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Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για το
μάθημα της Πληροφορικής της Γ′ Γυμνασίου. Στόχος του
είναι να σε βοηθήσει να κατανοήσεις τις βασικές έννοιες
της Πληροφορικής και να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου σε
σύγχρονα θέματα που την αφορούν.
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✓ Βασικές ερωτήσεις θεωρίας.

✓ Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, τις δραστηριότητες
και τα θέματα συζήτησης του σχολικού βιβλίου.

✓ Απαντήσεις στις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης του σχολι-
κού βιβλίου.

✓ Ασκήσεις εμπέδωσης στο τέλος κάθε κεφαλαίου, για να
ελέγξεις αν κατανόησες τα βασικά σημεία του μαθήμα-
τος.

✓ Πρόσθετες δραστηριότητες και επιπλέον θέματα για συ-
ζήτηση που θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα
την ύλη.

✓ Πρόσθετες πληροφορίες.

Χρήστος Νικολαΐδης
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Υπάρχουν πολλές κατηγορίες προβλημάτων. Τρεις, όμως, είναι οι βασι-
κές: α. τα προβλήματα που λύνονται, β. τα προβλήματα που δεν μπορού-
με να τα λύσουμε με τις μέχρι τώρα γνώσεις μας και γ. τα προβλήματα
που έχει «αποδειχθεί» ότι δεν μπορούμε να τα λύσουμε.

Ως πρόβλημα θεωρούμε κάθε ζήτημα που τίθεται προς επίλυση. Η
πρώτη μας ενέργεια για να λύσουμε πιο εύκολα ένα πρόβλημα, είναι η
καταγραφή των δεδομένων. Δεδομένα προβλήματος είναι τα στοι-
χεία που μας είναι γνωστά και μπορούν να μας βοηθήσουν στη λύση του.
Σε κάθε πρόβλημα ψάχνουμε να βρούμε την απάντηση σε μια ερώτηση.
Αυτό που ψάχνουμε είναι το ζητούμενο του προβλήματος. 

Η διαδικασία μέσω της οποίας βρίσκουμε το ζητούμενο και επιτυγχά-
νουμε τον επιθυμητό στόχο ονομάζεται επίλυση προβλήματος. Υπάρ-
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χουν προβλήματα, των οποίων τη λύση μπορούμε να περιγράψουμε με
ακρίβεια, και προβλήματα που δεν έχουν ακριβή λύση. Είναι απαραίτητο,
επίσης, να ελέγχουμε αν τα δεδομένα του προβλήματος που έχουμε είναι
επαρκή, ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε την επίλυση του.

Για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα πρέπει α. να το κατανοήσουμε (δια-

κρίνοντας τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεση μας και τα ζητούμενά του)

και β. να προσδιορίσουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο εντάσσεται το

πρόβλημα (χώρος του προβλήματος). Συνήθως, για να μπορέσουμε να

επιλύσουμε ένα σύνθετο πρόβλημα, απαιτείται η ανάλυσή του σε απλού-

στερα προβλήματα. Η διατύπωση σωστών οδηγιών για την επίλυση

ενός προβλήματος είναι εξίσου σημαντική. Οι οδηγίες που δίνουμε με λο-

γική σειρά, ώστε να εκτελέσουμε μια εργασία ή να επιλύσουμε ένα πρό-

βλημα, συνθέτουν έναν Αλγόριθμο. Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή

και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών-βημάτων, με σκο-

πό την επίλυση ενός προβλήματος.

Τα βήματα που αποτελούν έναν αλγόριθμο ονομάζονται οδηγίες ή

εντολές. Αν ακολουθήσουμε τις οδηγίες ενός αλγορίθμου, στο τέλος

πρέπει να προκύπτει ένα αποτέλεσμα, ένα έργο. Οι εντολές ενός αλγορίθ-

μου πρέπει α. να εξασφαλίζουν ότι ο αλγόριθμος κάποια στιγμή θα τελει-

ώσει ολοκληρώνοντας το σκοπό του και β. να έχουν ακρίβεια και σαφή-

νεια. 

Πρόγραμμα ονομάζουμε την αναπαράσταση ενός αλγορίθμου γραμ-

μένη σε μια γλώσσα που «καταλαβαίνει» ο υπολογιστής. Ένα πρόγραμμα

αποτελείται από μια σειρά εντολών προς τον υπολογιστή με σκοπό την

εκτέλεση κάποιας λειτουργίας ή υπολογισμού. 

Η εργασία σύνταξης των προγραμμάτων ονομάζεται προγραμματι-

σμός, ενώ τα άτομα που γράφουν και συντάσσουν ένα πρόγραμμα ονο-

μάζονται προγραμματιστές.

Για την επικοινωνία μεταξύ προγραμματιστή και υπολογιστή χρησιμο-

ποιείται μια κοινή τεχνητή γλώσσα που να την «καταλαβαίνουν» και οι

δύο. Υπάρχουν πολλών ειδών «τεχνητές γλώσσες» αυτού του είδους που

ονομάζονται γλώσσες προγραμματισμού. Οι γλώσσες προγραμματι-

σμού έχουν το δικό τους αλφάβητο, λεξιλόγιο και συντακτικό. Η γλώσσα

προγραμματισμού μέσω της οποίας οι εντολές δίνονται (αναπαρίστανται)

στο δυαδικό σύστημα (0 και 1) ονομάζεται γλώσσα μηχανής.
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Μερικές γνωστές γλώσσες προγραμματισμού είναι η Visual Basic (έχει

αντικατασταθεί από τη .NetBasic εδώ και πολλά χρόνια), η Logo, η Pascal

(έχει αντικατασταθεί από τη Delphi πριν από μερικές δεκαετίες), η C++, η

Java, η PHP κ.ά.

Kάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει ως βασικά χαρακτηριστικά το αλ-

φάβητο, το λεξιλόγιο και το συντακτικό.

ñ Το αλφάβητο είναι το σύνολο των χαρακτήρων που χρησιμοποιού-

νται από τη γλώσσα προγραμματισμού.

ñ Το λεξιλόγιο είναι το σύνολο των εντολών-λέξεων που χρησιμοποιεί

η γλώσσα.

ñ Το συντακτικό είναι το σύνολο των κανόνων που πρέπει να ακολου-

θούμε (κάθε εντολή συντάσσεται με συγκεκριμένο τρόπο) στη διάρ-

κεια του προγραμματισμού.

Το περιβάλλον δημιουργίας προγραμμάτων σε μία γλώσσα προγραμ-

ματισμού ονομάζεται περιβάλλον προγραμματισμού. Τα βασικά εργα-

λεία ενός περιβάλλοντος προγραμματισμού είναι ο κειμενογράφος και ο

μεταφραστής. Αν δεν έχουμε συντάξει/γράψει σωστά κάποια οδηγία

(εντολή), τότε λέμε ότι έχουμε κάνει συντακτικό λάθος.

Τα προγράμματα που μετατρέπουν τις οδηγίες μας σε γλώσσα που

«καταλαβαίνει» ο επεξεργαστής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στους με-

ταγλωττιστές και στους διερμηνείς.

ñ Οι μεταγλωττιστές (compilers) δημιουργούν εκτελέσιμα αρχεία,

δηλαδή φτιάχνουν όλη τη σειρά εντολών σε ένα αρχείο προγράμμα-

τος.

ñ Οι διερμηνείς (interpreters) ελέγχουν μία οδηγία κάθε φορά, την

εκτελούν και μετά ελέγχουν την επόμενη οδηγία (π.χ. η γλώσσα

προγραμματισμού Logo). 

Αν δεν έχουμε κάνει συντακτικά λάθη, αλλά λάθη που προκύπτουν από

τη σειρά ή λάθη από τα αποτελέσματα που δίνουν οι σωστά συντεταγμένες

εντολές μας, τότε λέμε ότι έχουμε κάνει ένα λογικό λάθος. Σε αυτή την

περίπτωση χρειάζεται να ελέγξουμε μία προς μία τις εντολές του αλγορίθ-

μου μας, για να εντοπίσουμε ποιες εντολές δεν έχουν δοθεί με τη σωστή

σειρά.
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1.1 Τι ονομάζουμε πρόβλημα;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Κάθε ζήτημα που τίθεται προς επίλυση ονομάζεται πρόβλημα. Σε απλή
γλώσσα πρόβλημα ονομάζεται οτιδήποτε παρουσιάζεται μπροστά μας
και χρειάζεται να βρούμε τη λύση του [πρόβλημα (ετυμολογικά) = αυτό
που προβάλλεται, αυτό που εμφανίζεται, προκύπτει].

1.2 Πόσα είδη προβλημάτων υπάρχουν;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Υπάρχουν τριών ειδών προβλήματα:

α. Τα προβλήματα που, είτε εύκολα είτε δύσκολα, έχουν λύση.

β. Τα προβλήματα που, μάλλον, έχουν λύση αλλά με τις παρούσες γνώ-

σεις μας και δυνατότητες δεν μπορούν να λυθούν. Τα προβλήματα

αυτά ενδέχεται στο μέλλον να καταφέρουμε να τα λύσουμε. 

γ. Τα προβλήματα που όλες οι ενδείξεις φανερώνουν ότι δεν μπορούν

να λυθούν.
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1.3 Από τι αποτελείται ένα πρόβλημα;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Ένα πρόβλημα αποτελείται από τα δεδομένα, δηλαδή από τα γνωστά
στοιχεία που συνθέτουν το πρόβλημα και θα μας βοηθήσουν να φτά-
σουμε στην επίλυσή του και το ζητούμενο, δηλαδή το αποτέλεσμα
της επίλυσης.

1.4 Τι ονομάζουμε επίλυση προβλήματος;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Η διαδικασία μέσω της οποίας βρίσκουμε το ζητούμενο και επιτυγχά-
νουμε τον επιθυμητό στόχο ονομάζεται επίλυση προβλήματος. Το
πρόβλημα, ως έννοια, παρομοιάζεται με έναν κόμπο, κόμπο που κα-
λούμαστε να τον λύσουμε. Έτσι έχει επικρατήσει να λέμε «λύση» ή
«επίλυση» του προβλήματος.

1.5 Ποια πρέπει να είναι η πρώτη μας ενέργεια για να προχωρή-
σουμε στην επίλυση ενός προβλήματος;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κατανοήσουμε το
πρόβλημα, δηλαδή να κατανοήσουμε ποια είναι τα δεδομένα και το ζη-
τούμενο του προβλήματος.

1.6 Ποιοι παράγοντες πρέπει να προϋπάρχουν για την επίλυση
ενός προβλήματος;
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Ο Κομφούκιος είπε: Για δύο πράγματα δεν πρέπει να στεναχωριό-

μαστε: α. για τα προβλήματα που λύνονται και β. για τα προβλήμα-

τα που δεν λύνονται. Αν τα προβλήματα λύνονται, τότε δεν υπάρχει

λόγος να στεναχωριόμαστε. Από την άλλη, αν ούτως ή άλλως δεν

λύνονται, τότε γιατί να στεναχωριόμαστε και να «σπάμε» το κεφάλι

μας;



∞¶∞¡Δ∏™∏

Αρχικά πρέπει να υπάρχει σωστή και σαφής διατύπωση του προ-
βλήματος, έτσι ώστε να κατανοήσουμε τα δεδομένα του και ποιο είναι
το ζητούμενο. Έπειτα, πρέπει να προσδιορίσουμε ποιο είναι το περι-
βάλλον του προβλήματος, δηλαδή σε ποιο πλαίσιο εντάσσεται (είναι
μαθηματικό πρόβλημα; είναι αίνιγμα; είναι θεωρητικό;). Τέλος πρέπει
να διαπιστώσουμε, αν τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας επα-
ρκούν για την επίλυση του προβλήματος.

1.7 Έχουν όλα τα προβλήματα σαφή επίλυση;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Είναι γεγονός ότι δεν έχουν όλα τα
προβλήματα σαφή επίλυση. Το πρό-
βλημα «1+2=;» έχει σαφή επίλυση,
το 3. Το πρόβλημα «ποιο είναι το
γευστικότερο φαγητό για ένα παιδι-
κό πάρτι» δεν έχει σαφή επίλυση.
Μπορεί, μάλιστα, να έχει πολλά και διαφορετικά αποτελέσματα, γιατί
πρόκειται για ένα απόλυτα υποκειμενικό ζήτημα (ερώτημα).

1.8 Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιλύσουμε ένα πολύ-
πλοκο πρόβλημα;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Ο καλύτερος τρόπος για να επιλύσουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα είναι
να το αναλύσουμε σε μικρότερα απλούστερα προβλήματα. Η τα-
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Κάποιοι επιστήμονες αναφέρουν, 
μεταξύ σοβαρού και αστείου, 

ότι «συμπέρασμα ονομάζουμε 
το σημείο στο οποίο οι επιστήμονες

βαρέθηκαν να ψάχνουν άλλο».



κτική αυτή ονομάζεται και κλίμακα (σκάλα). Αν έχουμε ένα πολύ ψηλό
τοίχο και δεν μπορούμε να πηδήσουμε τόσο ψηλά, ώστε να τον περά-
σουμε, τότε δημιουργούμε (π.χ. με πέτρες ή σκάβοντας στην επιφάνειά
του) ένα είδος σκάλας και ανεβαίνουμε
λίγο-λίγο, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι. Έτσι,
αυτό που στην αρχή φάνταζε ακατόρ-
θωτο, έγινε κατορθωτό κάνοντας πολ-
λά μικρά αλλά εύκολα βήματα.

1.9 Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να καθοδηγήσουμε κάποι-

ον/κάποια στην επίλυση ενός προβλήματος;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Ο καλύτερος τρόπος για να καθοδηγήσουμε κάποιον/κάποια στην επί-
λυση ενός προβλήματος είναι να του/της δώσουμε ξεκάθαρες και κα-
τανοητές οδηγίες. Φυσικά, πρέπει ταυτόχρονα να γνωρίζουμε πώς να
επιλύσουμε το πρόβλημα.

¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Ó· ‰ÒÛÂÙÂ ÛÂ Î¿ÔÈÔ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ Û·˜ Û·ÊÂ›˜ Î·È ·ÎÚÈ‚Â›˜
Ô‰ËÁ›Â˜, ÁÈ· Ó· ·Ú·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÊÚ¤ÛÎÔ ̄ ˘Ìfi ÔÚÙÔÎ·ÏÈÔ‡.

∞¶∞¡Δ∏™∏

√ Ì·ıËÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙˆÓ ÂÓÙÔ-
ÏÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·È ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜. ŸÙ·Ó
·Â˘ı˘ÓfiÌ·ÛÙÂ ÛÂ ¤Ó·Ó ¿ÁÁÏÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿ (‹ ÛÂ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏË ÁÏÒÛÛ· ÌÔÚÂ› Ó· Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ). ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙÔ
ı¤Ì· ÙË˜ Â˘Ê˘˝·˜. ÕÏÏÂ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ı· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÛÂ ¤Ó· ·È‰› 5 ÂÙÒÓ Î·È ¿ÏÏÂ˜
Ô‰ËÁ›Â˜ ı· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÛÂ ¤Ó·Ó ÂÓ‹ÏÈÎ· 22 ÂÙÒÓ. ªÂ ·˘Ùfi ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘-
ÌÂ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‰›ÓÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÓÙÔÏ¤˜ ¿ÓÙ· Û·Ó Ó· Â›Ì·ÛÙÂ ÚÔ-
ÌfiÙ ÛÂ Ù·ÈÓ›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ∞˜ ‰Ô‡ÌÂ Ì›· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ ̇ Ë-
ÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜.
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∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ‹ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· (ÛÂÏ. 178)

Και το μεγαλύτερο ταξίδι 
ξεκινάει με ένα απλό βήμα.

Κινέζικη παροιμία
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ΑΠΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΧΥΜΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ

� Χρειάζεσαι 3 πορτοκάλια.
� Χρειάζεσαι 1 στύφτη (εργαλείο κουζίνας που στύβει εσπεριδοειδή).
� Θα κόψεις τα πορτοκάλια στη μέση.
� Θα πάρεις το μισό από κάθε πορτοκάλι και θα το πιέσεις, ενώ ταυτόχρο-

να περιστρέφεις την κομμένη πλευρά του, επάνω στη μυτερή πλευρά
του στύφτη.

� Μόλις το μισό πορτοκάλι σταματήσει να βγάζει χυμό, το αφαιρείς από το
στύφτη και το πετάς (εκτός αν θέλει η μητέρα σου να κάνει τις φλούδες
γλυκό πορτοκάλι).

� Επαναλαμβάνεις την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα πέντε κομμένα
τεμάχια των πορτοκαλιών.

� Χύνεις το περιεχόμενο του στύφτη μέσα σε ένα ποτήρι.

1. Απευθύνεται σε νοήμονες ενήλικες και ανήλικους συμμαθητές μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

1. Πάρε ένα στύφτη.
2. Πάρε 3 πορτοκάλια μεγέθους από 50 έως 60 γραμμάρια.
3. Ακούμπησέ τα στον πάγκο της κουζίνας.
4. Πάρε ένα μαχαίρι.
5. Πάρε το πορτοκάλι που είναι πιο κοντά σου.
6. Τοποθέτησε το μαχαίρι στη μέση του πορτοκαλιού. Mέση είναι το ση-

μείο που ισαπέχει από το κοτσάνι και το κάτω σημάδι που υπάρχει σε
κάθε πορτοκάλι.

7. Κόψε το πορτοκάλι στη μέση.
8. Τοποθέτησε τα δύο κομμάτια κοντά στο στύφτη.
9. Επανέλαβε άλλες 2 φορές τις διαδικασίες από το 5 έως το 8 και μετά

πήγαινε στο 10.
10. Πάρε το κομμάτι του πορτοκαλιού που είναι πιο κοντά σου.
11. Τοποθέτησε το κέντρο της κυκλικής επιφάνειας του τεμαχίου επάνω

στη μυτερή ακμή του στύφτη.
12. Πίεσε με δύναμη 700 γραμμαρίων το τεμάχιο προς τα κάτω.
13. Περίστρεψε το τεμάχιο δεξιόστροφα με ταχύτητα 40 στροφές το λεπτό.
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1.10 Τι ονομάζουμε αλγόριθμο;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξε-
χωριστών οδηγιών-βημάτων, με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος
ή την εκτέλεση μιας λειτουργίας. Δεν είναι απαραίτητο ο αλγόριθμος να
οδηγεί σε λύση ενός προβλήματος. Μπορεί να δημιουργεί μια κατάστα-
ση, να καταγράφει ή να υπολογίζει δεδομένα κ.λπ.

1.11 Από πού πήρε το όνομά του ο «αλγόριθμος»;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Από το μαθηματικό Μοχάμετ Ιμπν Μούζα Αλ Χουβαρίζμι (Μωάμεθ, γιος
του Μούζα από το Χουβαρίζμι) που έζησε στην Περσία από το 780 έως
το 850 μ.Χ. Θεωρείται ο πρώτος που εισήγαγε την έννοια του αλγορίθ-
μου αναφερόμενος σε μια μαθηματική επεξεργασία αριθμών. Η λέ-
ξη αλγόριθμος προήρθε από την παράφραση μέρους του ονόματός του
στα λατινικά: Αλ Χουβαρίζμι => algorismus. Στα τέλη του 17ου αιώνα
μ.Χ. η ονομασία συνδυάστηκε, εξαιτίας ακουστικής παραδρομής, με
την ελληνική λέξη «αριθμός» και μετατράπηκε στη λέξη αλγόριθμος2.

2. Στο σημείο αυτό προκύπτει το εξής ερώτημα: Αν η έννοια του αλγορίθμου πρωτοεμφανίστηκε
το 800 μ.Χ., τότε πώς μπορούσαν οι μεγάλοι μαθηματικοί της αρχαιότητας να λύσουν δυσεπί-
λυτα προβλήματα που απαιτούν την έννοια του αλγορίθμου και στη σύγχρονη εποχή καταφέ-
ραμε να τα λύσουμε μόνο με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή; 

14. Επανάλαβε το 13 μέχρι να πάψει η ροή υγρών. Μετά σταμάτα την περι-
στροφή και πήγαινε στο 15.

15. Σήκωσε το τεμάχιο 20 εκατοστά πάνω από το στύφτη.
16. Πέτα το τεμάχιο πορτοκαλιού στα σκουπίδια.
17. Επανάλαβε 5 φορές τις διαδικασίες από το 10 έως το 16 και μετά πή-

γαινε στο 18.
18. Πιάσε το στύφτη
19. Πάρε ένα ποτήρι.
20. Χύσε το περιεχόμενο του στύφτη μέσα στο ποτήρι.
21. Αν το ποτήρι γεμίσει, σταμάτα τη διαδικασία.
21. Αν το περιεχόμενο του στύφτη αδειάσει, σταμάτα τη διαδικασία.



¶ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ·Îfi-
ÏÔ˘ıÂ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜:

1. ΔÈ ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó ÍÂ¯¿ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ Ô‰ËÁ›· 9 ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ;

1. ÕÓÔÈÍÂ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙË˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÛÙÔ 2.

2. μ¿ÏÂ 3 Ï›ÙÚ· ÓÂÚfi ÛÂ Ì›· Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ̄ ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 4 Ï›ÙÚˆÓ.

3. ΔÔÔı¤ÙËÛÂ ÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙË˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ˜ ‹‰Ë ·Ó¿„ÂÈ.

4. ¶ÚfiÛıÂÛÂ ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· Ì›· ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ÙÔ˘ Î·Ê¤ ·Ï¿ÙÈ.

5. ¶ÂÚ›ÌÂÓÂ Ì¤¯ÚÈ Ó· ‚Ú¿ÛÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi.

6. μÁ¿ÏÂ Ù· Ì·Î·ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ·Î¤ÙÔ.

7. μ¿ÏÂ Ù· Ì·Î·ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ·.

8. ∞Ó·Î¿ÙÂ˘Â Ù· Ì·Î·ÚfiÓÈ· ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿.

9. ∫ÏÂ›ÛÂ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙË˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍÂ˜.

10. μÁ¿ÏÂ ÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ·fi ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙË˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.

11. Õ‰ÂÈ·ÛÂ Ù· Ì·Î·ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ÛÂ ¤Ó· ÛÔ˘ÚˆÙ‹ÚÈ.

12. ƒ›ÍÂ ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi ·fi ÙË ‚Ú‡ÛË ÛÙ· Ì·Î·ÚfiÓÈ· ÁÈ· 20 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.

13. ÕÊËÛÂ ÁÈ· 2 ÏÂÙ¿ Ù· Ì·Î·ÚfiÓÈ· Ó· ÛÙÚ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó.

14. ™ÂÚ‚›ÚÈÛÂ Ù· Ì·Î·ÚfiÓÈ· ÛÙÔ È¿ÙÔ.

15. ¶ÚfiÛıÂÛÂ ÛÂ Î¿ıÂ È¿ÙÔ 3 ÎÔ˘Ù·ÏÈ¤˜ ÙË˜ ÛÔ‡·˜ ÙÚÈÌÌ¤ÓÔ Ù˘Ú›.
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∂ÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ (ÛÂÏ. 179)

μπμ§π√ ª∞£∏Δ∏

∂¶π¶§∂√¡ ¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∞

Ο μαθητής μπορεί να ψάξει στο Διαδίκτυο για το Βοϊκό πρόβλημα που έθεσε ο Αρχι-

μήδης, καθώς και για την αλληλογραφία του με άλλους μαθηματικούς της εποχής

του και τις οδηγίες που έδινε (αλγορίθμους) για την επίλυση προβλημάτων. 

?



∞¶∞¡Δ∏™∏

™Â ·Ï·ÈÔ‡ Ù‡Ô˘ «Ì¿ÙÈ» ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ Ì¿ÙÈ ı· ˘ÚÒÛÂÈ Î·È ı· Î·Ù·Ó·ÏÒÛÔ˘ÌÂ
¿ÛÎÔ· ÚÂ‡Ì· Ì¤¯ÚÈ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘ÌÂ fiÙÈ ÍÂ¯¿Û·ÌÂ Ó· ÙÔ ÎÏÂ›ÛÔ˘ÌÂ. ™Â
Û‡Á¯ÚÔÓÔ «Ì¿ÙÈ» ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ Ì¿ÙÈ ı· Û‚‹ÛÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙË˜ Î·ÙÛ·ÚfiÏ·˜ ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘.

2. ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙ·ı¤ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ 7 Î·È 8;

∞¶∞¡Δ∏™∏

μÂ‚·›ˆ˜ Î·È ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ÏÔÁÈÎfi Ï¿ıÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ
ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (‰ËÏ·‰‹ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘ÌÂ Ì·Î·ÚfiÓÈ·
Ô˘ Ó· ÙÚÒÁÔÓÙ·È). ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù›ÔÙ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÏÔÁÈÎ‹ Ì·˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì·˜ ÂÌÔ-
‰›ÛÂÈ Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ ÏÔÁÈÎ¿ ÛÊ¿ÏÌ·Ù·, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ì·ÛÙÂ ‰È·ÚÎÒ˜ Û˘-
ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓÔÈ Î·È Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ ÙÔ ÓÔ˘ Ì·˜ fiÙ·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘ÌÂ Ì›· ÁÏÒÛÛ·.

3. ΔÈ ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ Ô‰ËÁ›· ÛÙÔ ‚‹Ì· 4 ÌÂ ÙËÓ Ô‰ËÁ›·
«ÚfiÛıÂÛÂ ·Ï¿ÙÈ»;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÙÔ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ Â˘-
Ê˘›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘) ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Â˘ı˘ÓfiÌ·ÛÙÂ. ∞Ó Úfi-
ÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û‡ÛÙËÌ· ÌË¯·Ó‹˜ (ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡) Ú¤ÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ
ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÌÈ· ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ô˘ Ó· ÔÚ›˙ÂÈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÚfiÛıÂÛÂ ·Ï¿ÙÈ». ªÈ·
Ù¤ÙÔÈ· ‰È·‰ÈÎ·Û›· ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ‹Ù·Ó Ì›· Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡
Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜ Ô˘ ı· Â›¯·ÌÂ ‰ÒÛÂÈ ı· ÚÔÛ¤ıÂÙÂ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·
ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ï·ÙÈÔ‡. ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ ÔÚ›ÛÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰È·‰ÈÎ·Û›·, ÙfiÙÂ ı· ¿-
ÚÔ˘ÌÂ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Ï¿ıÔ˘˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ μ∞§∂ ∞§∞Δπ». ∞Ó
·Â˘ı˘ÓfiÌ·ÛÙÂ ÛÂ ¿ÓıÚˆÔ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ Ï¤ÌÂ: «‚¿ÏÂ fiÛÔ ·Ï¿ÙÈ ÛÔ˘ ·Ú¤-
ÛÂÈ». ∫¿ıÂ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ Ù· ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘ ÁÔ‡ÛÙ·, ÔfiÙÂ ‚¿˙ÂÈ fiÛÔ ·Ï¿ÙÈ ıÂˆÚÂ›
·˘Ùfi˜ ··Ú·›ÙËÙÔ, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ì›· ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡.

4. ∞Ó ·ÓÙÈÌÂÙ·ı¤ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ 1 Î·È 2, ı· ̆ ¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ
·ÏÁfiÚÈıÌÔ;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Ÿ¯È, Î·Ó¤Ó· ·ÔÏ‡Ùˆ˜. ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ô‡ÌÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ¿ Â›Ó·È
ÛˆÛÙfiÙÂÚÔ˜ Ô ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜, Î·ıÒ˜ ¤ÙÛÈ Û·Ù·Ï¿ÌÂ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÚÂ‡Ì· Î·È Û˘Ì-
‚¿ÏÏÔ˘ÌÂ ÌÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
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1.12 Ποιο πρέπει να είναι το βασικό χαρακτηριστικό ενός αλγορίθ-

μου;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Tο βασικό χαρακτηριστικό ενός αλγορίθμου πρέπει να είναι η έκφραση

των εντολών του με απλά λόγια, ώστε να είναι απόλυτα κατανοητές α-

πό το δέκτη των εντολών. 

1.13 Γιατί λέμε ότι τα πολλά διαφορετικά προγράμματα που μπορεί

να εκτελεστούν σε έναν υπολογιστή αποτελούν, σήμερα, τον

κύριο λόγο χρήσης τους από τόσο μεγάλο μέρος του πληθυ-

σμού;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Με τη δυνατότητα χρήσης πολλών διαφορετικών προγραμμάτων ο υπο-

λογιστής, ως εργαλείο, γίνεται πολλαπλά χρήσιμος, καθώς μπορεί να

εκτελέσει πολλές εργασίες σε αντίθεση με τις περισσότερες από τις υπό-

λοιπες συσκευές που μας περιβάλλουν. Για παράδειγμα, το ψυγείο μόνο

ψύχει, το ρολόι δείχνει μόνο την ώρα και μας ειδοποιεί (ξυπνητήρι), η

παιχνιδομηχανή παίζει παιχνίδια. Ο υπολογιστής, όμως, μπορεί να παίζει

παιχνίδια, να εκτελεί μαθηματικές πράξεις, να παίζει μουσική, να αναπα-

ράγει ταινίες, να ελέγχει το σύστημα ασφαλείας του κτιρίου, να στέλνει

μηνύματα στο Διαδίκτυο, να στέλνει και να δέχεται φαξ (τηλεομοιότυ-

πα) κ.ά.

1.14 Τι είναι ένα πρόγραμμα;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Ένα πρόγραμμα είναι η αναπαράσταση ενός αλγορίθμου γραμμένη σε

γλώσσα κατανοητή από τον υπολογιστή (δηλαδή από το λειτουργικό

του σύστημα) για τον οποίο προορίζεται το πρόγραμμα. Όταν εκτελείται

ένα πρόγραμμα, τότε λέμε ότι το πρόγραμμα, αυτό «τρέχει». Για παρά-

δειγμα, όταν λέμε ότι «το τάδε πρόγραμμα τρέχει σε Linux» εννοούμε

ότι οι εντολές του μπορούν να εκτελεστούν μόνο σε έναν υπολογιστή

που έχει το λειτουργικό σύστημα Linux.



1.15 Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Ένα πρόγραμμα αποτελείται από μία σειρά εντολών που δίνονται στο

λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή με σκοπό να εκτελέσει κάποια

συγκεκριμένη εργασία ή να κάνει κάποιους υπολογισμούς.

1.16 Τι είναι ο προγραμματισμός;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Η εργασία σύνταξης των εντολών που απαρτίζουν ένα πρόγραμμα

υπολογιστή ονομάζεται προγραμματισμός. Τα άτομα που έχουν τις

γνώσεις για να κάνουν αυτή την εργασία ονομάζονται προγραμματι-

στές ή προγραμματιστές λογισμικού.
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°¡øƒπ∑∂π™ √Δπ…
Ο υπολογιστής δεν αποτελείται μόνο από το μηχάνημα. Είναι συνδυασμός μηχανής και λει-

τουργικού συστήματος. Το ίδιο λειτουργικό σύστημα μπορεί να υπάρχει σε υπολογιστές

από διαφορετικό υλικό. Για παράδειγμα το Linux μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε, σχε-

δόν, υπολογιστή που κυκλοφορεί σήμερα. Έτσι, όταν αγοράζουμε ένα πρόγραμμα το πρώ-

το που πρέπει να ελέγχουμε είναι αν είναι συμβατό (αν τρέχει) στο λειτουργικό σύστημα

του υπολογιστή μας.



1.17 Τι συμβαίνει κάθε φορά που εκτελείται ένα πρόγραμμα;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Κάθε φορά που εκτελείται ένα πρόγραμμα δίνεται (από το πρόγραμμα)
ένα σύνολο εντολών στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (αφού πε-
ράσουν πρώτα από τη μνήμη RAM). Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
εκτελεί πιστά τις εντολές αυτές. Αν το αποτέλεσμα του προγράμματος
θα είναι το επιθυμητό ή όχι εξαρτάται από το πρόγραμμα και από τα
δεδομένα που χειρίζεται και όχι από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργα-
σίας.

1.18 Τι είναι η γλώσσα μηχανής;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Ο υπολογιστής και τα περιφερειακά του συστήματα είναι ψηφιακές συ-
σκευές που λειτουργούν με το δυαδικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι η
γλώσσα που χρησιμοποιούν για να «συνεννοούνται» μεταξύ τους και
με το περιβάλλον αποτελείται από δύο και μόνο ψηφία: το μηδέν (0)
και το ένα (1). Αυτή η γλώσσα που έχει σαν αλφάβητο το 0 και το 1 και
που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία των ψηφιακών συσκευών του
υπολογιστή ονομάζεται γλώσσα μηχανής.

1.19 Τι είναι οι γλώσσες προγραμματισμού;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Ο υπολογιστής και τα περιφερειακά του, ως ψηφιακές συσκευές, χρησι-
μοποιούν τη γλώσσα μηχανής (0 και 1). Ο άνθρωπος είναι πολύ δύσκο-
λο, αν όχι ακατόρθωτο, να μεταφράσει τις σκέψεις και τα θέλω του στο
δυαδικό σύστημα. Γι’ αυτόν το λόγο έχουν επινοηθεί κάποιες τεχνητές
γλώσσες που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ της φυσικής γλώσ-
σας (αυτή που μιλάμε και καταλαβαίνουμε) και της γλώσσας μηχανής
(αυτή που «καταλαβαίνει» ο υπολογιστής), έτσι ώστε να μπορούμε
να δίνουμε εντολές στον υπολογιστή. Αυτές οι γλώσσες ονομάζονται
γλώσσες προγραμματισμού. Αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα πρό-
γραμμα για τον υπολογιστή μας, πρέπει να το γράψουμε σε κάποια
γλώσσα προγραμματισμού.
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1.20 Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας γλώσσας προγραμ-
ματισμού;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας γλώσσας προγραμματισμού είναι τρία:
• Αλφάβητο      • Λεξιλόγιο      • Συντακτικό

1.21 Τι είναι το αλφάβητο μιας γλώσσας προγραμματισμού;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Το αλφάβητο μιας γλώσσας προγραμματισμού είναι το σύνολο των χα-
ρακτήρων που χρησιμοποιούνται από τη γλώσσα.
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Στα βιβλία προγραμματισμού δεν αναφέρεται πουθενά ο όρος «αλφάβητο» της γλώσ-

σας προγραμματισμού. Όλες οι γλώσσες προγραμματισμού που κυκλοφορούν στην αγο-

ρά, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο για τις εντολές

και όλους τους χαρακτήρες (λατινικούς, ελληνικούς, αραβικούς κ.ά.) για την ονομασία

μεταβλητών. Οι εξαιρέσεις είναι γλώσσες που μεταφράστηκαν για εκπαιδευτικούς λό-

γους (π.χ. η Logo) ή για πρακτικούς λόγους όπως στην Κίνα που το αλφάβητο είναι εντε-

λώς διαφορετικό από το λατινικό, αν και εκεί ακόμη προτιμούν την «κλασική» έκδοση

με τους λατινικούς χαρακτήρες.



1.22 Τι είναι το λεξιλόγιο μιας γλώσσας προγραμματισμού;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Το λεξιλόγιο μιας γλώσσας προγραμματισμού είναι το σύνολο των λέ-

ξεων (ή καλύτερα των εντολών) που χρησιμοποιεί η γλώσσα αυτή3.

3. O όρος λέξη δεν χρησιμοποιείται από κανένα προγραμματιστή σήμερα. Οι γλώσσες προγραμματισμού

δεν έχουν «λέξεις», έχουν εντολές (commands), λειτουργίες (functions), σταθερές (constants),

μεταβλητές (variables) κ.λπ. Μην ξεχνάτε ότι το πρόγραμμα είναι μια σειρά εντολών και όχι μια πολυ-

λογία.

1.23 Τι είναι το συντακτικό μιας γλώσσας προγραμματισμού;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Το συντακτικό μιας γλώσσας προγραμματισμού είναι το σύνολο των

κανόνων με τις οποίες συντάσσονται οι εντολές της. Για παράδειγμα, η

σύνταξη της υποθετικής εντολής ΤΥΠΩΣΕ, η οποία εμφανίζει μια λέξη

στην οθόνη, θα μπορούσε να είναι η εξής: 

ΤΥΠΩΣΕ "KEIMENO"

Αν τη συντάξουμε με την παρακάτω μορφή

"ΚΕΙΜΕΝΟ" ΤΥΠΩΣΕ

τότε θα έχουμε ένα μήνυμα λάθους και η εντολή δεν θα εκτελεστεί.

Ας δούμε ένα πραγματικό παράδειγμα. Η εντολή echo4 στη γλώσσα

προγραμματισμού PHP –η οποία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία

ιστότοπων στο Διαδίκτυο– συντάσσεται ως εξής:

<? echo "κείμενο"; ?>

Έτσι, αν θέλουμε στην ιστοσελίδα μας να εμφανιστεί η λέξη ΚΑΛΗΜΕΡΑ

θα δώσουμε (με τη γλώσσα προγραμματισμού PHP) την εντολή:

<? echo "ΚΑΛΗΜΕΡΑ"; ?>

4. Echo: εντολή που χρησιμοποιείται για την προβολή χαρακτήρων στην οθόνη.

26



1.24 Τι είναι το περιβάλλον προγραμματισμού;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Το περιβάλλον προγραμματισμού είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ανα-
λαμβάνει να μετατρέψει σε γλώσσα μηχανής τις εντολές που θα του
δώσουμε. Σαν πρόγραμμα, λοιπόν, έχει έναν τρόπο επικοινωνίας με το
χρήστη αλλά και με τον υπολογιστή. Το περιβάλλον αυτό ονομάζεται
περιβάλλον προγραμματισμού και αποτελείται από διάφορα εργα-
λεία που βοηθούν τον προγραμματιστή να γράψει και να διορθώσει το
πρόγραμμά του. Στην πράξη, το περιβάλλον προγραμματισμού εί-
ναι ένα πρόγραμμα το οποίο «τρέχει» στον υπολογιστή μας, έχει δη-
μιουργηθεί από κάποια εταιρεία και μας επιτρέπει να φτιάχνουμε προ-
γράμματα με τη χρήση μιας συγκεκριμένης γλώσσας προγραμματισμού
(ή και περισσότερων). 

1.25 Ποια είναι τα κύρια εργαλεία ενός περιβάλλοντος προγραμ-
ματισμού;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Τα κύρια εργαλεία ενός περιβάλλοντος προγραμματισμού είναι δύο: ο
κειμενογράφος και ο μεταφραστής.
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1.26 Τι είναι ο κειμενογράφος ενός περιβάλλοντος προγραμματι-
σμού;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο κειμενογράφο που χρησιμεύει στη
σύνταξη των εντολών που απαρτίζουν το πρόγραμμα. Με τον όρο
σύνταξη εννοούμε τη δημιουργία αλλά και την επεξεργασία-διόρθω-
ση των ήδη γραμμένων εντολών. Όταν λέμε εξειδικευμένος κειμενο-
γράφος, εννοούμε ότι προσφέρει στον προγραμματιστή κάποιες ευ-
κολίες που έχουν να κάνουν με τη σύνταξη των εντολών. Σε γενικές
γραμμές πρόκειται για έναν κλασικό κειμενογράφο, όπως το Σημειω-
ματάριο των Windows.

1.27 Τι είναι ο μεταφραστής ενός περιβάλλοντος προγραμματι-
σμού;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Πρόκειται για τη διαδικασία που α. ελέγχει τον κώδικα για τυχόν συ-
ντακτικά λάθη και β. μεταφράζει τη γλώσσα προγραμματισμού σε
γλώσσα μηχανής. Ο μεταφραστής, όπως άλλωστε και ο κειμενογρά-
φος, στο 99% των περιπτώσεων είναι ενσωματωμένος στο περιβάλλον
προγραμματισμού5. Οι μεταφραστές χωρίζονται σε δύο βασικές κατη-
γορίες: στους μεταγλωττιστές (compilers) και στους διερμηνείς
(interpreters).

5. Παρ’ ότι η γλώσσα προγραμματισμού είναι κάτι διαφορετικό, συνηθίζουμε να ονομάζουμε

«γλώσσα» το πρόγραμμα που μας επιτρέπει να προγραμματίζουμε σε αυτήν τη γλώσσα. Για

παράδειγμα, ζητάμε να αγοράσουμε τη γλώσσα «Delphi», ενώ στην πραγματικότητα ζητάμε

να αγοράσουμε το πρόγραμμα που μέσα από το δικό του περιβάλλον προγραμματισμού μας

επιτρέπει να δημιουργήσουμε προγράμματα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Delphi.

1.28 Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ μεταγλωττιστών και διερμη-
νέων;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Ένας μεταγλωττιστής (compiler) θα ελέγξει όλη τη σειρά εντολών για
συντακτικά λάθη και μετά θα τη μετατρέψει σε εκτελέσιμο πρόγραμ-
μα, δηλαδή σε μια σειρά από 0 και 1 που θα τροφοδοτηθούν στην Κε-
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ντρική Μονάδα Επεξεργασίας, όταν εκτελέσουμε το πρόγραμμα. Ο
διερμηνέας (interpreter) ελέγχει μία εντολή κάθε φορά για συντακτικά
λάθη, στη συνέχεια την εκτελεί και μετά ελέγχει την επόμενη οδηγία.

1.29 Τι ονομάζουμε συντακτικό λάθος κατά τον προγραμματισμό;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Όπως προαναφέρθηκε, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά μιας γλώσ-

σας προγραμματισμού είναι το συντακτικό, δηλαδή ο τρόπος σύνταξης

της κάθε εντολής. Αν δώσουμε προς εκτέλεση μία εντολή με λάθος τρό-

πο, δηλαδή όχι με τη σωστή της σύνταξη, τότε το περιβάλλον προγραμ-

ματισμού θα μας εμφανίσει ένα μήνυμα λάθους. Το λάθος αυτό ονομά-

ζεται συντακτικό λάθος. Τα περισσότερα περιβάλλοντα προγραμματι-

σμού είναι ιδιαίτερα αυστηρά ως προς την τήρηση του συντακτικού και

δεν επιτρέπουν το παραμικρό λάθος6.

6. Tα τελευταία χρόνια τα περιβάλλοντα προγραμματισμού τείνουν να είναι πολύ αυστηρά κάνο-

ντας έτσι τη χρήση μιας γλώσσας προγραμματισμού πολύ δύσκολη και εκνευριστική υπόθεση.

Το ανάλογο παράδειγμα στην καθημερινή μας γλώσσα είναι να έρθει ένας ξένος και να σας

ρωτήσει: «Θέλω να πάω στο Αθήνα» και εσείς να του πείτε «δεν κατάλαβα τίποτα από ό,τι μου

είπες», μόνο και μόνο επειδή έκανε το λάθος να πει «στο Αθήνα» αντί «στην Αθήνα». Η γλώσ-

σα προγραμματισμού HTML (για δημιουργία ιστοσελίδων) έγινε μέσα σε λίγους μήνες γνωστή

σε όλο τον κόσμο ακριβώς επειδή είχε «χαλαρό συντακτικό». Τα τελευταία χρόνια, κάποιοι

πανεπιστημιακοί παράγοντες προσπαθούν να τη μετατρέψουν σε «γλώσσα με αυστηρό συ-

ντακτικό» αλλά, όπως είναι φυσικό, δεν βρίσκει αποδοχή από το ευρύ κοινό. 

1.30 Τι ονομάζουμε λογικό λάθος κατά τον προγραμματισμό;

∞¶∞¡Δ∏™∏

Το λάθος που δημιουργείται από το λανθασμένο τρόπο χρήσης των σω-
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εσάς για την προσπάθεια επιβολής της Καθαρεύουσας κατά τη διάρκεια του

19ου και του 20ού αιώνα.



στά συντεταγμένων εντολών ονομάζεται λογι-
κό λάθος7. Στην ουσία πρόκειται για σωστές
εντολές, εκτελεσμένες με λάθος σειρά ή με σει-
ρά που δεν αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέ-
σματα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να
ελέγξουμε μία προς μία τις εντολές του αλγο-
ρίθμου, ώστε να εντοπίσουμε σε ποιο σημείο
των εντολών υπάρχει πρόβλημα. Στον υπολογιστή, όπως και στους αν-
θρώπους, αν θέλουμε να μεταδώσουμε με ακρίβεια το μήνυμά μας δεν
πρέπει να θεωρούμε τίποτα αυτονόητο.

7. Στην επιστήμη της Ψυχολογίας αναφέρεται ότι: «Νεύρωση είναι η  μη έξυπνη συμπεριφορά

ενός έξυπνου ανθρώπου». Κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και το λογικό λάθος στον προγραμ-

ματισμό: κάνουμε σωστά πράγματα με λάθος σειρά.

1. °È·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·ÓÔÔ‡ÌÂ Î·Ï¿ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·, ÚÈÓ Ó· ÙÔ ÂÈÏ‡ÛÔ˘ÌÂ;

∞¶∞¡Δ∏™∏

∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÚÈÓ ÙËÓ Â›Ï˘Û‹
ÙÔ˘. ¢ÂÓ ̆ ¿Ú¯ÂÈ «Î·Ï‹ Î·Ù·ÓfiËÛË» Î·È «Ì¤ÙÚÈ· Î·Ù·ÓfiËÛË». ◊ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·Ù·-
ÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ. ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·Ù·ÓÔ‹-
ÛÂÈ «Î·Ï¿», ÙfiÙÂ ·Ï¿ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ. ∏ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ·Ú·Ì¤-
ÙÚˆÓ ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ì·˜ ‚ÔËı¿ ÛÙÔ Ó· ı¤ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÏÔÁÈÎ¤˜ ‚¿ÛÂÈ˜ ÁÈ·
Ó· ÙÔ ÂÈÏ‡ÛÔ˘ÌÂ. ∏ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Î¿ıÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ÁÓˆ-
Ú›˙Ô˘ÌÂ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ «Î·Ï¿» ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·, ÙfiÙÂ
‰ÂÓ ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ Ó· Ï‡ÛÔ˘ÌÂ ·˘Ùfi Î·ı·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÏÏ¿ ÌÈ· ·Ú·Ï-
Ï·Á‹ ÙÔ˘: ·˘Ù‹Ó Ô˘ Î·Ù·Ï¿‚·ÌÂ.

2. ¶ÔÈÂ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜;

∞¶∞¡Δ∏™∏

√È ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Ô˘ Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È:
·. ∏ ÛˆÛÙ‹ ‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ·

Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÚfiÔ Î·Ù·ÓÔËÙfi Î·È ÛÂ ÁÏÒÛÛ· Ô˘ Ó·

∂ÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ (ÛÂÏ. 185)

μπμ§π√ ª∞£∏Δ∏

30



ÙËÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘ÌÂ. ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔ ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ 1 + 1 = ; ·Ó Á›ÓÂÈ Ë ÂÎÊÒ-
ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ÛÔ˘·¯›ÏÈ, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘ÌÂ Ó· ÙÔ Ï‡ÛÔ˘ÌÂ, ·Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›-
˙Ô˘ÌÂ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÛÔ˘·¯›ÏÈ!

‚. ∏ Ï‹ÚË˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘-
ÌÂ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ fiÏ· Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘-
ÛË ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÙfiÙÂ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘ÌÂ ÔÙ¤ Ó· ÙÔ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ
Î·È Ê˘ÛÈÎ¿ Ó· ÙÔ Ï‡ÛÔ˘ÌÂ. 

Á. ∏ Û·Ê‹˜ ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ ̇ ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘. ΔÈ Ì·˜ ̇ ËÙ¿ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó·
‚ÚÔ‡ÌÂ; ∞Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ ÙÈ „¿¯ÓÔ˘ÌÂ Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ ÙfiÙÂ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÙÔ
‚ÚÔ‡ÌÂ Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜, ‰ÂÓ ı· Â›Ì·ÛÙÂ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ̇ ËÙÔ‡ÌÂÓÔ.

3. ΔÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜;

A¶ANTH™H

∞ÏÁfiÚÈıÌÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ ÙË Û·Ê‹ Î·È ·ÎÚÈ‚‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÍÂ¯ˆÚÈ-
ÛÙÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ-‚ËÌ¿ÙˆÓ, ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.

4. ¶ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈÎ¤˜ È‰ÈfiÙËÙÂ˜ ÂÓfi˜ ·ÏÁÔÚ›ıÌÔ˘;

A¶ANTH™H

√È È‰ÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜ Â›Ó·È:
·. Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ ÒÛÙÂ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ,
‚. ÔÈ ÂÓÙÔÏ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Û·Ê‹ÓÂÈ·. 

™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ ÔÈ È‰ÈfiÙËÙÂ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ̄ ·Ú·ÎÙËÚ›-
˙Ô˘Ó ̆ Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ ¤Ó·Ó ·ÏÁfiÚÈıÌÔ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÔÈ È‰ÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ (Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜) Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ŒÓ·˜ ·ÏÁfi-
ÚÈıÌÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹˜, ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ Î·È Ï¿ıË ‹ Î·È
·Û¿ÊÂÈÂ˜ („¿ÍÙÂ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Û·Ê‹ ÏÔÁÈÎ‹ [= fuzzy logic]). ¢ÂÓ Â›-
Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È
·Ïfi˜, ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÂÚ›ÏÔÎÔ˜
·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜. Δ¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ
Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Î¿ÔÈ·
ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
Ô ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜ Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ¤Ó· ‚Ë-
Ì·ÙÔ‰fiÙË ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, ÂÂÈ‰‹, ·Ó
ÙÂÏÂ›ˆÓÂ, ı· «ÙÂÏÂ›ˆÓÂ» Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È
Ë ̇ ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜! 
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5. ΔÈ Â›Ó·È ÚfiÁÚ·ÌÌ·;

A¶ANTH™H

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ·ÏÁÔÚ›ıÌÔ˘ ÁÚ·ÌÌ¤ÓË ÛÂ

ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· Ô˘ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Ô ̆ ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. ŒÓ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È

·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÓÙÔÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ̆ ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î¿ÔÈ-

·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ̆ ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡.

6. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÌË¯·Ó‹˜ ÙÔ˘ ̆ ÔÏÔÁÈÛÙ‹;

A¶ANTH™H

ΔÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÌË¯·Ó‹˜ ÙÔ˘ ̆ ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ̄ ·-

Ú·ÎÙ‹ÚÂ˜, ÙÔ ÌË‰¤Ó Î·È ÙÔ ¤Ó· (0 Î·È 1).

7. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈÎ¿ ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡;

A¶ANTH™H

∫¿ıÂ ÁÏÒÛÛ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ̂ ˜ ‚·ÛÈÎ¿ ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿: ÙÔ ·ÏÊ¿-

‚ËÙÔ, ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È ÙÔ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi.

8. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÛÙ¿‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÓfi˜ ·ÏÁÔÚ›ıÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ∫.ª.∂;

A¶ANTH™H

∂Í·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ò˜ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ô ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜. ∞Ó ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Û· ·fi ¤Ó·

ÂÎÙÂÏ¤ÛÈÌÔ ·Ú¯Â›Ô (ÚfiÁÚ·ÌÌ·), ÙfiÙÂ Á›ÓÂÙ·È ̂ ˜ ÂÍ‹˜:

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ (ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÂÚÈ¤¯ÂÙ·È Ô ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜) →→ ª∂Δ∞Δƒ√¶∏ Δ√À

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ√™ ™∂ °§ø™™∞ ª∏Ã∞¡∏™ (0 ∫∞π 1) →→ ∂∫Δ∂§∂™∏ ™Δ∏¡

∫.ª.∂.

∞Ó, fiÌˆ˜, Ô ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Û· ·fi Î¿ÔÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÈÎfi

ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (.¯. ÌÂÙ·ÁÏˆÙÙÈÛÙ‹/‰ÈÂÚÌËÓ¤·), ÙfiÙÂ ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ-

‚¿ÏÏÔÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÁÏÒÙÙÈÛË ÙÔ˘ ·ÏÁÔÚ›ıÌÔ˘ ÛÂ ÁÏÒÛÛ· ÌË¯·Ó‹˜,

ÔfiÙÂ Î·È ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∫.ª.∂. ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ

ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ∫.ª.∂. Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÂÎÙÂÏÂ› ÙÈ˜ ÂÓÙÔÏ¤˜ ÛÂ ÁÏÒÛÛ· ÌË-

¯·Ó‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ 0 Î·È ÛÂ 1.
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