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Ορισµοί κεφαλαίου 

Αλγόριθµος είναι µια πεπερασµένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων και εκτελέσιµων 
σε πεπερασµένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήµατος.  

Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου 

Κριτήρια Αλγορίθµων:  
1. Είσοδος: Ένας αλγόριθµος µπορεί να δέχεται ως είσοδο µία η περισσότερες τιµές 

δεδοµένων, ή µπορεί να µην δέχεται και τίποτα ως είσοδο.  
2. Έξοδος: Ένας αλγόριθµος πρέπει να δηµιουργεί τουλάχιστον µία τιµή δεδοµένων ως 

έξοδο.  
3. Καθοριστικότητα: Κάθε εντολή θα πρέπει να καθορίζεται πολύ συγκεκριµένα, χωρίς να 

υπάρχει αµφιβολία για τον τρόπο εκτέλεσής της.  
4. Περατότητα: Ο αλγόριθµος θα πρέπει να τελειώνει ύστερα από έναν πεπερασµένο 

αριθµό βηµάτων-εντολών.  
5. Αποτελεσµατικότητα: Κάθε εντολή του αλγόριθµου θα πρέπει να είναι απλή ώστε να 

µπορεί να εκτελεστεί.  
 
Η πληροφορική µελετάει τους αλγόριθµους από τις εξής σκοπιές:  

1. Υλικού  
2. Γλωσσών προγραµµατισµού  
3. Θεωρητική  
4. Αναλυτική  

 
Οι αλγόριθµοι µπορούν να αναπαρασταθούν µε τους εξής τρόπους:  

1. Ελεύθερο κείµενο (επικίνδυνο για την αποτελεσµατικότητα)  
2. ∆ιαγράµµατα (εγκαταλείπεται σιγά σιγά αυτός ο τρόπος)  ∆ιάγραµµα Ροής 
3. Φυσική γλώσσα κατά βήµατα (επικίνδυνο για την καθοριστικότητα)  
4. Κωδικοποίηση (κείµενο µε δεσµευµένες λέξεις)  

 
 
Αναπαράσταση αλγορίθµων µε διαγράµµατα:  
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Στοιχεία ψευδογλώσσας:  
1. Μεταβλητές: Μπορούν να µεταβάλλονται κατά την διάρκεια εκτέλεσης του 
αλγορίθµου. ∆ιακρίνονται σε: 

a. Αριθµητικές: που αποθηκεύουν τιµές όπως 70, -32,5 κ.ο.κ. Ακέραιες ή 
Πραγµατικές στην ψευδογλώσσα ανάλογα µε το είδος της τιµής. 

b. Αλφαριθµητικές: που αποθηκεύουν τιµές όπως "Ιάσονας", " abc " κ.ο.κ. 
Χαρακτήρες στην ψευδογλώσσα.  

c. Λογικές: µε τιµή αληθής ή ψευδής 
Τα ονόµατα των µεταβλητών µπορούν να περιλαµβάνουν πεζά ή κεφαλαία γράµµατα, αριθµούς 
και το χαρακτήρα κάτω παύλα ( _ ). Το όνοµα πρέπει να ξεκινά από χαρακτήρα και όχι αριθµό 
χωρίς κενά. Αν επιθυµούµε την ύπαρξη δυο λέξεων τότε χρησιµοποιείται ή κάτω παύλα π.χ. 
Μέγιστη_Τιµή. ∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί ως όνοµα µεταβλητής κάποια από τις 
δεσµευµένες λέξεις της γλώσσας προγραµµατισµού ή ακόµη και της ψευδογλώσσας που 
χρησιµοποιείται για την απεικόνιση του αλγορίθµου  

Ουσιαστικά, χρησιµοποιούµε µια µεταβλητή για να αποθηκεύσουµε σε αυτήν κάποια 

τιµή (είσοδο δεδοµένων από το χρήστη ή το αποτέλεσµα κάποιας έκφρασης). Όταν 

χρησιµοποιούµε την µεταβλητή επικαλούµαστε την τιµή που αυτή περιέχει  

Αποδεκτά ονόµατα µεταβλητών: τιµή1, µέσος_όρος, ΜέγιστηΤιµή, Α10  

Μη αποδεκτά ονόµατα µεταβλητών: 12a, µέση τιµή  

2. Σταθερές: Πρόκειται για προκαθορισµένες τιµές που παραµένουν αµετάβλητες κατά την 
εκτέλεση του αλγορίθµου. Και αυτές διακρίνονται σε αριθµητικές, αλφαριθµητικές και λογικές.  
3. Τελεστές:  

a. Αριθµητικοί: +, -, *, /, ^ για την ύψωση σε δύναµη π.χ. το 8
2 
συµβολίζεται µε 

8^2. Ακόµη υπάρχουν και οι τελεστές div και mod. Ο τελεστής div επιστρέφει το 
πηλίκο της διαίρεσης δυο αριθµών και το mod το υπόλοιπο αντίστοιχα. Έτσι, 13 
div 3 = 4 ενώ 13 mod 3 = 1. Ο τελεστής mod χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις 
όπου πρέπει να διερευνηθεί αν κάποιος αριθµός είναι άρτιος ή περιττός, δηλαδή 
αν είναι πολλαπλάσιο του 2 ή όχι. Έτσι, 4 mod 2 = 0 ενώ 13 mod 2 = 1 .  

b. Συγκριτικοί: >, <, >= , <=, = και <>  
c. Λογικοί: και, ή, όχι οι οποίοι συνδέουν συνθήκες. Το αποτέλεσµα είναι πάντα µια 

λογική τιµή: αληθής ή ψευδής  
4. Εκφράσεις: Συνδυασµοί µεταβλητών ή σταθερών και τελεστών. Το αποτέλεσµα µιας 
έκφρασης αποδίδεται σε µια µεταβλητή µε εκχώρηση τιµής π.χ. τιµή ← α + β , όπου το 
αποτέλεσµα του αθροίσµατος των τιµών των µεταβλητών α και β θα εκχωρηθεί στη µεταβλητή 
τιµή (το βελάκι δείχνει την ενέργεια). Η τελική τιµή µια εκχώρησης εξαρτάται από την ιεραρχία 
των πράξεων (Προτεραιότητα: ^ � * / mod div � + -) και τις παρενθέσεις. Πάντα στο 
αριστερό µέλος µιας έκφρασης εκχώρησης τιµής είναι µία µεταβλητή!  
 
          Αποδεκτές εκφράσεις: τιµή  5, τιµή  "αρκετά", τιµή  α * β, τιµή  τιµή + 3  
         Μη αποδεκτές εκφράσεις: τιµή  5 + "χ", τιµή  ασ  6, α + τιµή  6 
 
 
Ένας αλγόριθµος διατυπωµένος σε ψευδογλώσσα αρχίζει πάντα µε τη λέξη Αλγόριθµος 
συνοδευόµενη µε το όνοµα του αλγορίθµου και τελειώνει µε τη λέξη Τέλος συνοδευόµενη 
επίσης µε το όνοµα του αλγορίθµου.  
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Πχ: Αλγόριθµος Πρώτη_Άσκηση  
.......  
.......  
.......  
Τέλος Πρώτη_Άσκηση 
 

Η εντολή ∆ιάβασε ακολουθείται πάντα από µία ή περισσότερες µεταβλητές και εισάγει στις 
µεταβλητές αυτές δεδοµένα κυρίως από πληκτρολόγηση.  
πχ. Αλγόριθµος Πρώτη_Άσκηση  
∆ιάβασε x  
.......  
.......  
Τέλος Πρώτη_Άσκηση 
 

Η εντολή Εµφάνισε ακολουθείται πάντα από µία ή περισσότερες µεταβλητές και εµφανίζει το 
περιεχόµενο των µεταβλητών αυτών στην οθόνη.  
πχ. Αλγόριθµος Πρώτη_Άσκηση  
∆ιάβασε x  
Εµφάνισε x  
.......  
Τέλος Πρώτη_Άσκηση  
 

Η εντολή Εκτύπωσε ακολουθείται πάντα από µία ή περισσότερες µεταβλητές και εκτυπώνει το 
περιεχόµενο των µεταβλητών αυτών στον εκτυπωτή.  
πχ. Αλγόριθµος Πρώτη_Άσκηση  
∆ιάβασε x  
Εµφάνισε x  
Εκτύπωσε x  
Τέλος Πρώτη_Άσκηση 
 

 
∆οµές ενός αλγορίθµου: 

1. ∆οµή ακολουθίας  
2. ∆οµή επιλογής 
3. ∆οµή επανάληψης 

 
Η δοµή ακολουθίας είναι απλή και συνίσταται στην σειριακή εκτέλεση των εντολών-βηµάτων 
του αλγορίθµου. πχ. στον αλγόριθµο  
Αλγόριθµος Πρώτη_Άσκηση  
∆ιάβασε x,y  
z← x+y  
Εκτύπωσε z  
Τέλος Πρώτη_Άσκηση  
όλες οι εντολές εκτελούνται η µία µετά την άλλη σειριακά. 
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Η δοµή επιλογής χρησιµοποιείται όταν έχουµε να επιλέξουµε µεταξύ 2 ή περισσοτέρων 
δρόµων για την λύση ενός προβλήµατος.  
 
Η βασική εντολή σε µια δοµή επιλογής είναι η εντολή:  
Αν συνθήκη  
     τότε  
     εντολή1 εντολή2 .......... εντολή ν  
Τέλος_αν  
 
Αλγόριθµος 
Έυρεση_απόλυτου_αριθµού  
   ∆ιάβασε αριθµός  
   Αν αριθµός < 0 τότε  
        αριθµός ← αριθµός * (-1)  
   Τέλος_Αν  
   Εκτύπωσε αριθµός  
Τέλος 
Έυρεση_απόλυτου_αριθµού  

 
Η µορφή της σύνθετης επιλογής έχει ως εξής:  
Αν συνθήκη τότε  
     εντολή1 
 εντολή2 
 ..........  
 εντολή ν  
Αλλιώς  
 εντολήΑ  
 εντολήΒ 
 .......... 
 εντολή µ  
Τέλος_αν  
Οι εντολές 1...ν θα εκτελεστούν στην περίπτωση που είναι αληθής η συνθήκη  
Οι εντολές Α...µ θα εκτελεστούν στην περίπτωση που δεν είναι αληθής η συνθήκη  
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Αλγόριθµος 
Έυρεση_µεγαλύτερου_αριθµού  
  ∆ιάβασε αριθµός1, αριθµός2 
  Αν αριθµός1 < αριθµός2 τότε 
       αριθµός ← αριθµός2 
    Αλλιώς 
       αριθµός ← αριθµός1 
  Τέλος_Αν 
  Εκτύπωσε αριθµός 
Τέλος 
Έυρεση_µεγαλύτερου_αριθµού 
 
 
 

Η δοµή της πολλαπλής επιλογής συντάσσεται ως εξής:   

Αν συνθήκη1 τότε   
    οµάδα εντολών1   
Αλλιώς_αν συνθήκη2   
    οµάδα εντολών2   
Αλλιώς_αν συνθήκη3   
    οµάδα εντολών3   
Αλλιώς   
   οµάδα εντολών4   
Τέλος_αν   

   
Αλγόριθµος Βαθµός_µαθητή    
   ∆ιάβασε βαθµός    
   Αν βαθµός < 9,5 τότε    
        Εκτύπωσε "Απορρίπτεται"    
     Αλλιώς_Αν βαθµός < 16 τότε    
        Εκτύπωσε "Καλώς"    
    Αλλιώς_Αν βαθµός < 18 τότε    
        Εκτύπωσε "Λίαν καλώς"    
    Αλλιώς_Αν βαθµός < 20 τότε    
        Εκτύπωσε "Άριστα"    
    Αλλιώς    
        Εκτύπωσε "Λάθος δεδοµένο"    
   Τέλος_Αν    
Τέλος Βαθµός_µαθητή    
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Πολλές φορές χρειάζεται να τοποθετήσουµε µια δοµή επιλογής µέσα σε µια άλλη 
(εµφωλευµένη δοµή επιλογής).  
Αν συνθήκη1 τότε  
     Αν συνθήκη2 τότε  οµάδα εντολών1  
         αλλιώς οµάδα εντολών2  
     Τέλος_αν  
 αλλιώς  
     Αν συνθήκη3 τότε οµάδα εντολών3  
     αλλιώς οµάδα εντολών4  
     Τέλος_αν  
Τέλος_αν  
Αυτές οι δύο δοµές επιλογής βρίσκονται φωλιασµένες µέσα στην αρχική δοµή που 
είναι και αυτή επιλογής  
 
Παράδειγµα: Να διαβάζονται δύο αριθµοί που αντιστοιχούν στο ύψος και βάρος ενός 
άνδρα. Να εκτυπώνεται ότι ο άνδρας είναι “ελαφρύς”, αν το βάρος του είναι κάτω από 80 
κιλά, ή να εκτυπώνεται “βαρύς” στην αντίθετη περίπτωση. Επίσης να εκτυπώνεται “κοντός” 
αν το ύψος του είναι κάτω από 1.70, αλλιώς να εκτυπώνεται “ψηλός”.  
Αλγόριθµος Χαρακτηρισµός  
  ∆ιάβασε βάρος, ύψος  
  Αν βάρος < 80 τότε  
       Αν ύψος < 1.70 τότε εκτύπωσε ‘Ελαφρύς, κοντός’  
           αλλιώς εκτύπωσε ‘ελαφρύς, ψηλός’  
       Τέλος_αν  
  αλλιώς  
       Αν ύψος < 1.70 τότε εκτύπωσε ‘Βαρύς, κοντός’  
           αλλιώς εκτύπωσε ‘βαρύς, ψηλός’  
       Τέλος_αν  
  Τέλος_αν  
Τέλος Χαρακτηρισµός  
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Ιεραρχία λογικών τελεστών: όχι, και, ή 
 
Ας υποθέσουµε ότι x=10 και y=4 τότε  
x>3 είναι αληθής  
y<1 είναι ψευδής  
(x>3) και (y<1) είναι ψευδής  
(x>3) ή (y<1) είναι αληθής  
(x>3) και όχι (y<1) είναι αληθής  
(x=4) ή (y>4) είναι ψευδής 
 
Παράδειγµα: Να διαβάζονται δύο αριθµοί που αντιστοιχούν στο ύψος και βάρος ενός άνδρα. 
Να εκτυπώνεται ότι ο άνδρας είναι “ελαφρύς”, αν το βάρος του είναι κάτω από 80 κιλά, ή να 
εκτυπώνεται “βαρύς” στην αντίθετη περίπτωση. Επίσης να εκτυπώνεται “κοντός” αν το ύψος 
του είναι κάτω από 1.70, αλλιώς να εκτυπώνεται “ψηλός”.  
 
Αλγόριθµος Χαρακτηρισµός2  
  ∆ιάβασε βάρος, ύψος  
  Αν (βάρος < 80) και (ύψος < 1.70) τότε  
         εκτύπωσε ‘Ελαφρύς, κοντός’ 
    Αλλιώς_αν (βάρος < 80) και (ύψος >= 1.70) τότε  
        εκτύπωσε ‘ελαφρύς, ψηλός’           
    Αλλιώς_αν (βάρος >= 80) και (ύψος <1.70) τότε  
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        εκτύπωσε ‘Βαρύς, κοντός’  
    Αλλιώς     
        εκτύπωσε ‘βαρύς, ψηλός’  
  Τέλος_αν  
Τέλος Χαρακτηρισµός2  
 

∆οµή επανάληψης Για:  
Για µεταβλητή από αρχική τιµή µέχρι τελική τιµή µε_βήµα βήµα  
εντολές  
Τέλος_επανάληψης  
Στην περίπτωση που το βήµα είναι 1 τότε:  
Για µεταβλητή από αρχική τιµή µέχρι τελική τιµή  
εντολές  
Τέλος_επανάληψης  

Παράδειγµα χωρίς χρήση επαναληπτικής 
δοµής:  
Αλγόριθµος Π1  
  Εκτύπωσε 1  
  Εκτύπωσε 2  
  Εκτύπωσε 3  
  Εκτύπωσε 4  
  Εκτύπωσε 5  
  Εκτύπωσε 6  
  Εκτύπωσε 7  
  Εκτύπωσε 8  
  Εκτύπωσε 9  
  Εκτύπωσε 10  
Τέλος Π1  

Παράδειγµα µε την χρήση επαναληπτικής 
δοµής Για:  
Αλγόριθµος Π2  
  Για i από 1 µέχρι 10  
      Εκτύπωσε i  
  Τέλος_επανάληψης  
Τέλος Π2  

Η δοµή επανάληψης Για χρησιµοποιείται όταν ξέρουµε από την αρχή πόσες επαναλήψεις 
θα γίνουν.  
 
 
∆οµή επανάληψης Όσο...επανέλαβε: 
 Όσο <συνθήκη> επανέλαβε  
         εντολές  
 Τέλος_επανάληψης  
Ο έλεγχος της συνθήκης γίνεται στην αρχή 
κάθε επανάληψης.  

∆οµή επανάληψης Μέχρις_ότου:  
Αρχή_επανάληψης  
    εντολές  
Μέχρις_ότου <συνθήκη> 
Ο έλεγχος της συνθήκης γίνεται στο τέλος κάθε 
επανάληψης.  
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Παράδειγµα µε την χρήση 
επαναληπτικής δοµής Για: 
Αλγόριθµος Π2  
Για i από 1 µέχρι 10  
     Εκτύπωσε i 
Τέλος_επανάληψης  
Τέλος Π2  

Παράδειγµα µε την 
χρήση επαναληπτικής 
δοµής Όσο: 
Αλγόριθµος Π3  
 i←1 
 Όσο i<=10 
επανέλαβε 
       Εκτύπωσε i 
       i←i+1 
 Τέλος_επανάληψης 
Τέλος Π3  

Παράδειγµα µε την χρήση 
επαναληπτικής δοµής Μέχρις_ότου:  
Αλγόριθµος Π4  
  i←1 
  Αρχή_επανάληψης  
       Εκτύπωσε i  
       i←i+1  
  Μέχρις_ότου i>10  
Τέλος Π4  

 
● Η χρήση των επαναληπτικών δοµών Όσο και µέχρις_ότου γίνεται όταν δεν ξέρουµε από την 

αρχή πόσες επαναλήψεις θα χρειαστούν.  
● Κάθε δοµή όσο µπορεί να µετατραπεί σε µια δοµή µέχρις_ότου.  
 
● Κάθε δοµή µέχρις_ότου µπορεί να µετατραπεί σε µια δοµή όσο.  
● Κάθε δοµή Για µπορεί να µετατραπεί στις δοµές όσο και µέχρις_ότου  
● ∆εν είναι σίγουρο ότι κάθε δοµή όσο ή µέχρις_ότου µπορεί να µετατραπεί σε µια δοµή 

Για.  
 
Κλασσικές περιπτώσεις χρήσεις δοµών επανάληψης:  
● Μετρητές (Όταν χρειάζεται να µετρήσουµε πόσες φορές θα γίνει κάτι)  
● Αθροιστές (Όταν χρειάζεται να βρούµε το άθροισµα πολλών αριθµών)  
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Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 10 

 
 
Αλγόριθµος Πολλαπλασιασµός_αλά_ρωσικά 
∆εδοµένα // Μ1,Μ2 ακέραιοι // 
P ← 0 
Οσο M2 > 0 επανάλαβε 
Αν M2 mod 2 = 1 τότε P ← P+M1 
M1 ← M1*2 
M2 ← [M2/2] 
 
Τέλος_επανάληψης 
Αποτελέσµατα // P, το γινόµενο των ακεραίων Μ1,Μ2 // 
Τέλος Πολλαπλασιασµός_αλά_ρωσικά 
 


