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Ορισµοί  κεφαλαίου  
Τµηµατικός προγραµµατισµός ονοµάζεται η τεχνική σχεδίασης και ανάπτυξης των 
προγραµµάτων ως ένα σύνολο από απλούστερα τµήµατα προγραµµάτων. 
 
Όταν ένα τµήµα προγράµµατος επιτελεί ένα αυτόνοµο έργο και έχει γραφεί χωριστά από το 
υπόλοιπο πρόγραµµα, τότε αναφερόµαστε σε υποπρόγραµµα (subprogram). 
 
Μία παράµετρος είναι µία µεταβλητή που επιτρέπει το πέρασµα της τιµής της από ένα 
τµήµα προγράµµατος σε ένα άλλο. 
 
Η συνάρτηση είναι ένας τύπος υποπρογράµµατος που υπολογίζει και επιστρέφει µόνο µία 
τιµή µε το όνοµά της (όπως οι µαθηµατικές συναρτήσεις). 
 
Η διαδικασία είναι ένας τύπος υποπρογράµµατος που µπορεί να εκτελεί όλες τις λειτουργίες 
ενός προγράµµατος. 

 
Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου 

 
Χαρακτηριστικά υποπρογραµµάτων 

� Κάθε υποπρόγραµµα έχει µόνο µία είσοδο και µία έξοδο. Στην πραγµατικότητα 
κάθε υποπρόγραµµα ενεργοποιείται µε την είσοδο 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. 

� 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. 

� 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.  

 
Πλεονεκτήµατα τµηµατικού προγραµµατισµού 

� ∆ιευκολύνει την ανάπτυξη του αλγορίθµου και του αντιστοίχου προγράµµατος.  
� ∆ιευκολύνει την κατανόηση και διόρθωση του προγράµµατος.  
� Απαιτεί λιγότερο χρόνο και προσπάθεια στη συγγραφή του προγράµµατος.  
� Επεκτείνει τις δυνατότητες των γλωσσών προγραµµατισµού.  
 

Τα υποπρογράµµατα “καλούνται” είτε από το κυρίως πρόγραµµα, είτε από άλλα 
υποπρογράµµατα. Έτσι για παράδειγµα είναι πιθανό το κυρίως πρόγραµµα να καλέσει το 
υποπρόγραµµα που κάνει την επεξεργασία των αποτελεσµάτων, και αυτό µε την σειρά του να 
καλέσει ένα άλλο υποπρόγραµµα, το οποίο θα υπολογίζει τον µικρότερο αριθµό από µια 
οµάδα αριθµών.  
Το κάθε υποπρόγραµµα χρειάζεται να επικοινωνεί µε το κυρίως πρόγραµµα, ή µε το 
υποπρόγραµµα που το κάλεσε. Για να µπορεί να γίνει η επικοινωνία, τα υποπρογράµµατα 
δέχονται κάποιες τιµές στην είσοδό τους και επιστρέφουν κάποιες άλλες τιµές στο τέλος. Οι 
τιµές αυτές που περνούν από το ένα υποπρόγραµµα στο άλλο λέγονται παράµετροι.  
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Κατηγορίες υποπρογραµµάτων 
� Συναρτήσεις:  

� Μπορούν να έχουν ως είσοδο πολλές µεταβλητές (αριθµό, λογικές, χαρακτήρες)  
� Υπολογίζουν και επιστρέφουν µόνο µία τιµή (αριθµό, λογικές, χαρακτήρες)  
� ∆εν µπορούν να διαβάσουν, γράψουν, εκτυπώσουν δεδοµένα αλλά ούτε και να 

να κάνουν επεξεργασία σε δεδοµένα αποθηκευµένα σε ένα πίνακα. 
� Εκτελούνται µόνο την εµφάνιση του ονόµατός τους  
� ∆ηλώνονται στο τέλος του κυρίως προγράµµατος  
� Οι πραγµατικές παράµετροι «περνούν» στις τυπικές, κατά την κλήση µίας 

συνάρτησης, µε τιµή (by value). Αυτό σηµαίνει ότι οι τιµές των πραγµατικών 
παραµέτρων αντιγράφονται στις τυπικές και οποιαδήποτε τροποποίησή τους 
εντός της συνάρτησης, δεν έχει καµία επιρροή στις πραγµατικές παραµέτρους. 

� ∆ιαδικασίες:  
� Μπορούν να έχουν ως είσοδο πολλές µεταβλητές (αριθµό, λογικές, χαρακτήρες)  
� Μπορούν να εκτελέσουν όλες τις ενέργειες ενός κανονικού προγράµµατος 

(διάβασµα, εκτύπωση, υπολογισµοί, επεξεργασία δεδοµένων πίνακα)  
� Εκτελούνται µε την χρήση τις εντολής ΚΑΛΕΣΕ η οποία ακολουθείται από το 

όνοµα της διαδικασίας  
� ∆ηλώνονται στο τέλος του κυρίως προγράµµατος  
� Οι πραγµατικές παράµετροι «περνούν» στις τυπικές, κατά την κλήση µίας 

διαδικασίας, µε αναφορά (by reference). Αυτό σηµαίνει ότι οι τυπικές 
παράµετροι αποτελούν δείκτες προς τις πραγµατικές παραµέτρους και 
οποιαδήποτε τροποποίησή τους εντός της διαδικασίας, τροποποιεί και την τιµή 
της πραγµατικής παραµέτρου. 

 

∆ήλωση συνάρτησης 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ όνοµα_συνάρτησης (λίστα παραµέτρων):τύπος συνάρτησης  
ΣΤΑΘΕΡΕΣ  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  
ΑΡΧΗ  
......  
όνοµα_συνάρτησης ���� έκφραση            !  Υποχρεωτικά 
......  
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ  

Κλήση συνάρτησης 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όνοµα_προγράµµατος  
Τµήµα δηλώσεων  
ΑΡΧΗ  
   ......  
   Αποτέλεσµα ���� όνοµα_συνάρτησης(λίστα παραµέτρων)  
   Εµφάνισε όνοµα_συνάρτησης(λίστα παραµέτρων)  
   ......  
ΤΕΛΟΣ Όνοµα_προγράµµατος  
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Παράδειγµα δήλωσης συνάρτησης 
Έστω πως θέλουµε µια συνάρτηση η οποία να υπολογίζει τον µικρότερο από δυο ακέραιους 
αριθµούς. Η συνάρτηση αυτή θα δέχεται ως παραµέτρους δυο ακέραιους αριθµούς και θα 
επιστρέφει τον µικρότερο, δηλαδή έναν ακέραιο αριθµό.  
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ µικρότερος(αριθµός1,αριθµός2):ΑΚΕΡΑΙΑ  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: αριθµός1,αριθµός2  
ΑΡΧΗ  
   ΑΝ αριθµός1<αριθµός2 ΤΟΤΕ µικρότερος�αριθµός1  
   ΑΛΛΙΩΣ µικρότερος�αριθµός2  
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ  

Παράδειγµα κλήσης συνάρτησης 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ παράδειγµα1  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ:x,y  
ΑΡΧΗ  
   ∆ΙΑΒΑΣΕ x,y  
   ΕΜΦΑΝΙΣΕ µικρότερος(x,y)  
ΤΕΛΟΣ παράδειγµα1  

∆ήλωση διαδικασίας 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Όνοµα_διαδικασίας (λίστα παραµέτρων)  
Τµήµα δηλώσεων  
ΑΡΧΗ  
   εντολές  
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

Κλήση διαδικασίας 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όνοµα_προγράµµατος  
Τµήµα δηλώσεων  
ΑΡΧΗ  
   ......  
   ΚΑΛΕΣΕ όνοµα_διαδικασίας(λίστα παραµέτρων)  
   ......  
ΤΕΛΟΣ Όνοµα_προγράµµατος  

Παράδειγµα δήλωσης διαδικασίας  
Έστω πως θέλουµε µια διαδικασία η οποία να διαβάζει 10 πραγµατικούς αριθµούς και να 
τους αποθηκεύει σε έναν µονοδιάστατο πίνακα. Η διαδικασία αυτή θα δέχεται ως παράµετρο 
έναν µονοδιάστατο πίνακα 10 θέσεων.  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Εισαγωγή_σε_πίνακα(Πίνακας1)  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:Πίνακας1[10] 
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i  

ΑΡΧΗ  
   ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10   
        ∆ΙΑΒΑΣΕ Πίνακας1[i]   
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

Παράδειγµα κλήσης διαδικασίας 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ παράδειγµα2  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  
    ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:Α[10]  
ΑΡΧΗ  

ΚΑΛΕΣΕ Εισαγωγή_σε_πίνακα(Α)  
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ παράδειγµα2  

 


