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Τι θα πρέπει να προσέξουν

οι μαθητές. 

ΘΕΜΑ 1ο 

- Για ερωτήσεις ανάπτυξης

θα πρέπει να προσέξουν τα

Κεφάλαια 6 και 10. 

- Αλγόριθμοι να

μετατραπούν σε

διαγράμματα ροής ή

διαγράμματα ροής να

μετατραπούν σε

αλγορίθμους. 

- Εντολή όσο να μετατραπεί

σε εντολή για και το

αντίστροφο 

- Εντολή όσο να μετατραπεί

σε εντολή μέχρις_ότου και

το αντίστροφο.

ΘΕΜΑ 3ο 

Να προσεχθεί ιδιαίτερα η

συνάρτηση ή διαδικασία

που θα δέχεται και θα

επεξεργάζεται στοιχεία

πίνακα τα οποία και θα

επιστρέψει στο κυρίως

πρόγραμμα. 
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MOXAMENT MΠIN MOYZA
AΛ XOYAPIZMI
(790-850 μ.X.)

Διάσημος Άραβας μαθηματικός στον ο-
ποίο αποδίδονται δύο θεμελιώδεις όροι
της επιστήμης. Oι όροι «άλγεβρα» και
«αλγόριθμος». H εργασία του που ανα-
δεικνύει αυτή την πρωτοπορία ήταν η φέ-
ρουσα τον αραβικό τίτλο «Hisab al-jabr w’al-
muqabala», που στα αγγλικά αποδίδεται
«The calculation of reduction and
restoration». Aυτό το «al-jabr» γέννησε αι-
ώνες αργότερα το λατινικό «algebra». O
Al-Khowarizmi, που γεννήθηκε κάπου
στα σημερινό Oυζμπεκιστάν, είχε ως πε-
δίο των ερευνών του τη Bαγδάτη και συ-
γκεκριμένα την ακαδημία του Xαλίφη Al-
Ma’mum «House of Wisdom» το διάστη-
μα 813-833. Mελέτησε ιδιαίτερα τους αρ-
χαίους Έλληνες μαθηματικούς και κυ-
ρίως τον Διόφαντο. Tον απασχόλησε κυ-
ρίως αυτό που λέει και το διάσημο έργο
του, ο υπολογισμός της μονάδας. Aπό
αυτή ακριβώς την έρευνα οδηγήθηκε στην
ανακάλυψη μιας καλά προσδιορισμένης
διαδικασίας που παρέχει οδηγίες σύμ-
φωνα με τις οποίες τα δεδομένα ενός
προβλήματος μετασχηματίζονται και συν-
δυάζονται μέχρι να δίνουν τη λύση. Aυ-
τή ακριβώς η διαδικασία είναι ο αλγό-
ριθμος, πάνω στον οποίο θεμελιώθηκαν
και αναπτύχθηκαν σήμερα οι εφαρμογές
σε προγραμματισμικό περιβάλλον.
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