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Το παρόν σύγγραμμα έρχεται να υπηρετήσει τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές 
της Επιστήμης των Η/Υ», προσεγγίζοντας θέματα τόσο της Θεωρητικής όσο και της Εφαρμοσμένης 
Επιστήμης των Η/Υ. Το πρώτο μέρος καλύπτει θέματα της Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών 
–από το Πρόβλημα στον Αλγόριθμο και από εκεί στον Προγραμματισμό και τις Εφαρμογές του– 
μέσω του οποίου επιδιώκεται η ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης των μαθητών και 
των μαθητριών. Στο δεύτερο μέρος, το βιβλίο πραγματεύεται ζητήματα των βασικών τομέων της 
Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να 
είναι σε θέση να κατονομάζουν και να εξηγούν επιστημονικές περιοχές της Πληροφορικής.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη ενότητα, στο Κεφάλαιο 1.1 επιχειρείται η διάκριση της Επιστήμης 
των Η/Υ σε Θεωρητική και Εφαρμοσμένη. Η παραπάνω διάκριση διαχωρίζει το σύγγραμμα σε 
δύο ακόμα ενότητες. Στη δεύτερη ενότητα και στο Κεφάλαιο 2.1 επαναπροσεγγίζεται η έννοια του 
προβλήματος και οι φάσεις επίλυσής του και αναδεικνύονται τα υπολογιστικά προβλήματα. Στη 
συνέχεια, στο Κεφάλαιο 2.2 περιγράφεται η έννοια του αλγορίθμου και των χαρακτηριστικών του, 
προσδιορίζονται οι διάφορες μορφές αναπαράστασής του και επεξηγούνται οι βασικές έννοιες στην 
Ανάλυση Αλγορίθμων. Ακολούθως, αναφέρονται οι βασικοί τύποι και οι δομές δεδομένων καθώς 
και οι βασικές εντολές και δομές που χρησιμοποιούνται σε έναν αλγόριθμο. Τέλος, στο κεφάλαιο 
αυτό, προσδιορίζεται ο τρόπος εντοπισμού και διόρθωσης λογικών λαθών σε έναν αλγόριθμο. Όλα 
τα παραπάνω βήματα, αποτελούν τα στάδια προετοιμασίας των μαθητών και μαθητριών, ώστε 
στο Κεφάλαιο 2.3 να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός γνωσιακού και νοητικού σχήματος που 
να περιλαμβάνει τα είδη και τις τεχνικές προγραμματισμού και συγχρόνως να είναι σε θέση να 
συνδυάζουν τις αλγοριθμικές δομές, τα δεδομένα και τις δομές δεδομένων για να δημιουργήσουν 
προγράμματα. Τέλος, στην ενότητα αυτή αναδεικνύεται ότι οι σημερινές εφαρμογές είναι αρκετά 
πολύπλοκες και η δημιουργία τους ακολουθεί συγκεκριμένα μοντέλα ανάπτυξης εφαρμογών 
λογισμικού που εξελίσσονται σε φάσεις.

Η τρίτη ενότητα ασχολείται με θέματα της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών, η οποία 
εστιάζει τόσο στην επίλυση προβλημάτων, όσο και στη βελτίωση υπαρχουσών λύσεων στον πραγματικό 
κόσμο. Σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας υπάρχει ένας τεράστιος όγκος διαθέσιμης 
πληροφορίας και γνώσεων, η διαχείριση του οποίου προϋποθέτει τις κατάλληλες υπολογιστικές 
υποδομές για την αποθήκευση της πληροφορίας καθώς και το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη 
συντήρηση λογισμικού μέσω κατάλληλων γλωσσών προγραμματισμού και συστημάτων λογισμικού, 
τα οποία συνεργάζονται με την υπολογιστική υποδομή. Τέλος, προϋποθέτει την υποδομή μέσω των 
οποίων οι πληροφορίες διακινούνται με ασφάλεια. Από τους βασικούς τομείς της Εφαρμοσμένης 
Επιστήμης των Υπολογιστών που έχουν σκοπό τη διερεύνηση και την κάλυψη των προαναφερθεισών 
αναγκών, έχουν επιλεγεί τέσσερις. Στο Κεφάλαιο 3.1 περιγράφονται τα Λειτουργικά Συστήματα, 
δηλαδή το λογισμικό που συντονίζει το υλικό και επικοινωνεί με το χρήστη. Στη συνέχεια, στο 
Κεφάλαιο 3.2 επεξηγούνται τα Πληροφοριακά Συστήματα, μέσω των οποίων επιτελείται συλλογή, 
ανάκτηση, επεξεργασία και αποθήκευση πληροφοριών. Ακολούθως, στο Κεφάλαιο 3.3 επιχειρείται 
επισκόπηση των Δικτύων Υπολογιστών για τη λήψη και την προώθηση πληροφοριών και, τέλος, 
στο Κεφάλαιο 3.4 περιγράφεται η Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία ερευνά τρόπους ανάπτυξης 
υπολογιστικών μοντέλων ανθρώπινης γνώσης.

Πρόλογος
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Καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε το υλικό του συγγράμματος να στηρίζεται στις γνώσεις και τις 
εμπειρίες που έχουν ήδη αποκομίσει οι μαθητές και οι μαθήτριες από την προηγούμενη σχολική τους 
εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο η μελέτη τους θα είναι μία ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία 
οικοδόμησης της γνώσης, που πραγματοποιείται πάνω σε τεχνικές «γνωστικής σκαλωσιάς». Το 
βιβλίο συνοδεύεται από Παράρτημα, στο οποίο υπάρχει ένα εκτεταμένο γλωσσάρι-λεξικό όρων της 
Επιστήμης των Υπολογιστών.

Για την υποβοήθηση της αναγνωσιμότητας εκτός από σχήματα, πίνακες και διάφορα πλαίσια, 
έχουν χρησιμοποιηθεί και αρκετά εικονίδια, τα οποία χαρακτηρίζουν το μέρος του κειμένου που 
συνοδεύουν. Αυτά είναι:

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας στήριξαν στην προσπάθεια συγγραφής αυτού του 
βιβλίου και ιδιαιτέρως, την κυρία Αγγελική Γερούση για τη βοήθειά της στην ανάγνωση μέρους του 
υλικού και τις εύστοχες παρατηρήσεις της.

Παραμένουμε στη διάθεση των εκπαιδευτικών και των μαθητών για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
ή σχόλια, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω το παρόν σύγγραμμα με απώτερο στόχο να υποστηρίζει τη 
διδασκαλία του μαθήματος.

Αθήνα, Ιούλιος 2014
Οι συγγραφείς

Πρόλογος

Προερωτήσεις

Χρήσιμη πληροφορία

Ορισμός

Σημείωση

Ιστορικό σημείωμα

Ανακεφαλαίωση

Συμβουλή

Λέξεις-κλειδιά

Προσοχή
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1.1. Επιστήμη των Υπολογιστών

Bασικές Έννοιες

ΕΝΟΤΗΤΑ 1ηΕΝΟΤΗΤΑ 1η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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1η
Bασικές Έννοιες
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1.1

Επιστήμη των Υπολογιστών

Στόχοι του κεφαλαίου είναι οι μαθητές

 � να περιγράφουν τους βασικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογι-
στών και 

 � να μπορούν να αναφερθούν στα πεδία τόσο της Θεωρητικής όσο 
και σε αυτά της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών.

1.1   Η Επιστήμη των Υπολογιστών
Η Επιστήμη των Υπολογιστών μελετά τα θεωρητικά θεμέλια και τη 
φύση των πληροφοριών, των αλγορίθμων και των υπολογισμών, κα-
θώς και τις τεχνολογικές εφαρμογές τους σε αυτοματοποιημένα υπολο-
γιστικά συστήματα, από τις σκοπιές σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίη-
σης, διερεύνησης και ανάλυσης. Η Επιστήμη των Υπολογιστών διακρί-
νεται σε δύο μεγάλες ενότητες: τη Θεωρητική και την Εφαρμοσμένη.

1.2   Θεωρητική Επιστήμη των Υπολογιστών
Η Θεωρητική Επιστήμη των Υπολογιστών (Theoretical Computer Sci-
ence) ερευνά κυρίως το σχεδιασμό των αλγορίθμων και των υπολογι-
στικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την άντληση, την επεξερ-
γασία, την ανάλυση και την αποθήκευση πληροφοριών. Βασικές έννοι-
ες της Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών, είναι η Ανάλυση Αλ-
γορίθμων, η Θεωρία Υπολογισιμότητας και η Θεωρία Πολυπλοκότη-
τας. Υπάρχει μία διαρκής αλληλεπίδραση μεταξύ της Θεωρητικής και 
της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών. Για παράδειγμα, η 
Θεωρία Γλωσσών Προγραμματισμού, η οποία μελετά προσεγγίσεις 
για την περιγραφή των υπολογισμών, οδηγεί στην ανάπτυξη γλωσσών 
προγραμματισμού και το σχεδιασμό λογισμικού και εφαρμογών.

1.3   Εφαρμοσμένη Επιστήμη των Υπολογιστών
H Εφαρμοσμένη Επιστήμη των Υπολογιστών (Applied Computer Sci-
ence) μελετά τρόπους εφαρμογής της Θεωρίας των Υπολογιστών για 
την επίλυση προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο. Βασικά επιστημο-
νικά πεδία που εντάσσονται στην Εφαρμοσμένη Επιστήμη των Υπολο-
γιστών είναι:

Προερωτήσεις
• Τι ερευνά η Επιστήμη των 
Υπολογιστών; Ποιες επιστη-
μονικές περιοχές προσπαθεί 
να εξελίξει;
• Πώς συνδέεται το Θεωρη-
τικό της μέρος με το Εφαρ-
μοσμένο;
• Πώς συνδέεται η εφαρμο-
γή της με την επίλυση προ-
βλημάτων του πραγματικού 
κόσμου;

Η Επιστήμη των Υπολογι-
στών ως διακριτή επιστήμη 
προέκυψε κατά τη δεκαετία 
του 1940 χάρη στην εύρεση 
των μαθηματικών ιδιοτήτων 
του υπολογισμού και την κα-
τασκευή ηλεκτρονικών υπο-
λογιστικών μηχανών.

Η Ανάλυση Αλγορίθμων 
ασχολείται με τον σχεδιασμό 
και την ανάλυση της πολυ-
πλοκότητας των αλγορίθμων.

Η Θεωρία Υπολογισιμότη-
τας ερευνά αν και πόσο απο-
δοτικά κάποια προβλήματα 
μπορούν να επιλυθούν με συ-
γκεκριμένα υπολογιστικά μο-
ντέλα.

Η Θεωρία Πολυπλοκότητας 
μελετά τους πόρους που απαι-
τούνται για την επίλυση ενός 
προβλήματος βάσει ενός συ-
γκεκριμένου αλγορίθμου.
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 • Ο σχεδιασμός υλικού για την κατασκευή των υπολογιστών, όπως o 
σκληρός δίσκος, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας κτλ.

 • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η συντήρηση λογισμικού, όπως των 
λειτουργικών συστημάτων τα οποία συνεργάζονται με το υλικό, 
καθώς και των ποικίλων προγραμμάτων που αναπτύσσονται με τη 
βοήθεια των γλωσσών προγραμματισμού.

 • Ο σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων για τη συλλογή, ανά-
κτηση, επεξεργασία και αποθήκευση πληροφοριών.

 • Η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ερευνά τρόπους ανάπτυξης υπολο-
γιστικών μοντέλων ανθρώπινης γνώσης.

 • Ο σχεδιασμός δικτύων υπολογιστών για την παραγωγή, τη λήψη 
και την προώθηση πληροφοριών.

 • Ο σχεδιασμός βάσεων δεδομένων και συστημάτων διαχείρισης βά-
σεων δεδομένων για την υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων.

 • Η ασφάλεια των υπολογιστών, δηλαδή το σύνολο των μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται για την προστασία πληροφοριών ή υπηρεσιών 
από φθορά, αλλοίωση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Στην συνέχεια του βιβλίου θα μελετηθούν θέματα τόσο της Θεωρητικής 
(αλγόριθμοι και προγραμματισμός) όσο και της Εφαρμοσμένης Επιστή-
μης Υπολογιστών (όπως τα Λειτουργικά Συστήματα, τα Πληροφοριακά 
Συστήματα, τα Δίκτυα Υπολογιστών και η Τεχνητή Νοημοσύνη).

Ανακεφαλαίωση                                                                                                                 

Η Επιστήμη Υπολογιστών πραγματεύεται δύο μεγάλες θεματικές ενό-
τητες - τη Θεωρητική και την Εφαρμοσμένη - οι οποίες περιλαμβάνουν 
πολλούς επί μέρους κλάδους με έμφαση τόσο στην διαχείριση πληρο-
φοριών όσο και στην επίλυση προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο.

Ερωτήσεις - Θέματα προς συζήτηση - Δραστηριότητες                                                                                                                  

1. Πώς αντιλαμβάνεστε την Επιστήμη των Υπολογιστών;
2. Να αναφέρετε τουλάχιστον τρία επιστημονικά πεδία που εντάσσο-

νται στην Εφαρμοσμένη Επιστήμη των Υπολογιστών, αναζητώντας 
σχετικές πληροφορίες στο διαδίκτυο.

3. Να αναφέρετε τρεις τομείς της Θεωρητικής Πληροφορικής οι οποί-
οι έχουν άμεση εφαρμογή σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
Εφαρμοσμένη Πληροφορική.

4. Να αναζητήσετε στο Διαδίκτυο, εργαζόμενοι σε ομάδες, όρους που 
σχετίζονται με την Επιστήμη των Υπολογιστών, τους τομείς της, τα 
πεδία εφαρμογής καθεμιάς και να συσχετίσετε τις έννοιες μεταξύ 
τους. Με βάση την αναζήτηση αυτή, να γίνει απαρίθμηση των πλέ-
ον γνωστών τομέων και ο διαχωρισμός τους σε θεωρητικούς και 
εφαρμοσμένους.

Χρήσιμοι Υπερσύνδεσμοι

http://www.acm.org
Association for Computing 
Machinery

http://www.computer.org/
portal/web/guest/home
IEEE-Computer Society

http://aisnet.org
AIS:  Association for 
Information Systems

Ξεκινήστε την αναζήτησή 
σας από την κατηγοριοποίη-
ση του οργανισμού ACM.

Λέξεις κλειδιά
Θεωρητική Επιστήμη των 
Υπολογιστών, Εφαρμοσμέ-
νη Επιστήμη των Υπολογι-
στών.
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2.1

Πρόβλημα

Στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι να μπορούν οι μαθητές:
 � να περιγράφουν την έννοια του προβλήματος 
 � να κατατάσσουν ένα πρόβλημα στην κατηγορία που ανήκει
 � να διακρίνουν την ύπαρξη υπολογιστικών και μη προβλημάτων 
 � να αναφέρουν τις φάσεις επίλυσης ενός υπολογιστικού προβλήματος.

2.1.1   Η έννοια του προβλήματος
Οι άνθρωποι, από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής τους, ήρθαν αντιμέτω-
ποι με ποικίλα προβλήματα, τόσο στις καθημερινές τους δραστηριότη-
τες όσο και σε διάφορους επιστημονικούς τομείς. Κάνοντας μια αναδρο-
μή στην ιστορία είναι δυνατό να εντοπιστούν πληθώρα προβλημάτων.

 • Ο Όμηρος στην Οδύσσεια περιγράφει τα προβλήματα που αντι-
μετώπιζε ο Οδυσσέας για να φτάσει στην Ιθάκη.

 • Το πρόβλημα που κλήθηκε να επιλύσει ο Αρχιμήδης με τη βασιλική 
κορώνα που οδήγησε στη γνωστή φράση του «Εύρηκα-Εύρηκα».

 • Το πρόβλημα μέτρησης του χρόνου, το οποίο αντιμετωπίστηκε 
με τη χρήση της κλεψύδρας και του εκκρεμούς.

 • Τα προβλήματα επιδημιών στην ανθρωπότητα και η αντιμετώπι-
σή τους με εμβόλια.

 • Το πρόβλημα του «ιού του 2000» και η αντιμετώπισή του, ώστε τα 
υπολογιστικά συστήματα να λειτουργήσουν σωστά την 1/1/2000.

Όπως φαίνεται, η ύπαρξη προβλημάτων είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο. 
Στην εποχή μας, οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα στον 
προσωπικό, στον επαγγελματικό και στον κοινωνικό χώρο γενικότερα. Όλοι 
οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και επιπλέον δίνουν δι-
αφορετική σημασία και βαρύτητα σε αυτά. Ωστόσο υπάρχουν προβλήματα 
που αναγνωρίζονται από τους περισσότερους ως πολύ σημαντικά.

Τα προβλήματα εκτός από δυσάρεστες ή πιεστικές καταστάσεις που 
απαιτούν λύση (περιβαλλοντικά προβλήματα, κοινωνικά προβλήμα-
τα, προσωπικά προβλήματα κ.ά.) μπορούν να είναι είτε ενδιαφέρου-
σες προκλήσεις (π.χ. η επίλυση ενός γρίφου ή η νίκη σε ένα παιχνί-
δι σκάκι), είτε ευκαιρίες για να προκύψει κάτι ωφέλιμο για την κοινω-
νία μέσω της επίλυσής τους (π.χ. νέα ασφαλέστερα υλικά για την κατα-
σκευή αυτοκινήτων, τρισδιάστατες εκτυπώσεις κ.ά.).

Εικόνα 2.1. Ο κύβος του 
Ρούμπικ (Rubik)

Προερωτήσεις
• Συζητήστε με τους συμμα-
θητές σας και καταγράψτε 
δύο προβλήματα.
• Ποια είναι τα βασικότερα 
προβλήματα της ανθρωπό-
τητας;
• Ρωτήστε το συμμαθητή σας 
ποιο θεωρεί το σημαντικότε-
ρο πρόβλημα της ανθρωπό-
τητας και ποιο θεωρεί το ση-
μαντικότερο πρόβλημα που 
χρήζει αντιμετώπισης στο 
σχολείο.

Τα προβλήματα δεν είναι 
απαραίτητα μαθηματικές κα-
ταστάσεις που απαιτούν αντι-
μετώπιση.
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Όλα τα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με έναν ενιαίο και μο-
ναδικό τρόπο. Επιπλέον, κάθε ξεχωριστό πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπί-
ζεται και να επιλύεται με ποικίλους τρόπους, ενώ συγχρόνως μπορεί να έχει 
πολλές λύσεις (το πρόβλημα οργάνωσης μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης).

Με τον όρο Πρόβλημα προσδιορίζεται μια κατάσταση η οποία 
χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι 
γνωστή, ούτε προφανής.

Η διατύπωση ενός προβλήματος και η αντιμετώπισή του, αποτελούν 
ζητήματα που απαιτούν ικανότητες ορθολογικής, αναλυτικής και συν-
θετικής σκέψης, αλλά και σωστό χειρισμό της φυσικής γλώσσας. Επι-
πλέον, οι δεξιότητες που αποκτούνται από την ενασχόληση με τα προ-
βλήματα (διατύπωση και αντιμετώπισή τους), αποτελούν χρήσιμα εφό-
δια για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα.

2.1.2   Κατηγορίες Προβλημάτων
Τα προβλήματα ανάλογα με τη δυνατότητα επίλυσης διακρίνονται σε 
τρεις κατηγορίες.

Επιλύσιμα είναι εκείνα τα προβλήματα για τα οποία η λύση έχει 
βρεθεί και έχει διατυπωθεί.

Παραδείγματα επιλύσιμων προβλημάτων είναι η αποψίλωση μιας 
έκτασης γης (ο καθαρισμός δηλαδή ενός χωραφιού από κάθε είδους 
βλάστηση), η επίλυση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης κ.ά..

Μη επιλύσιμα χαρακτηρίζονται εκείνα τα προβλήματα για τα 
οποία έχει αποδειχτεί, ότι δεν επιδέχονται λύση.

Το πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου με κανόνα και διαβήτη 
που είχε διατυπωθεί από τους αρχαίους ελληνιστικούς χρόνους είναι 
ένα τέτοιο πρόβλημα. Παρότι το πρόβλημα επιδέχεται προσεγγιστική 
λύση, δεν μπορεί να λυθεί με τη χρήση κανόνα και διαβήτη.

Ανοικτά ονομάζονται τα προβλήματα για τα οποία η λύση τους 
δεν έχει ακόμα βρεθεί, ενώ ταυτόχρονα δεν έχει αποδειχτεί, ότι 
δεν επιδέχονται λύση.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το πρόβλημα της ενοποίησης των τεσσά-
ρων πεδίων δυνάμεων (βαρυτικού, ηλεκτρομαγνητικού, ασθενούς πυ-
ρηνικού και ισχυρού πυρηνικού), το οποίο προς το παρόν, δεν έχει επι-
λυθεί. Επίσης, η εικασία του Γκόλντμπαχ (Goldbach, κάθε άρτιος μπο-
ρεί να γραφτεί ως άθροισμα δύο πρώτων αριθμών) αποτελεί ένα ανοι-
κτό πρόβλημα αφού δεν έχει ακόμα αποδειχθεί.

«Η ζωή είναι επίλυση προ-
βλημάτων», (Καρλ Πόππερ, 

Karl Popper, 1994)

Åðéëýóéìá

Ìç åðéëýóéìá

ÁíïéêôÜ

Ùò ðñïò ôç
äõíáôüôçôá åðßëõóçò

Ένα άλλο μη επιλύσιμο πρό-
βλημα είναι η εύρεση ακέραι-
ων λύσεων οποιασδήποτε δι-
οφαντικής εξίσωσης (ακέραια 
πολυωνυμική εξίσωση) όπως 
της 6x + 15y = 4. Το 1970 
αποδείχτηκε ότι το πρόβλημα 
είναι μη επιλύσιμο.

Εικόνα 2.2. Κατηγορίες 
προβλημάτων
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