθνιία (π.ρ. νζόλε LCD). Με
απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξνύκε εύθνια λα
πινπνηήζνπκε εθαξκνγέο από ηελ νδήγεζε
ελόο ιακπηήξα παηώληαο έλα θνπκπί έσο θαη
ηελ απηόκαηε νδήγεζε ελόο κηθξνύ ξνκπόη.
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4.9.1 Οδήγεζε ζερβοθηλεηήρωλ κε ηο Arduino
Κάλνληαο ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο Servo πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη κέζα ζην
ινγηζκηθό Arduino IDE θαη πινπνηώληαο ηελ αθόινπζε ζπλδεζκνινγία κε κία
πιαθέηα Arduino, κπνξνύκε λα νδεγήζνπκε κε επθνιία έλα ζεξβνθηλεηήξα (Σρ.
4.9).

Στήκα 4.9: Σπλδεζκνινγία ζεξβνθηλεηήξα κε ηελ πιαηθόξκα Arduino.

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν θώδηθαο από ην παξάδεηγκα knob.ino ηνπ
πεξηβάιινληνο ηνπ Arduino File Examples  Servo  Knob.

#include <Servo.h>
Servo myservo; // Διαδικαζία ελέγτοσ ζέρβο.
int potpin = 0;
int val;
void setup(){
myservo.attach(9); // Έλεγτος ζέρβο από ακροδέκηη 9.
}
void loop() {
val = analogRead(potpin);
// Ανάγνωζη ποηενζιόμεηροσ από 0 έως1023.
val = map(val, 0, 1023, 0, 180); // Οριζμός ειζόδοσ και γωνία περιζηροθής.
myservo.write(val);
// Εγγραθή για κίνηζη ηοσ ζέρβο.
delay(15);
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4.9.2 Προγρακκαηηζκός Arduino κε πιαθίδηα
Μέζσ
ηνπ
πξνγξάκκαηνο
ArduBlock
(http://blog.ardublock.com/)
(http://sourceforge.net/projects/ardublock/) κπνξνύκε λα πξνγξακκαηίζνπκε έλα
Arduino κε ρξήζε πιαθηδίσλ όπσο απεηθνλίδεηαη ζην Σρήκα 4.10α, ελώ κε ην
εξγαιεία S4A (http://s4a.cat) (Σρ. 4.10β) ην όπνην είλαη βαζηζκέλν ζηνλ
πξνγξακκαηηζκό ηνπ Scratch κπνξνύκε λα δηαζπλδέζνπκε ην Arduino γηα
αλάπηπμε απιώλ εθαξκνγώλ ζηηο νπνίεο ρεηξηδόκαζηε ην Arduino σο θάξηα
ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζε κόλε ζύλδεζε ηνπ Arduino κε ηνλ ππνινγηζηή γηα πνιύ
απιέο εθαξκνγέο.

(α)

(β)

Στήκα 4.10: Πεξηβάιινλ ινγηζκηθώλ α) ArduBlock θαη β) S4A.

Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην Arduino από ηελ παξαθάησ
επίζεκε δηεύζπλζε:
http://www.arduino.cc/
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4.10 Η πιαηθόρκα Raspberry Pi
Τν RaspberryPi είλαη κία εθπαηδεπηηθή
πιαηθόξκα πνπ πινπνηήζεθε από ηελ
εηαηξία Raspberry Pi Foundation κε
ζηόρν λα πξνσζήζεη ηελ επηζηήκε ησλ
ππνινγηζηώλ ζηα ζρνιεία θαη ζηα
εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα. Με κία πνιύ
κηθξνύ κεγέζνπο πιαθέηα ε νπνία
πεξηέρεη όια ηα απαξαίηεηα ιεηηνπξγηθά
ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δόκεζε
ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, ην
Raspberry Pi κπνξεί λα ζπλδεζεί
εύθνια κε νζόλε, πιεθηξνιόγην θαη
πνληίθη θαη ακέζσο δίλεη ηελ
δπλαηόηεηα ελαζρόιεζεο κε ηελ
πιαηθόξκα απηή.
4.10.1 Σσλδέοληας ηο Raspberry Pi
Η δηαζύλδεζε κε ηελ νζόλε πξαγκαηνπνηείηαη κε θαιώδην HDMI κέζσ ηεο ζύξα
HDMI πνπ βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε πάλσ ζηελ πιαθέηα Raspberry Pi.

Φξεζηκνπνηώληαο ηηο ζύξεο USB πνπ βξίζθνληαη ελζσκαησκέλεο πάλσ ζηελ
πιαθέηα κπνξνύκε εύθνια λα ζπλδέζνπκε έλα πιεθηξνιόγην θαη έλα πνληίθη.
Μέζσ ελόο ηξνθνδνηηθνύ MicroUSB κπνξνύκε λα
ηξνθνδνηήζνπκε ηελ πιαθέηα. Φξεζηκνπνηώληαο κία θάξηα SD
απνζεθεύνπκε ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Raspberry θαη
ηνπνζεηνύκε ηελ θάξηα ζηελ ππνδνρή SD πνπ δηαζέηεη ε
πιαθέηα Raspberry Pi. Τν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηνπ Raspberry
Pi κπνξνύκε λα ην πξνκεζεπηνύκε από ηελ θεληξηθή
ηζηνζειίδα ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε (Σρ. 4.11).
https://www.raspberrypi.org/downloads/
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Στήκα 4.11: Λήςε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ NOOBS.

Υπάξρνπλ πνιιά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ κπνξνύκε λα επηιέμνπκε από
ηελ ηζηνζειίδα. Γηα λα θάλεη θαλείο πην εύθνιε ηελ πξώηε ηνπ επαθή κε ηελ
πιαηθόξκα Raspberry Pi θαιό ζα είλαη λα επηιέμεη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα
NOOBS ζην νπνίν ππάξρνπλ εύθνια βήκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. Μέζα ζην NOOBS πεξηέρεηαη θαη επηινγή γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο Raspbian.
Τν Raspbian είλαη έλα ειεύζεξν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ
δηαλνκή Debian ηνπ Linux ην νπνίν έρεη ξπζκηζηεί θαηάιιεια γηα ην πιηθό
(hardware) ηνπ Raspberry Pi. Τν ιεηηνπξγηθό Raspbian έρεη πεξίπνπ 35.000 πξν
εγθαηεζηεκέλα παθέηα (packages) θαη βξίζθεηαη αθόκα ζε δηαδηθαζία πινπνίεζεο
πξνζπαζώληαο λα βειηηώζεη ηελ ζηαζεξόηεηά ηνπ θαη ηελ απόδνζή ηνπ.
Σπλδένληαο έλα θαιώδην Ethernet ζηελ ππνδνρή RJ-45 ηνπ Raspberry Pi
κπνξνύκε λα ζπλδεζνύκε ζην δηαδίθηπν θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Raspberry
Pi σο πξνζσπηθό ππνινγηζηή.
4.10.2 Χρήζε ηοσ Raspberry Pi ως ελζωκαηωκέλο ζύζηεκα
Σπγθξηηηθά κε έλαλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ην Raspberry Pi καο δίλεη κία
επηπιένλ δπλαηόηεηα λα νδεγνύκε έλα ζύλνιν ςεθηαθώλ εηζόδσλ θαη εμόδσλ
γεληθνύ ζθνπνύ GPIO (GeneralPurposeInputOutput).
Απηέο ηηο ςεθηαθέο εηζόδνπο θαη εμόδνπο κπνξνύκε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε
γηα λα δηαζπλδέζνπκε εμσηεξηθέο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο (modules) νη νπνίεο
εθηεινύλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο όπσο νδήγεζε ζπζθεπώλ ειέγρνπ, επηθνηλσλία κε
αηζζεηήξεο γηα κέηξεζε θπζηθώλ κεγεζώλ (ζεξκνθξαζία, θσηεηλόηεηα, θ.α.)
νδήγεζε κεραληζκώλ ξνκπνηηθώλ ζπζθεπώλ, νδήγεζε νζνλώλ LCD θαη TFT θ.α.
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Σην Σρήκα 4.12 απεηθνλίδεηαη ην ιεηηνπξγηθό δηάγξακκα ησλ εηζόδσλ\εμόδσλ ηνπ
Raspberry Pi.

Στήκα 4.12: Οη αθξνδέθηεο GPIO ηνπ Raspberry Pi.
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4.10.3 Προγρακκαηηζκός κε ηο Raspberry Pi
Σηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη ζην
Raspberry Pi ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Raspbian,
ππάξρεη πξν εγθαηεζηεκέλε κέζα ζε απηό ε γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ Python θαηο ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη
ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ πνπ θαιείηαη IDLE3.
Σην Σρήκα 4.13 παξνπζηάδεηαη έλα απιό πξόγξακκα
HelloWorld ζε γιώζζα Python ζην πεξηβάιινλ IDLE.

Στήκα 4.13: Πξόγξακκα ζε Python ζην πεξηβάιινλ IDLE ηνπ Raspberry Pi.

Απνζεθεύνληαο ην παξαπάλσ πξόγξακκα θαη επηιέγνληαο Run από ην
θεληξηθό κελνύ ην πξόγξακκα ζα κεηαγισηηηζηεί απηόκαηα θαη ζα εθηειεζηεί
ξσηώληαο ηνλ ρξήζε Hello, I’m Raspberry Pi! What is your name? Σε απηό ην
ζεκείν πεξηκέλεη από ηνλ ρξήζηε λα εηζάγεη ην όλνκά ηνπ. Αθνύ ν ρξήζηεο
πιεθηξνινγήζεη ην όλνκά (π.ρ. Kostas) ηνπ εκθαλίδεηαη ην κήλπκα Nice to meet
you Kostas have a nice day!
Με παξόκνην ηξόπν κπνξνύκε λα γξάςνπκε νπνηνδήπνηε πξόγξακκα
επηζπκνύκε ρξεζηκνπνηώληαο ηηο εληνιέο ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Python.
4.10.4 Οδήγεζε GPIO ηοσ Raspberry Pi κε ηελ Python
Φξεζηκνπνηώληαο ηηο βηβιηνζήθεο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Python
γηα ηελ νδήγεζε ησλ εηζόδσλ/εμόδσλ γεληθνύ ζθνπνύ ηεο πιαθέηαο Raspberry Pi
κπνξνύκε εύθνια λα γξάςνπκε πξνγξάκκαηα ζε γιώζζα Python πνπ νδεγνύλ
θαηάιιεια απηέο ηηο εηζόδνπο/εμόδνπο. Φηάλεη κόλν λα ζπκπεξηιάβνπκε ηελ
θαηάιιειε βηβιηνζήθε GPIO ζηνλ θώδηθά καο θαη έπεηηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
ηηο ζπλαξηήζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα λα πινπνηήζνπκε εθαξκνγέο (Σρ. 4.14).
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Στήκα 4.14: Οδήγεζε GPIO ηνπ Raspberry Pi κε ηελ Python.

Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην Raspberry Pi από ηελ παξαθάησ
επίζεκε δηεύζπλζε:
https://www.raspberrypi.org/
4.11 Ο ροκποηηθός κεταληζκός Codie
Τν Codie είλαη έλαο μύιηλνο ξνκπνηηθόο κεραληζκόο o νπνίνο
θέξεη έλα ζύλνιν από αηζζεηήξεο (Σρ. 4.15). Ο πξνγξακκαηηζκόο
ηνπ γίλεηε κέζσ εθαξκνγήο γηα iOS. Με ηνλ ξνκπνηηθό
κεραληζκό ν ρξήζηεο καζαίλεη βαζηθό πξνγξακκαηηζκό κέζα από
ηηο θηλήζεηο ηνπ Codie.
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Στήκα 4.15: Ο μύιηλνο ξνκπνηηθόο κεραληζκόο Codie θαη
πξνγξακκαηηζκόο κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ.

Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην Raspberry Pi από ηελ παξαθάησ
επίζεκε δηεύζπλζε:
http://getcodie.com/
4.12 Ο ροκποηηθός κεταληζκός LEGO Mindstorms EV3 θαη NXT
Τν LEGO Mindstorms EV3 θαη ην LEGO Mindstorms ΝΦΤ
είλαη έλαο ξνκπνηηθόο κεραληζκόο o νπνίνο θέξεη έλα ζύλνιν
από αηζζεηήξεο θαη κπνξεί κε ρξήζε LEGΟ λα πάξεη
νπνηαδήπνηε κνξθή (Σρ. 4.16). Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ γίλεηε
από κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ Mindstorms Edu NXT ην νπνίν
αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ νπηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. Μπνξεί
επίζεο λα πξνγξακκαηηζηεί θαη ζε άιιεο γιώζζεο όπσο ο
πξνγξακκαηίδεηαη κε όιεο ζρεδόλ ηηο γλσζηέο γιώζζεο
πξνγξακκαηηζκνύ όπσο C, C++, Java, .Net, θ.α..
Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο κε ην LEGO Mindstorms EV3 από ηελ
παξαθάησ επίζεκε δηεύζπλζε:
http://www.lego.com/en-us/mindstorms
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(α)

(α)

(γ)

Στήκα 4.16: α) Υιηθά LEGO, β) Mindstorms EV3 θαη γ) Mindstorms ΝΦΤ.
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Γλωξίδεηο πωο θάζε αιιειεπίδξαζε
αλάκεζα ζε άλζξωπν θαη ππνινγηζηή
γίλεηαη κέζα από ηνλ θώδηθα;
Είηε ρξεζηκνπνηείο ηνλ ππνινγηζηή, ηελ
ηακπιέηα, ην θηλεηό, ή νπνηαδήπνηε άιιε
ειεθηξνληθή ζπζθεπή ν θώδηθαο είλαη
εθεί! Μπνξεί λα κελ ηνλ βιέπεηο, αιιά ν
θώδηθαο είλαη εθεί. Βξίζθεηαη παληνύ θαη
είλαη απαξαίηεηνο ζηελ θαζεκεξηλή
επαθή κε ηελ ηερλνινγία.
Γιατί να μάθω κώδικα;

Σε ιίγα ρξόληα όζνη δελ έρνπλ θάπνηεο
βαζηθέο δεμηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ ζα
ζεωξνύληαη ‘αλαιθάβεηνη’!
Σε απηό ζπκθωλνύλ νη εηδηθνί, αιιά θαη
νη ‘γίγαληεο’ ηεο πιεξνθνξηθήο όπωο o
Βill Gates, θαη ν Steve Jobs. Άλζξωπνη
πνπ άιιαμαλ ηε ξνή ηεο ηζηνξίαο, παξά ην
κεηαμύ ηνπο αληαγωληζκό, ελώζεθαλ γηα
λα πεξάζνπλ ζηνπο λένπο έλα κήλπκα:
‘Επενδύζηε ζηην Πληροθορική και ηον
προγραμμαηιζμό, γιαηί ζου μαθαίνει να
ζκέθηεζαι’.
Πηγή: http://www.getcoding.gr/
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