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Σηελ ελφηεηα απηή ζα κειεηεζνχλ ηα εμήο επηκέξνπο ζέκαηα: 
 

Η έννοια ηης αναδρομής 

Μη-αναδρομικός / Αναδρομικός Οριζμός Σσναρηήζεων 

Παραδείγμαηα Ανάδρομης: Παραγονηικό, Δύναμη, Αριθμοί Fibonacci 

Αθαίρεζη ηης Αναδρομής 

 

∆ηδάζθσλ: ∆εµήηξεο Εετλαιηπνχξ 
 

Γηάιεμε 7: Αλαδξνκή 
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Με-αλαδξνκηθέο ζπλαξηήζεηο 

• Πξνηνχ δνχκε ηη είλαη αλαδξνκή ζεσξήζηε ην πξφβιεκα εχξεζεο ηνπ 
παξαγνληηθνχ θάπνηνπ αξηζκνχ (factorial).  

 0! = 1 ,  1! = 1   2! = 1x2 = 2 3! = 1x2x3 = 6 

 4! = 1x2x3x4=24 5! = 1x2x3x4x5 = 120 

 

 Ζηηούμενο: Na σλοποιήζοσμε ηην factorial(int n) η οποία μας επιζηρέθει ηο 
παραγονηικό κάποιοσ θεηικού ακεραίοσ n. 

 

 Λύζε 

  

 int factorial(int n) { 

  int i, result=1; 

  for (i=1; i<=n; i++)  { 

   result *= i; 

  } 

  return result; 

 } 
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Αλαδξνκή 

• Βαζηθή έλλνηα ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηελ Πιεξνθνξηθή. 
  

 

• Σηελ πιεξνθνξηθή ε αλαδξνκή ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ηετνική 

προγραμμαηιζμού θαη ζαλ μέθοδος ζτεδιαζμού αλγορίθμων. 
 

 

• Σηνλ πξνγξακκαηηζκφ ε αλαδξνκή εκθαλίδεηαη κε ηελ θιήζε ελός 

σποπρογράκκαηος από ηολ εασηό ηοσ. Έλα αλαδξνκηθφ 

ππνπξφγξακκα απνηειείηαη απφ: 

– έλα βήκα δηαθοπής, φπνπ νξίδεηαη ε εθηέιεζε ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο γηα 

θάπνηεο “κηθξέο ”ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ, θαη 

– έλα αλαδροκηθό βήκα, θαηά ην νπνίν ε εθηέιεζε ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο 

νξίδεηαη σο ζπλδπαζκφο θιήζεσλ ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο ζε άιιεο 

“κηθξφηεξεο” ηηκέο ησλ παξακέηξσλ.  
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Παξάδεηγκα 2: Παξαγνληηθφ Αξηζκνχ 

• Αο νξίζνπκε ηψξα ηνλ αλαδξνκηθφ νξηζκφ ηεο factorial. 

 

 0! = 1 ,  1! = 1   2! = 1x2 = 2 3! = 1x2x3 = 6 

 4! = 1x2x3x4=24 5! = 1x2x3x4x5 = 120  …… 

 

Αλαδξνκηθφο Οξηζκφο Factorial 

 

 0! = 1 

n! = n  (n-1)!  , n > 0 

 
Αλαδξνκηθφ Βήκα 

Βήκα Γηαθνπήο 
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Παξάδεηγκα 2: Παξαγνληηθφ Αξηζκνχ 

int factorial ( int n ) { 

 if (n == 0) 

  return 1; 

 else 

  return n  factorial(n-1); 

} 

 

 

Δθηέιεζε factorial(3) 

  return 3   

   factorial(2); Δθηέιεζε factorial(2) 

  return 2   

   factorial(1); Δθηέιεζε factorial(1) 

  return 1   

   factorial(0); 

Δθηέιεζε factorial(0) 

 return 1 

1 

1 

2 

6 
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Υινπνίεζε αλαδξνκήο 

• Σε θάζε θιήζε νπνηαζδήπνηε ζπλάξηεζεο έλα ζχλνιν απφ ιέμεηο 
(stack frame) θσιάζζεηαη ζε κηα ζηοίβα (ηελ ζηοίβα ηοσ 
προγράκκαηος), απφ φπνπ κπνξεί λα αλαζπξζεί. 
 

•  Όηαλ κηα ζπλάξηεζε δηαθφςεη ηελ εθηέιεζή ηεο κε ηελ θιήζε κηαο 
άιιεο ζπλάξηεζεο οι παράμεηροι ηης ζσνάρηηζης, η διεύθσνζη 
επιζηροθής θαη οι ηοπικές μεηαβληηές ηεο θαιούζας ζσλάρηεζες 
θπιάζζνληαη κέζα ζηε ζηνίβα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

• Έηζη φηαλ ε θιεζείζα ζπλάξηεζε ηεξκαηίζεη ην πεξηβάιινλ ηελ 
θαινχζαο ζπλάξηεζεο αλαζύρεηαη από ηε ζηοίβα γηα λα ζπλερηζηεί 
θαλνληθά ε εθηέιεζή ηεο. 

 

• Αθνχ θάζε θιήζε κηαο δηαδηθαζίαο εθηειείηαη ζην δηθφ ηεο 
πεξηβάιινλ, είλαη επηηξεπηή θαη ε θιήζε ζσλαρηήζεωλ από ηολ 
εασηό ηνπο (αλαδξνκή).  
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Παξάδεηγκα 2: Γχλακε Αξηζκνχ 

2) Δύλακε (Power) 

a0 = 1 

an = an-1.a (n>=1) 
 

int mpower(int a, int n) { 

 if (n==0)  return 1; 

 return a*mpower(a, n-1); 

} 

 

Παράδειγμα 

mpower(2,3) => 2*mpower(2,2) 

      = 2*2*mpower(2,1) 

      = 2*2*2*mpower(2,0) 

      = 2*2*2*1= 8 
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Παξάδεηγκα 3: Fibonacci Numbers 

3) Αρηζκοί Fibonacci (Leonardo of Pisa – 1202κΧ) 
Φξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα εθθξάζνπλ ηελ αχμεζε θνπλειηψλ! 

• Σηνλ κήλα 0 έρνπκε 0 δεχγε , θαη ζηνλ κήλα 1 έρνπκε 1 δεχγνο (ε Γέλεζεο!) 

• Τν δεχγνο γνληκνπνηείηαη κεηά ηνλ πξψην κήλα (δει. ζηνλ δεχηεξν). 

• Κάζε κήλα, Κάζε δεχγνο παξάγεη έλα λέν δεχγνο 

• Έζησ φηη είκαζηε ζηνλ κήλα n θαη έρνπκε έλα πιεζπζκφ F(n) δεσγώλ. Απηή 
ηελ ζηηγκή κφλν θνπλέιηα πνπ ήηαλ δσληαλά ηελ ζηηγκή n-2 παξάγνπλ έλα 
λέν δεχγνο.  

• Δπνκέλσο F(n-2) δεπγάξηα πξνζηίζεηαη ζηνλ παξφλ πιεζπζκφ ησλ F(n-1).  

• Ο νιηθφο πιεζπζκφο ηελ ζηηγκή F(n) είλαη επνκέλσο F(n) = F(n-1) + F(n-2) 

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,…. 

 
 

 

int fibonacci(int a) { 

 if (a==0)  return 0; 

 else if (a==1)  return 1; 

 return fibonacci(a-1) + fibonacci(a-2); 

} 
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Αθαίξεζε ηεο Αλαδξνκήο 

• Ζ ρξήζε ηεο αλαδξνκήο επηηξέπεη ηελ επίιπζε πνιχπινθσλ 
πξνβιεκάησλ κε άκεζο θαη ζαθή ηρόπο. Σπρλά φκσο σζηερεί από 
άποψε αποδοηηθόηεηας. 

 

• Ζ αθαίρεζε ηες αλαδροκής από κηα ζσλάρηεζε, δειαδή, ε 
κεηαηξνπή ηεο ζε επαλαιεπηηθή ζπλάξηεζε ρσξίο αλαδξνκή, είλαη 
δπλαηή (θάησ απφ θάπνηεο ζπλζήθεο). 

 

• Σπρλά πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε θάπνησλ βνεζεηηθψλ δνκψλ (π.ρ. ζηνίβα 
ή νπξά – ζα κειεηεζνχλ ζηελ ζπλέρεηα ηνπ καζήκαηνο). 
 

• Δπίζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κπνξνχκε λα επηιχζνπκε κηα 
αλαδξνκηθή εμίζσζε θαη λα βξνχκε ηελ ιχζε ηεο ζε θιεηζηή κνξθή 
(κε ηελ ρξήζε Αλαδξνκηθψλ Σρέζεσλ – Recurrence Relations). 

 Π.ρ. ε ιχζε ηεο εμίζσζεο Fibonacci είλαη :  
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