
 

Πξνγξακκαηηζκόο 

Τπνινγηζηώλ  

 
4. Αιγνξηζκηθέο δνκέο  

 

Γ΄ Σάμε ΕΠΑ.Λ. 



4.1 Αιγνξηζκηθέο δνκέο - Ρνέο 

εθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο  

 

4.1.1 Δνκή αθνινπζίαο: 
 Μηα ζεηξά από εληνιέο πνπ εθηεινύληαη ε κία κεηά ηελ 

άιιε κε ηε ζεηξά.  

 Ζ δνκή αθνινπζίαο ρξεζηκνπνηείηαη πξαθηηθά γηα ηελ 
επίιπζε απιώλ πξνβιεκάησλ, όπνπ είλαη δεδνκέλε ε 
ζεηξά εθηέιεζεο ελόο ζπλόινπ ελεξγεηώλ.  

 Μπνξνύκε λα ιύζνπκε πεξηνξηζκέλα πξνβιήκαηα ζηα 
νπνία:  

 ε ζεηξά ησλ βεκάησλ είλαη θαζνξηζκέλε  

 όια ηα βήκαηα εθηεινύληαη πάληνηε  

 δελ ππάξρνπλ εμαηξέζεηο.  

 



Παξάδεηγκα Δνκή αθνινπζίαο 

 Να γξαθεί πξόγξακκα πνπ λα ππνινγίδεη ην εκβαδόλ 

νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ ζε γιώζζα Python.  



4.1.2 Δνκή επηινγήο if (ΑΝ)  

 Ζ δνκή επηινγήο if (AN) ρξεζηκνπνηείηαη, όηαλ ζέινπκε λα 
εθηειεζηεί κηα αθνινπζία εληνιώλ, κόλνλ, εθόζνλ πιεξείηαη κία 
ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε.  

 Γηα λα επηιύζνπκε πην ζύλζεηα πξνβιήκαηα, πξέπεη λα 
δεκηνπξγνύκε ζηνλ αιγόξηζκν ινγηθά κνλνπάηηα, εμεηάδνληαο 
απιά ινγηθά εξσηήκαηα γηα ηελ εθηέιεζε ή όρη κηαο νκάδαο 
εληνιώλ.  

Απιή δνκή επηινγήο  

 Αλ ε ζπλζήθε είλαη αιεζήο, ηόηε ην ζύλνιν ησλ εληνιώλ πνπ 
πεξηέρνληαη ζηελ δνκή if, ζα εθηειεζηνύλ. Αιιηώο, ε ξνή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζα πξνζπεξάζεη ηε δνκή if θαη ζα ζπλερίζεη 
από ηελ εληνιή πνπ βξίζθεηαη ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο if.  

 ύληαμε Δληνιήο: 

     If (ζπλζήθε ειέγρνπ): 

         εληνιέο 



Παξάδεηγκα   Γνκή επηινγήο if 

(ΑΝ)  

  #πξόγξακκα εκθάληζεο πξνεηδνπνίεζεο αξλεηηθνύ 
πνζνύ.  

a = input('Γώζε έλα πνζό')  

if a <0:  

    print "ΠΡΟΟΥΖ ην πνζό είλαη αξλεηηθό"   

 



ύλζεηε δνκή επηινγήο  

 
 Αλ, αλάινγα κε ηελ απνηίκεζε κηαο ζπλζήθεο, ζέινπκε λα 

εθηειεζηνύλ δηαθνξεηηθέο αθνινπζίεο εληνιώλ, ηόηε 
κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε δνκή επηινγήο 
if…else (AN…ΑΛΛΗΧ).  

 Αλ ηζρύεη ε ζπλζήθε (έρεη ηηκή TRUE), ζα εθηειεζηεί ε Α 
νκάδα εληνιώλ ηεο if, αιιηώο (αλ δελ ηζρύεη-έρεη ηηκή 
FALSE), ζα εθηειεζηεί ε Β νκάδα εληνιώλ ηεο else.  

 Ζ εληνιή ειέγρνπ if …. else (ΑΝ_ΑΛΛΗΧ) ζπληάζζεηαη:  

if <ζπλζήθε ειέγρνπ>:  

 #εληνιέο πνπ ζα εθηειεζζνύλ, αλ ε ζπλζήθε ειέγρνπ είλαη 
αιεζήο  

else:  

 #εληνιέο πνπ ζα εθηειεζζνύλ αλ ε ζπλζήθε ειέγρνπ είλαη 
ςεπδήο   

 



ύλζεηε δνκή επηινγήο  

 
 Οη δηαδνρηθέο εληνιέο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εζνρή αλήθνπλ 

ζην ίδην κπινθ. Οη εζνρέο κπαίλνπλ απηόκαηα, αλ 
παηήζνπκε Enter κεηά ην ζύκβνιν ηεο άλσ θαη θάησ 
ηειείαο “:”. Γελ πξέπεη λα δηαγξάςνπκε απηά ηα θελά 
δηαζηήκαηα.  



 

Παξάδεηγκα ύλζεηεο δνκήο 

επηινγήο  

  Να γξαθεί πξόγξακκα πνπ λα δηαβάδεη ηηο ειηθίεο δύν αηόκσλ 
Α θαη Β. ηε ζπλέρεηα, λα ζπγθξίλεη ηηο ειηθίεο ησλ δύν αηόκσλ 
θαη, αλ ε ειηθία ηνπ Α είλαη κεγαιύηεξε ηνπ Β, λα εκθαλίδεη ζηελ 
νζόλε ην κήλπκα: "Ζ ειηθία Α είλαη κεγαιύηεξε από ηε Β". 
Γηαθνξεηηθά, λα εκθαλίδεη ζηελ νζόλε ην κήλπκα "Ζ ειηθία Α 
είλαη κηθξόηεξε ή ίζε (<=) ηεο ειηθίαο Β".  

 

# ύγθξηζε ελόο αξηζκνύ Α σο πξνο έλαλ αξηζκό Β.  

a = input ("Γώζε ηελ ειηθία ηνπ Α αηόκνπ: ")  

b = input ("Γώζε ηελ ειηθία ηνπ Β αηόκνπ:")  

if a > b:  

 print "Ζ ειηθία Α είλαη κεγαιύηεξε από ηε Β"  

else:  

 print "Ζ ειηθία Α είλαη κηθξόηεξε ή ίζε (<=) ηεο ειηθίαο Β"   

 



Πνιιαπιή Επηινγή:  

 Ζ Python πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα γηα ζύληαμε 

ζύλζεησλ δνκώλ επηινγήο κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο 

elif. Ζ ζύληαμε είλαη ε εμήο:  

if <ζπλζήθε>:  

 <εληνιέο>  

elif <ζπλζήθε2>:  

 <εληνιέο_2>  

else:  

 <εληνιέο_3>   

 



Δξαζηεξηόηεηα: Πνιιαπιή επηινγή  

 Να γξαθεί πξόγξακκα πνπ λα δηαβάδεη ηνλ θσδηθό ζπλαγεξκνύ 
(ππνζέηνπκε όηη είλαη αξηζκνί από 1 έσο 50 πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 
δπλαηά ζεκεία ειέγρνπ ελόο ζπηηηνύ) θαη λα ηππώλεη αλάινγν 
κήλπκα ζρεηηθά κε ηε δώλε πνπ ηνλ πξνθάιεζε. Τπνζέηνπκε όηη ζηε 
δώλε 1 αλήθνπλ νη θσδηθνί 1 έσο θαη 10, ζηε Εώλε 2 νη θσδηθνί 11 
έσο θαη 20 θαη ζηε δώλε 3 νη κεγαιύηεξνη ηνπ 20.  

 

#Πξόγξακκα εληνπηζκνύ δώλεο ζπλαγεξκνύ  

alarm = input("Γώζε έλαλ θσδηθό ζπλαγεξκνύ: ")  

if alarm > 20:  

 z=3  

elif alarm>10:  

 z=2  

else:  

 z=1  

print "Πξόβιεκα από ηε δώλε: ", z  

print "ηέινο"   

 



Δξαζηεξηόηεηα: Δνκή επηινγήο - 

εκθσιεπκέλεο δνκέο επηινγήο  
# Πξόγξακκα ειέγρνπ ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο,     

# Γεδνκέλα: Ο Γείθηεο UV απνηειεί δηεζλώο έλα κέγεζνο έθθξαζεο ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηεο # ειηαθήο 
ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο πνπ θζάλεη ζην έδαθνο  

# Όξηα θηλδύλνπ: 0-5.9 ειάρηζηνο ή κηθξόο, 6-10.9 Μεγάινο-Πνιύ κεγάινο, >=11 <=15  

 # Αθξαία θαηάζηαζε  

 

uv = input(' Παξαθαιώ δώζε έλαλ αξηζκό έθζεζεο δείθηε UV: ')  

if uv<=15:  # Δκθσιεπκέλν if  

 if uv>= 11:  

  print ' Αθξαία θαηάζηαζε θηλδύλνπ '  

 else:  

  if uv>= 6:  

   print ' Μεγάινο ή Πνιύ κεγάινο θίλδπλνο '  # γηα 6<= uv < 11  

  else:  

   if uv>= 0:   

          print 'Διάρηζηνο ή κηθξόο θίλδπλνο'    # γηα uv 0 <= uv < 6  

else:    # γηα uv >15  

 print 'Ο αξηζκόο πνπ έδσζεο ππεξβαίλεη ην 15. Με απνδεθηή ηηκή!'   

 



Α) Μειεηήζηε ην παξαπάλσ πξόγξακκα.  

Ση ζα ηππώζεη ην παξαθάησ πξόγξακκα γηα ηηκέο 1, 7, 

9, 16;  

Ση πηζηεύεηε όηη θάλεη ην πξόγξακκα;  

 

Β) Να ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια ην παξαθάησ 

πξόγξακκα, ώζηε λα πεξηέρεη θαη ηελ πεξίπησζε 

πνπ ν ρξήζηεο δώζεη, θαηά ιάζνο, σο βαζκό έλαλ 

αξλεηηθό αξηζκό.  



4.1.3 Δνκή επαλάιεςεο 

(for θαη while)  
πρλά ζε έλα πξόγξακκα, κηα νκάδα εληνιώλ είλαη αλαγθαίν 

λα εθηειείηαη πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο. Τπάξρνπλ δύν 
ηύπνη επαλαιήςεσλ:  

 Οη πξνθαζνξηζκέλνη, όπνπ ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ 
είλαη δεδνκέλν, πξηλ αξρίζνπλ νη επαλαιήςεηο.  

 Οη κε πξνθαζνξηζκέλνη, όπνπ ην πιήζνο ησλ 
επαλαιήςεσλ θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 
ησλ εληνιώλ ηνπ ζώκαηνο ηεο επαλάιεςεο. 

 ηε Python, ρξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή for γηα έλαλ 
θαζνξηζκέλν αξηζκό επαλαιήςεσλ, ελώ ε εληνιή while 
εθηειείηαη ππό ζπλζήθε, όζν απηή είλαη αιεζήο.  

 ηελ εληνιή for ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλάξηεζε range() γηα 
ηνλ θαζνξηζκό ησλ επαλαιήςεσλ.  

 



Η δνκή επαλάιεςεο for 
• ύληαμε εληνιήο: 

for onoma_metavlitis in range (αξρή, κέρξη, βήκα):  

Δληνιή_1  

…..  

Δληνιή_λ   

 H ζπλάξηεζε range() ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππόδεημε ηνπ 
αξηζκνύ ησλ επαλαιήςεσλ πνπ ζα εθηειεζηνύλ. Ζ δνκή ηεο είλαη 
ηεο κνξθήο range(αξρή, κέρξη, βήκα), όπνπ αρχή, μέχρι, βήμα 
αθέξαηνη αξηζκνί. Οη ελδείμεηο ηεο αρχής θαη ηνπ βήματος δελ είλαη 
ππνρξεσηηθέο θαη, αλ δελ αλαθέξνληαη, ζα αξρίζεη από 0 θαη ζα 
ζπλερίζεη κε βήκα 1. Αληίζεηα ε έλδεημε μέχρι πξέπεη πάληα λα 
αλαθέξεηαη.  

 range(10), παξάγεη ηε ιίζηα: [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9].  

 range(1, 8), παξάγεη ηε ιίζηα: [1,2,3,4,5,6,7]  

 range(8, -1, -1), παξάγεη ηε ιίζηα [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]  

 range(0, 35, 5) παξάγεη ηε ιίζηα: [0,5,10,15,20,25,30]  



Παξάδεηγκα: Υξήζε ηεο 

εληνιήο for  

 Να γξαθεί αιγόξηζκνο θαη ην αληίζηνηρν πξόγξακκα ζε 

γιώζζα Python πνπ λα ππνινγίδεη ην άζξνηζκα ησλ 

πεξηηηώλ αξηζκώλ από ην 1 έσο θαη ην 100.  

 

 Πξόγξακκα ζε Python:  

# Πξόγξακκα αζξνίδσ πεξηηηνύο  

athroisma = 0  

for i in range(1,100,2):  

    athroisma = athroisma + i  

print ' To απνηέιεζκα είλαη ', athroisma   

 



Δνκή Επαλάιεςεο while  

(ή Όζν <ζπλζήθε> επαλάιαβε)  
 Ζ while ρξεζηκνπνηείηαη γηα κε πξνθαζνξηζκέλν αξηζκό επαλαιήςεσλ.  

 ε θάζε επαλάιεςε (ζηελ αξρή) πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ηεο 
ζπλζήθεο, πξηλ από ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ ηνπ βξόρνπ, πξάγκα πνπ 
ζεκαίλεη όηη ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ εθηειεζηνύλ νη εληνιέο ηνπ 
βξόρνπ.  

 
Αξρηθή ηηκή κεηαβιεηήο  

while νλνκα_κεηαβιεηήο <ζπλζήθε>:  

Δληνιή_1  

….  

Δληνιή_θ  

 

 Θα πξέπεη κέζα ζην κπινθ εληνιώλ λα ππάξρεη θαηάιιειε εληνιή, ώζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη όηη θάπνηα ζηηγκή ε ζπλζήθε ζα γίλεη ςεπδήο θαη ζα 
δηαθνπεί ν βξόρνο. Γηαθνξεηηθά ν βξόρνο δε ζα ηεξκαηίδεη.  

 Ζ κεηαβιεηή πνπ ειέγρεη ηε ζπλζήθε ηνπ βξόρνπ πξέπεη λα έρεη ήδε 
αξρηθά  κηα ηηκή, ώζηε αλάινγα λα εθηειεζηεί ή όρη ν βξόρνο.   

 



Λεηηνπξγία ηεο εληνιήο 

while: 
 

 
Παξάδεηγκα  

# Πξόγξακκα επαλάιεςεο while  

x = 40 # αξρηθή ηηκή ζηε κεηαβιεηή x  

while x < 50 : # έιεγρνο ηεο επαλάιεςεο  

    x = x + 1 # αύμεζε ηνπ κεηξεηή  

    print x  

print x  



Παξάδεηγκα εληνιήο while: 

 Μηα ζπλήζεο εθαξκνγή ηνπ while βξόρνπ είλαη λα ειέγρεη 
ηελ εγθπξόηεηα ησλ δεδνκέλσλ εηζόδνπ από ην ρξήζηε.  

 

 Παξάδεηγκα:  

 πκπιήξσζε θαηάιιεια ηελ παξαθάησ ζπλζήθε, έηζη ώζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη όηη ν ρξήζηεο ζα εηζάγεη ηειηθά ηελ ηηκή 0-
20 γηα ην βαζκό ζην κάζεκα Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο.  

 

#Έιεγρνο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ  

choice = input(' Γώζηε ην βαζκό ζην κάζεκα Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο')  

while …….. ……… ……...:  

        choice = input ('Παξαθαιώ δώζηε έγθπξε ηηκή ')   

 



Δξαζηεξηόηεηα: Δνκή 

επαλάιεςεο  

 Βξείηε ηη θάλεη ην παξαθάησ πξόγξακκα θαη δώζηε κε κία 

πξόηαζε έλα ραξαθηεξηζηηθό ηίηιν.  

 εκείσζε: H εληνιή "import random" εηζάγεη κηα 

βηβιηνζήθε ζπλαξηήζεσλ γηα ηελ παξαγσγή ηπραίσλ 

αξηζκώλ. Ζ ζπλάξηεζε random επηζηξέθεη έλαλ ηπραίν 

δεθαδηθό αλάκεζα ζην 0.0 θαη ζην 1.0 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 0.0, αιιά όρη ηνπ 1.0). Ζ 

ζπλάξηεζε randint παίξλεη σο παξακέηξνπο έλα θάησ θαη 

έλα άλσ όξην θαη επηζηξέθεη έλαλ αθέξαην κεηαμύ απηώλ 

ησλ νξίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ ησλ δύν.  



import random  

thenum = random.randint(1,10)  

print "Φήθηζα έλαλ από ηνπο 10 ππνςεθίνπο γηα πξόεδξν 15κεινύο"  

print "Μπνξείο λα καληέςεηο ηνλ αύμνληα αξηζκό απηνύ πνπ ςήθηζα"  

guess = 0  

while guess != thenum:   

guess = input("Γώζε αξηζκό: ")  

if guess>thenum:  

print "Έδσζεο κεγαιύηεξν αξηζκό"  

elif guess<thenum:  

print "Έδσζεο κηθξόηεξν αξηζκό"  

else:  

print "Σνλ βξήθεο! "   

 



Δξαζηεξηόηεηα: Δκθσιεπκέλε 

δνκή επαλάιεςεο  
ε έλαλ αζιεηηθό καζεηηθό αγώλα ζηίβνπ, ζην αγώληζκα ηνπ 

κήθνπο, ζπκκεηέρνπλ ζηνπο πξνθξηκαηηθνύο 20 καζεηέο 
από όια ηα ζρνιεία ηεο Πεξηθέξεηαο. ηνλ ηειηθό πεξλνύλ 
όζνη καζεηέο ζεκεηώζνπλ επίδνζε κεγαιύηεξε ή ίζε από 
4.5 κέηξα. Κάζε αζιεηήο έρεη 3 πξνζπάζεηεο. Αλ 
ζεκεηώζεη επίδνζε ίζε ή κεγαιύηεξε από ην όξην 
πξόθξηζεο, ζηακαηάεη ηηο πξνζπάζεηεο. Να γξαθεί 
αιγόξηζκνο θαη ζηε ζπλέρεηα αληίζηνηρν πξόγξακκα ζε 
Python, πνπ λα δηαβάδεη ηηο επηδόζεηο ησλ αικάησλ θάζε 
αζιεηή θαη λα ππνινγίδεη ηελ θαιύηεξε επίδνζή ηνπ. Να 
ειέγρεη δίλνληαο αλάινγν κήλπκα ζηελ νζόλε αλ ν 
αζιεηήο πξνθξίζεθε ή όρη ζηνλ ηειηθό θαη ηειηθά λα 
εκθαλίδεη ζηελ νζόλε, πόζνη αζιεηέο πξνθξίζεθαλ θαη 
πνηα ήηαλ ε θαιύηεξε επίδνζε πνπ ζεκεηώζεθε.  



Ο αιγόξηζκνο: 
max_alma← 0  

count_athletes← 0  

Γηα i=1 κέρξη 20  

max_epidosi← 0  

prospatheia← 1  

Όζν prospatheia<=3 θαη max_epidosi<4.5 επαλάιαβε  

Εκθάληζε (“αγσλίδεηαη ν”,i, “νο αζιεηήο ζηελ”,prospatheia, “ε   

πξνζπάζεηα. Δώζε ηελ επίδνζε ηνπ αζιεηή:”)  

Δηάβαζε epidosi  

Αλ max_epidosi<epidosi ηόηε  

max_epidosi← epidosi  

Σέινο _αλ  

Αλ epidosi>=4.5 ηόηε  

Εκθάληζε 'O',i,'νο αζιεηήο πξνθξίζεθε κε άικα ζηα',epidosi,'κ.'  

count_athletes=count_athletes+1  

Tέινο_αλ  

prospatheia=prospatheia+1  

Σέινο_Επαλάιεςεο  

Αλ epidosi < 4.5 ηόηε  

Εκθάληζε ('Ο',i,'νο αζιεηήο δελ πξνθξίζεθε. Σν θαιύηεξν άικα ηνπ 
ήηαλ:',max_epidosi)  

Αλ max_alma<max_epidosi ηόηε  

max_alma=max_epidosi  

Σέινο_Επαλάιεςεο  

Εκθάληζε ('Tειηθά πξνθξίζεθαλ',count_athletes,'αζιεηέο')  

Εκθάληζε ( 'H θαιύηεξε επίδνζε πνπ ζεκεηώζεθε ήηαλ',max_alma,’m.’)  

Σέινο πξόθξηζε ζην ζηίβν θαη εύξεζε θαιύηεξεο επίδνζεο   
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