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ΔιδακτικοίΔιδακτικοί στόχοιστόχοι στιςστις δομέςδομές
επανάληψηςεπανάληψης

Να μπορούν να ξεχωρίζουν οι μαθητές πότε
πρέπει να χρησιμοποιήσουν δομές επανάληψης
Ποιες δομές επανάληψης έχουμε και ποια τα
χαρακτηριστικά τους;
Να είναι σε θέση οι μαθητές να επιλέγουν την
κατάλληλη δομή επανάληψης για την λύση ενός
προβλήματος.
Να μπορούν οι μαθητές να χρησιμοποιούν
εναλλακτικά τις δομές επανάληψης. 
Να μπορούν οι μαθητές να μετατρέπουν μία
δομή επανάληψης σε μία άλλη εφόσον αυτό
είναι εφικτό
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ΠότεΠότε χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται οιοι δομέςδομές
επανάληψηςεπανάληψης ;;

Χρησιμοποιούνται όταν μια ακολουθία
εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα
σύνολο περιπτώσεων που έχουν κάτι
κοινό. 
(παρ. 2.4.5 σχολικό βιβλίο)

3Γιώργος Χρ. Μακρής



ΠότεΠότε χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται οιοι δομέςδομές
επανάληψηςεπανάληψης ;;

Ενδεικτικά παραδείγματα :
Να βρεθεί ο ΜΟ 14 βαθμών.  
Να βρεθεί το πλήθος των βαθμών που είναι μεγαλύτεροι

από το 19.
Να βρεθεί ο μεγαλύτερος και μικρότερος βαθμός μεταξύ 14 

βαθμών.
Να βρεθούν πόσα φωνήεντα έχουν διαβαστεί μέχρι να

διαβαστεί μία τελεία ‘.’.
Να βρεθούν πόσα άτομα μπορούν να χωρέσουν σε έναν

ανελκυστήρα όταν γνωρίζουμε ότι χωρά μέχρι 475 κιλά.
Να βρεθεί σε πόσα χρόνια ένας σταλακτίτης θα ακουμπήσει

το έδαφος εάν γνωρίζουμε ότι απέχει από αυτό 3 μέτρα και
έχει μέγεθος 104 εκ. και μεγαλώνει κάθε 10 χρόνια 0.5 εκ. 
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ΌσοΌσο …… ΤέλοςΤέλος__ΕπανάληψηςΕπανάληψης

Όσο <συνθήκη> επανάλαβε

Εντολές

Τέλος_επανάληψης
Χρησιμοποιείται όταν επιθυμούμε να εκτελέσουμε
κατ’ επανάληψη ένα μπλοκ εντολών , όσο ισχύει μια
συνθήκη.
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Οι εντολές εκτελούνται όσο η
συνθήκη είναι αληθής.

Υπάρχει περίπτωση να μην
εκτελεστούν ποτέ !!!



ΌσοΌσο …… ΤέλοςΤέλος__ΕπανάληψηςΕπανάληψης
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Οι εντολές εκτελούνται όσο η
συνθήκη είναι αληθής.

Υπάρχει περίπτωση να μην
εκτελεστούν ποτέ !!!



ΌσοΌσο …… ΤέλοςΤέλος__ΕπανάληψηςΕπανάληψης

αληθής

ψευδής
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ΑρχήΑρχή__επανάληψηςεπανάληψης ……

Αρχή_επανάληψης

Εντολές

Μέχρις_ότου <συνθήκη>
Χρησιμοποιείται όταν επιθυμούμε να εκτελέσουμε
κατ’ επανάληψη ένα μπλοκ εντολών , μέχρις ότου
ισχύσει μια συνθήκη.
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Οι εντολές εκτελούνται όσο η
συνθήκη είναι ψευδής.

Εκτελούνται τουλάχιστον μία
φορά.



ΑρχήΑρχή__επανάληψηςεπανάληψης ……
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Οι εντολές εκτελούνται
όσο η συνθήκη είναι

ψευδής.
Εκτελούνται τουλάχιστον

μία φορά.



ΑρχήΑρχή__επανάληψηςεπανάληψης ……

αληθής

ψευδής

όχι(Σ1)

αληθής

ψευδής
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ΓιαΓια ……..

Για μεταβλητήμεταβλητή από ΑΤ μέχρι ΤΤ με_βήμα Β

Εντολές

Τέλος_επανάληψης

Χρησιμοποιείται όταν επιθυμούμε να εκτελέσουμε
ένα μπλοκ εντολών , για συγκεκριμένο πλήθος
επαναλήψεων.
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Οι εντολές εκτελούνται για κάθε
τιμή της μεταβλητής από ΑΤ

μέχρι ΤΤ με βήμα Β.
Υπάρχει περίπτωση να μην

εκτελεστούν ποτέ !!!



ΓιαΓια ……..
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Μετατροπή της Για … σε όσο …
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Για μεταβλητή από ΑΤ μέχρι ΤΤ με_βήμα Β
Εντολές

Τέλος_επανάληψης
i AT
Αν Β≥0 τότε
Όσο i ≤ TT επανέλαβε
Εντολές
i i + B

τέλος_επανάληψης
αλλιώς
Όσο i ≥ TT επανέλαβε
Εντολές
i i + B

τέλος_επανάληψης
τέλος_αν



Μετατροπή της όσο… σε Αρχή_απανάληψης …
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Όσο <συνθήκη> επανέλαβε
Εντολές

τέλος_επανάληψης

αν <συνθήκη> τότε
Αρχή_επανάληψης

Εντολές
μέχρις_ότου όχι(<συνθήκη>)

τέλος_αν



Μετατροπή της Αρχή_απανάληψης … σε όσο …
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Εντολές
Όσο όχι(<συνθήκη>) επανέλαβε

Εντολές
τέλος_επανάληψης

Αρχή_επανάληψης
Εντολές

μέχρις_ότου <συνθήκη>



Κατηγοριοποίηση ασκήσεων
ΣυνθήκηΣυνθήκη ελέγχουελέγχου –– τερματισμούτερματισμού

Συγκεκριμένο πλήθος αριθμών / στοιχείων
Οι αριθμοί / στοιχεία ≠ Α
Αριθμοί σε διάστημα [Α,Β]
Άθροισμα των αριθμών ≤ Α
Μόλις το άθροισμα ξεπεράσει το Α
Αριθμοί / στοιχεία με συγκεκριμένη ιδιότητα
Συνδυασμός των παραπάνω (π.χ. 

άθροισμα ≤ Α και πλήθος αριθμών το πολύ Ν)
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Έλεγχος τιμών (Περίπτωση 1η)
Να διαβαστεί ένας αριθμός στο διάστημα [Α,Β] 

Διάβασε x

Όσο x<Α ή x>B επανέλαβε

Εμφάνισε “Μεταξύ [Α,Β]:”

Διάβασε x

τέλος_επανάληψης

Αρχή_επανάληψης

Εμφάνισε “Μεταξύ [Α,Β]:”

Διάβασε x

μέχρις_ότου x>=Α και x<=B

Η χρήση της αρχής_επανάληψης είναι προτιμότερη γιατί
ούτως η άλλως πρέπει να εκτελεστεί μία φορά η εντολή
διάβασε και η συνθήκη ελέγχου ανταποκρίνεται στο
ζητούμενο της άσκησης (δεν είναι αντίθετη από αυτό)
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Έλεγχος τιμών (Περίπτωση 2η)
Να διαβαστεί ένας αριθμός με τιμές x1,x2,…,xn

Διάβασε x

Όσο x≠x1 και x≠x2 και… επανέλαβε

Εμφάνισε “Μη αποδεκτή τιμή”

Διάβασε x

τέλος_επανάληψης

Αρχή_επανάληψης

Εμφάνισε “Δώσε τιμή:”

Διάβασε x

μέχρις_ότου x=x1 ή x=x2 ή …

Η χρήση της αρχής_επανάληψης είναι προτιμότερη γιατί
ούτως η άλλως πρέπει να εκτελεστεί μία φορά η εντολή
διάβασε και η συνθήκη ελέγχου ανταποκρίνεται στο
ζητούμενο της άσκησης (δεν είναι αντίθετη από αυτό)
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Παράδειγμα
ΕκφώνησηΕκφώνηση : : 

Κάποιος διαθέτει 300 € και πηγαίνει σε ένα
κατάστημα να αγοράσει διάφορα είδη. Θα
σταματήσει να αγοράζει μόλις πάρει στα χέρια του
κάποιο είδος του οποίου η τιμή του είναι τέτοια
που δεν του φτάνουν τα χρήματα που του
απομένουν να το αγοράσει. Να υπολογιστούν :
Α) το πλήθος των προϊόντων που αγόρασε.
Β) πόσα χρήματα του περίσσεψαν.
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Παράδειγμα
ΣκέψειςΣκέψεις : : 
Η άσκηση λύνεται με δομή επανάληψης γιατί πρέπει

συνεχώς να διαβάζουμε την τιμή του προϊόντος και να
ελέγχουμε το σύνολο των αγορών με το διαθέσιμο ποσό
μας.
Υπάρχει περίπτωση να μην αγοράσει ούτε ένα προϊόν

εάν η τιμή που θα στοιχίσει το πρώτο είναι μεγαλύτερη
από τα 300 €.
Η άσκηση δεν μπορεί να λυθεί με την Για … γιατί δεν

γνωρίζουμε πόσες επαναλήψεις πρόκειται να γίνουν.
Η συνθήκη τερματισμού είναι το άθροισμα των τιμών

των προϊόντων πρέπει να παραμείνει ≤ 300 και μόλις πάει
να το ξεπεράσει να σταματήσει.
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Παράδειγμα
ΛύσηΛύση 11ηη : : 
Σύνολο 0 
Πλήθος 0 
Αρχή_επανάληψης

Διάβασε τιμή
Πλήθος Πλήθος +1
Σύνολο Σύνολο + τιμή

Μέχρις_ότου Σύνολο>300
Πλήθος Πλήθος - 1 
Σύνολο Σύνολο – τιμή
Υπόλοιπο 300 – Σύνολο
Εμφάνισε Πλήθος
Εμφάνισε Υπόλοιπο
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Παράδειγμα
ΛύσηΛύση 22ηη :  :  
Σύνολο 0 
Πλήθος 0 
Διάβασε τιμή
Όσο (Σύνολο + τιμή) <= 300 επανέλαβε

Πλήθος Πλήθος +1
Σύνολο Σύνολο + τιμή
Διάβασε τιμή

τέλος_επανάληψης
Υπόλοιπο 300 – Σύνολο
Εμφάνισε Πλήθος
Εμφάνισε Υπόλοιπο
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Επίλογος
• Δεν υπάρχει μοναδικός τρόπος επίλυσης μίας
άσκησης (ειδικά αυτές που χρησιμοποιούν τις
δομές επανάληψης).

• Υπάρχουν φορές που ορισμένα θέματα
αντιμετωπίζονται καλύτερα με μία δομή παρά με
μία άλλη.

• Κατηγοριοποιώντας τις ασκήσεις και δίνοντας
εναλλακτικές μορφές επίλυσης δίνουμε την
δυνατότητα στον μαθητή να επιλέξει αυτός ποια
δομή τον βολεύει περισσότερο στην επίλυση
συγκεκριμένων ασκήσεων

• Να εμπλουτίζουμε τις θεωρίες με συγκεκριμένα
παραδείγματα έτσι ώστε να γίνονται πιο
κατανοητοί οι όροι που διαπραγματευόμαστε
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