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Άδεηεο Υξήζεο

 Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ππόθεηηαη ζε άδεηεο 
ρξήζεο Creative Commons. 

 Γηα εθπαηδεπηηθό πιηθό, όπσο εηθόλεο, πνπ 
ππόθεηηαη ζε άιινπ ηύπνπ άδεηαο ρξήζεο, ε 
άδεηα ρξήζεο αλαθέξεηαη ξεηώο. 
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Υξεκαηνδόηεζε

 Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό έρεη αλαπηπρζεί ζηα 
πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηνπ δηδάζθνληα.

 Σν έξγν «Αλνηθηά Αθαδεκαϊθά Μαζήκαηα ζην 
Παλεπηζηήκην Παηξώλ» έρεη ρξεκαηνδνηήζεη κόλν ηε 
αλαδηακόξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 

 Σν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 
Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
(Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) θαη από εζληθνύο πόξνπο.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

Φξαγθίζθνο  Κνπηειηέξεο
Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο Παλ/κίνπ Παηξώλ



Πεξηερόκελα ηνπ καζήκαηνο

1. Δηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό 
2. Λνγηθά δηαγξάκκαηα
3. Σα βαζηθά ηεο FORTRAN
4. Μεηαβιεηέο & παξάκεηξνη
5. Γνκέο επαλάιεςεο
6. Γνκέο ειέγρνπ ξνήο
7. Δίζνδνο/Έμνδνο
8. Πίλαθεο
9. Γηαδηθαζίεο SUBROUTINE & FUNCTION



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Δηζαγωγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό 



Eηζαγωγή ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκό 

1. Πξηλ ην πξόγξακκα 
2. Πεξί FORTRAN
3. Γξάθνληαο ην πξόγξακκα
4. Μεηαγιωηηίδνληαο ην πξόγξακκα
5. Έιεγρνο ζθαικάηωλ



Δηζαγσγή 
1. Πξηλ ην πξόγξακκα

Καιή θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο

Ση μέξνπκε;               Ση δεηάκε;

Γεδνκέλα εμόδνπΓεδνκέλα εηζόδνπ

Γεδνκέλα



Γεδνκέλα
•Ση είδνπο είλαη;
•Η ηηκή ηνπο είλαη ζηαζεξή ή αιιάδεη;
•Ση κνλάδεο έρνπλ;
•Πνηα είλαη ε αθξίβεηα;
•Πνην είλαη ην πεδίν ηηκώλ ηνπ θαζελόο;
•Πνηα είλαη ε θπζηθή έλλνηα ηνπ θαζελόο;
•Πνηεο είλαη νη ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο ηνπο;
•θιπ 

Δηζαγωγή 
1. Πξηλ ην πξόγξακκα



Γεκηνπξγία ή επηινγή αιγνξίζκνπ 

Καζνξηζκόο κεζόδωλ & ζρεδηαζκόο επίιπζεο

Δηζαγωγή 
1. Πξηλ ην πξόγξακκα



Αιγόξηζκνο …

… είλαη κηα θαιά θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία 
ππνινγηζκνύ πνπ νξίδεη αθξηβώο ην 
πεξηερόκελν θαη ηε ζεηξά δηαδνρήο ησλ 
ζηνηρεηωδώλ πξάμεωλ πνπ πξέπεη λα 
εθηειεζηνύλ γηα λα επηηεπρζεί ε επίιπζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο.

Δηζαγωγή 
1. Πξηλ ην πξόγξακκα



Ο αιγόξηζκνο …

… γηα θάζε πξόβιεκα δελ είλαη κνλαδηθόο.

Πνηνο είλαη ν ζσζηόο αιγόξηζκνο? 

Δηζαγωγή 
1. Πξηλ ην πξόγξακκα



ωζηόο αιγόξηζκνο …

… είλαη απηόο πνπ νδεγεί ζε ζσζηά απνηειέζκαηα 
γηα θάζε ζύλνιν δεδνκέλσλ εηζόδνπ.

Πσο ζα επηιέμνπκε αιγόξηζκν; 

Δηζαγωγή 
1. Πξηλ ην πξόγξακκα 

Γηα θάζε πξόβιεκα πάιη δελ είλαη κνλαδηθόο.



Η επηινγή αιγνξίζκνπ …

… γίλεηαη κε βάζε ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο.

• Διάρηζηνο αξηζκόο ζηνηρεηωδώλ βεκάηωλ (πξάμεωλ)
• Υξόλνο εθηέιεζεο ηνπ θάζε βήκαηνο 

Δηζαγωγή 
1. Πξηλ ην πξόγξακκα



Παξάδεηγκα: Μέγηζηνο Κνηλόο Γηαηξέηεο

Δηζαγωγή 
1. Πξηλ ην πξόγξακκα

• Γίλνληαη νη αθέξαηνη Α θαη Β
• πγθξίλνληαη νη Α θαη Β (Α>Β, Α=Β, Α<Β)
• Αλ Α=Β ηόηε  ΜΚΓ=Α=Β
• Αλ Α<Β ηόηε δίλνπκε ηελ ηηκή ηνπ Β ζην Α θαη 

ηνπ Α ζην Β
• Αλ Α>Β ηόηε Α=Α-Β
• Δπαλαιακβάλνπκε ηα βήκαηα 2-5 κέρξη λα 

επαιεζεπηεί ην βήκα 3

Αιγόξηζκνο 1



Παξάδεηγκα: Μέγηζηνο Κνηλόο Γηαηξέηεο

Δηζαγωγή 
1. Πξηλ ην πξόγξακκα

1. Γίλνληαη νη αθέξαηνη Α θαη Β
2. Θέηνπκε Α=ABS(A) θαη Β =ABS(Β)
3. Αλ Β=0 ηόηε  ΜΚΓ=Α
4. Αλ B≠0 ηόηε Α=Β θαη Β=mod(Α/Β)
5. Δπαλαιακβάλνπκε ηα βήκαηα 3 & 4 κέρξη λα 

επαιεζεπηεί ην βήκα 3

Αιγόξηζκνο 2



Παξάδεηγκα: Μέγηζηνο Κνηλόο Γηαηξέηεο

Δηζαγωγή 
1. Πξηλ ην πξόγξακκα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

Α Β ΜΚΓ (αιγόξηζκνο 1) ΜΚΓ (αιγόξηζκνο 
2)

35 21 3 3

35 -21 ; ; ; 3



Δηζαγωγή 
2. Πεξί FORTRAN

•Μεηαγισηηηδόκελε γιώζζα
•Ιζρύο θαη επειημία
•Λίγεο δεζκεπκέλεο ιέμεηο
•Δθηεηακέλεο βηβιηνζήθεο
•Μεηαθέξζηκε, ράξε ζηα πξόηππα
•Αξζξσηή αλάπηπμε

ΓΔΝΙΚΑ



Δηζαγωγή 
2. Πεξί FORTRAN

•Δπθνιόηεξε ζηελ εθκάζεζε
•Δπξεία ρξήζε ζε επηζηεκνληθά 
πξνβιήκαηα ( πςειή δεκνηηθόηεηα ζηελ 
Αθαδεκατθή θνηλόηεηα)

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ



Δηζαγωγή 
3. Γξάθνληαο ην πξόγξακκα

•Πξόγξακκα: έλα ζύλνιν από δειώζεηο
(πξνηάζεηο) θαη εληνιέο 
•Γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ρξεζηκνπνηνύκε 
έλαλ θεηκελνγξάθν



Δηζαγωγή 
3. Γξάθνληαο ην πξόγξακκα

PROGRAM FIRST

! To prwto mou programma

PRINT*, ‘HELLO’

END

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ



Δηζαγωγή 
4. Μεηαγιωηηίδνληαο ην 
πξόγξακκα

Αξρεία ελζωκάηωζεο

Compiler

Βηβιηνζήθεο

Linker

Δθαξκνγή

Η/ΥΥξήζηεο

Πξόγξακκα 
FORTRAN



Δηζαγωγή 
4. Μεηαγιωηηίδνληαο ην πξόγξακκα



Δηζαγωγή 
5. Έιεγρνο ζθαικάηωλ

Γπν θαηεγνξίεο ζθαικάηωλ

πληαθηηθά Λνγηθά

Errors Warnings Σίπνηα !



Δηζαγωγή 
5. Έιεγρνο ζθαικάηωλ

πληαθηηθά ζθάικαηα (Errors)
•Παξαβίαζε ζπληαθηηθώλ θαλόλσλ ηεο
γιώζζαο
•Με επηηξεπηή ρξήζε δεζκεπκέλσλ ιέμεσλ
•Υξήζε κεηαβιεηώλ πνπ δελ έρνπλ νξηζζεί
•θάικαηα ηύπσλ δεδνκέλσλ
•Κιήζε αλύπαξθησλ ζπλαξηήζεσλ



Δηζαγωγή 
5. Έιεγρνο ζθαικάηωλ

πληαθηηθά ζθάικαηα
(Warnings)

•Απώιεηα αθξίβεηαο ζε ππνινγηζκό
•Υξήζε ζπλάξηεζεο ρσξίο πεξηγξαθή
•Υξήζε κεηαβιεηήο ρσξίο αξρηθή ηηκή
•Αζάθεηα ζηελ πξνηεξαηόηεηα ηειεζηώλ
•Υξήζε αλάζεζεο ηηκήο αληί ειέγρνπ ηζόηεηαο



Δηζαγωγή 
5. Έιεγρνο ζθαικάηωλ

Λνγηθά ζθάικαηα

•Σν πξόγξακκα κεηαγισηηίδεηαη επηηπρώο, αιιά 
δελ θάλεη απηό πνπ ζέινπκε
•Δμεηάδνπκε θπξίσο ζεκεία ειέγρνπ θαη
απόθαζεο ζην πξόγξακκα θαη ηηο ηηκέο ησλ
κεηαβιεηώλ
•Υξήζε εηδηθώλ πξνγξακκάησλ (debuggers)
•εκεία δηαθνπήο (break points),
παξαθνινύζεζε κεηαβιεηώλ (watches)

«Σν πιηθό ηεο παξνπζίαζεο πξνέξρεηαη από ηηο 

παλεπηζηεκηαθέο παξαδόζεηο ηνπ θαζεγεηή Φξ. 

Κνπηειηέξε».


