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3ο Κεφάλαιο 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ - ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 
 

Τι είναι ο αλγόριθμος; 

Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών που είναι αυστηρά καθορισμένες και εκτελούνται σε 

πεπερασμένο χρόνο και στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. 
 

Ποια κριτήρια πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος; 

 Είσοδος: Καμία, μία ή περισσότερες τιμές δεδομένων πρέπει να δίνονται ως είσοδοι στον 

αλγόριθμο. Όταν δεν δίνονται τιμές δεδομένων σημαίνει ότι ο αλγόριθμος δημιουργεί και 

επεξεργάζεται κάποιες πρωτογενείς τιμές με τη βοήθεια συναρτήσεων παραγωγής τυχαίων 

αριθμών ή με τη βοήθεια άλλων απλών εντολών. 

 Έξοδος: Ο αλγόριθμος πρέπει να δημιουργεί τουλάχιστον μία τιμή δεδομένων ως αποτέλεσμα προς 

το χρήστη ή προς έναν άλλο αλγόριθμο. 

 Καθοριστικότητα: Κάθε εντολή πρέπει να καθορίζεται χωρίς καμία αμφιβολία για τον τρόπο 

εκτέλεσής της. Πχ. μία εντολή διαίρεσης πρέπει να θεωρεί και την περίπτωση, όπου ο διαιρέτης 

λαμβάνει τη μηδενική τιμή. 

 Περατότητα: Ο αλγόριθμος πρέπει να τελειώνει μετά από συγκεκριμένα βήματα εκτέλεσης των 

εντολών του. Μια διαδικασία που δεν τελειώνει μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό βημάτων δεν 

αποτελεί αλγόριθμο, αλλά λέγεται απλά υπολογιστική διαδικασία 

 Αποτελεσματικότητα: Κάθε εντολή του αλγορίθμου πρέπει να είναι απλή. Αυτό σημαίνει ότι μία 

εντολή δεν αρκεί να έχει ορισθεί, αλλά πρέπει να μπορεί και να εκτελεστεί. 
 

Η έννοια του αλγορίθμου συνδέεται αποκλειστικά με τα προβλήματα της πληροφορικής; 

Η έννοια του αλγορίθμου δεν συναντάται μόνο στα προβλήματα της πληροφορικής καθώς αλγορίθμους 

συναντάμε και στην καθημερινή μας ζωή. Ένα παράδειγμα τέτοιου αλγορίθμου είναι η ετοιμασία φαγητού, 

όπου πρέπει να ακολουθήσουμε μια σειρά πεπερασμένων ενεργειών που εκτελούνται διαδοχικά σε 

πεπερασμένο χρόνο και έχουν σκοπό να δώσουν λύση στο πρόβλημα. 
 
 
 

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 
 

Γιατί η έννοια του αλγορίθμου είναι θεμελιώδης για την επιστήμη της πληροφορικής; 

Η έννοια του αλγορίθμου είναι θεμελιώδης καθώς είναι η πρώτη ύλη για τη μελέτη και εμβάθυνση σε 

πολλές γνωστικές περιοχές της επιστήμης αυτής. 

Αναφέρετε και περιγράψτε με συντομία από ποιες σκοπιές η πληροφορική ως επιστήμη μελετά τους 
αλγορίθμους. 
Η επιστήμη της πληροφορικής μελετά τους αλγορίθμους υπό τις ακόλουθες σκοπιές: 

 Υλικού: Εξετάζει την ταχύτητα εκτέλεσης ενός αλγορίθμου σε σχέση με τον τρόπο που τα διάφορα 
συστατικά του υπολογιστή είναι δομημένα σε μια ενιαία αρχιτεκτονική. 

 Γλωσσών προγραμματισμού: Εξετάζει τη δομή και τον αριθμό των εντολών ενός αλγορίθμου 
ανάλογα με την γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται. 
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 Θεωρητική: Μελετάται η ύπαρξη ή όχι κάποιου αποδοτικού αλγορίθμου για την επίλυση ενός 
προβλήματος. Μια τέτοια μελέτη είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι προσδιορίζει τα όρια της λύσης 
που θα βρεθεί σε σχέση με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. 

 Αναλυτική: Εξετάζει τις ανάγκες σε υπολογιστικούς πόρους που απαιτεί η εκτέλεση ενός 
αλγόριθμου. 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 
 

Ποιοι είναι οι τρόποι αναπαράστασης ενός αλγορίθμου; 

 Με ελεύθερο κείμενο: αποτελεί τον πιο ανεπεξέργαστο και αδόμητο τρόπο παρουσίασης 
αλγορίθμου. Μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε μη εκτελέσιμη παρουσίαση παραβιάζοντας το 
τελευταίο χαρακτηριστικό των αλγορίθμων, την αποτελεσματικότητα. 

 Με διαγραμματικές τεχνικές: συνιστούν ένα γραφικό τρόπο παρουσίασης αλγορίθμου. Η πιο 
γνωστή από αυτές είναι το διάγραμμα ροής. Ωστόσο η χρήση διαγραμμάτων ροής για την 
παρουσίαση αλγορίθμων δεν αποτελεί την καλύτερη λύση γι’ αυτό και εμφανίζονται όλο και 
σπανιότερα στην πράξη. 

 Με φυσική γλώσσα κατά βήματα: χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί να παραβιασθεί το τρίτο 
βασικό χαρακτηριστικό ενός αλγορίθμου, το κριτήριο του καθορισμού. 

 Με κωδικοποίηση: με ένα πρόγραμμα γραμμένο σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού που όταν 
εκτελεσθεί θα δώσει τα ίδια αποτελέσματα με τον αλγόριθμο. 

 

 
Τι είναι το διάγραμμα ροής; Ποια είναι τα κυριότερα σχήματα σε ένα διάγραμμα ροής και τι ενέργεια 

δηλώνει το καθένα; 

Ένα διάγραμμα ροής αποτελείται από ένα σύνολο γεωμετρικών σχημάτων, όπου το καθένα δηλώνει μία 
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: δηλώνει την αρχή και το τέλος του κάθε αλγορίθμου. 
 
 

 
ρόμβος: δηλώνει μία ερώτηση με δυο 

ή περισσότερες εξόδους για απάντηση. 

 
 

 
ορθογώνιο: δηλώνει την εκτέλεση μίας ή περισσοτέρων πράξεων. 

 
 

 
πλάγιο παραλληλόγραμμο: δηλώνει είσοδο ή έξοδο στοιχείων . 

Αρχή Τέλος 

Ψευδής 
Συνθήκη 

Αληθής 

 

Είσοδος 
Έξοδος 

Εκτέλεση 

πράξεων 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΝΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 

 
Τι πρέπει να ισχύει ώστε να είναι έγκυρο το όνομα ενός αλγορίθμου; 

 να μην είναι δεσμευμένη λέξη 

 να αρχίζει με γράμμα 

 να χρησιμοποιεί μόνο τα γράμματα (ελληνικά ή λατινικά) πεζά και κεφαλαία, τα ψηφία 0-9 και τον 
χαρακτήρα ‘_’. 

 
Τι είναι μια εντολή στην ψευδογλώσσα; Ποια είδη εντολών υπάρχουν; 

Εντολή αποκαλείται κάθε μια λέξη της ψευδογλώσσας που καθορίζει μια σαφή και συγκεκριμένη ενέργεια. 
Υπάρχουν οι δηλωτικές εντολές (Αλγόριθμος, Τέλος, Δεδομένα, Αποτελέσματα) και οι εκτελεστέες εντολές 
(Εμφάνισε, Εκτύπωσε, Διάβασε, εκχώρησης, επιλογής και επανάληψης). 

 
Τι είναι μια εντολή εισόδου και τι μια εντολή εξόδου; Ποιες εντολές εισόδου και εξόδου υποστηρίζει η 
ψευδογλώσσα; 

Η εισαγωγή δεδομένων από μια μονάδα εισόδου (πχ. πληκτρολόγιο) πραγματοποιείται με μια εντολή 
εισόδου. Για την έξοδο των αποτελεσμάτων σε μια μονάδα εξόδου (πχ. εκτυπωτής, οθόνη) χρησιμοποιείται 
μια εντολή εξόδου. 

Η ψευδογλώσσα υποστηρίζει τις παρακάτω εντολές εισόδου: 

 Διάβασε (εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο) 

 Δεδομένα (δήλωση δεδομένων εισόδου) 

και τις παρακάτω εντολές εξόδου: 

 Εμφάνισε (έξοδος αποτελεσμάτων στην οθόνη) 

 Εκτύπωση (έξοδος αποτελεσμάτων στον εκτυπωτή) 

 Αποτελέσματα (δήλωση των αποτελεσμάτων) 

 
Ποια είναι η σύνταξη και η λειτουργία της εντολής «Διάβασε»; 

Η εισαγωγή δεδομένων σε ένα πρόγραμμα πραγματοποιείται με την χρήση της εντολής διάβασε, η οποία 
συντάσσεται 

 

 
 

Η εισαγωγή τους γίνεται από τον χρήστη του προγράμματος από το πληκτρολόγιο. 
 

π.χ. Διάβασε α 

Διάβασε β ή πιο σύντομα 

Διάβασε α,β 

 
και στο διάγραμμα ροής: 

 
 

 
Με την εντολή «Διάβασε» διακόπτεται προσωρινά η εκτέλεση του αλγορίθμου και αναμένεται η εισαγωγή 
τιμών από το πληκτρολόγιο. Οι τιμές που θα δοθούν από το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι όσες είναι και οι 
μεταβλητές μετά την εντολή «Διάβασε». Μετά την εκτέλεση της εντολής η μεταβλητή ή οι μεταβλητές που 
ακολουθούν την εντολή «Διάβασε» έχουν πάρει ως περιεχόμενο την τιμή ή τις τιμές που δόθηκαν από το 
πληκτρολόγιο και η εκτέλεση του αλγορίθμου συνεχίζεται με την επόμενη εντολή. 

 

 
Διάβασε α,β 

 
Διάβασε μεταβλητή1, μεταβλητή2, ............... , μεταβλητήΝ 
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Τι είναι τα δεδομένα σε έναν αλγόριθμο και πως δηλώνονται με την εντολή εισόδου «Δεδομένα»; 

Μια εναλλακτική είσοδος τιμών παρέχεται με τη χρήση της εντολής Δεδομένα. Η εντολή Δεδομένα 
γράφεται δεύτερη (μετά την εντολή Αλγόριθμος) και περιγράφει εντός των συμβόλων // ..... // τα δεδομένα 
του αλγορίθμου, δηλαδή τις μεταβλητές που έχουν ήδη κάποια τιμή. πχ Δεδομένα //α, β ,γ//. 

 
Ποια είναι η σύνταξη και η λειτουργία των εντολών Εμφάνισε και Εκτύπωσε; 

Οι δύο εντολές χρησιμοποιούνται για έξοδο αποτελεσμάτων και συντάσσονται: 
 

 

 

 

Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή ή στον εκτυπωτή. 

 
π.χ. Εμφάνισε α, β το περιεχόμενο των μεταβλητών α και β εμφανίζεται στην 
  οθόνη του υπολογιστή 
 Εκτύπωσε ‘‘λάθος δεδομένα’’ εκτυπώνει το μήνυμα ‘λάθος δεδομένα’ στον εκτυπωτή 

 

 
Τι είναι τα αποτελέσματα σε έναν αλγόριθμο και πως δηλώνονται με την εντολή εξόδου 

«Αποτελέσματα»; 

Μια εναλλακτική έξοδος τιμών παρέχεται με τη χρήση της εντολής Αποτελέσματα. Η εντολή Αποτελέσματα 
γράφεται προτελευταία και περιέχει τις μεταβλητές εξόδου που περιέχουν μεγέθη που ζητείται να 
υπολογιστούν και όχι να εμφανιστούν ή να εκτυπωθούν. πχ. Αποτελέσματα // x, y, z //. 

 

 
Η ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 

 
Τι εννοούμε με τον όρο αλγοριθμική δομή; Ποιες είναι οι τρεις δομές που χρησιμοποιούνται για την 

ανάπτυξη αλγορίθμων; 

Με τον όρο αλγοριθμική δομή εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι εντολές σε έναν αλγόριθμο. 
Οι αλγοριθμικές δομές είναι: 

 η Δομή Ακολουθίας 

 η Δομή Επιλογής και 

 η Δομή Επανάληψης. 

 
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της δομής Ακολουθίας; 

Πρόκειται για την πιο απλή αλγοριθμική δομή . Σύμφωνα με την δομή ακολουθίας, οι εντολές εκτελούνται 
διαδοχικά η μία μετά την άλλη, με την σειρά με την οποία εμφανίζονται. Χρησιμοποιείται για απλά 
προβλήματα, όπου είναι δεδομένη η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών. Όταν ένας αλγόριθμος 
χρησιμοποιεί μόνο τη δομή ακολουθίας τότε αποτελείται μόνο από εντολές εισόδου, εξόδου και εντολές 
εκχώρησης. Επίσης όλες οι εντολές του αλγορίθμου εκτελούνται μόνο μια φορά. 

 
Εμφάνισε αποτέλεσμα1, αποτέλεσμα2, .............. , αποτέλεσμαΝ 

Εκτύπωσε αποτέλεσμα1, αποτέλεσμα2, .............. , αποτέλεσμαΝ 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ 
 

Τι ονομάζεται εντολή στη ΓΛΩΣΣΑ; Ποιες εντολές εισόδου και εξόδου έχουμε στη ΓΛΩΣΣΑ; 

Εντολή ονομάζεται κάθε μία λέξη της ΓΛΩΣΣΑΣ που προσδιορίζει μια συγκεκριμένη ενέργεια. 
 

Η ΓΛΩΣΣΑ υποστηρίζει την εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ για εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο και την εντολή 

ΓΡΑΨΕ για εμφάνιση αποτελεσμάτων στην οθόνη. 
 

Πως λειτουργεί η εντολή διάβασε; 

Η εντολή γράφεται ως εξής: 
 

ΔΙΑΒΑΣΕ λίστα-μεταβλητών και η λίστα-μεταβλητών μπορεί να είναι μία ή περισσότερες μεταβλητές 

χωρισμένες μεταξύ τους με κόμμα. 
 

Η εκτέλεση της εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ διακόπτει προσωρινά τη ροή εκτέλεσης του προγράμματος και περιμένει 

την εισαγωγή τιμών από το πληκτρολόγιο. Οι τιμές που θα δοθούν πρέπει να είναι όσες είναι και οι 

μεταβλητές μετά την εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ. Η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζεται με την επόμενη εντολή 

και η μεταβλητή ή οι μεταβλητές θα έχουν ως περιεχόμενο την τιμή ή τις τιμές που δόθηκαν από το 

πληκτρολόγιο. 
 

Πως λειτουργεί η εντολή γράψε; 

Η εντολή γράφεται ως εξής: 
 

ΓΡΑΨΕ λίστα-στοιχείων και η λίστα στοιχείων που ακολουθεί μπορεί να περιέχει μεταβλητές, σταθερές και 

εκφράσεις χωρισμένα μεταξύ τους με κόμμα. 
 

Όταν υπάρχει μεταβλητή στη λίστα στοιχείων μετά την εντολή ΓΡΑΨΕ, τότε αρχικά ανακτάται η τιμή της 

μεταβλητής από τη μνήμη του υπολογιστή και εμφανίζεται στην οθόνη. ¨Όταν στη λίστα στοιχείων 

υπάρχουν σταθερές τιμές, τότε, εάν οι σταθερές τιμές είναι μηνύματα σε εισαγωγικά, αυτά εμφανίζονται 

όπως ακριβώς είναι, χωρίς τα εισαγωγικά. Όταν στη λίστα υπάρχει μια έκφραση, πρώτα υπολογίζεται η 

έκφραση και μετά εμφανίζεται το αποτέλεσμα στην οθόνη. 
 

Τι είναι οι σταθερές και τι οι συμβολικές σταθερές; 

Οι σταθερές είναι προκαθορισμένες τιμές που δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός 

προγράμματος. Υπάρχουν ακέραιες, πραγματικές, αλφαριθμητικές και λογικές σταθερές. Η αντιστοίχιση 

σταθερών τιμών με ονόματα είναι οι συμβολικές σταθερές. 

Κάθε σταθερά που χρησιμοποιείται σε ένα πρόγραμμα δηλώνεται στο τμήμα δήλωσης σταθερών. 

Πχ. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
π = 3.14 
αργία = ‘Κυριακή’ 

 

Τα ονόματα των σταθερών (στο παράδειγμα το π και το αργία) μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε 
μέσα στο πρόγραμμα και στο σημείο που θα τοποθετηθούν είναι σαν να υπάρχει η τιμή που έχει αποδοθεί 
σε αυτά (3.14 και ‘Κυριακή’). Η τιμή τους δεν αλλάζει κατά την εκτέλεση του προγράμματος. 
Η δήλωση ονομάτων σταθερών (συμβολικές σταθερές) κάνει ένα πρόγραμμα πιο κατανοητό και πιο εύκολο 
στη διόρθωση και στη συντήρησή του. 
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Πως γίνεται η δήλωση μεταβλητών στη ΓΛΩΣΣΑ; Ποιους τύπους μεταβλητών υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ; 

Η δήλωση του τύπου κάθε μεταβλητής που χρησιμοποιείται σε ένα πρόγραμμα γίνεται υποχρεωτικά στο 

τμήμα δήλωσης μεταβλητών. 
 

Η ΓΛΩΣΣΑ επιτρέπει τη χρήση ακέραιων, πραγματικών, χαρακτήρων και λογικών μεταβλητών και 

συντάσσονται ως εξής: 
 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ηλικία, βαθμός_μαθητή 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ipsos 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: όνομα_μαθητή, διεύθυνση 

ΛΟΓΙΚΕΣ: πέρασε 
 

Ποια είναι η δομή ενός προγράμματος γραμμένου σε ΓΛΩΣΣΑ; 
 

 

Αν υπάρχουν υποπρογράμματα αυτά γράφονται μετά το ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 
 
 

Πότε ένα όνομα προγράμματος θεωρείται έγκυρο; 

Υπάρχουν οι εξής κανόνες για να είναι έγκυρο το όνομα ενός προγράμματος: 
 

1. Να αποτελείται ΜΟΝΟ από γράμματα πεζά ή κεφαλαία του ελληνικού ή λατινικού αλφάβητου, 
ψηφία και την κάτω παύλα (_). 

2. Πρέπει υποχρεωτικά να ξεκινάει με γράμμα. 
3. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λέξεις που είναι δεσμευμένες. 

 
 

Τι είναι τα σχόλια σε ένα πρόγραμμα; 

Τα σχόλια δεν είναι εντολές και δεν εκτελούνται, οπότε δεν επηρεάζουν τη ροή του προγράμματος. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο πρόγραμμα και γράφονται τοποθετώντας 

το θαυμαστικό (!) μπροστά από αυτά. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ όνομα_προγράμματος 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

όνομα-1=σταθερή-τιμή-1 

… 

όνομα-v=σταθερή-τιμή-v 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

τύπος-1: λίστα-μεταβλητών-1 

... 

τύπος-v:λίστα-μεταβλητών-v 

ΑΡΧΗ 

εκτελεστέα εντολή- 1 

εκτελεστέα εντολή-2 

…………… 

εκτελεστέα εντολή-ν 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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Τι κάνει το σύμβολο «&» στη ΓΛΩΣΣΑ; 

Κάθε εντολή γράφεται σε ξεχωριστή γραμμή. Αν μία εντολή πρέπει να συνεχιστεί και στην επόμενη γραμμή, 

τότε ο πρώτος χαρακτήρας αυτής της γραμμής πρέπει να είναι ο χαρακτήρας &. 
 

Τα σύμβολα ! και & μπορούν με τον ίδιο τρόπο να χρησιμοποιηθούν και σε έναν αλγόριθμο. 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (ενός πραγματικού αριθμού Χ) 
 

Υ  Α_Μ(Χ + 0.5) όπου Υ ο στρογγυλοποιημένος αριθμός που προκύπτει 
 

ΦΠΑ 
 

ποσόΦΠΑ = τιμή * 23/100 
 

τιμή _με_ΦΠΑ = τιμή + ποσόΦΠΑ 
 

ΠΟΣΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 

ποσό_έκπτωσης = τιμή_προ_έκπτωσης * Χ/100 (έκπτωση Χ%) 

τιμή_μετά_την_έκπτωση = τιμή_προ_έκπτωσης - ποσό_έκπτωσης 

ΤΟΚΟΣ 

τόκος = κεφάλαιο * επιτόκιο 
 

νέο_κεφάλαιο = κεφάλαιο + τόκος 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
 

ποσοστό_επί_τοισ_εκατο = (μέρος_συνόλου/σύνολο) * 100 
 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
 

ποσοστιαία_μεταβολή = (τιμή_y – τιμή_x) / τιμή_x * 100 
 

(πχ. αν ένα μέγεθος μεταβλήθηκε από 50 σε 80, η ποσοστιαία μεταβολή του θα είναι (80-50)/50*100 = 

30/50*100 = 0.6*100=60%) 


