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ΟΜΑΔΑ: 15 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 75 ΛΕΠΤΑ

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΧΑΡΤΙ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Ένας αλγόριθμος είναι ένα σύνολο διαδικασιών βήμα προς βήμα, ή ένα σύνολο κανόνων που πρέπει 

να ακολουθήσετε, για την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας ή την επίλυση ενός 

συγκεκριμένου προβλήματος. Η λέξη αλγόριθμος επινοήθηκε για πρώτη φορά τον 9ο αιώνα. Οι 

αλγόριθμοι είναι παντού γύρω μας. Συνηθισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν: τη συνταγή για το 

ψήσιμο ενός κέικ, τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε για να λύσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα διαίρεσης 

και τη διαδικασία πλύσης. 

Δείτε πώς μπορεί να μοιάζει το ψήσιμο ενός κέικ, γραμμένο ως λίστα οδηγιών, ακριβώς όπως ένας 

αλγόριθμος:

1. Προθερμαίνετε το φούρνο

2. Συγκεντρώστε τα υλικά

3. Μετρήστε τα υλικά

4. Ανακατέψτε μαζί τα υλικά για να φτιάξετε το κουρκούτι

5. Λαδώστε ένα ταψί

6. Ρίχνουμε το κουρκούτι στο ταψί

7. Βάλτε το ταψί στο φούρνο

8. Ορίστε χρονοδιακόπτη

9. Όταν σβήσει ο χρονοδιακόπτης, βγάλτε το ταψί από το φούρνο

2

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ;;;
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Η πρώτη ιδιότητα που πρέπει 

να αναφέρουμε απλώς 

επαναλαμβάνει κάτι που 

ειπώθηκε νωρίτερα: ένας 

αλγόριθμος είναι μια συλλογή 

μεμονωμένων βημάτων. Μια 

συνταγή ταιριάζει πολύ απλά 

σε αυτή την αναλογία, γεμάτη 

όπως είναι με βήματα όπως: 

«προθερμάνετε το φούρνο 

στους 180 βαθμούς Κελσίου» 

ή «προσθέστε δύο κουταλιές 

της σούπας ζάχαρη στο μπολ’.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ
ΒΗΜΑΤΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ

Μετά από αυτή την ιδιότητα 

είναι η οριστικότητα, πράγμα 

που σημαίνει ότι κάθε βήμα 

πρέπει να ορίζεται με 

ακρίβεια. Κάθε βήμα σε έναν 

αλγόριθμο μπορεί να έχει ένα 

και μόνο ένα νόημα, 

διαφορετικά είναι 

διφορούμενο. Ομοίως, οι σεφ 

δεν γράφουν ποτέ πράγματα 

όπως «λίγη ζάχαρη» ή 

«μαγειρέψτε το για λίγο».

Οι αλγόριθμοι είναι επίσης 

διαδοχικοί. Τα βήματα που 

συνθέτουν τη διαδικασία 

πρέπει να εκτελούνται με τη 

σειρά που καθορίζεται. Αν δεν 

το κάνετε αυτό, το 

αποτέλεσμα της εκτέλεσης του 

αλγορίθμου είναι πιθανώς 

λανθασμένο. Όπως μια 

συνταγή, πρέπει να 

σεβόμαστε την ακολουθία 

όταν τρέχουμε μέσω ενός 

αλγορίθμου για να έχει κάποιο 

ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Αξίζει να κάνετε μια σύντομη 

παράκαμψη για να εξετάσετε 

γιατί η ακολουθία είναι τόσο 

σημαντική για τους 

αλγόριθμους. Όλα έχουν να 

κάνουν με την κατάσταση 

κατά την οποία ο αλγόριθμος 

παρακολουθεί όλες τις 

τρέχουσες τιμές. Η σαφής 

αλληλουχία των βημάτων ενός 

αλγορίθμου διασφαλίζει ότι η 

κατάσταση αλλάζει πάντα με 

τον ίδιο τρόπο κάθε φορά που 

εκτελείται ο αλγόριθμος.
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ΤΥΠΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

• Οι αλγόριθμοι ταξινομούνται με βάση τις έννοιες που χρησιμοποιούν για την 

ολοκλήρωση μιας εργασίας. Ενώ υπάρχουν πολλοί τύποι αλγορίθμων, οι πιο 

θεμελιώδεις τύποι είναι:

• Αλγόριθμοι διαίρει και βασίλευε – χωρίστε το πρόβλημα σε μικρότερα 

υποπροβλήματα του ίδιου τύπου.,λύστε αυτά τα μικρότερα προβλήματα και 

συνδυάστε αυτές τις λύσεις για να λύσετε το αρχικό πρόβλημα.

• Αλγόριθμοι ωμής βίας - δοκιμάστε όλες τις πιθανές λύσεις μέχρι να βρεθεί μια 

ικανοποιητική λύση.

• Τυχαιοποιημένοι αλγόριθμοι – χρησιμοποιήστε έναν τυχαίο αριθμό τουλάχιστον 

μία φορά κατά τη διάρκεια του υπολογισμού για να βρείτε μια λύση στο 

πρόβλημα.

• Άπληστοι αλγόριθμοι - βρείτε μια βέλτιστη λύση σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την 

εξεύρεση μιας βέλτιστης λύσης για το όλο πρόβλημα.

• Αναδρομικοί αλγόριθμοι - λύστε τη χαμηλότερη και απλούστερη έκδοση ενός 

προβλήματος για να λύσετε στη συνέχεια όλο και μεγαλύτερες εκδόσεις του 

προβλήματος μέχρι να βρεθεί η λύση στο αρχικό πρόβλημα.

• Αλγόριθμοι οπισθοδρόμησης - χωρίστε το πρόβλημα σε υποπροβλήματα, καθένα 

από τα οποία μπορεί να επιχειρηθεί να επιλυθεί. Ωστόσο, εάν δεν επιτευχθεί η 

επιθυμητή λύση, μετακινηθείτε προς τα πίσω στο πρόβλημα μέχρι να βρεθεί μια 

διαδρομή που το μετακινεί προς τα εμπρός.
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Ένας αλγόριθμος ταξινόμησης είναι ένας αλγόριθμος που τοποθετεί 

στοιχεία μιας λίστας σε μια συγκεκριμένη σειρά. Η ταξινόμηση είναι 

συχνά ένα σημαντικό πρώτο βήμα στους αλγόριθμους που επιλύει 

πιο σύνθετα προβλήματα. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 

αλγορίθμων ταξινόμησης, ο καθένας με τα δικά του οφέλη και 

κόστος. Εκτός αυτού, θα επικεντρωθούμε σε μερικούς από τους πιο 

διάσημους αλγόριθμους ταξινόμησης.

Γραμμική ταξινόμηση: Βρείτε το μικρότερο στοιχείο 

στη λίστα προς ταξινόμηση, προσθέστε το σε μια νέα 

λίστα και καταργήστε το από την αρχική λίστα. 

Επαναλάβετε αυτό μέχρι να αδειάσει η αρχική λίστα.

Ταξινόμηση φυσαλίδων: Συγκρίνετε τα δύο πρώτα 

στοιχεία στη λίστα και, εάν το πρώτο είναι 

μεγαλύτερο από το δεύτερο, αλλάξτε τα. 

Επαναλάβετε αυτό με κάθε ζεύγος γειτονικών 

στοιχείων στη λίστα. Στη συνέχεια, επαναλάβετε 

αυτήν τη διαδικασία μέχρι να ταξινομηθεί πλήρως η 

λίστα.

Ταξινόμηση εισαγωγής: Συγκρίνετε κάθε στοιχείο στη 

λίστα με όλα τα προηγούμενα στοιχεία μέχρι να 

βρεθεί ένα μικρότερο στοιχείο. Ανταλλάξτε αυτά τα 

δύο στοιχεία. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μέχρι 

να ταξινομηθεί πλήρως η λίστα.
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΑΡΤΙΩΝ#1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ #2

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ GOOGLE #3

ΦΑΝΑΡΙΑ #4

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ #5
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Ο εκπαιδευτής μοιράζει ένα φύλλο με ένα 

πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Το 

πρόβλημα αφορά έναν βοσκό που σχεδιάζει 

να περάσει μέσα από ένα ποτάμι 

χρησιμοποιώντας τη βάρκα του τα 

παρακάτω φορτία:

1.ένα πρόβατο

2.ένα λύκο

3.χορτάρι

Η μεταφορά θα πρέπει να ολοκληρωθεί με 

ασφάλεια, καθώς ο λύκος μπορεί να φάει το 

πρόβατο ή το πρόβατο το χορτάρι. Η 

χωρητικότητα του σκάφους είναι μικρή, 

οπότε μπορεί να περάσει μόνο ένα φορτίο 

από τα παραπάνω.

Οι εκπαιδευτές, θα πρέπει να σχεδιάσουν 

τον αλγόριθμο. 

Η συζήτηση ακολουθεί τα τελευταία 10 

λεπτά.

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

• Δεξιότητες συλλογισμού

• Περιβαλλοντικές δεξιότητες

• Τεχνικές δεξιότητες

• Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Υπολογιστής, προβολέας, φύλλο 

χαρτιού

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

30 λεπτά

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ #2.1
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