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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 
 
2.1 Τι είναι αλγόριθμος 
Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά 
καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση 
ενός προβλήματος. 

Κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος 
1. Είσοδος (input). Καμία, μία ή περισσότερες τιμές δεδομένων πρέπει να δίνονται 

ως είσοδοι στον αλγόριθμο. Η περίπτωση που δεν δίνονται τιμές δεδομένων 
εμφανίζεται, όταν ο αλγόριθμος δημιουργεί και επεξεργάζεται κάποιες 
πρωτογενείς τιμές με την βοήθεια παραγωγής τυχαίων αριθμών ή με τη βοήθεια 
άλλων απλών εντολών (π.χ. x←3) 

2. Έξοδος (output). Ο αλγόριθμος πρέπει να δημιουργεί τουλάχιστον μία τιμή 
δεδομένων ως αποτέλεσμα προς το χρήστη ή προς ένα άλλο αλγόριθμο. 

3. Καθοριστικότητα (definiteness). Κάθε εντολή πρέπει να καθορίζεται χωρίς 
καμία αμφιβολία για  τον τρόπο εκτέλεσης της. Λόγου χάριν, μία εντολή 
διαίρεσης πρέπει να θεωρεί και την περίπτωση, όπου ο διαιρέτης λαμβάνει 
μηδενική τιμή. 

4. Περατότητα (finiteness). Ο αλγόριθμος πρέπει να τελειώνει μετά από 
πεπερασμένα βήματα εκτέλεσης των εντολών του. Μία διαδικασία που δεν 
τελειώνει μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό βημάτων δεν αποτελεί αλγόριθμο, 
αλλά λέγεται απλά υπολογιστική διαδικασία (computational procedure). 

5. Αποτελεσματικότητα (effectiveness). Κάθε μεμονωμένη εντολή του αλγορίθμου 
πρέπει να είναι απλή. Αυτό σημαίνει ότι μία εντολή δεν αρκεί να έχει οριστεί, 
αλλά πρέπει να είναι και εκτελέσιμη. 

 
Η έννοια του αλγόριθμου δεν συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με προβλήματα της 
πληροφορικής. 
 
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων 

1. Με ελεύθερο κείμενο (free text). Αποτελεί τον πιο ανεπεξέργαστο και αδόμητο 
τρόπο παρουσίασης αλγορίθμου. Έτσι εγκυμονεί τον  κίνδυνο ότι μπορεί εύκολα 
να οδηγήσει σε μη εκτελέσιμη παρουσίαση παραβιάζοντας το τελευταίο 
χαρακτηριστικό (κριτήριο) των αλγορίθμων, την αποτελεσματικότητα. 

2. Με διαγραμματικές τεχνικές (diagramming techniques). Αποτελούν ένα 
γραφικό τρόπο παρουσίασης του αλγορίθμου. Από τις διάφορες διαγραμματικές 
τεχνικές που έχουν επινοηθεί, η πιο παλιά και η πιο γνωστή ίσως, είναι το 
διάγραμμα ροής (flow chart). Ωστόσο η χρήση διαγραμμάτων ροής για την 
παρουσίαση αλγορίθμων δεν αποτελεί την καλύτερη λύση, γι’ αυτό και 
εμφανίζονται όλο και σπανιότερα στη βιβλιογραφία και στην πράξη. 
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3. Με φυσική γλώσσα κατά βήματα (natural language). Χρειάζεται προσοχή, 
γιατί μπορεί να παραβιασθεί το τρίτο χαρακτηριστικό (κριτήριο) των αλγορίθμων, 
δηλαδή η καθοριστικότητα. 

4. Με κωδικοποίηση (coding). Δηλαδή με ένα πρόγραμμα γραμμένο είτε σε μία 
ψευδογλώσσα είτε σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού που όταν εκτελεσθεί θα 
δώσει τα ίδια αποτελέσματα με τον αλγόριθμο. 

 
Σύμβολα διαγράμματος ροής 

Ένα διάγραμμα ροής αποτελείται από ένα 
σύνολο γεωμετρικών σχημάτων, όπου το 
καθένα δηλώνει μια συγκεκριμένη ενέργεια 
ή λειτουργία. Τα γεωμετρικά σχήματα 
ενώνονται μεταξύ τους με βέλη, που 
δηλώνουν τη σειρά εκτέλεσης των 
ενεργειών αυτών. Τα κυριότερα 
χρησιμοποιούμενα γεωμετρικά σχήματα 
είναι τα εξής:  

• Έλλειψη, που δηλώνει την αρχή και το τέλος του κάθε αλγορίθμου 
• Ρόμβος, που δηλώνει μία ερώτηση με δύο (ή περισσότερες εξόδους) για 

απάντηση 
• Ορθογώνιο, που δηλώνει την εκτέλεση μίας ή περισσότερων πράξεων 
• Πλάγιο παραλληλόγραμμο, που δηλώνει είσοδο ή έξοδο στοιχείων (πολλές 

φορές το σχήμα αυτό μπορεί να διαφοροποιείται προκειμένου να προσδιορίζεται 
και το είδος της συσκευής απ’ όπου γίνεται η είσοδος ή η έξοδος). 

 
2.4 Βασικές συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθμου  

(βλέπε και κεφάλαια 7,8) 
 

2.4.1 Δομή ακολουθίας 
Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται πρακτικά 

για την αντιμετώπιση απλών προβλημάτων όπου είναι δεδομένη η σειρά εκτέλεσης ενός 
συνόλου ενεργειών. 

Κάθε μία λέξη της χρησιμοποιούμενης ψευδογλώσσας που προσδιορίζει μια 
σαφή ενέργεια, αποκαλείται εντολή. 

 

2.4.2 Δομή επιλογής 
Εντολή Αν … τότε ….  (χωρίς Τέλος_αν) 
Σύνταξη Διάγραμμα ροής 

   Αν συνθήκη τότε  εντολή 
 
 

 

 



5 

Προσοχή: Στην περίπτωση της απλής εντολή Αν όταν έπεται μόνο μία εντολή δεν είναι 
απαραίτητο το Τέλος_αν (αυτό συμβαίνει στην ψευδογλώσσα και όχι στα 
προγράμματα). 
 
Εντολή Αν … τότε …. 
Σύνταξη Διάγραμμα ροής 

   Αν συνθήκη τότε   
   …………….. 
    εντολές  
  …………….. 
   Τέλος_αν 
 
 

 

 
Εντολή  Αν … τότε ….Αλλιώς …. 
Σύνταξη Διάγραμμα ροής 
    
Αν συνθήκη τότε 
   …………….. 
    εντολές  
  …………….. 
   αλλιώς 
   …………….. 
    εντολές  
  …………….. 
   Τέλος_αν 

 

 
2.4.3 Δομές (Διαδικασίες) πολλαπλών επιλογών 

Εντολή Αν … τότε ….Αλλιώς_αν … 
Σύνταξη Διάγραμμα ροής 
    
Αν συνθήκη  τότε   
              εντολές 
 αλλιώς_αν συνθήκη τότε  
              εντολές 
 αλλιώς_αν συνθήκη τότε  

 
  εντολές  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 αλλιώς   

  εντολές  
 τέλος_αν 
 

 

2.4.4 Εμφωλευμένες (διαδικασίες) δομές επιλογής 
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Πολλαπλές επιλογές μπορούν να γίνουν και με μία εμφωλευμένη δομή. Μία εντολή 
επιλογής εμφωλεύεται σε μια άλλη εντολή επιλογής. Η λογική αυτή μπορεί να επεκταθεί, 
δηλαδή να έχουμε νέα εμφωλευμένη δομή μέσα σε μία εμφωλευμένη δομή κοκ.  
 

2.4.5 Δομή επανάληψης  
• Το τμήμα του αλγορίθμου που επαναλαμβάνεται ονομάζεται βρόχος. 
• Το τμήμα του αλγορίθμου που επαναλαμβάνεται και δεν διαθέτει τρόπο 

τερματισμού ονομάζεται ατέρμων βρόχος. 
 
Εντολή Όσο … επανάλαβε 
Σύνταξη Διάγραμμα ροής 

   Όσο συνθήκη επανάλαβε 
   …………….. 
    εντολές  
  …………….. 
  Τέλος_επανάληψης 
 

 

 
Εντολή Μέχρις_ότου … 
Σύνταξη Διάγραμμα ροής 

Αρχή_επανάληψης 
   ……………... 
   εντολές  
   ……………... 
  Μέχρις_ότου συνθήκη 
 

 

 
Εντολή Για …από …μέχρι 
Σύνταξη Διάγραμμα ροής 

Για μτβ από τ1 μέχρι τ2 με_βήμα β 
 …………….. 
 εντολές  
 …………….. 
Τέλος_επανάληψης 
 

Χρειάζεται να μετατραπεί σε  
Οσο ..επανάλαβε 
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Πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά 
Ολίσθηση 

Στα κυκλώματα του υπολογιστή τα δεδομένα αποθηκεύονται με δυαδική μορφή, 
δηλαδή, 0 και 1, ανεξάρτητα από το πως τα ορίζει ο προγραμματιστής (ακέραιοι, 
πραγματικοί, χαρακτήρες, λογικοί). Έτσι ο αριθμός 17 του δυαδικού συστήματος 
ισοδυναμεί με τον αριθμό 00010001 του δυαδικού συστήματος, ο οποίος μπορεί να 
αποθηκευτεί σε ένα byte. 

 
7 6 5 4 3 2 1 0   

0 0 0 1 0 0 0 1 = 

0·27+0·26+0·25+1·24+0·23+0·22+0·21+1·20 = 

17 
   
Αν μετακινήσουμε  τα ψηφία αυτά κατά μία θέση προς τα αριστερά, δηλαδή αν 

προσθέσουμε ένα 0 στο τέλος του αριθμού και αγνοήσουμε το αρχικό 0, τότε προκύπτει 
ο αριθμός 001000100 του δυαδικού συστήματος, που ισοδυναμεί με τον αριθμό 34 του 
δεκαδικού συστήματος (17*2 =34). 

  
7 6 5 4 3 2 1 0   

0 0 1 0 0 0 1 0 = 

0·27+0·26+1·25+0·24+0·23+0·22+1·21+0·20 = 

34 
 
Επίσης, με παρόμοιο τρόπο, αν μετακινήσουμε τα ψηφία κατά μία θέση δεξιά, 

δηλαδή αποκόψουμε το τελευταίο ψηφίο 1 και θεωρήσουμε ένα ακόμη αρχικό 0, τότε 
προκύπτει ο αριθμός 00001000 του δυαδικού συστήματος, που ισοδυναμεί με τον αριθμό 
8 του δεκαδικού συστήματος (17div2=8). 

 
7 6 5 4 3 2 1 0   

0 0 0 0 1 0 0 0 = 0·27+0·26+0·25+0·24+1·23+0·22+0·21+0·20 = 8 
 
Άρα η ολίσθηση προς τα αριστερά ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό επί δύο, 
ενώ η ολίσθηση προς τα δεξιά ισοδυναμεί με ακέραια διαίρεση διά δύο. 
 
Η λειτουργία του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά 

Η πράξη του πολλαπλασιασμού από τους υπολογιστές δεν 
υλοποιείται όπως ο χειρωνακτικός πολλαπλασιασμός. Πιο συγκεκριμένα, ο 
χρησιμοποιούμενος τρόπος είναι ο λεγόμενος πολλαπλασιασμός αλά 
ρωσικά. Χωρίς βλάβη στη γενικότητα θεωρούμε ότι οι ακέραιοι είναι 
θετικοί (μεγαλύτεροι του μηδενός), αλλά η μέθοδος μπορεί εύκολα να 
μετατραπεί, ώστε να περιγράψει και την περίπτωση των αρνητικών 
αριθμών. 

Έστω ότι δίνονται δύο θετικοί ακέραιοι αριθμοί (π.χ. 45, 19). Οι 
αριθμοί γράφονται δίπλα – δίπλα και ο πρώτος διπλασιάζεται ενώ ο 
δεύτερος υποδιπλασιάζεται αγνοώντας το δεκαδικό μέρος (βλέπε σχήμα). 
Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου στη 2η στήλη προκύψει 
μονάδα. Τελικώς το γινόμενο ισούται με το άθροισμα των στοιχείων της 
1ης στήλη, όπου αντίστοιχα στη 2η στήλη υπάρχει περιττός αριθμός. Για 
το παράδειγμα μας, τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στην 3η στήλη. 
Παρουσίαση του αλγορίθμου του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά 
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1. Με φυσική γλώσσα κατά βήματα 
Αλγόριθμος: Πολλαπλασιασμός δύο θετικών ακεραίων (αλά ρωσικά) 
Είσοδος: 
Έξοδος: 

Δύο ακέραιοι Μ1 και Μ2, όπου Μ1, Μ2 >=1 
Το γινόμενο Ρ = Μ1*Μ2 

Βήμα 1 
Βήμα 2 
Βήμα 3 
Βήμα 4 
Βήμα 5 
Βήμα 6 
Βήμα 7 

Θέσε Ρ=0 
Αν Μ2>0, τότε πήγαινε στο Βήμα 3, αλλιώς πήγαινε στο Βήμα 7 
Αν ο Μ2 είναι περιττός, τότε θέσε το Ρ να είναι ίσο με Ρ+Μ1 ( Ρ=Ρ+Μ1) 
Θέσε το Μ1 να είναι ίσο με Μ1*2  (Μ1=Μ1*2) 
Θέσε το Μ2 να είναι ίσο με το ακέραιο μέρος του Μ2/2 (Μ2 = [Μ2/2]) 
Πήγαινε στο Βήμα 2 
Τύπωσε το Ρ 

 
2. Με ψευδοκώδικα 

Αλγόριθμος Πολλαπλασιασμός _αλά_  ρωσικά 
Δεδομένα // Μ1,Μ2  θετικοί ακέραιοι // 
Ρ← 0 
Όσο Μ2 > 0 επανάλαβε 

Αν Μ2 mod 2 = 1 τότε 
   Ρ← Ρ + Μ1 
  Τέλος_αν 
  Μ1 ← Μ1 * 2 
  Μ2 ← Μ2 div 2 
Τέλος_επανάληψης 
Αποτελέσματα // Ρ, το γινόμενο των Μ1, Μ2// 
Τέλος Πολλαπλασιασμός _αλά_  ρωσικά 
 
Παρατηρήσεις 

• Ο χειρωνακτικός πολλαπλασιασμός απαιτεί πολλαπλασιασμό  με οποιοδήποτε 
ακέραιο και πρόσθεση. 

• Ο  πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά απαιτεί πολλαπλασιασμό επί δύο, (ακέραια) 
διαίρεση διά δύο και πρόσθεση.  

• Σε επίπεδο λοιπόν κυκλωμάτων υπολογιστή με την εκτέλεση μιας απλής εντολής 
ολίσθησης (shift) μπορούν να υλοποιηθούν ταχύτατα: 

� ο πολλαπλασιασμός επί δύο (ολίσθηση προς τα αριστερά)  
� η (ακέραια) διαίρεση διά δύο (ολίσθηση προς τα δεξιά) 

• Για τον παραπάνω λόγο στους υπολογιστές ο πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά είναι 
προτιμότερος απ’ ότι ο χειρωνακτικός τρόπος πολλαπλασιασμού δύο ακεραίων. 
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Στοιχεία ψευδογλώσσας 
1. Σταθερές (αριθμητικές, αλφαριθμητικές, λογικές) 

2. Μεταβλητές 

3. Τελεστές (αριθμητικοί, συγκριτικοί, λογικοί) 

4. Εκφράσεις (αριθμητικές, λογικές – σύνθετες) 

5. Εντολή εκχώρησης 

6. Σχήματα λογικών υποθέσεων (διάφορες μορφές της δομής επιλογής) 

7. Επαναληπτικές διαδικασίες (διάφορες μορφές της δομής επανάληψης) 

8. Ρήματα σε προστακτική. (π.χ. Γράψε, Διάβασε, Εκτέλεσε, Αντιμετάθεσε κτλ) 

9. Ουσιαστικά (σε ορισμένες περιπτώσεις όταν οι ζητούμενες ενέργειες είναι πολλές 
ή προφανείς, καθορίζονται με τη χρήση ουσιαστικών αντί ρημάτων, όπως 
«εισαγωγή δεδομένων» , «εμφάνιση πεδίων στην οθόνη» κ.λπ. 

10. Σχόλια (προκειμένου να διαχωρίζονται οι επεξηγηματικές φράσεις από τις λέξεις 
– κλειδιά του αλγορίθμου, προτάσσεται το σύμβολο !) 

11. Πρώτη και τελευταία γραμμή ενός αλγορίθμου είναι αντίστοιχα  
Αλγόριθμος <όνομα_αλγορίθμου> και Τέλος <όνομα_αλγορίθμου> 
 
 
 
Δεδομένα και αποτελέσματα. Τα δεδομένα εισόδου (αν υπάρχουν) 

περιγράφονται στη δεύτερη γραμμή του αλγορίθμου εντός των συμβόλων // … //. 
Αντίστοιχα τα αποτελέσματα εξόδου δίνονται στην προτελευταία γραμμή του 
αλγορίθμου εντός των συμβόλων // …  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

 
 

3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων = Προγράμματα 
Τα δεδομένα ενός  προβλήματος αποθηκεύονται στον υπολογιστή, είτε στην κύρια μνήμη 
του είτε στη δευτερεύουσα μνήμη του. Η αποθήκευση αυτή δεν γίνεται κατά ένα τυχαίο 
τρόπο αλλά συστηματικά χρησιμοποιώντας μια δομή. 
 
Ορισμός: Δομή δεδομένων είναι ένα σύνολο αποθηκευμένων δεδομένων που 
υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών 
 
Κάθε δομή δεδομένων αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων (nodes) 
 
Βασικές λειτουργίες (πράξεις) επί των δομών δεδομένων 

1. Προσπέλαση:  Πρόσβαση σε ένα κόμβο με σκοπό να εξετασθεί ή να 
τροποποιηθεί το περιεχόμενο του. 

2. Εισαγωγή: Προσθήκη νέων κόμβων σε μια υπάρχουσα δομή. 
3. Διαγραφή: Αφαίρεση ενός κόμβου από μία δομή (το αντίστροφο της Εισαγωγής) 
4. Αναζήτηση: Προσπέλαση των κόμβων μιας δομής, προκειμένου να εντοπιστούν 

ένας ή περισσότεροι που έχουν μια ορισμένη ιδιότητα. 
5. Ταξινόμηση: Διάταξη των κόμβων μιας δομής σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. 
6. Αντιγραφή: Αντιγραφή όλων ή μερικών κόμβων μιας δομής σε μία άλλη δομή. 
7. Συγχώνευση: Συνένωση δύο ή περισσότερων δομών σε μία ενιαία δομή. 
8. Διαχωρισμός: Αντίστροφη πράξης της Συγχώνευσης  
 
Στην πράξη σπάνια χρησιμοποιούνται και οι οκτώ λειτουργίες για κάποια δομή. 
Συνήθως παρατηρείται το φαινόμενο μια δομή δεδομένων να είναι αποδοτικότερη 
από μια άλλη δομή με κριτήριο κάποια λειτουργία (π.χ. αναζήτηση) και λιγότερο 
αποδοτική για κάποια άλλη λειτουργία (π.χ. εισαγωγή). Αυτές οι παρατηρήσεις 
εξηγούν αφ’ ενός την ύπαρξη διαφορετικών δομών και αφ’ ετέρου τη σπουδαιότητα 
της επιλογής της κατάλληλης δομής κάθε φορά. 
 
Εξάρτηση της δομής δεδομένων και του αλγορίθμου που επεξεργάζεται τη δομή. 
Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων = Προγράμματα (Wirth 1976) 

 
 Κατηγορίες Δομών Δεδομένων 

1. Στατικές Δομές Δεδομένων  
• Αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης. 
• Το ακριβές μέγεθος της απαιτούμενης κύριας μνήμης καθορίζεται κατά 

την στιγμή του προγραμματισμού τους και κατά συνέπεια κατά τη στιγμή 
της μετάφρασης τους και όχι κατά τη στιγμή της εκτέλεσης του 
προγράμματος. 

• Στην πράξη υλοποιούνται με πίνακες (υποστηρίζονται από κάθε γλώσσα 
προγραμματισμού)  

2. Δυναμικές Δομές Δεδομένων 
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• Δεν αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης αλλά στηρίζονται στην 
τεχνική της λεγόμενης Δυναμικής Παραχώρησης Μνήμης (όλες οι 
σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού προσφέρουν την δυνατότητα 
δυναμικής παραχώρησης μνήμης). 

• Δεν έχουν σταθερό μέγεθος, αλλά ο αριθμός των κόμβων τους μεγαλώνει 
όταν  στη δομή εισάγονται νέα δεδομένα ή μικραίνει όταν στη 
διαγράφονται κάποια δεδομένα. 

 

3.3 Πίνακας 
Μια στατική δομή δεδομένων που περιέχει στοιχεία του ίδιου τύπου δεδομένων 

(ακέραιους, πραγματικούς, λογικούς, αλφαριθμητικούς). Η δήλωση των στοιχείων του 
πίνακα και η μέθοδος αναφοράς τους εξαρτάται από τη συγκεκριμένη γλώσσα υψηλού 
επιπέδου που χρησιμοποιείται. Γενικά ή αναφορά στα στοιχεία ενός πίνακα γίνεται με τη 
χρήση του συμβολικού ονόματος του πίνακα ακολουθούμενο από την τιμή ενός ή 
περισσοτέρων δεικτών (indexes) σε παρένθεση ή αγκύλη. 

Ένας πίνακας μπορεί να είναι μονοδιάστατος, δισδιάστατος, τρισδιάστατος και 
γενικά ν-διάστατος. 

Αν το μέγεθος των δύο διαστάσεων ενός δισδιάστατου πίνακα είναι ίσο, τότε ο 
πίνακας λέγεται τετραγωνικός και γενικά συμβολίζεται ως πίνακας n x n. 

 

3.6 Αναζήτηση 
Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι αναζήτησης σε πίνακα που εξαρτώνται  από το  

• αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος ή όχι 
• αν ο πίνακας περιέχει στοιχεία που είναι όλα διαφορετικά μεταξύ τους ή όχι. 
 

Τα  στοιχεία του πίνακα μπορεί  να είναι αριθμητικά ή αλφαριθμητικά. 
Η πιο απλή μορφή αναζήτησης στοιχείου σε πίνακα είναι η σειριακή (sequential) ή 
γραμμική (linear). 
 
Περιπτώσεις 

1. Έστω table αταξινόμητος πίνακας  που περιέχει στοιχεία που είναι όλα 
διαφορετικά μεταξύ τους. Αναζητούμε τη τιμή key στον πίνακα table. Μετά την 
εκτέλεση του αλγορίθμου η μεταβλητή position επιστρέφει την τιμή 0, αν η 
αναζήτηση είναι ανεπιτυχής, ενώ αν η αναζήτηση είναι επιτυχής, επιστρέφει τη 
θέση του στοιχείου στον πίνακα (δηλαδή έναν αριθμό από 1 έως n). 

 

Αλγόριθμος  Sequential_Search 
Δεδομένα //Π,m// 
Διάβασε key 
done ← ψευδής 
position ← 0 
i ← 1 
Όσο (done = ψευδής) και (i <= m) επανάλαβε 
 Αν Π[i] = key τότε 
  done ← αληθής 
  position ←  i 
 αλλιώς 



12 

  i ←  i+1 
 Τέλος_Αν 
Τέλος_Επανάληψης 
Αποτελέσματα //done,position// 
Τέλος Sequential_Search 

 
 
2. Έστω table αταξινόμητος πίνακας  που περιέχει στοιχεία που δεν είναι όλα 

διαφορετικά μεταξύ τους. Αναζητούμε τη τιμή key στον πίνακα table. 
Τροποποιούμε τον προηγούμενο αλγόριθμο κατά το εξής: η μεταβλητή done είναι 
περιττή και η αναζήτηση συνεχίζεται μέχρι το τέλος του πίνακα ελέγχοντας με 
την συνθήκη i<=n  

 

Αλγόριθμος  Sequential_Search 
Δεδομένα //Π,m// 
Διάβασε key 
position ← 0 
i ← 1 
Όσο (i <= m) επανάλαβε 
 Αν Π[i] = key τότε 
  Εμφάνισε   i 
 Τέλος_Αν  
 i ←  i+1 
Τέλος_Επανάληψης 
Αποτελέσματα //done,position// 
Τέλος Sequential_Search 

 
 
3. Έστω table ταξινομημένος πίνακας (σε αύξουσα σειρά) που περιέχει στοιχεία 

που είναι όλα διαφορετικά μεταξύ τους. Αναζητούμε τη τιμή key στον πίνακα 
table. Ο αλγόριθμος θα σταματήσει μόλις συναντήσει κάποιο στοιχείο που είναι 
μεγαλύτερο από το αναζητούμενο. Μετά την εκτέλεση του αλγορίθμου η 
μεταβλητή position επιστρέφει την τιμή 0, αν η αναζήτηση είναι ανεπιτυχής, ενώ 
αν η αναζήτηση είναι επιτυχής, επιστρέφει τη θέση του στοιχείου στον πίνακα 
(δηλαδή έναν αριθμό από 1 έως n).(ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

 
4. Έστω table ταξινομημένος πίνακας (σε αύξουσα σειρά)  που περιέχει στοιχεία 

που δεν είναι όλα διαφορετικά μεταξύ τους. Αναζητούμε τη τιμή key στον 
πίνακα table. Ο αλγόριθμος θα σταματήσει μόλις συναντήσει κάποιο στοιχείο που 
είναι μεγαλύτερο από το αναζητούμενο. (ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

 
Η σειριακή μέθοδος αναζήτησης είναι η πιο απλή, αλλά και η λιγότερο αποτελεσματική 
μέθοδος αναζήτησης. Έτσι, δικαιολογείται η χρήση της μόνο σε περιπτώσεις όπου: 

• ο πίνακας είναι μη ταξινομημένος 
• ο πίνακας είναι μικρού μεγέθους (π.χ. n<=20) 
• η αναζήτηση σε ένα συγκεκριμένο πίνακα γίνεται σπάνια 

3.7 Ταξινόμηση 
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Η τακτοποίηση των κόμβων μιας δομής με μια ιδιαίτερη σειρά είναι πολύ σημαντική 
λειτουργία που ονομάζεται ταξινόμηση (sorting) ή διάταξη (ordering). Από τα 
προηγούμενα παραδείγματα ( παράγραφος. 3.6 Αναζήτηση) έγινε σαφές ότι σκοπός της 
ταξινόμησης είναι να διευκολυνθεί στη συνέχεια η αναζήτηση του ταξινομημένου 
πίνακα. 
 
Ορισμός.  Δοθέντων των στοιχείων a1,a2,…an η ταξινόμηση συνίσταται στη μετάθεση 
(permutation) της θέσης των στοιχείων, ώστε να τοποθετηθούν σε μία σειρά ak1,ak2,…akn 

έτσι ώστε , δοθείσης μίας συνάρτησης διάταξης (ordering function), f, να ισχύει: 
f(ak1)≤f(ak2)≤…≤f(akn)  (με αύξουσα τάξη) 

 f(ak1)≥f(ak2) ≥…≥f(akn)  (με φθίνουσα τάξη) 
 
Ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής 

Η μέθοδος της ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής βασίζεται στην αρχή της 
σύγκρισης και ανταλλαγής ζευγών γειτονικών στοιχείων, μέχρις ότου διαταχθούν όλα τα 
στοιχεία. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή κάθε φορά γίνονται διαδοχικές προσπελάσεις στον 
πίνακα και μετακινείται το μικρότερο κλειδί της ακολουθίας προς το αριστερό άκρο του 
πίνακα. Αν ο πίνακας θεωρηθεί σε κατακόρυφη θέση αντί σε οριζόντια και τα στοιχεία 
θεωρηθούν –επιστρατεύοντας λίγη φαντασία- ως φυσαλίδες σε μία δεξαμενή νερού με 
βάρη σύμφωνα με την τιμή τους, τότε κάθε προσπέλαση στον πίνακα έχει ως αποτέλεσμα 
την άνοδο της φυσαλίδας στο κατάλληλο επίπεδο βάρους. Η μέθοδος αυτή είναι 
γνωστή ως ταξινόμηση φυσαλίδας (bubblesort) 
Παράδειγμα 
Έστω ο αρχικός πίνακας αποτελείται από 9 κλειδιά . 
 

52 12 71 56 5 10 19 90 45 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Η μέθοδος της ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής εξελίσσεται όπως φαίνεται στο 

επόμενο σχήμα. Κάθε φορά το ταξινομημένο τμήμα του πίνακα εμφανίζεται με χρώμα, 
ενώ τα στοιχεία που σαν φυσαλίδες ανέρχονται μέσα στον πίνακα εντοπίζονται με το 
αντίστοιχο βέλος στα δεξιά τους. Κάθε φορά εμφανίζεται η τάξη της επανάληψης ( i ). 
  
 

Αρχικά 
κλειδιά 

             
Τελικά 
κλειδιά 

 i=2   i=3  i=4  i=5  i=6  i=7  i=8  i=9  tk  
1 52  5  5  5  5  5  5  5  5  
2 12  52  10  10  10  10  10  10  10  
3 71  12  52  12  12  12  12  12  12  
4 56  71  12  52  19  19  19  19  19  
5 5  56  71  19  52  45  45  45  45  
6 10  10  56  71  45  52  52  52  52  
7 19  19  19  56  71  56  56  56  56  
8 90  45  45  45  56  71  71  71  71  
9 45  90  90  90  90  90  90  90  90  
Αλγόριθμος Φυσσαλίδα 
Δεδομένα //table,n// 
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Για i από 2 μέχρι n 
Για j από n μέχρι i με_βήμα -1 

  Αν table[j-1] > table[j]  τότε 
   Αντιμετάθεσε table[j-1] , table[j] 
  Τέλος_αν 
 Τέλος_επανάληψης 
Τέλος_επανάληψης 
Αποτελέσματα // table// 
Τέλος Φυσσαλίδα 
 
 
Αντιμετάθεσε table[j-1] , table[j] � 

temp ←  table[j-1]  
 table[j-1]  ← table[j] 
table[j] ←  temp 

 
Στον παραπάνω αλγόριθμο δίνεται ως είσοδος ένας πίνακας table με n 

στοιχεία (π.χ. ακέραιους αριθμούς). Θα μπορούσε ο πίνακας να περιέχει και στοιχεία 
διαφορετικού τύπου δεδομένων (π.χ. χαρακτήρες) όπου ορίζεται μια συνάρτηση 
διάταξης (π.χ. για τους χαρακτήρες γνωρίζουμε ότι ΄α΄<΄β΄ και ΆΓΓΕΛΟΣ΄ 
>΄ΑΓΓΕΛΙΚΗ΄). 
 

Για την ταξινόμηση δεδομένων έχουν εκπονηθεί πάρα πολλοί αλγόριθμοι.  Εκτός από 
την ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής (φυσαλίδα)  που είναι ο πιο απλός και ταυτόχρονα 
ο πιο αργός  αλγόριθμος ταξινόμησης άλλοι σχετικά απλοί αλγόριθμοι είναι η 
ταξινόμηση με επιλογή και η ταξινόμηση με παρεμβολή. Ο πιο γρήγορος αλγόριθμος 
ταξινόμησης είναι η «γρήγορη ταξινόμηση» (quicksort). 

 
Δομές Δεδομένων δευτερεύουσας μνήμης 

Επειδή η κύρια μνήμη (RAM) τις περισσότερες φορές δεν επαρκεί ως 
αποθηκευτικός χώρος δεδομένων, γίνεται χρήση της δευτερεύουσας μνήμης (κυρίως του 
μαγνητικού δίσκου). Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται ειδικές δομές 
δεδομένων που ονομάζονται αρχεία. 

Στην δευτερεύουσα μνήμη τα δεδομένα διατηρούνται ακόμα και στην περίπτωση 
που διακοπεί η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, πράγμα που δεν ισχύει στην κύρια 
μνήμη. Έτσι τα δεδομένα των αρχείων διατηρούνται και μετά τον τερματισμό του 
προγράμματος, ενώ στις δομές δεδομένων της κύριας μνήμης, όπως είναι οι πίνακες, 
αυτό δεν ισχύει. 

Τα στοιχεία ενός αρχείου ονομάζονται εγγραφές (records) και κάθε μία από αυτές 
αποτελείται από ένα ή περισσότερα πεδία (fields) που ταυτοποιούν την εγγραφή (την 
κάνουν μοναδική) και από άλλα πεδία  που περιγράφουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
της εγγραφής. Για παράδειγμα έστω ένα αρχείο που περιέχει εγγραφές κάποιων μαθητών.  
Η κάθε εγγραφή θα μπορούσε να αποτελείται από τα εξής πεδία: Αριθμός Μητρώου, 
Ονοματεπώνυμο, Έτος Γέννησης, Τάξη, Τμήμα. Το πεδίο που Αριθμός Μητρώου 
ταυτοποιεί την εγγραφή και ονομάζεται Πρωτεύον Κλειδί (primary key) ή απλά 
κλειδί. Το πεδίο Ονοματεπώνυμο επίσης ταυτοποιεί την εγγραφή και γι’ αυτό 
αποκαλείται δευτερεύον κλειδί, αν υπάρχει πρωτεύων κλειδί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 
 

6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες 
Μια γλώσσα (φυσική ή τεχνητή) προσδιορίζεται από το αλφάβητο της, το λεξιλόγιο της, 
τη γραμματική της και τη σημασιολογία της. 
 
Το αλφάβητο 
Είναι το σύνολο των στοιχείων που χρησιμοποιείται από τη γλώσσα. Για παράδειγμα, η 
ελληνική γλώσσα περιέχει τα γράμματα του αλφαβήτου, πεζά και κεφαλαία (Α-Ω, α-ω, 
48 δηλαδή χαρακτήρες) τα 10 ψηφία (0-9) και όλα τα σημεία στίξης. 
 
Το λεξιλόγιο 
Αποτελείται από ένα υποσύνολο όλων των ακολουθιών που δημιουργούνται από τα 
στοιχεία του αλφαβήτου, τις λέξεις που είναι αποδεκτές από τη γλώσσα. Για παράδειγμα 
η ακολουθία των γραμμάτων ΑΒΓΑ είναι δεκτή αφού αποτελεί λέξη, αλλά η ακολουθία 
ΑΓΒΑ δεν είναι δεκτή αφού δεν αποτελεί λέξη της ελληνικής γλώσσας. 
 
Η γραμματική 
Αποτελείται από το τυπικό (ή τυπολογικό) και το συντακτικό. 

• Τυπικό είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει τις μορφές με τις οποίες μια 
λέξη είναι αποδεκτή. Για παράδειγμα στην ελληνική γλώσσα οι λέξεις γλώσσα, 
γλώσσας, γλώσσες, γλωσσών, είναι δεκτές, ενώ η  λέξη γλώσσατ δεν είναι 
αποδεκτή. 

• Συντακτικό είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζει τη νομιμότητα της 
διάταξης και της σύνδεσης των λέξεων της γλώσσας για τη δημιουργία σωστών 
προτάσεων.  
Η γνώση του συντακτικού επιτρέπει τη δημιουργία σωστών προτάσεων στις 
φυσικές γλώσσες ενώ για τις γλώσσες προγραμματισμού τη δημιουργία σωστών 
εντολών. 

 
Η σημασιολογία 
Είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζει το νόημα των λέξεων και κατά επέκταση το 
των εκφράσεων και  προτάσεων που χρησιμοποιούνται σε μία γλώσσα. 
Στις γλώσσες προγραμματισμού (οι οποίες είναι τεχνητές γλώσσες) ο δημιουργός της 
γλώσσας αποφασίζει τη σημασιολογία των λέξεων της γλώσσας. 
 
Διαφορές φυσικών και τεχνητών γλωσσών 
Βασική διαφορά τους είναι η δυνατότητα εξέλιξης τους.  
Οι φυσικές γλώσσες εξελίσσονται συνεχώς (νέες λέξεις δημιουργούνται, κανόνες 
γραμματικής και σύνταξης αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου) γιατί η γλώσσα 
χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, που εξελίσσονται και αλλάζουν 
ανάλογα με τις εποχές και τον κοινωνικό περίγυρο. 
 
Αντίθετα οι τεχνητές γλώσσες χαρακτηρίζονται από στασιμότητα, αφού 
κατασκευάζονται συνειδητά για ένα συγκεκριμένο σκοπό. 
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Ωστόσο οι γλώσσες προγραμματισμού βελτιώνονται και μεταβάλλονται από τους 
δημιουργούς τους με σκοπό 

• Να διορθωθούν αδυναμίες 
• Να καλύψουν μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών 
• Να ακολουθήσουν τις νέες εξελίξεις 

Οι γλώσσες προγραμματισμού αλλάζουν σε επίπεδο διαλέκτου (π.χ. GW-Basic και Quick 
Basic) ή σε επίπεδο επέκτασης (Basic και Visual Basic) 
 

6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων 
6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος 
Η ιεραρχική σχεδίαση ή ιεραρχικός προγραμματισμός ή διαδικασία σχεδίασης «από 
επάνω προς τα κάτω» (top-down program design) χρησιμοποιεί τη στρατηγική της 
συνεχούς διαίρεσης του προβλήματος σε υποπροβλήματα. Περιλαμβάνει: 

• Τον καθορισμό των βασικών λειτουργιών ενός προγράμματος σε ανώτερο 
επίπεδο, 

• Τη διάσπαση των λειτουργιών αυτών σε όλο και μικρότερες λειτουργίες, μέχρι το 
τελευταίο επίπεδο που οι λειτουργίες είναι πολύ απλές, ώστε να επιλυθούν 
εύκολα οδηγώντας στην επίλυση του αρχικού προβλήματος. 

Για την υποβοήθηση της ιεραρχικής σχεδίασης χρησιμοποιούνται διάφορες 
διαγραμματικές τεχνικές (σχημ 6.4) 
 

6.4.2 Τμηματικός προγραμματισμός 
Η ιεραρχική σχεδίαση υλοποιείται με τον ιεραρχικό προγραμματισμό. Μετά την ανάλυση 
του προβλήματος σε αντίστοιχα υποπροβλήματα, κάθε υποπρόβλημα αποτελεί 
ξεχωριστή ενότητα, που γράφεται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα τμήματα προγράμματος. 
(Βλέπε ΚΕΦ10). 
 

6.4.3 Δομημένος προγραμματισμός 
Το 1968 ο καθηγητής Edsger Dijkstra δημοσίευσε ένα κείμενο (“GO TO Statement 
Considered Harmful – η εντολή GOTO θεωρείται επιβλαβής”) που θεμελίωνε τον 
δομημένο προγραμματισμό. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε μια μεθοδολογία για την 
ανάπτυξη των προγραμμάτων, τα προγράμματα ήταν μεγάλα και ιδιαίτερα μπερδεμένα 
με αποτέλεσμα να ξοδεύεται πάρα πολύς χρόνος τόσο στη συγγραφή όσο κύρια στη 
διόρθωση και τη μετέπειτα συντήρηση τους.  
Βασικός λόγος για τα προβλήματα αυτά ήταν η αλόγιστη χρήση της εντολής GOTO, 
μιας εντολής που είχε σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της ροής του προγράμματος, της 
διακλάδωσης σε μία άλλη εντολή του προγράμματος εκτός από την επόμενη. 
 
Παράδειγμα: 
   Αδόμητος τρόπος (χρήση GOTO)  Δομημένος τρόπος 
ΑN  (Χ > 0) ΤΟΤΕ GOTO 1 
AN  (X = 0) TOTE  GOTO 2 
    ΓΡΑΨΕ ‘Αρνητικός’ 
GOTO 4 
1: ΓΡΑΨΕ ‘Θετικός’ 
GOTO 4 
2: ΓΡΑΨΕ ‘Μηδέν’ 
4:  ! Συνέχεια 

ΑΝ (Χ > 0) ΤΟΤΕ 
       ΓΡΑΨΕ ‘Θετικός’ 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (Χ = 0) ΤΟΤΕ  
        ΓΡΑΨΕ ‘Μηδέν’ 
ΑΛΛΙΩΣ  
        ΓΡΑΨΕ ‘Αρνητικός’ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
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Όλες οι σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού υποστηρίζουν το δομημένο  
προγραμματισμό και διαθέτουν εντολές που καθιστούν τη χρήση της εντολής GOTO 
περιττή. Για λόγους όμως συμβατότητας με τις παλαιότερες εκδόσεις τους καθώς και για 
λόγους συντήρησης παλιών προγραμμάτων, μερικές τη διατηρούν στο ρεπερτόριο των 
εντολών τους. 
Ο δομημένος προγραμματισμός αναπτύχθηκε από την ανάγκη να υπάρχει μια κοινή 
μεθοδολογία στην ανάπτυξη των προγραμμάτων και τη μείωση των εντολών GOTO που 
χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα. 
Ο δομημένος προγραμματισμός δεν απλώς ένα είδος προγραμματισμού, είναι μια 
μεθοδολογία σύνταξης προγραμμάτων  που έχει σκοπό να βοηθήσει τον 
προγραμματιστή  

• να αναπτύξει σύνθετα προγράμματα 
• να μειώσει τα λάθη 
• να εξασφαλίσει την εύκολη κατανόηση των προγραμμάτων 
• να διευκολύνει τις διορθώσεις και τις αλλαγές σε αυτά. 
 

Ο δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται στη χρήση τριών και μόνο στοιχειωδών 
λογικών δομών, τη δομή ακολουθίας, τη δομή επιλογής και τη δομή επανάληψης. Όλα τα 
προγράμματα μπορούν να γραφούν χρησιμοποιώντας μόνο αυτές τις δομές καθώς και 
συνδυασμό τους. Κάθε πρόγραμμα όπως και κάθε ενότητα προγράμματος έχει μόνο μία 
είσοδο και μόνο μία έξοδο. 
 
 Ο δομημένος προγραμματισμός ενθαρρύνει και βοηθάει την ανάλυση του προγράμματος 
σε επιμέρους τμήματα, έτσι ώστε σήμερα ο όρος δομημένος προγραμματισμός περιέχει 
τόσο την ιεραρχική σχεδίαση όσο και τον τμηματικό προγραμματισμό. 

Πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού 
1. Δημιουργία απλούστερων προγραμμάτων 
2. Άμεση μεταφορά των αλγορίθμων σε προγράμματα 
3. Διευκόλυνση ανάλυσης του προγράμματος σε τμήματα 
4. Περιορισμός των λαθών κατά την ανάπτυξη του προγράμματος 
5. Διευκόλυνση στην ανάγνωση και κατανόηση του προγράμματος από τρίτους 
6. Ευκολότερη διόρθωση και συντήρηση 

 

6.5 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα 
Για την αρχική σύνταξη των προγραμμάτων και την διόρθωση τους στη συνέχεια 
χρησιμοποιείται ένα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται συντάκτης (editor). Ο συντάκτης 
είναι ουσιαστικά ένας μικρός επεξεργαστής κειμένου, με δυνατότητες όμως που 
διευκολύνουν τη γρήγορη γραφή των εντολών των προγραμμάτων. Το αρχικό 
πρόγραμμα λέγεται πηγαίο πρόγραμμα (source). 

Αρχικό 
Πρόγραμμα 

(πηγαίο) 
 

Μεταγλωττιστής 
 

Αντικείμενο 
Πρόγραμμα 

Συνδέτης  
Φορτωτής 

 

Εκτελέσιμο 
Πρόγραμμα 
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Κάθε πρόγραμμα που γράφτηκε σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, πρέπει να 
μετατραπεί σε μορφή αναγνωρίσιμη και εκτελέσιμη από τον υπολογιστή, δηλαδή σε 
εντολές γλώσσας μηχανής.  
Η μετατροπή αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικών μεταφραστικών προγραμμάτων. 
Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες τέτοιων προγραμμάτων. 

1. Οι μεταγλωττιστές (compilers) : Δέχονται στην είσοδο ένα πρόγραμμα σε μια 
γλώσσα υψηλού επιπέδου και παράγουν ένα ισοδύναμο πρόγραμμα σε γλώσσα 
μηχανής.  
Μειονέκτημα: Προτού χρησιμοποιηθεί ένα πρόγραμμα, πρέπει να περάσει από 
την διαδικασία της μεταγλώττισης (ολόκληρο το πρόγραμμα να μην έχει κανένα 
συντακτικό λάθος) και σύνδεσης 

2. Οι διερμηνευτές (interpreters): Διαβάζουν μία προς μία τις εντολές του αρχικού 
προγράμματος και για κάθε μία εκτελεί αμέσως μια ισοδύναμη ακολουθία 
εντολών μηχανής 
Πλεονέκτημα: Άμεση εκτέλεση και άμεση διόρθωση. 
Μειονέκτημα: Η εκτέλεση του προγράμματος καθίσταται πιο αργή, σημαντικά 

μερικές φορές από εκείνη του ισοδύναμου εκτελέσιμου 
προγράμματος που παράγει ο μεταγλωττιστής. 

 
Στα σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα παρουσιάζονται μεικτές 
υλοποιήσεις, όπου χρησιμοποιείται ο διερμηνευτής κατά την φάση δημιουργίας του 
προγράμματος και ο μεταγλωττιστής για την τελική έκδοση και εκμετάλλευση του 
προγράμματος. 
 
 

 
 
Λογικά και συντακτικά λάθη 
Η δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο στην περίπτωση που το 
αρχικό πρόγραμμα δεν περιέχει λάθη. Τις περισσότερες φορές κάθε πρόγραμμα αρχικά 
θα έχει λάθη. Τα λάθη του προγράμματος μπορεί να είναι: 

• Λογικά: Τα  λογικά λάθη εμφανίζονται μόνο στην εκτέλεση του προγράμματος. 
Είναι τα πλέον σοβαρά και δύσκολα στη διόρθωση τους και οφείλονται σε 
σφάλματα κατά την υλοποίηση του αλγορίθμου. 
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• Συντακτικά: Τα συντακτικά λάθη εμφανίζονται στο στάδιο της μεταγλώττισης 
και οφείλονται σε αναγραμματισμούς ονομάτων εντολών, παράληψη δήλωσης 
δεδομένων και πρέπει πάντα να διορθωθούν, ώστε να παραχθεί το τελικό 
εκτελέσιμο πρόγραμμα.  

 
Λειτουργία της μεταγλώττισης 
Κατά την μεταγλώττιση του αρχικού προγράμματος ο μεταγλωττιστής ή ο διερμηνευτής 
ανιχνεύει τα συντακτικά λάθη και εμφανίζει κατάλληλα διαγνωστικά μηνύματα. Το 
στάδιο που ακολουθεί είναι  διόρθωση των λαθών. Το διορθωμένο πρόγραμμα 
επαναϋποβάλεται για μεταγλώττιση και η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου 
εξαλειφθούν πλήρως όλα τα λάθη.  
 
Το πρόγραμμα που παράγεται από τον μεταγλωττιστή λέγεται αντικείμενο πρόγραμμα. 
(σε περίπτωση που δεν απαιτείται σύνδεση φόρτωση το αντικείμενο πρόγραμμα μπορεί 
να εκτελείται δηλαδή να είναι το εκτελέσιμο) 
 
Το αντικείμενο πρόγραμμα είναι μεν σε μορφή κατανοητή από τον υπολογιστή, αλλά 
συνήθως δεν είναι σε θέση να εκτελεστεί. Χρειάζεται να συμπληρωθεί και να συνδεθεί 
με άλλα τμήματα του προγράμματος απαραίτητα για την εκτέλεση του, τμήματα που είτε 
τα γράφει ο προγραμματιστής είτε βρίσκονται στις βιβλιοθήκες (libraries) της γλώσσας. 
Το πρόγραμμα που επιτρέπει αυτή τη σύνδεση ονομάζεται συνδέτης – φορτωτής (linker 
– loader). Το αποτέλεσμα του συνδέτη είναι η παραγωγή του εκτελέσιμου 
προγράμματος (executable) το οποίο είναι το τελικό πρόγραμμα που εκτελείται 
οποτεδήποτε από τον υπολογιστή και είναι τελείως ανεξάρτητο από το αρχικό 
πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό η συνολική διαδικασία αποκαλείται μεταγλώττιση και 
σύνδεση. 
 
Για την δημιουργία, τη μετάφραση και την εκτέλεση ενός προγράμματος απαιτούνται 
τουλάχιστον τρία προγράμματα: ο συντάκτης, ο μεταγλωττιστής και ο συνδέτης.  Τα 
σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα παρέχουν αυτά  προγράμματα και τα 
εργαλεία που απαιτούνται και βοηθούν την συγγραφή, την εκτέλεση και κύρια τη 
διόρθωση των προγραμμάτων.  
Το κάθε προγραμματιστικό περιβάλλον έχει φυσικά διαφορετικά εργαλεία και ιδιότητες. 
(π.χ. ένα περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού πρέπει να περιέχει ειδικό συντάκτη που 
να διευκολύνει τη δημιουργία γραφικών αντικειμένων). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
Εισαγωγή 

Η επιλογή της κατάλληλης γλώσσας προγραμματισμού (από τις εκατοντάδες που 
χρησιμοποιούνται) δεν είναι εύκολη και εξαρτάται από το είδος του προγράμματος, το 
διαθέσιμο εξοπλισμό και σαφώς τις γνώσεις και τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του 
προγραμματιστή. Συχνά το ίδιο πρόβλημα μπορεί να λυθεί εξίσου ικανοποιητικά με 
πολλές διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού. 
Πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι:  

• Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένα χαρακτηριστικά σε βάρος βέβαια κάποιων άλλων. 
Δεν υπάρχει γλώσσα καταλληλότερη για την ανάπτυξη συγκεκριμένου τύπου 
εφαρμογών. 

• Οι γλώσσες προγραμματισμού περιέχουν πολλές πληροφορίες που σχετίζονται με 
τεχνικά θέματα. Αυτά τα χαρακτηριστικά αλλάζουν αρκετά συχνά, όπως η 
γλώσσα  βελτιώνεται και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον εξοπλισμό και το 
λειτουργικό σύστημα. Οι νεώτερες εκδόσεις των γλωσσών συνήθως διαθέτουν 
πλουσιότερο ρεπερτόριο εντολών και άλλων δυνατοτήτων, χωρίς όμως να 
προσθέτουν οτιδήποτε στην εκμάθηση της δημιουργίας σωστών προγραμμάτων. 

• Σχεδόν όλες οι γλώσσες προγραμματισμού έχουν κοινά χαρακτηριστικά, 
επεξεργάζονται κατά κανόνα ίδιους τύπους δεδομένων, υποστηρίζουν τις ίδιες 
βασικές δομές και έχουν παρόμοιες εντολές. 

  

7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ 
Αποτελείται από: 

• Γράμματα: κεφαλαία (Α-Ω) και  πεζά (α-ω) ελληνικού αλφαβήτου,  κεφαλαία 
(Α-Ζ) και  πεζά (a-z) λατινικού αλφαβήτου 

• Ψηφία: 0-9 
• Ειδικοί χαρακτήρες: + - * / = ( ) . , ́ !& κενός χαρακτήρας 

 

7.2 Τύποι δεδομένων 
• Ακέραιος τύπος : Ο τύπος αυτός περιλαμβάνει τους ακέραιους που είναι γνωστοί 

από τα μαθηματικά. 
• Πραγματικός τύπος: Ο τύπος αυτός περιλαμβάνει τους πραγματικούς αριθμούς 

που γνωρίζουμε από τα μαθηματικά. 
• Χαρακτήρας: Ο τύπος αυτός αναφέρεται τόσο σε ένα χαρακτήρα (‘Κ’) όσο και 

σε μια σειρά χαρακτήρων (‘Κώστας’). Τα δεδομένα αυτού του τύπου μπορούν να 
περιέχουν οποιοδήποτε χαρακτήρα παράγεται από το πληκτρολόγιο. Οι 
χαρακτήρες πρέπει να βρίσκονται μέσα σε απλά εισαγωγικά, ‘’.  Τα δεδομένα 
αυτού του τύπου επειδή περιέχουν τόσο αλφαβητικούς όσο και αριθμητικούς 
χαρακτήρες, ονομάζονται συχνά αλφαριθμητικά. (π.χ ‘2134’, ‘7up’, ‘3E’, ‘A4’) 

• Λογικός: Ο τύπος αυτός δέχεται μόνο δύο τιμές ΑΛΗΘΗΣ και ΨΕΥΔΗΣ. Οι 
τιμές αντιπροσωπεύουν αληθείς και ψευδείς συνθήκες. 
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Στην πραγματικότητα τα δεδομένα καταχωρούνται στη μνήμη του υπολογιστή 
καταλαμβάνοντας συγκεκριμένο αριθμό θέσεων (bytes). Ανάλογα με τον τύπο του 
δεδομένου και το διατιθέμενο αριθμό bytes  ποικίλει και το εύρος τιμών που μπορούν να 
λάβουν. Έτσι στον υπολογιστή διαθέτουμε ένα υποσύνολο ακεραίων ή πραγματικών 
αριθμών. Συνήθεις τύποι δεδομένων στις διάφορες γλώσσες προγραμματισμού είναι ο 
ακέραιος (integer) σε 1,2, ή 4 bytes και ο πραγματικός (real) σε 4 ή 8 bytes. 
 
 

7.3 Σταθερές 
Οι σταθερές (constants) είναι προκαθορισμένες τιμές που δεν μεταβάλλονται κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. Είναι αντίστοιχου τύπου δεδομένων, δηλαδή 
ακέραιες, πραγματικές, χαρακτήρες (αλφαριθμητικές), ή λογικές. 

Παραδείγματα: 123,  12.3, ‘Κώστας’, ‘Ο μέσος όρος είναι’, ΑΛΗΘΗΣ 
 
 
Συμβολικές σταθερές 
Η ΓΛΩΣΣΑ επιτρέπει την αντιστοίχηση σταθερών τιμών με ονόματα, εφόσον αυτά 
δηλωθούν στην αρχή του προγράμματος (στο τμήμα δήλωσης σταθερών). 
 
Σύνταξη 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

Όνομα-1 = σταθερά-τιμή-1 
Όνομα-2 = σταθερά-τιμή-2 
…………………… 
…………………… 
Όνομα-ν = σταθερά-τιμή-ν 

 
Παραδείγματα 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

ΠΙ = 3.14159 
ΦΠΑ = 0.18 
ΟΝΟΜΑ = ́ ΚΩΣΤΑΣ΄ 

 
Λειτουργία 
Αποδίδει ονόματα σε σταθερές τιμές. Κάθε ένα από αυτά τα ονόματα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε στο πρόγραμμα, αλλά δεν είναι δυνατή η μεταβολή της 
τιμής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. 
 
Παρατηρήσεις 
Η χρήση ονομάτων σταθερών (συμβολικών σταθερών) κάνει το πρόγραμμα πιο 
κατανοητό και κατά συνέπεια ευκολότερο να διορθωθεί και να συντηρηθεί. 
 
 
 
 
 



22 

Κανόνες ονοματολογίας (μεταβλητών και συμβολικών σταθερών) 
Τα ονόματα των μεταβλητών και των συμβολικών σταθερών (αλλά και των 
προγραμμάτων και των υποπρογραμμάτων βλέπε ΚΕΦ10) θα πρέπει: 

1. Να αποτελούνται από γράμματα πεζά ή κεφαλαία του ελληνικού ή του λατινικού 
αλφαβήτου (Α-Ω, α-ω, A-Z, a-z), ψηφία (0-9) καθώς και τον χαρακτήρα κάτω 
παύλα (underscore) ( _ ) . Απαγορεύονται όλοι οι υπόλοιποι ειδικοί χαρακτήρες. 

2. Να αρχίζουν υποχρεωτικά από γράμμα 
3. Να μην είναι δεσμευμένες λέξεις (δεσμευμένες είναι οι λέξεις που 

χρησιμοποιούνται από την ίδια τη ΓΛΩΣΣΑ για συγκεκριμένους σκοπούς π.χ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΑΚΕΡΑΙΟΣ, ΑΝ, ΤΟΤΕ) 

4. Να αποτελούνται από μία και μόνο λέξη (π.χ. μέση τιμή είναι μη αποδεκτό όνομα 
μεταβλητής) 

 
Παραδείγματα 
Αποδεκτά ονόματα: Α, Όνομα, Τιμή, Τυπικά_απόκλιση, Α100, ΦΠΑ, Μέσος_όρος 
Μη αποδεκτά ονόματα: 100Α, Μέση τιμή, Κόστος$, β!, ΤΟΤΕ, τελικός βαθμός, ΑΝ, 3β 
 

7.4 Μεταβλητές 
• Μια μεταβλητή παριστάνει μια ποσότητα που η τιμή της μπορεί να μεταβάλλεται 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος.  
• Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα αντιστοιχούνται από το 

μεταγλωττιστή σε συγκεκριμένες θέσεις μνήμης του υπολογιστή. Η τιμή της 
μεταβλητής είναι η τιμή που βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση μνήμης  (και που 
μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος). 

• Ενώ η τιμή της μεταβλητής αλλάζει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
προγράμματος, αυτό που μένει αναλλοίωτο είναι ο τύπος της (δηλαδή ακέραιος, 
πραγματικός, χαρακτήρας ή λογικός). Η δήλωση του τύπου κάθε μεταβλητής 
γίνεται υποχρεωτικά στο τμήμα δήλωσης των μεταβλητών. 

  
Σύνταξη 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  
Τύπος-1: Λίστα-μεταβλητών-1 
Τύπος-2: Λίστα-μεταβλητών-2 
……………….. 
……………….. 
Τύπος-ν: Λίστα-μεταβλητών-ν 
 
Λειτουργία 
Δηλώνει τον τύπο όλων των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα. 
 
Παρατηρήσεις 
α) Το όνομα κάθε μεταβλητής είναι μοναδικό για κάθε πρόγραμμα και ακολουθεί 

τους κανόνες ονοματολογίας. 
β) Συνιστάται τα ονόματα μεταβλητών και σταθερών να ανάγουν (υπονοούν) στο 

περιεχόμενο τους. (π.χ. Εμβαδόν και όχι Ε) 
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7.5 Αριθμητικοί τελεστές 
Οι αριθμητικοί τελεστές που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ  και οι αντίστοιχες πράξεις είναι οι 
εξής: 
 

Αριθμητικός 
τελεστής 

Πράξη 

+ Πρόσθεση 
- Αφαίρεση 
* Πολλαπλασιασμός 
/ Διαίρεση 
^ Ύψωση σε δύναμη 

DIV Πηλίκο ακέραιας διαίρεσης 
MOD Υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης 

 

7.6 Συναρτήσεις 
Οι μαθηματικές συναρτήσεις που περιέχονται στη ΓΛΩΣΣΑ  είναι οι εξής: 
 

ΗΜ (Χ) Υπολογισμός ημιτόνου 
ΣΥΝ (Χ) Υπολογισμός συνημιτόνου 
ΕΦ (Χ) Υπολογισμός εφαπτομένης 
Τ_Ρ (Χ) Υπολογισμός τετραγωνικής ρίζας 
ΛΟΓ (Χ) Υπολογισμός φυσικού λογαρίθμου 
Ε (Χ)  Υπολογισμός του ex 
Α_Μ (Χ) Ακέραιο μέρος του Χ 
Α_Τ (Χ) Απόλυτη τιμή του Χ 

 
Παράδειγμα 
Η αριθμητική έκφραση | ημ(x) – συν(y) | + ex+3  θα γραφεί στη ΓΛΩΣΣΑ : 

Α_Τ( ΗΜ(Χ) – ΣΥΝ(Χ)) + Ε(Χ+2) 

 
Διευκρινίσεις 
1. Οι συναρτήσεις ΗΜ(),ΣΥΝ, ΕΦ() δέχονται παράμετρο σε μοίρες 
2. Το Α_Μ() ενός αριθμού x ορίζεται όπως στα μαθηματικά o ακέραιος με την ιδιότητα: 
Α_Μ(x)<= Α_Μ(x)+1 
3. Η Α_Τ() μπορεί να δέχεται ως παράμετρο και ακέραιο και πραγματικό (και 
επιστρέφει αντίστοιχα) 
 
 

7.7 Αριθμητικές εκφράσεις 
Για την σύνταξη μιας αριθμητική έκφρασης χρησιμοποιούνται αριθμητικές σταθερές, 
μεταβλητές, συναρτήσεις, αριθμητικοί τελεστές και παρενθέσεις. Οι αριθμητικές 
εκφράσεις υλοποιούν απλές ή σύνθετες μαθηματικές πράξεις. 
 
Παραδείγματα 

1. x+3 
2. (x+2)*y + Τ_Ρ(z^2 +3) 

3 
3 

2 

11 

11 div 3 = 3 
11 mod 3 =2 

Προσοχή στη διαφορά των 
τελεστών / και div 
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Παρατήρηση 
Κάθε αριθμητική έκφραση παριστάνει μια συγκεκριμένη αριθμητική τιμή, η οποία 
βρίσκεται μετά την εκτέλεση των πράξεων. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο όλες οι 
μεταβλητές, που εμφανίζονται σε μια έκφραση να έχουν οριστεί προηγούμενα, δηλαδή 
να έχουν κάποια τιμή. 
 
Ιεραρχία πράξεων 
Οι πράξεις που παρουσιάζονται σε μια έκφραση, εκτελούνται σύμφωνα με την επόμενη 
ιεραρχία. 

1. Ύψωση σε δύναμη 
2. Πολλαπλασιασμός και διαίρεση 
3. Πρόσθεση και αφαίρεση 

 
Παρατηρήσεις 

1. Όταν η ιεραρχία είναι ίδια (π.χ. πολλαπλασιασμός και διαίρεση) τότε οι πράξεις 
εκτελούνται από αριστερά προς τα δεξιά. (π.χ. 10/5*2 = 4) 

2. Οι πράξεις που βρίσκονται μέσα σε παρένθεση προηγούνται (π.χ. 2+3*4=14 αλλά 
(2+3)*4=20  ) 

3. Πάντα πρέπει να χρησιμοποιούνται ζεύγη παρενθέσεων. Διαφορετικός αριθμός 
αριστερών από δεξιές παρενθέσεις στην ίδια έκφραση είναι ένα από τα πιο 
συνηθισμένα λάθη. 

 

7.8 Εντολή Εκχώρησης 
Η εντολή εκχώρησης χρησιμοποιείται για την απόδοση τιμών στις μεταβλητές κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος 
 
Σύνταξη 
Όνομα-Μεταβλητής <- έκφραση 
 
Παραδείγματα 
Α<- 132 
ΜΗΝΑΣ <-́ Ιανουάριος΄ 
Εμβαδόν <- α*β 
 
Λειτουργία 
Υπολογίζεται η τιμή της έκφρασης στη δεξιά πλευρά και εκχωρείται η τιμή αυτή στη 
μεταβλητή, που αναφέρεται στην αριστερή πλευρά. 
 
Παρατηρήσεις 
α) Μια εντολή εκχώρησης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως εξίσωση 
β) Σε μια εντολή εκχώρησης η μεταβλητή και η έκφραση πρέπει να είναι του ίδιου τύπου 
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7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου 
Η ΓΛΩΣΣΑ υποστηρίζει για την εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο την εντολή 
ΔΙΑΒΑΣΕ. 
 
Σύνταξη 
ΔΙΑΒΑΣΕ λίστα – μεταβλητών 
 
Παραδείγματα 
ΔΙΑΒΑΣΕ Ποσότητα, Τιμή 
 
 
Λειτουργία 
Κατά την εκτέλεση του προγράμματος η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ διακόπτει την εκτέλεση του 
και το πρόγραμμα περιμένει την εισαγωγή από το πληκτρολόγιο τιμών, που θα 
εκχωρηθούν στις μεταβλητές. Μετά την ολοκλήρωση της εντολής η εκτέλεση του 
προγράμματος συνεχίζεται με την επόμενη εντολή. 
 
Παρατηρήσεις 
Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ ακολουθείται πάντοτε από ένα ή περισσότερα ονόματα 
μεταβλητών. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία μεταβλητές τότε αυτές χωρίζονται με 
κόμμα. 
 
Η ΓΛΩΣΣΑ υποστηρίζει για την εμφάνιση τιμών στη μονάδα εξόδου (οθόνη του 
υπολογιστή, εκτυπωτής, βοηθητική μνήμη ή γενικά οποιαδήποτε συσκευή εξόδου έχει 
οριστεί στο πρόγραμμα) την εντολή ΓΡΑΨΕ. 
 
Σύνταξη 
ΓΡΑΨΕ  λίστα-στοιχείων 
 
Παραδείγματα 
ΓΡΑΨΕ ΄Η τετραγωνική ρίζα του΄, Α, ́ είναι:΄, ΡΙΖΑ 
 
Λειτουργία 
Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση σταθερών τιμών καθώς και των τιμών των 
μεταβλητών που αναφέρονται στη λίστα. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος η 
εντολή ΓΡΑΨΕ προκαλεί στην οθόνη την εμφάνιση των σταθερών τιμών. Όταν κάποιο 
όνομα μεταβλητής περιέχεται στη λίστα τότε αρχικά ανακτάται η τιμή της και στη 
συνέχεια η τιμή αυτή εμφανίζεται στην οθόνη 
 
Παρατηρήσεις 
α) Η λίστα των στοιχείων μπορεί να περιέχει σταθερές τιμές (΄Η τετραγωνική ρίζα του΄, 
΄είναι΄) και ονόματα μεταβλητών (Α, ΡΙΖΑ) 
β) Η χρήση της εντολή ΓΡΑΨΕ είναι κυρίως η εμφάνιση μηνυμάτων από τον 
υπολογιστή, καθώς και αποτελεσμάτων που περιέχονται στις μεταβλητές.  
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7.10 Δομή προγράμματος 
Όπως κάθε εντολή ακολουθεί αυστηρούς συντακτικούς κανόνες, έτσι και ολόκληρο το 
πρόγραμμα έχει αυστηρούς κανόνες για τον τρόπο που δομείται. 

• Η πρώτη εντολή κάθε προγράμματος είναι υποχρεωτικά η επικεφαλίδα του 
προγράμματος, η οποία είναι η λέξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ακολουθούμενη από το 
όνομα του προγράμματος (το όνομα του προγράμματος υπακούει στους κανόνες 
ονοματολογίας) 

• Ακολουθεί το τμήμα δήλωσης των σταθερών του προγράμματος (αν βέβαια το 
πρόγραμμα μας χρησιμοποιεί σταθερές). 

• Ακολουθεί το τμήμα δήλωσης των μεταβλητών, όπου δηλώνονται υποχρεωτικά 
τα ονόματα όλων των μεταβλητών καθώς και ο τύπος τους. 

• Ακολουθεί το κύριο μέρος του προγράμματος, που περιλαμβάνει όλες τις 
εκτελέσιμες εντολές. Οι εντολές αυτές περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ανάμεσα 
στις λέξεις ΑΡΧΗ  και ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 

• Ακολουθούν τα υποπρογράμματα (συναρτήσεις, διαδικασίες βλέπε ΚΕΦ. 10), αν 
βέβαια το πρόγραμμα μας χρησιμοποιεί υποπρογράμματα. 

 
Παρατηρήσεις 
α) Κάθε εντολή γράφεται σε ξεχωριστή γραμμή, Αν μία εντολή πρέπει να συνεχιστεί και 
στην επόμενη γραμμή, τότε ο πρώτος χαρακτήρας της γραμμής αυτής πρέπει να είναι  ο 
χαρακτήρας &. 
β) Αν ο πρώτος χαρακτήρας είναι θαυμαστικό (!), σημαίνει ότι αυτή η γραμμή περιέχει 
σχόλια και όχι εκτελέσιμες εντολές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

8.1 Εντολές επιλογής 
Λογική έκφραση 
Για την σύνταξη μιας λογικής έκφρασης ή συνθήκης χρησιμοποιούνται σταθερές, 
μεταβλητές, αριθμητικές παραστάσεις, συγκριτικοί και λογικοί τελεστές, καθώς και 
παρενθέσεις. Στις λογικές εκφράσεις γίνεται σύγκριση της τιμής μιας έκφρασης, που 
βρίσκεται αριστερά από τον συγκριτικό τελεστή με την τιμή μιας άλλης έκφρασης που 
βρίσκεται δεξιά. Το αποτέλεσμα είναι μία λογική τιμή ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ. Η 
συνθήκη είναι μια λογική έκφραση. 
 
Συγκριτικοί τελεστές 
 

Συγκριτικός Τελεστής Ελεγχόμενη σχέση 
= Ισότητα 
<> Ανισότητα 
> Μεγαλύτερο από 
>= Μεγαλύτερο ή ίσο 
< Μικρότερο από  
<= Μικρότερο ή ίσο 

 
Οι συγκρίσεις γίνονται σε δεδομένα: 

• Αριθμητικά. Η σύγκριση μεταξύ δύο αριθμών γίνεται με προφανή τρόπο. Στην 
περίπτωση των πραγματικών αριθμών θεωρούμε ότι οι αριθμοί μπορούν να έχουν 
άπειρο αριθμό ψηφίων. 

• Αλφαριθμητικά. Η σύγκριση ατομικών χαρακτήρων στηρίζεται στην 
αλφαβητική σειρά, π.χ ΄α΄<΄β΄. Η σύγκριση αλφαριθμητικών δεδομένων 
βασίζεται στη σύγκριση χαρακτήρα προς χαρακτήρα σε κάθε θέση μέχρις ότου 
βρεθεί κάποια διαφορά, π.χ. ΄κακός΄<΄καλός΄ αφού το γράμμα κ προηγείται του 
γράμματος λ. 

• Λογικά. Η σύγκριση λογικών έχει έννοια μόνο στην περίπτωση του ίσου (=) και 
του διάφορου (<>), αφού οι τιμές που μπορούν να έχουν είναι ΑΛΗΘΗΣ και 
ΨΕΥΔΗΣ.  
 
 
 

Λογικοί τελεστές 
 
Λογικός τελεστής Λογική πράξη 

ΟΧΙ Άρνηση 
ΚΑΙ Σύζευξη 
Ή Διάζευξη 

Ιεραρχία λογικών τελεστών: ΟΧΙ – ΚΑΙ – Η 
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Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την κάθε πράξη, φαίνονται στον πίνακα. Οι 
προτάσεις Α, Β είναι λογικές μεταβλητές ή λογικές εκφράσεις (συνθήκες). 

ΠΡΟΤΑΣΗ Α ΠΡΟΤΑΣΗ Β Α ΚΑΙ Β Α ‘Η Β ΟΧΙ Α 
Αληθής Αληθής Αληθής Αληθής Ψευδής 
Αληθής Ψευδής Ψευδής Αληθής Ψευδής 
Ψευδής Αληθής Ψευδής Αληθής Αληθής 
Ψευδής Ψευδής Ψευδής Ψευδής Αληθής 

 
Ιεραρχία (Προτεραιότητα) τελεστών 

1. Αριθμητικοί τελεστές 
2. Συγκριτικοί τελεστές 
3. Λογικοί τελεστές 

 

8.1.1 Εντολή ΑΝ 
Εντολή ΑΝ ……. ΤΟΤΕ …..  
Σύνταξη 
ΑΝ συνθήκη ΤΟΤΕ 
 εντολή-1 
 εντολή-2 
 ……. 
 εντολή-ν 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 
Λειτουργία 
Αν η συνθήκη ισχύει, τότε εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται μεταξύ των λέξεων 
ΤΟΤΕ και ΤΕΛΟΣ_ΑΝ, σε αντίθετη περίπτωση οι εντολές αυτές αγνοούνται. Η 
εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζεται με την εντολή που ακολουθεί τη δήλωση 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ. 
 
Εντολή ΑΝ ……. ΤΟΤΕ ….. ΑΛΛΙΩΣ 
Σύνταξη 
ΑΝ συνθήκη ΤΟΤΕ 
 εντολή-1 
 εντολή-2 
 ……. 
 εντολή-ν 
ΑΛΛΙΩΣ 
εντολή-1 
 εντολή-2 
 ……. 
 εντολή-ν 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 
Λειτουργία 
Αν η συνθήκη ισχύει, τότε εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται μεταξύ των λέξεων 
ΤΟΤΕ και ΤΕΛΟΣ_ΑΝ, διαφορετικά εκτελούνται οι εντολές μεταξύ ΑΛΛΙΩΣ και 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ. Η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζεται με την εντολή που ακολουθεί 
τη δήλωση ΤΕΛΟΣ_ΑΝ.  
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Εμφωλευμένες εντολές ΑΝ 

• Όταν οι εναλλακτικές περιπτώσεις είναι περισσότερες από δύο, τότε μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν πολλές εντολές ΑΝ η μία μέσα στην άλλη, οι εμφωλευμένες 
εντολές ΑΝ όπως ονομάζονται. 

 
• Εμφωλευμένα ΑΝ ονομάζονται δύο ή περισσότερες εντολές της μορφής ΑΝ… 

που περιέχονται η μία μέσα στην άλλη. 
 

• Να αποφεύγεται, αν είναι δυνατόν η χρήση των εμφωλευμένων ΑΝ, και στη 
θέσης τους να χρησιμοποιούνται απλούστερες δομές που διευκολύνουν την 
ανάγνωση και την κατανόηση του προγράμματος. 

 
 
 
Εντολή ΑΝ ……. ΤΟΤΕ ….. ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ 
Σύνταξη 
ΑΝ συνθήκη ΤΟΤΕ 
 εντολή-1 
 εντολή-2 
 ……. 
 εντολή-ν 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ 

εντολή-1 
 εντολή-2 
 ……. 
 εντολή-ν 
 
………. 
………. 
ΑΛΛΙΩΣ 

εντολή-1 
 εντολή-2 
 ……. 
 εντολή-ν 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 
Λειτουργία 
Εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται στο αντίστοιχο τμήμα, όταν η συνθήκη είναι 
αληθής. Η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζεται με την εντολή που ακολουθεί τη 
δήλωση ΤΕΛΟΣ_ΑΝ.  
 
 
Ένα συχνό λάθος που παρατηρείται στα προγράμματα είναι ο έλεγχος 
περιττών συνθηκών. Οι επιπλέον έλεγχοι αυξάνουν την πολυπλοκότητα 
του προγράμματος. 
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8.2 Εντολές επανάληψης 
8.2.1 Εντολή ΟΣΟ …. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
Σύνταξη 
ΟΣΟ συνθήκη (λογική έκφραση) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

εντολή-1 
 εντολή-2 
 ……. 
 εντολή-ν 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 
Λειτουργία 
Ελέγχεται η συνθήκη (λογική έκφραση)  και αν ισχύει (είναι δηλαδή αληθής), 
εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται ανάμεσα στην ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  και 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Στη συνέχεια ελέγχεται πάλι η συνθήκη και αν ισχύει, 
εκτελούνται πάλι οι ίδιες εντολές. Όταν η συνθήκη δεν ισχύει (είναι δηλαδή ψευδής), 
τότε σταματάει η επανάληψη και εκτελείται η εντολή μετά το 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. 
 
Παρατηρήσεις 

• Είναι η γενικότερη και σημαντικότερη δομή επανάληψης που υλοποιείται στη 
ΓΛΩΣΣΑ, καθώς με αυτή τη δομή μπορούν να εκφραστούν όλες οι επαναλήψεις 

• Ο αριθμός των επαναλήψεων δεν είναι γνωστός, ούτε μπορεί να υπολογιστεί πριν 
από την εκτέλεση του προγράμματος. 

• Εφόσον μετά από κάθε επανάληψη ελέγχεται εκ νέου η συνθήκη, πρέπει 
υποχρεωτικά μέσα στο βρόχο να υπάρχει μία εντολή, η οποία να μεταβάλει την 
τιμή της μεταβλητής που ελέγχεται με τη συνθήκη. Σε αντίθετη περίπτωση η 
επανάληψη δεν θα τερματίζεται και θα εκτελείται συνεχώς (ατέρμων βρόχος) 

• Υλοποίηση της τεχνικής της «τιμής φρουρού» (ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ). Η 
τιμή αυτή ορίζεται από τον προγραμματιστή και αποτελεί μια σύμβαση για το 
τέλος του προγράμματος. Η τιμή αυτή είναι τέτοια ώστε να μην είναι «λογικά 
σωστή» για το πρόβλημα. 

 

8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ…ΟΤΟΥ 
Σύνταξη 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

εντολή-1 
 εντολή-2 
 ……. 
 εντολή-ν 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ συνθήκη (λογική έκφραση) 
 
Λειτουργία 
Εκτελούνται οι εντολές μεταξύ των ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ και ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. 
Στη συνέχεια ελέγχεται η λογική έκφραση και αν δεν ισχύει (είναι δηλαδή ψευδής), τότε 
οι εντολές που βρίσκονται ανάμεσα στις ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ και 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ, εκτελούνται πάλι. Ελέγχεται ξανά η λογική έκφραση και αν δεν 
ισχύει, επαναλαμβάνεται η εκτέλεση των ίδιων εντολών. 
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Όταν η λογική έκφραση ισχύει (είναι δηλαδή αληθής) τότε σταματάει η επανάληψη και 
εκτελείται η εντολή μετά την ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. 
 
Παρατηρήσεις 

• Η εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ  εκτελείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά. 
• Χαρακτηριστική περίπτωση όπου προτιμάται η εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ είναι 

στον έλεγχο αποδεκτών τιμών καθώς και στην επιλογή από προκαθορισμένες 
απαντήσεις ή μενού (ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ). 

• Πολύ συχνά η ίδια επαναληπτική διαδικασία μπορεί να γραφεί εξίσου σωστά 
χρησιμοποιώντας είτε τη δομή  ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  είτε τη δομή  
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ και είναι προσωπική επιλογή του προγραμματιστή ποια από 
τις δύο θα χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου η χρήση της 
εντολής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ οδηγεί σε απλούστερα και πιο ευκολονόητα 
προγράμματα. Γενικά σε περιπτώσεις όπου η επανάληψη θα συμβεί υποχρεωτικά 
μία φορά, είναι προτιμότερη η χρήση της ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. 

 
 

8.2.3 Εντολή ΓΙΑ … ΑΠΟ ….ΜΕΧΡΙ 
Σύνταξη 
ΓΙΑ μεταβλητή ΑΠΟ τιμή1 ΜΕΧΡΙ τιμή2 ΜΕ ΒΗΜΑ  β 

εντολή-1 
 εντολή-2 
 ……. 
 εντολή-ν 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 
Λειτουργία 
Οι εντολές του βρόχου εκτελούνται για όλες τις τιμές της μεταβλητής από την αρχική 
τιμή μέχρι την τελική τιμή, αυξανόμενες ή μειούμενες με την τιμή του βήματος.  
 
Παρατηρήσεις 

• Αν το βήμα είναι ίσο με 1, τότε παραλείπεται. 

• Οι τιμές από, μέχρι και βήμα  (τιμή1, τιμή2, β) μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε 
πραγματική τιμή. 
Παράδειγμα 
ΓΙΑ k ΑΠΟ 1.3  ΜΕΧΡΙ 2.3 ΜΕ ΒΗΜΑ  0.1 
 ΓΡΑΨΕ k 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

• Το βήμα δεν μπορεί να είναι 0, γιατί τότε ο βρόχος εκτελείται έπ’  άπειρον.  

• Η εντολή  ΓΙΑ … ΑΠΟ ….ΜΕΧΡΙ  χρησιμοποιείται στην περίπτωση που 
πρέπει να επαναληφθεί η εκτέλεση κάποιων εντολών για προκαθορισμένο 
αριθμό επαναλήψεων. 

• Κάθε επανάληψη που εκτελείται με μία εντολή ΓΙΑ … ΑΠΟ ….ΜΕΧΡΙ, μπορεί 
να υλοποιηθεί και με τη χρήση των βασικών εντολών επανάληψης ΟΣΟ 
…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ και ΜΕΧΡΙΣ…ΟΤΟΥ.   
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Η μετατροπή  σε  ΟΣΟ …ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  γίνεται ως εξής: 
 
Στην περίπτωση όπου το βήμα είναι θετικό (β>0) 
μεταβλητή ←  τιμή1 

ΟΣΟ μεταβλητή <= τιμή2 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
εντολή-1 

 εντολή-2 
 ……. 
 εντολή-ν 
 μεταβλητή ← μεταβλητή + β 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 
 
Στην περίπτωση όπου το βήμα είναι αρνητικό  (β<0) 
μεταβλητή ←  τιμή1 

ΟΣΟ μεταβλητή >= τιμή2 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
εντολή-1 

 εντολή-2 
 ……. 
 εντολή-ν 
 μεταβλητή ← μεταβλητή + β 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 
Παραδείγματα μετατροπής 

1. Με θετικό βήμα 

ΓΙΑ i  ΑΠΟ  1 ΜΕΧΡΙ 100  
                  ΓΡΑΨΕ k 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 

i←1 

ΟΣΟ i <= 100 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
          ΓΡΑΨΕ k 
           i←i + 1 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
2. Με αρνητικό βήμα 

ΓΙΑ i  ΑΠΟ  100 ΜΕΧΡΙ 30 ΜΕ ΒΗΜΑ -2 
                  ΓΡΑΨΕ k 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 

i←100 

ΟΣΟ i >= 30 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
          ΓΡΑΨΕ k 
           i←i - 2 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

Παραδείγματα πλήθους επαναλήψεων 
Εντολή     Φορές - Επαναλήψεις   
Για i από 1 μέχρι 10    10 φορές   
Για i από 10 μέχρι 2 με_βήμα –1    9 φορές   
Για i από 0 μέχρι 1 με_βήμα 0.1   11 φορές   
Για i από 5 μέχρι 5      1 φορά    
Για i από 5 μέχρι 1      0 φορές  
Για i από 1 μέχρι 5 με_βήμα -3     0 φορές    
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Για i από 0 μέχρι 10    11 φορές   
Για i από 0 μέχρι 10 με_βήμα 2     6 φορές    
Για i από 1 μέχρι 2 με_βήμα 0     άπειρες φορές   
Για i από 5 μέχρι 5 με_βήμα -3     1 φορά  
 

Εμφωλευμένοι βρόχοι 
Πολύ συχνά για την επίλυση των προβλημάτων απαιτείται η χρήση εμφωλευμένων 
βρόχων. Σε αυτή την περίπτωση ο ένας βρόχος βρίσκεται μέσα στον άλλο. 
 
Κανόνες  για τη χρήση των εμφωλευμένων βρόχων 

1. Ο εσωτερικός βρόχος πρέπει να βρίσκεται ολόκληρος μέσα στον εξωτερικό. Ο 
βρόχος που ξεκινάει τελευταίος πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτος. 

2. Η είσοδος σε κάθε βρόχο γίνεται υποχρεωτικά από την αρχή του. 
3. Δεν μπορεί ή ίδια μεταβλητή να χρησιμοποιηθεί ως μετρητής δύο ή 

περισσότερων βρόχων που ο ένας βρίσκεται στο εσωτερικό του άλλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΠΙΝΑΚΕΣ 
 

9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες 
• Το όνομα του πίνακα καθορίζει μια ομάδα διαδοχικών θέσεων στη μνήμη. Κάθε 

συγκεκριμένη θέση μνήμης καλείται στοιχείο του πίνακα και προσδιορίζεται από 
την τιμή ενός δείκτη. 

• Οι πίνακες που χρησιμοποιούν ένα μόνο δείκτη για την αναφορά των στοιχείων 
τους, ονομάζονται μονοδιάστατοι πίνακες. 

• Το όνομα του πίνακα μπορεί να είναι οποιοδήποτε δεκτό όνομα της ΓΛΩΣΣΑΣ 
(ακολουθεί τους κανόνες ονοματολογίας) και ο δείκτης είναι μια ακέραια 
έκφραση, σταθερή ή μεταβλητή που περικλείεται μέσα στα σύμβολα [ και ]. 
(Προσοχή λοιπόν, οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται ως δείκτες πινάκων θα 
πρέπει να δηλώνονται ακέραιοι στο τμήμα δήλωσης μεταβλητών). 

• Κάθε πίνακας πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει δεδομένα του ίδιου τύπου, δηλαδή 
ακέραια, πραγματικά, λογικά ή αλφαριθμητικά. Ο τύπος του πίνακα δηλώνεται 
μαζί με τις άλλες μεταβλητές του προγράμματος στο τμήμα δήλωσης 
μεταβλητών. Εκτός από τον τύπο του πίνακα πρέπει να δηλώνεται και ο αριθμός 
των στοιχείων που περιέχει ή καλύτερα ο μεγαλύτερος αριθμός στοιχείων που 
μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος πίνακας και αυτό για να δεσμευθούν οι 
αντίστοιχες συνεχόμενες θέσεις μνήμης. 

 
Πίνακας είναι ένα σύνολο αντικειμένων του ίδιου τύπου, τα οποία αναφέρονται με ένα 
κοινό όνομα. Κάθε ένα από τα αντικείμενα που απαρτίζουν τον πίνακα λέγεται στοιχείο 
του πίνακα. Η αναφορά σε ατομικά στοιχεία του πίνακα γίνεται με το όνομα του πίνακα 
ακολουθούμενο από ένα δείκτη. 
 
Η ανάγνωση, η επεξεργασία και η εκτύπωση των στοιχείων των πινάκων γίνεται πάντοτε 
από βρόχους, οι οποίοι επαναλαμβάνονται προκαθορισμένο αριθμό φορών, όσα είναι τα 
στοιχεία του πίνακα και υλοποιούνται  καλύτερα στον προγραμματισμό με την εντολή 
επανάληψης ΓΙΑ. 
 

9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται οι πίνακες 
Η χρήση πινάκων είναι ένας βολικός τρόπος για τη διαχείριση πολλών δεδομένων 

του ιδίου τύπου. Η απόφαση για την χρήση ή όχι πίνακα για την διαχείριση των 
δεδομένων είναι κυρίως θέμα εμπειρίας στον προγραμματισμό.  

Γενικά, αν τα δεδομένα που εισάγονται  σε ένα πρόγραμμα πρέπει να 
διατηρούνται στη μνήμη μέχρι το τέλος της εκτέλεσης, τότε η χρήση πινάκων 
βοηθάει ή συχνά είναι απαραίτητη για την επίλυση του προβλήματος. Σε άλλη 
περίπτωση μπορεί να αποφεύγεται η χρήση τους. 
 
Μειονεκτήματα των πινάκων 

1. Οι πίνακες απαιτούν μνήμη. Κάθε πίνακας δεσμεύει από την αρχή του 
προγράμματος πολλές θέσεις μνήμης. Σε ένα μεγάλο και σύνθετο πρόγραμμα η 
άσκοπη χρήση μεγάλων πινάκων μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αδυναμία 
εκτέλεσης του προγράμματος. 
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2. Οι πίνακες περιορίζουν τις δυνατότητες του προγράμματος. Οι πίνακες έχουν 
κάποιο συγκεκριμένο ανώτατο όριο χωρητικότητας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 
πίνακες είναι στατικές δομές δεδομένων και το μέγεθος τους πρέπει να δηλώνεται 
στην αρχή του προγράμματος, ενώ παραμένει υποχρεωτικά σταθερό κατά την 
εκτέλεση του προγράμματος. 

 

9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες 
Εκτός από μονοδιάστατους πίνακες υπάρχουν δισδιάστατοι, τρισδιάστατοι, 
τετραδιάστατοι και γενικά πολυδιάστατοι πίνακες,  ανάλογα με τον αριθμό των δεικτών 
που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των στοιχείων 
Η ανάγνωση, η επεξεργασία καθώς και η εκτύπωση των στοιχείων πολυδιάστατων 
πινάκων γίνεται πάντοτε από βρόχους, οι οποίοι υλοποιούνται στον προγραμματισμό με 
εμφωλευμένες  εντολές επανάληψης ΓΙΑ. 
 

9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων 
1. Υπολογισμός αθροισμάτων του πίνακα 

Πολύ συχνά απαιτείται ο υπολογισμός του αθροίσματος στοιχείων του πίνακα 
που έχουν κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. βρίσκονται στην ίδια γραμμή ή στην ίδια 
στήλη) 
 

2. Εύρεση του μεγίστου ή του ελαχίστου στοιχείου 
Αν ο πίνακας δεν είναι ταξινομημένος, τότε πρέπει να συγκριθούν τα στοιχεία ένα 
προς ένα, για να βρεθεί το μέγιστο ή το ελάχιστο. Αν ο πίνακας είναι 
ταξινομημένος, τότε προφανώς το μέγιστο και το ελάχιστο βρίσκονται στα δύο 
ακριανά στοιχεία του πίνακα. 
 

3. Ταξινόμηση των στοιχείων του πίνακα 
Η μέθοδος ταξινόμησης της ευθείας ανταλλαγής (φυσαλίδα) είναι από τις 
απλούστερες αλλά δεν είναι η πιο αποδοτική. Υπάρχουν πολλές άλλες μέθοδοι 
καθώς και παραλλαγές αυτών (ταξινόμηση με επιλογή, ταξινόμηση με 
παρεμβολή, γρήγορη ταξινόμηση (quicksort)). 
Η επιλογή του καλύτερου αλγόριθμου ταξινόμησης εξαρτάται από το πλήθος των 
στοιχείων του πίνακα και την αρχική τους διάταξη, αν δηλαδή ο πίνακας είναι 
τελείως αταξινόμητος ή μερικώς ταξινομημένος. 
 

4. Αναζήτηση ενός στοιχείου του πίνακα 
Οι πλέον διαδεδομένοι αλγόριθμοι αναζήτησης είναι η σειριακή αναζήτηση και 
η δυαδική αναζήτηση. 

• Σε αταξινόμητους πίνακες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο την 
σειριακή αναζήτηση. 

• Σε ταξινομημένους πίνακες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη 
σειριακή (πιο απλή, αλλά λιγότερο αποτελεσματική μέθοδος) και τη 
δυαδική αναζήτηση (σαφώς αποδοτικότερη μέθοδος). 

 
5. Συγχώνευση δύο (ή περισσότερων) πινάκων 

Συγχώνευση είναι η δημιουργία ενός ταξινομημένου πίνακα  από δύο ή 
περισσότερους ταξινομημένους πίνακες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

10.1 Τμηματικός προγραμματισμός 
Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπισθούν σύνθετα προβλήματα και να γραφούν 

τα αντίστοιχα προγράμματα, είναι η ιεραρχική προσέγγιση, η ανάπτυξη του 
προγράμματος από επάνω προς τα κάτω (top-down). Κάθε πρόβλημα διαιρείται σε 
μικρότερα επιμέρους προβλήματα και κάθε ένα από αυτά τα προβλήματα διαιρείται σε 
ακόμα μικρότερα και απλούστερα.  

Στο τέλος τα επιμέρους υποπροβλήματα είναι αρκετά απλά, ώστε οι αντίστοιχοι 
αλγόριθμοι και τα αντίστοιχα τμήματα προγράμματος να μπορούν να γραφούν και να 
σχεδιασθούν εύκολα. Ο τελικός αλγόριθμος του προβλήματος ανάγεται σε πολλούς 
απλούστερους αλγόριθμους και το τελικό πρόγραμμα σε πολλά απλούστερα τμήματα 
προγράμματος. 
 
Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης και ανάπτυξης των 
προγραμμάτων ως ένα σύνολο από απλούστερα τμήματα προγραμμάτων. 
 

Η τεχνική του τμηματικού προγραμματισμού είναι από τα βασικότερα συστατικά 
του δομημένου προγραμματισμού, ο οποίος εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχή 
και εύκολη δημιουργία σωστών προγραμμάτων. 
 
Υποπρόγραμμα (subprogram) είναι ένα τμήμα προγράμματος που επιτελεί ένα 
αυτόνομο έργο και έχει γραφεί χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα. 
 
 
 

10.2 Χαρακτηριστικά (ιδιότητες) των υποπρογραμμάτων 
1. Κάθε υποπρόγραμμα έχει μόνο μία είσοδο και μία έξοδο.  Στην 

πραγματικότητα κάθε υποπρόγραμμα ενεργοποιείται με την είσοδο του σε αυτό 
που γίνεται πάντοτε από την αρχή του, εκτελεί ορισμένες ενέργειες, και 
απενεργοποιείται με την έξοδο από αυτό που γίνεται πάντοτε από το τέλος του. 

 
2. Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα. Αυτό σημαίνει 

ότι κάθε υποπρόγραμμα μπορεί να σχεδιαστεί, να αναπτυχθεί και να συντηρηθεί 
αυτόνομα χωρίς να επηρεαστούν άλλα υποπρογράμματα. Στην πράξη βέβαια η 
απόλυτη ανεξαρτησία είναι δύσκολο να επιτευχθεί. 

 
3. Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να μην είναι πολύ μεγάλο. Η έννοια του μεγάλου 

προγράμματος είναι υποκειμενική, αλλά πρέπει κάθε υποπρόγραμμα να είναι 
τόσο, ώστε να είναι εύκολα κατανοητό για να μπορεί να ελέγχεται. Γενικά κάθε 
υποπρόγραμμα πρέπει να εκτελεί μόνο μία λειτουργία. Αν εκτελεί περισσότερες 
λειτουργίες, τότε συνήθως μπορεί και πρέπει να διασπαστεί σε ακόμη μικρότερα 
υποπρογράμματα. 
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10.3 Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού 
1. Διευκολύνει την ανάπτυξη του αλγορίθμου και του αντιστοίχου 

προγράμματος 
Επιτρέπει την εξέταση και την επίλυση απλών προβλημάτων και όχι την 

αντιμετώπιση του συνολικού προβλήματος. Με την σταδιακή επίλυση των 
υποπροβλημάτων και τη δημιουργία των αντίστοιχων υποπρογραμμάτων τελικά 
επιλύεται το συνολικό πρόβλημα. 
 

2. Διευκολύνει την κατανόηση και διόρθωση του προγράμματος 
Διευκολύνει οποιονδήποτε χρειαστεί να διαβάσει και να κατανοήσει τον 

τρόπο που λειτουργεί το πρόγραμμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό 
του σωστού προγραμματισμού, αφού ένα μεγάλο πρόγραμμα στον κύκλο της 
ζωής του χρειάζεται να συντηρηθεί από διαφορετικούς προγραμματιστές. 

Ο χωρισμός του προγράμματος σε μικρότερα αυτοτελή  τμήματα επιτρέπει τη 
γρήγορη διόρθωση ενός συγκεκριμένου τμήματος του χωρίς οι αλλαγές αυτές να 
επηρεάσουν όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. 
 

3. Απαιτεί λιγότερο χρόνο και προσπάθεια στη συγγραφή του προγράμματος. 
Πολύ συχνά χρειάζεται η ίδια λειτουργία σε διαφορετικά σημεία ενός 

προγράμματος. Από τη στιγμή που ένα υποπρόγραμμα έχει γραφεί, μπορεί το ίδιο 
να καλείται από πολλά σημεία του προγράμματος. Έτσι λοιπόν μειώνεται το 
μέγεθος του προγράμματος, ο χρόνος που απαιτείται για τη συγγραφή του και οι 
πιθανότητες λάθους, ενώ ταυτόχρονα το πρόγραμμα γίνεται πιο εύληπτο και 
κατανοητό. 
 

4. Επεκτείνει τις δυνατότητες των γλωσσών προγραμματισμού 
Ένα υποπρόγραμμα που έχει γραφεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ εύκολα 

και σε άλλα προγράμματα. Από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί, η χρήση του δε 
διαφέρει από τη χρήση των ενσωματωμένων συναρτήσεων που παρέχει η γλώσσα 
προγραμματισμού (π.χ. ΗΜ(X), ΣΥΝ(Χ) κτλ) ή την εντολή με την οποία εκτελεί 
μια συγκεκριμένη διαδικασία (π.χ. ΓΡΑΨΕ).  

Αν λοιπόν χρειάζεται συχνά κάποια λειτουργία που δεν υποστηρίζεται 
απευθείας από τη γλώσσα (π.χ. η εύρεση του μικρότερου δύο αριθμών) τότε 
μπορεί να γραφεί το αντίστοιχο υποπρόγραμμα. Η συγγραφή πολλών 
υποπρογραμμάτων και η δημιουργία βιβλιοθηκών με αυτά, ουσιαστικά 
επεκτείνουν την ίδια  τη γλώσσα προγραμματισμού.  

 
 

10.4 Παράμετροι 
Τα υποπρογράμματα ενεργοποιούνται (καλούνται όπως λέγεται) από κάποιο άλλο 
πρόγραμμα ή υποπρόγραμμα για να εκτελέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες. 

Η κλήση ενός υποπρογράμματος γίνεται από το αρχικό πρόγραμμα ή από κάποιο άλλο 
υποπρόγραμμα που λέγεται Κύριο Πρόγραμμα. 
 
Μία παράμετρος είναι μία μεταβλητή που επιτρέπει το πέρασμα της τιμής της από 
ένα τμήμα προγράμματος σε ένα άλλο. 
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10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις  

10.5.1 Ορισμός και κλήση συναρτήσεων 
 
 Η συνάρτηση είναι ένα τύπος υποπρογράμματος που υπολογίζει και 
επιστρέφει μόνο μία τιμή με το όνομα της (όπως και οι μαθηματικές 
συναρτήσεις). 

 
Η λειτουργία των συναρτήσεων είναι περιορισμένη. Οι συναρτήσεις υπολογίζουν 

μόνο μία τιμή αριθμητική (ακέραια ή πραγματική), χαρακτήρα ή λογική και μόνο αυτή 
επιστρέφουν στο πρόγραμμα / υποπρόγραμμα που την κάλεσε. Οι συναρτήσεις μοιάζουν 
με τις συναρτήσεις των μαθηματικών και η χρήση τους είναι όμοια με την χρήση των 
ενσωματωμένων συναρτήσεων (π.χ. ΗΜ(Χ), ΣΥΝ(Χ) κτλ ) που υποστηρίζει η γλώσσα 
προγραμματισμού. 

 
Κάθε συνάρτηση έχει την ακόλουθη δομή. 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ όνομα (λίστα παραμέτρων) : τύπος συνάρτησης 
Τμήμα δηλώσεων 
ΑΡΧΗ 
 …… 
 όνομα � έκφραση 
 …… 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 
Παρατηρήσεις 

• Το όνομα της συνάρτησης μπορεί να είναι οποιοδήποτε έγκυρο όνομα της 
ΓΛΩΣΣΑΣ (βλέπε κανόνες ονοματολογίας). 

• Η λίστα παραμέτρων είναι μια λίστα μεταβλητών, των οποίων οι τιμές μόνο  
μεταβιβάζονται στη συνάρτηση κατά την κλήση της (δεν επιστρέφονται 
δηλαδή στο κύριο πρόγραμμα). 

• Οι συναρτήσεις μπορούν να επιστρέφουν τιμές όλων των τύπων δεδομένων 
που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ. Μια συνάρτηση μπορεί να είναι 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΑΚΕΡΑΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, ΛΟΓΙΚΗ. 

• Στις εντολές του σώματος της συνάρτησης πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει 
μία εντολή εκχώρησης τιμής στο όνομα της συνάρτησης (π.χ. αν το όνομα της 
συνάρτησης είναι Εμβαδόν_κύκλου  τότε θα πρέπει να υπάρχει η εντολή  
Εμβαδόν_κύκλου<- 3.14*R^2) 

• Η κλήση (εκτέλεση) της συνάρτησης  γίνεται, όπως ακριβώς η κλήση των 
ενσωματωμένων συναρτήσεων της ΓΛΩΣΣΑΣ. Απλώς αναφέρεται το όνομα 
της σε μια έκφραση ή σε μία εντολή και επιστρέφεται η τιμή της, όπως για 
παράδειγμα  Ε<-Εμβαδόν_κύκλου( R ) 
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10.5.2 Ορισμός και κλήση διαδικασιών 
 

Η διαδικασία είναι ένας τύπος υποπρογράμματος που μπορεί να εκτελεί όλες 
τις λειτουργίες ενός προγράμματος. 

 
Οι διαδικασίες μπορούν να εισάγουν δεδομένα, να εκτελέσουν υπολογισμούς, να 

τυπώσουν αποτελέσματα, να μεταβάλουν τις τιμές των μεταβλητών. Με την χρήση 
παραμέτρων, αυτές τις τιμές μπορούν να τις μεταφέρουν και σε  άλλα υποπρογράμματα. 
 

Κάθε διαδικασία έχει την ακόλουθη δομή. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  όνομα (λίστα παραμέτρων) 
Τμήμα δηλώσεων 
ΑΡΧΗ 
 εντολές 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
Παρατηρήσεις 

• Το όνομα της διαδικασίας μπορεί να είναι οποιοδήποτε έγκυρο όνομα της 
ΓΛΩΣΣΑΣ (βλέπε κανόνες ονοματολογίας). 

• Η λίστα παραμέτρων είναι μια λίστα μεταβλητών, των οποίων οι τιμές 
μπορούν  

a. να μεταβιβάζονται προς τη διαδικασία κατά την κλήση της 
b. να επιστρέφονται στο κύριο πρόγραμμα μετά το τέλος της 

διαδικασίας 
c. να μεταβιβάζονται προς τη διαδικασία κατά την κλήση της 

και να επιστρέφονται στο κύριο πρόγραμμα μετά το τέλος της 
διαδικασίας 

• Η λίστα παραμέτρων σε μία διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική. 
• Στο σώμα της διαδικασίας μπορούν να υπάρχουν οποιεσδήποτε εντολές της 

ΓΛΩΣΣΑΣ. 
• Η κλήση της διαδικασίας πραγματοποιείται με την εντολή ΚΑΛΕΣΕ, που 

ακολουθείται από το όνομα της διαδικασίας συνοδευόμενο μέσα σε 
παρενθέσεις με τη λίστα παραμέτρων. Η γενική μορφή της ΚΑΛΕΣΕ είναι: 

Σύνταξη 
 ΚΑΛΕΣΕ όνομα-διαδικασίας (λίστα-παραμέτρων) 

Παράδειγμα 
 ΚΑΛΕΣΕ Πράξεις (Α,Β, Διαφορά) 

Λειτουργία 
Η εκτέλεση του προγράμματος διακόπτεται και εκτελούνται οι εντολές της 
διαδικασίας που καλείται. Μετά το τέλος της διαδικασίας η εκτέλεση του 
προγράμματος συνεχίζεται από την εντολή που ακολουθεί. 

 
Κάθε υποπρόγραμμα (διαδικασία ή συνάρτηση) μπορεί να καλείται από το 
κύριο πρόγραμμα ή από άλλο υποπρόγραμμα (διαδικασία ή συνάρτηση). 
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10.5.3 Πραγματικές και τυπικές παράμετροι 
 
Η λίστα των πραγματικών παραμέτρων καθορίζει τις παραμέτρους στην κλήση του 
υποπρογράμματος. 
Η λίστα των τυπικών παραμέτρων καθορίζει τις παραμέτρους στη δήλωση του 
υποπρογράμματος. 
 
Όλες οι μεταβλητές έχουν ισχύ μόνο για το τμήμα προγράμματος στο οποίο έχουν 
δηλωθεί, ισχύουν δηλαδή τοπικά για το συγκεκριμένο υποπρόγραμμα ή κυρίως 
πρόγραμμα. 
 
Κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι λίστες παραμέτρων 

1.  Ο αριθμός των πραγματικών και των τυπικών παραμέτρων πρέπει να είναι ο 
ίδιος. 

2. Κάθε πραγματική παράμετρος αντιστοιχεί στην τυπική παράμετρο που βρίσκεται 
στην αντίστοιχη θέση. Π.χ. η πρώτη της λίστας των πραγματικών παραμέτρων 
στην πρώτη της λίστας των τυπικών παραμέτρων κ.ο.κ 

3. Η τυπική παράμετρος και η αντίστοιχη της πραγματική πρέπει να είναι του ίδιου 
τύπου. 

 
Η χρήση στοίβας στην κλήση υποπρογραμμάτων 

Μία από τις πολλές χρησιμότητες της LIFO ιδιότητας της στοίβας είναι στο ίδιο το 
λογισμικό των γλωσσών προγραμματισμού. Όταν ένα υποπρόγραμμα (διαδικασία ή 
συνάρτηση) καλείται από το κύριο πρόγραμμα, τότε η αμέσως επόμενη διεύθυνση του 
κύριου προγράμματος, που ονομάζεται διεύθυνση επιστροφής (return address), 
αποθηκεύεται από το μεταφραστή σε μία στοίβα που ονομάζεται  στοίβα χρόνου 
εκτέλεσης (execution time stack).  

Μετά την εκτέλεση του υποπρογράμματος η διεύθυνση επιστροφής απωθείται από 
τη στοίβα και έτσι ο έλεγχος του προγράμματος μεταφέρεται και πάλι στο κύριο 
πρόγραμμα. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται και γενικότερα, δηλαδή οποτεδήποτε ένα 
υποπρόγραμμα καλεί ένα υποπρόγραμμα. 
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10.6 Εμβέλεια μεταβλητών – σταθερών 
 
Κάθε κύριο πρόγραμμα όπως και κάθε υποπρόγραμμα περιλαμβάνει τις δικές του 

μεταβλητές και σταθερές. 
Οι μεταβλητές αυτές στη ΓΛΩΣΣΑ είναι γνωστές στο αντίστοιχο υποπρόγραμμα 

που δηλώνονται και μόνο σε αυτό. Όλες οι μεταβλητές (και οι σταθερές) είναι τοπικές 
στο συγκεκριμένο τμήμα προγράμματος. 

Ο μόνος τρόπος για να περάσει μία τιμή από ένα υποπρόγραμμα σε ένα άλλο ή από 
το κυρίως πρόγραμμα σε ένα υποπρόγραμμα είναι δια μέσου των παραμέτρων κατά το 
στάδιο της κλήσης του υποπρογράμματος και μετά το τέλος της εκτέλεσης του 
υποπρογράμματος. 
Ας δούμε τον παρακάτω σκελετό προγράμματος 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρχικό 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : A, B, Γ 
ΑΡΧΗ 
... 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Πρώτη 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : Δ, Ε, Ζ, Η 
ΑΡΧΗ 
... 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δεύτερη 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Γ, Θ, Ι 
ΑΡΧΗ 
... 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Ότι ισχύει για τις μεταβλητές ισχύει και για τις σταθερές. Πολλές γλώσσες 
προγραμματισμού επιτρέπουν τη χρήση των μεταβλητών και των σταθερών, όχι μόνο 
στο τμήμα προγράμματος που δηλώνονται, αλλά και σε άλλα ή ακόμη και σε όλα τα 
υπόλοιπα υποπρογράμματα. Αυτό που καθορίζει την περιοχή που ισχύουν οι μεταβλητές 
και οι σταθερές είναι η εμβέλεια των μεταβλητών της γλώσσας 

 
Το τμήμα του προγράμματος που ισχύουν οι μεταβλητές λέγεται εμβέλεια (scope) 
μεταβλητών. 

 
Απεριόριστη εμβέλεια. 
Σύμφωνα με αυτή την αρχή όλες οι μεταβλητές και όλες οι σταθερές είναι γνωστές και 
μπορούν να χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε τμήμα του προγράμματος, άσχετα που 
δηλώθηκαν. Όλες οι μεταβλητές είναι καθολικές. 
Η απεριόριστη εμβέλεια καταστρατηγεί την αρχή της αυτονομίας των 
υποπρογραμμάτων, δημιουργεί πολλά προβλήματα και τελικά είναι αδύνατη για μεγάλα 
προγράμματα με πολλά υποπρογράμματα, αφού ο καθένας που γράφει κάποιο 
υποπρόγραμμα πρέπει να γνωρίζει τα ονόματα όλων των μεταβλητών που 
χρησιμοποιούνται στα υπόλοιπα υποπρογράμματα. 
 

Οι μεταβλητές του προγράμματος Αρχικό με ονόματα Α, 
Β, Γ είναι γνωστές, ισχύουν μόνο για το πρόγραμμα. Έξω 
από το πρόγραμμα σε όλα τα υποπρογράμματα οι 
μεταβλητές αυτές δεν ισχύουν. 

Επίσης η διαδικασία Πρώτη έχει τις πραγματικές μεταβλητές Δ, Ε, Ζ, 
Η, οι οποίες ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη διαδικασία και όχι για 
τα υπόλοιπα υποπρογράμματα ή το κύριο πρόγραμμα. 

Η διαδικασία Δεύτερη έχει και αυτή τις δικές της μεταβλητές Γ,Θ,Ι. Οι 
μεταβλητές αυτές ισχύουν μόνο για τη διαδικασία Δεύτερη. Η μεταβλητή με 
το όνομα Γ δεν έχει καμία σχέση με τη μεταβλητή Γ του κύριου 
προγράμματος, η μία είναι τύπου Ακεραίου και η άλλη τύπου Πραγματικού. 
Αφού όλες οι μεταβλητές είναι τοπικές, το ίδιο όνομα μεταβλητής μπορεί να 
εμφανίζεται σε διαφορετικά τμήματα προγράμματος, χωρίς να αντιστοιχεί 
στην ίδια μεταβλητή 
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Περιορισμένη εμβέλεια 
 
Η περιορισμένη εμβέλεια υποχρεώνει όλες τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε ένα 
τμήμα προγράμματος, να δηλώνονται σε αυτό το τμήμα. 
Όλες οι μεταβλητές είναι τοπικές, ισχύουν δηλαδή για το υποπρόγραμμα στο οποίο 
δηλώθηκαν. Στη ΓΛΩΣΣΑ έχουμε περιορισμένη εμβέλεια. 

 
Μερικώς περιορισμένη εμβέλεια. 
Σύμφωνα με αυτή την αρχή άλλες μεταβλητές είναι τοπικές και άλλες καθολικές. Κάθε 
γλώσσα προγραμματισμού έχει τους δικούς της κανόνες και μηχανισμούς για τον τρόπο 
και τις προϋποθέσεις που ορίζονται οι μεταβλητές ως τοπικές ή καθολικές.  
Η μερικώς περιορισμένη εμβέλεια προσφέρει μερικά πλεονεκτήματα 
στον πεπειραμένο προγραμματιστή, αλλά για τον αρχάριο περιπλέκει το πρόγραμμα 
δυσκολεύοντας την ανάπτυξή του. 


