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1.1 Η έλλνηα πξόβιεκα 
 

Πξόβιεκα : Δλλννύκε κία θαηάζηαζε πνπ ρξήδεη αληηκεηώπηζεο (επίιπζεο), ε δε ιύζε ηεο δελ 

είλαη γλσζηή θαη νύηε πξνθαλήο.  

 

Σηάδηα αληηκεηώπηζεο ελόο πξνβιήκαηνο : 

 

 

 

1.2 Καηαλόεζε πξνβιήκαηνο 
 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε θάζε πξνβιήκαηνο πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη πξνεγεζεί ε θαηαλόεζή 

ηνπ. Απνηειεί ζπλάξηεζε δπν παξαγόλησλ: 

1. Σσζηή δηαηύπσζε εθ κέξνπο ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπ,  

2. Σσζηή εξκελεία από απηόλ πνπ ζα ην επηιύζεη.  

 

Οξηζκνί:  
Με ηνλ όξν δεδνκέλν δειώλεηαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηό από έλαλ 

ηνπιάρηζηνλ παξαηεξεηή κε κία από ηηο πέληε αηζζήζεηο ηνπ. 

Με ηνλ όξν πιεξνθνξία αλαθέξεηαη νπνηνδήπνηε γλσζηαθό ζηνηρείν πξνέξρεηαη από επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ. 

Ο όξνο επεμεξγαζία δεδνκέλσλ δειώλεη εθείλε ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλαο “κεραληζκόο” 

δέρεηαη δεδνκέλα, ηα επεμεξγάδεηαη ζύκθσλα κε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν ηξόπν θαη απνδίδεη 

πιεξνθνξίεο. 

 

1.3 Αλάιπζε πξνβιήκαηνο 
 

Σεκαίλεη όηη μεθηλάκε λα απνθαιύπηνπκε ηε δνκή ηνπ πξνβιήκαηνο, δειαδή λα ρσξίζνπκε ην 

πξόβιεκα ζε κηθξόηεξα θαη απινύζηεξα ππν-πξνβιήκαηα, θαζέλα από ηα νπνία ιύλεηαη 

επθνιόηεξα.  

Γνκή πξνβιήκαηνο: Δλλννύκε ηα ζπζηαηηθά κέξε από ηα νπνία ζπληίζεηαη, δειαδή ηα επηκέξνπο 

ηκήκαηα πνπ ην απνηεινύλ θαζώο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηά ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. 

 

Ζ αλάιπζε κπνξεί λα γίλεη κε δνκεκέλν ιεθηηθό ηξόπν ή θαιύηεξα ρξεζηκνπνηώληαο έλα ηεξαξρηθό 

δηάγξακκα. 

 

1.4 Δπίιπζε πξνβιήκαηνο 
 

Λύζε ηνπ πξνβιήκαηνο, κε επίιπζε ησλ αξρηθώλ πξνβιεκάησλ. Γηα ηε ζσζηή επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο βαζηθή πξνϋπόζεζε είλαη ν θαζνξηζκόο απαηηήζεσλ. 

Καζνξηζκόο απαηηήζεσλ : Σεκαίλεη λα  α) πξνζδηνξίζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη β) λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηα δεηνύκελα, δειαδή ηη πεξηκέλνπκε ζαλ απνηέιεζκα. 

 

 

 

 

 

 Τα δεδνκέλα είλαη νηηδήπνηε ζηνηρείν κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηό από ηνλ άλζξσπν. 

 Ζ πιεξνθνξία είλαη γλσζηαθό ζηνηρείν πνπ πξνθύπηεη από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. 

 Ζ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ είλαη κία δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλαο κεραληζκόο (π.ρ. ν Ζ/Υ) 

θάλεη πξάμεηο θαη ππνινγηζκνύο ζηα δεδνκέλα ώζηε λα πξνθύςεη κία ρξήζηκε πιεξνθνξία.  

Καηαλόεζε Αλάιπζε Δπίιπζε 

Γεδνκέλα Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ Πιεξνθνξία          

(ην δεηνύκελν) 
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Γηα παξάδεηγκα, ε κέζε ζεξκνθξαζία θαηά ην κήλα Ηαλνπάξην (πιεξνθνξία) πξνθύπηεη από ηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ (επεμεξγαζία) ησλ εκεξήζησλ ζεξκνθξαζηώλ ηνπ κήλα (δεδνκέλα). 

 

1.5 Καηεγνξίεο πξνβιεκάησλ 
 

Α) Με θξηηήξην ηε δπλαηόηεηα επίιπζεο ηα δηαθξίλνπκε ζε : 

 

Δπηιύζηκα 

Ζ ιύζε ηνπο είλαη γλσζηή θη έρεη δηαηππσζεί (π.ρ ην πξόβιεκα ηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ εκβαδνύ ηνπ 

θύθινπ). 

 

Αλνηθηά 

Ζ ιύζε ηνπο δελ έρεη βξεζεί αιιά παξάιιεια δελ έρεη απνδεηρηεί όηη δελ επηδέρνληαη ιύζε (π.ρ. ην 

πξόβιεκα ηεο ελνπνίεζεο ησλ 4 δπλάκεσλ ηεο θπζηθήο). 

 

Άιπηα 

Έρνπκε παξαδερηεί όηη δελ ππάξρεη ιύζε (πρ. Ο ηεηξαγσληζκόο ηνπ θύθινπ ηαμίδη ζην ρξόλν). 

 

 

Β) Με θξηηήξην ην βαζκό δόκεζεο ησλ ιύζεώλ ηνπο ηα δηαθξίλνπκε ζε: 

 

Γνκεκέλα 

Ζ ιύζε ηνπο είλαη κία απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία. (π.ρ. ε επίιπζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο) 

 

Ηκηδνκεκέλα 

Ζ ιύζε ηνπο κπνξεί λα πξνέιζεη από πιήζνο  πηζαλώλ ιύζεσλ πνπ εκείο επηιέγνπκε (πρ. Τν 

πξόβιεκα ηνπ πώο ζα πάκε εθδξνκή ζε έλα κέξνο. Μπνξνύκε λα δηαιέμνπκε έλα πιήζνο από 

πηζαλνύο ηξόπνπο-ηξαίλν, αεξνπιάλν θιπ). 

Αδόκεηα 

Ζ ιύζε ηνπο δελ είλαη απηνκαηνπνηεκέλε, δειαδή δελ κπνξνύκε λα βξνύκε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν 

ιύζεο. Γηα ηελ επίιπζε βαζηδόκαζηε ζηελ αλζξώπηλε δηαίζζεζε θαη εκπεηξία (πρ ν ηξόπνο 

νξγάλσζεο ελόο πάξηη). 

 

 

Γ) Με θξηηήξην ην είδνο επίιπζεο ηα ρσξίδνπκε ζε: 

 

Απόθαζεο 

Ζ ιύζε ζε απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη ηνπ ηύπνπ «Ναη» θαη «Όρη». (π.ρ. ν αξηζκόο 101 είλαη πξώηνο;) 

Τπνινγηζηηθά 

Γηα ηελ επίιπζε απαηηείηαη ε δηελέξγεηα ππνινγηζκώλ. (π.ρ. γηα ηνλ αξηζκό Ν λα βξεζεί ην 

παξαγνληηθό ηνπ Ν!). 

Βειηηζηνπνίεζεο 

Ζ ιύζε πνπ δεηάκε είλαη ην βέιηηζην απνηέιεζκα γηα ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα. (π.ρ. πνηνο είλαη ν 

ζπληνκόηεξνο δξόκνο γηα λα πάκε ζε έλα κέξνο). 
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1.6 Πξόβιεκα θαη ππνινγηζηέο 
 

Οη ιόγνη πνπ αλαζέηνπκε ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο ζε Ζ/Υ είλαη: 

 

 Ζ πνιππινθόηεηα ησλ ππνινγηζκώλ. 

 Ζ ηαρύηεηα εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ. 

 Ο κεγάινο όγθνο ησλ δεδνκέλσλ. 

 Ζ επαλαιεπηηθόηεηα ησλ δηαδηθαζηώλ. 

 

Ο Ζ/Υ, ζηα θπθιώκαηά ηνπ, εθηειεί 3 κόλν ιεηηνπξγίεο: 

 

 Πξόζζεζε (όιεο νη άιιεο αξηζκεηηθέο πξάμεηο γίλνληαη κέζσ πξόζζεζεο!). 

 Σύγθξηζε  (πνπ απνηειεί βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ ινγηθώλ πξάμεσλ). 

 Μεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Γεληθώο ε ηθαλόηεηα ηνπ Η/Τ εθθξάδεηαη ζε πνζνηηθό επίπεδν ελώ ε ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ 

ζε πνηνηηθό επίπεδν (Φαληαζηείηε πόζνπο ππνινγηζκνύο θάλεη ν Η/Τ ζην ζθάθη γηα λα βξεη κία 

θαιή θίλεζε ελώ ν άλζξσπνο ην θάλεη κε πνιύ ιηγόηεξνπο). 
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2.1 Ση είλαη αιγόξηζκνο 
 

Αιγόξηζκνο, είλαη κηα πεπεξαζκέλε ζεηξά ελεξγεηώλ, απζηεξά θαζνξηζκέλσλ θαη εθηειέζηκσλ ζε 

πεπεξαζκέλν ρξόλν, πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο. 

 

Τα πέληε θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί έλαο αιγόξηζκνο είλαη: 

 

Δίζνδνο 

Κακία, κία ή πεξηζζόηεξεο ηηκέο δεδνκέλσλ δίλνληαη σο είζνδνη. 

 

Έμνδνο 

Πξέπεη λα δεκηνπξγεί κία ηηκή δεδνκέλσλ σο απνηέιεζκα. 

 

Καζνξηζηηθόηεηα 

Κάζε εληνιή πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ρσξίο θακία ακθηβνιία γηα ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο. (ζαθήλεηα, 

ιεπηνκεξήο θαη πιεξόηεηα) 

 

Πεξαηόηεηα 

Να ηειεηώλεη, θηάλνληαο ζην επηζπκεηό απνηέιεζκα, ζε πεπεξαζκέλν αξηζκό βεκάησλ ή ρξόλν. Αλ 

δελ ζπκβαίλεη απηό ηόηε είλαη απιώο ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία. 

 

Απνηειεζκαηηθόηεηα 

Μεηά ην πέξαο ηεο εθηέιεζεο ησλ βεκάησλ λα έρεη επηηεπρζεί ν ζηόρνο - ην δεηνύκελν. 

(απνηειεζκαηηθόηεηα θαη πξαγκαηνπνηήζηκνο) 

 

2.3 Πεξηγξαθή θαη αλαπαξάζηαζε αιγνξίζκσλ 
 

Οη ηξόπνη αλαπαξάζηαζεο ελόο αιγνξίζκνπ είλαη: 

 

1) Με ειεύζεξν θείκελν: Απνηειεί έλαλ αδόκεην ηξόπν πεξηγξαθήο, πνπ κπνξεί λα 

θαηαζηξαηεγήζεη εύθνια ηα θξηηήξηα ηνπ ζσζηνύ αιγνξίζκνπ (αζάθεηεο, κε εθηειεζηκόηεηα 

θιπ). 

2) Με δηαγξακκαηηθέο ηερληθέο: Απνηειεί έλαλ γξαθηθό ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ εληνιώλ. Ζ πην 

γλσζηή ηερληθή είλαη ην δηάγξακκα ξνήο (flow chart) πνπ παιαηόηεξα ήηαλ αξθεηά δεκνθηιήο. 

3) Με θπζηθή γιώζζα θαηά βήκαηα: Φξεηάδεηαη πξνζνρή δηόηη κπνξεί λα παξαβηαζηεί ην 

θξηηήξην ηεο πιεξόηεηαο. Γελ είλαη πξνηηκεηένο ηξόπνο. 

4) Με θσδηθνπνίεζε:  Σηελ πεξίπησζε απηή, δεκηνπξγνύκε ηηο εληνιέο θαηεπζείαλ ζε κία 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. 

 

ύκβνια δηαγξάκκαηνο ξνήο 

Έλα δηάγξακκα ξνήο απνηειείηαη από έλα ζύλνιν γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ, όπνπ ην θαζέλα δειώλεη 

κία ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ή ιεηηνπξγία. Τα γεσκεηξηθά ζρήκαηα ελώλνληαη κεηαμύ ηνπο κε βέιε, 

πνπ δειώλνπλ ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ ελεξγεηώλ απηώλ. Τα θπξηόηεξα ρξεζηκνπνηνύκελα 

γεσκεηξηθά ζρήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 

Έιιεηςε 

πνπ δειώλεη ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ θάζε αιγνξίζκνπ 

 

Ρόκβνο 

πνπ δειώλεη κία εξώηεζε κε δύν ή πεξηζζόηεξεο εμόδνπο 

γηα απάληεζε 
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Οξζνγώλην 

πνπ δειώλεη ηελ εθηέιεζε κίαο ή πεξηζζόηεξσλ πξάμεσλ 

 

πιάγην παξαιιειόγξακκν 

δειώλεη είζνδν ή έμνδν ζηνηρείσλ 

 

Τν επόκελν ζρήκα απνηππώλεη όια απηά ηα ζύκβνια. 
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6.1 Η έλλνηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 
 

Ζ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο κε ηνλ ππνινγηζηή πεξηιακβάλεη, όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηξία 

εμίζνπ ζεκαληηθά ζηάδηα. 

 

 Τνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Τελ αλάπηπμε ηνπ αληίζηνηρνπ αιγνξίζκνπ. 

 Τε δηαηύπσζε ηνπ αιγνξίζκνπ ζε θαηαλνεηή κνξθή από ηνλ ππνινγηζηή. 

 

Ο πξνγξακκαηηζκόο αζρνιείηαη κε ην ηξίην απηό ζηάδην, ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο δειαδή 

ηνπ ζπλόινπ ησλ εληνιώλ πνπ πξέπεη λα δνζνύλ ζηνλ ππνινγηζηή, ώζηε λα πινπνηεζεί ν 

αιγόξηζκνο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Ο πξνγξακκαηηζκόο είλαη ε δηαηύπσζε ηνπ αιγνξίζκνπ ζε κνξθή θαηαλνεηή από ηνλ Ζ/Υ ώζηε λα  

ηνλ εθηειέζεη («ηξέμεη» όπσο ιέκε ζηελ νξνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο). 

 

Ζ δηαηύπσζε γίλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ.  

 

6.2  Ιζηνξηθή αλαδξνκή 
 

Καηεγνξίεο γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ 

 

Α) Γιώζζα κεραλήο 

 

Τν πξόγξακκα πεξηέρεη εληνιέο πνπ είλαη ζε δπαδηθή κνξθή, άκεζα θαηαλνεηή από ηνλ Ζ/Υ (όρη 

όκσο από ηνλ άλζξσπν). Γειαδή, ην πξόγξακκα απνηειείηαη από αθνινπζίεο 0 θαη 1 π.ρ. 

 

10101000 00001010 

11000000 00000001 

…………………… 

 

Πιενλεθηήκαηα:  

o Ταρύηαηε εθηέιεζε ησλ εληνιώλ. 

o Γελ απαηηείηαη κεηαθξαζηηθό πξόγξακκα. 

 

Μεηνλεθηήκαηα:  

o Τν γξάςηκν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη κία ηδηαίηεξα επίπνλε θαη ρξνλνβόξα δηαδηθαζία. 

o Απαηηείηαη βαζηά γλώζε ηνπ πιηθνύ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Ζ/Υ. 

Τν πξόγξακκα «ηξέρεη» κόλν ζην ζπγθεθξηκέλν ηύπν ηνπ Ζ/Υ. 

 

Β) Γιώζζεο ρακεινύ επηπέδνπ ή πκβνιηθέο γιώζζεο 

 

Οη εληνιέο πνπ είλαη ζε κνξθή 0 θαη 1 αληηθαζίζηαληαη από κλεκνληθά (ζπκβνιηθά) νλόκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ε εληνιή 100001100 αληηθαζίζηαληαη από ην ADD. Έλα δείγκα ρξήζεο ζα ήηαλ: 

 

INDEX =$01        {βάιε ζηελ INDEX ηελ ηηκή 1} 

ADD INDEX        {πξόζζεζε ηελ ηηκή ηεο INDEX ζηνλ ζπζζσξεπηή}      

LDA  #10              {θόξησζε ζην ζπζζσξεπηή ηελ ηηκή 10} 

CLA                      {θαζάξηζε ην ζπζζσξεπηή} 

……………….. 
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Πιενλεθηήκαηα:  

o Ταρύηαηε εθηέιεζε ησλ εληνιώλ. 

o Ζ κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη θαιύηεξα θαηαλνεηή από ηνλ άλζξσπν ζε ζρέζε κε ηε 

γιώζζα κεραλήο. 

 

Μεηνλεθηήκαηα:  

o Ζ αληηζηνηρία 1 πξνο 1 κε ηηο εληνιέο ηεο γιώζζαο παξέκεηλε.  

Γε δηαζέηεη εληνιέο πην ζύλζεησλ ιεηηνπξγηώλ νδεγώληαο ζε καθξνζθειή πξνγξάκκαηα 

o Απαηηείηαη ε ρξήζε ελόο κεηαθξαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο ώζηε νη ζπκβνιηθέο εληνιέο λα 

κεηαηξαπνύλ ζηηο αληίζηνηρεο δπαδηθέο. Τν εηδηθό απηό πξόγξακκα νλνκάδεηαη 

ζπκβνινκεηαθξαζηήο (assembler). 
o Τν γξάςηκν ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαθνινπζεί λα είλαη κία ηδηαίηεξα επίπνλε θαη ρξνλνβόξα 

δηαδηθαζία. 

o Απαηηείηαη βαζηά γλώζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Ζ/Υ. 

o Τν πξόγξακκα «ηξέρεη» κόλν ζην ζπγθεθξηκέλν ηύπν ηνπ Ζ/Υ. 

 

Γ) Γιώζζεο πςεινύ επηπέδνπ 

 

Λέγνληαη έηζη δηόηη ηα πξνγξάκκαηα δηαηππσκέλα ζε κία ηέηνηα γιώζζα είλαη άκεζα θαηαλνεηά από 

ηνλ άλζξσπν (αιιά όρη από ηνλ Ζ/Υ) αθνύ ρξεζηκνπνηείηαη κία γιώζζα πνπ είλαη αξθεηά 

πεξηγξαθηθή όπσο κία θπζηθή γιώζζα. Παξάδεηγκα, 

 

INPUT “Γώζε ηελ ηειηθή ηηκή‟‟ ; N 

SUM = 0 

For INDEX = 1 to N 

     SUM = SUM + INDEX  

Next 

 

Πιενλεθηήκαηα: 

 Ζ κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη εύθνια θαηαλνεηή από ηνλ άλζξσπν ζε ζρέζε κε ηε γιώζζα 

κεραλήο ή ηε ζπκβνιηθή γιώζζα. 

o Τν γξάςηκν ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη πιένλ κία ηδηαίηεξα επίπνλε θαη ρξνλνβόξα δηαδηθαζία 

όπσο ζπκβαίλεη κε ηε γιώζζα κεραλήο ή ηε ζπκβνιηθή γιώζζα. 

o Γελ απαηηείηαη ζρεδόλ θακία γλώζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Ζ/Υ. Σπλεπώο, είλαη αλεμάξηεηα 

από ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ Ζ/Υ. 

o Τν πξόγξακκα «ηξέρεη» ζε όινπο ηνπο ηύπνπο Ζ/Υ αξθεί λα ππάξρεη ην θαηάιιειν 

κεηαθξαζηηθό πξόγξακκα. Σπλεπώο έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη ε κεηαθεξζηκόηεηα, 

δειαδή έλα πξόγξακκα πςεινύ επηπέδνπ λα εθηειείηαη, κε ειάρηζηεο κεηαηξνπέο, ζε πνιινύο 

ηύπνπο Ζ/Υ. 

o Ζ εθκάζεζε ηεο γιώζζαο είλαη εύθνιε. 

o Ζ δηόξζσζε ιαζώλ θαη ε ζπληήξεζε ησλ πξνγξακκάησλ είλαη επθνιόηεξε. 

 

Μεηνλεθηήκαηα:  

o Απαηηείηαη ε ρξήζε ελόο κεηαθξαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο ώζηε νη  εληνιέο λα κεηαηξαπνύλ ζε 

πνιιέο δπαδηθέο εληνιέο (δελ έρνπκε εδώ αληηζηνηρία 1 πξνο 1). Έρνπκε δύν εηδώλ 

κεηαθξαζηηθά πξνγξάκκαηα: ηνπο κεηαγισηηηζηέο (compilers) θαη ηνπο δηεξκελείο 

(interpreters). 

Τν πξόγξακκα «ηξέρεη» πην αξγά ζε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα ησλ ζπκβνιηθώλ γισζζώλ ή ηεο 

γιώζζαο κεραλήο. 
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Καηεγνξηνπνίεζε γισζζώλ πςεινύ επηπέδνπ: 

o Γηαδηθαζηαθέο ή αιγνξηζκηθέο γιώζζεο (Procedural): ιέγνληαη έηζη δηόηη επηηξέπνπλ ηελ 

εύθνιε πινπνίεζε αιγνξίζκσλ π.ρ. Pascal, Basic. 

o Αληηθεηκελνζηξαθείο γιώζζεο (object – oriented) π.ρ. C++ 

o πλαξηεζηαθέο  γιώζζεο (functional) π.ρ. LISP 

o Με-δηαδηθαζηαθέο γιώζζεο π.ρ. PROLOG 

o Γιώζζεο εξσηαπαληήζεσλ (Query languages) ή 4εο γεληάο π.ρ. SQL 

 

Μία άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γισζζώλ πςεινύ επηπέδνπ είλαη ε εμήο: 

o Γιώζζεο γεληθήο ρξήζεο: Σθνπόο ηνπο είλαη λα επηιύνπλ πάζεο θύζεσο πξνβιήκαηα 

(αξηζκεηηθά, εκπνξηθά, επηζηεκνληθά). Τέηνηεο είλαη ε Basic, Pascal. Μεξηθέο γιώζζεο, 

όκσο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί απνθιεηζηηθά γηα λα επηιύνπλ επθνιόηεξα ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο 

πξνβιεκάησλ όπσο:  

 Γιώζζεο επηζηεκνληθήο θαηεύζπλζεο: π.ρ. FORTRAN 

 Γιώζζεο εκπνξηθήο θαηεύζπλζεο: π.ρ. COBOL. 

o Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ζπζηεκάησλ π.ρ. C 

o Γιώζζεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο π.ρ. LISP, PROLOG. 

o Γιώζζεο εηδηθήο ρξήζεο. Σθνπόο ηνπο είλαη λα επηιύνπλ εηδηθνύ ηύπνπ πξνβιήκαηα όπσο 

δηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θ.α. π.ρ. SQL. 

 

Α. Γηαδηθαζηαθέο γιώζζεο θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά εκθάληζεο 

 

FORTRAN (1957) 

Καηάιιειε γηα επίιπζε επηζηεκνληθώλ πξνβιεκάησλ (αξηζκεηηθέο εθαξκνγέο). 

 

COBOL (1960) 
Καηάιιειε γηα επίιπζε εκπνξηθώλ πξνβιεκάησλ (εθαξκνγέο κηζζνδνζίαο, ινγηζηηθέο θιπ). 

 

ALGOL (1960) 

Γεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θπξίσο γηα   επηζηεκνληθέο εθαξκνγέο σο 

αληαγσληζηηθή ηεο Fortran. Γελ ρξεζηκνπνηήζεθε, όκσο,  επξέσο ζηελ πξάμε. Πξσηνπαξνπζίαζε ηηο 

αξρέο ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ. 

 

PL/1 (κέζα ’60) 

Πξνζπάζεζε λα ζπλδπάζεη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ γισζζώλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ γηα εκπνξηθέο θαη 

επηζηεκνληθέο εθαξκνγέο ρσξίο όκσο λα γλσξίζεη επηηπρία. 

 

BASIC (κέζα ’60) 

Γεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό ηελ εθπαίδεπζε ησλ αξράξησλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό. Σθνπόο ηεο BASIC 

είλαη λα γξάθνληαη κηθξά πξνγξάκκαηα πνπ θαηόπηλ εθηεινύληαη κε ηε βνήζεηα δηεξκελέα 

(interpreter). Σηηο κέξεο καο απνηειεί κία παλίζρπξε, γεληθήο ρξήζεο γιώζζα. 

 

PASCAL (1970) 

Γιώζζα γεληθήο ρξήζεο. Σηεξίρζεθε ζηελ ALGOL. Δίλαη ε θαηαιιειόηεξε γιώζζα γηα λα κάζεη 

θάπνηνο δνκεκέλν πξνγξακκαηηζκό. 

 

C (αξρέο ’70) 

Πεξηέρεη αξθεηά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηε Pascal γηα ηελ αλάπηπμε δνκεκέλσλ εθαξκνγώλ αιιά 

παξάιιεια ελζσκαηώλεη θαη ραξαθηεξηζηηθά γιώζζαο ρακεινύ επηπέδνπ. Θεσξείηαη θαηάιιειε 

γηα ηελ αλάπηπμε ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. Unix) 

 



Ανάπηςξη Δθαπμογών ζε Ππογπαμμαηιζηικό Πεπιβάλλον 

                                          Σελίδα   
  
 

9 

dBase (ηέιε ’70) 

Γηαρείξηζε αξρείσλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ  

 

Ada (1979) 

Γιώζζα γεληθήο ρξήζεο πνπ δίλεη έκθαζε ζην ζέκα ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πξνγξακκάησλ. Γη‟ απηό 

ρξεζηκνπνηήζεθε πξσηίζησο γηα ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο.  

 

 

Β. Αληηθεηκελνζηξαθείο γιώζζεο θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά εκθάληζεο 

 

Smalltalk (αξρέο ’80 

Ζ πξώηε αληηθεηκελνζηξαθήο γιώζζα κε νινθιεξσκέλν κάιηζηα πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 

πξνγξακκάησλ. 

 

C++ (ηέιε ’80) 

Απνηειεί κία κεηεμέιημε ηεο C ζην ρώξν ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνύο πξνγξακκαηηζκνύ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζηελ αλάπηπμε ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. Windows) αιιά θαη άιινπ 

ηύπνπ εθαξκνγώλ. Θεσξείηαη ζήκεξα κία θνξπθαία γιώζζα. 

 

JAVA (κέζα ’90) 

Γιώζζα εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζην Internet. Σθνπόο ηεο είλαη λα 

γξάθνληαη πξνγξάκκαηα πνπ ζα εθηεινύληαη, ρσξίο κεηαηξνπέο, ζε Ζ/Υ κε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα. Πεξηέρεη αξθεηά ζηνηρεία από ηε C++. 

 

C# (2002) 

Γεκηνπξγήζεθε σο αληαγσληζηηθή ηεο JAVA. Σθνπόο ηεο είλαη λα ζπλδπάζεη ηελ επρξεζηία ηεο 

Basic θαη ηε δπλακηθή ηεο C++ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ πνπ ζα εθηεινύληαη ζε Ζ/Υ κε 

δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. 

 

 

Γ. πλαξηεζηαθέο γιώζζεο θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά εκθάληζεο 
 

LISP (κέζα ’60) 

Με δηαδηθαζηηθή. Γεκηνπξγήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζην ρώξν ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο γηα επεμεξγαζία ζπκβνιηθώλ δεδνκέλσλ.  

 

 

Γ. Με - δηαδηθαζηαθέο γιώζζεο θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά εκθάληζεο 

 

PROLOG (αξρέο ’70) 

Γεκηνπξγήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζην ρώξν ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο.  

 

 

Δ. Γιώζζεο 4
εο

 γεληάο ή εξσηαπαληήζεσλ 

 

SQL 
 

Γελ απεπζύλεηαη κόλν ζε πξνγξακκαηηζηέο αιιά θαη ρξήζηεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί, ζρεηηθά εύθνια, 

λα ππνβάιεη εξσηήζεηο ζην ζύζηεκα ή λα αλαδεηά πιεξνθνξίεο από κία Βάζε Γεδνκέλσλ. 
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Παξάδεηγκα, 

SELECT Δπώλπκν, Όλνκα 

FROM Μαζεηέο 

WHERE Τάμε = „‟Γ2‟‟ 

 

Ζ παξαπάλσ πξόηαζε ηεο γιώζζαο SQL ζα θάλεη κία αλαδήηεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ 

καζεηώλ θαη ζα εκθαλίζεη ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ καζεηώλ ηνπ Γ2 κόλν. 

 

Από ηη εμαξηάηαη ε επηινγή κίαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ; 

o Από ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο  (εκπνξηθό, αξηζκεηηθό θ.α.) 

o Από ηνλ Ζ/Υ ζηνλ νπνίν ζα εθηειεζηεί ην πξόγξακκα. 

o Από ηε δηαζέζηκε γιώζζα ή πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα αλαπηπρζεί ην 

πξόγξακκα. 

o Από ηηο γλώζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ πξνγξακκαηηζηή. 

 

Με ηελ επξεία δηάδνζε ησλ γξαθηθώλ πεξηβαιιόλησλ επηθνηλσλίαο (π.ρ. Windows, Mac OS θιπ) 

δεκηνπξγήζεθαλ παξαιιαγέο θάπνησλ γισζζώλ πνπ απεπζύλνληαη ζε απηά. Τέηνηεο είλαη ε Visual 

Basic, Visual C++, Delphi (Visual Pascal), C# θ.α. Απηέο νη γιώζζεο αθνινπζνύλ ηε θηινζνθία ηνπ 

νπηηθνύ θαη ηνπ θαζνδεγνύκελνπ-από-γεγνλόηα πξνγξακκαηηζκνύ ρσξίο λα απνξξίπηνπλ ηηο αξρέο 

ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ. 

 

6.3 Φπζηθέο θαη ηερλεηέο γιώζζεο 
 

Οη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ είλαη ηερλεηέο γιώζζεο πνπ απεπζύλνληαη ζε αλζξώπνπο πνπ 

επηζπκνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ Ζ/Υ.  

 

Κάζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πξνζδηνξίδεηαη από:  

o Τν αιθάβεηό ηεο 

o Τν ιεμηιόγηό ηεο 

o Τε γξακκαηηθή ηεο  

o Τε ζεκαζηνινγία ηεο (Semantics)  

 

Αιθάβεην γιώζζαο 
Ψο αιθάβεην νξίδνπκε ην ζύλνιν ησλ απνδεθηώλ ραξαθηήξσλ ηεο γιώζζαο. Από ηνπο ραξαθηήξεο 

απηνύο ζρεκαηίδνληαη νη ιέμεηο ηεο γιώζζαο. 

Σε κία θπζηθή γιώζζα, όπσο ηα Διιεληθά, νη απνδεθηνί ραξαθηήξεο είλαη ηα γξάκκαηα Α-Ψ 

(θεθαιαία θαη πεδά), ηα ςεθία 0-9 θαη ηα ζεκεία ζηίμεο. 

 

Λεμηιόγην γιώζζαο 
Τν ιεμηιόγην κίαο γιώζζαο πεξηιακβάλεη όιεο ηηο έγθπξεο θαη απνδεθηέο ιέμεηο. Σηελ νπζία, είλαη 

έλα ππνζύλνιν από όιεο ηηο δπλαηέο αθνινπζίεο πνπ κπνξνύκε λα ζρεκαηίζνπκε από ηα ζηνηρεία 

ηνπ αιθαβήηνπ.  

Σε κία θπζηθή γιώζζα, όπσο ηα Διιεληθά, ε ιέμε ΓΗΑΒΑΕΨ  είλαη απνδεθηή ελώ ε ιέμε ΕΨΒΑΓΨ 

όρη.  

 

Η Γξακκαηηθή ηεο γιώζζαο 
Ζ γξακκαηηθή πεξηιακβάλεη ην ηππνινγηθό θαη ην ζπληαθηηθό. 

 

Τν ηππνινγηθό νξίδεη ηνπο θαλόλεο ζύκθσλα κε ηνπ νπνίνπο κία ιέμε ζα είλαη απνδεθηή. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ειιεληθή γιώζζα γηα ηε ιέμε “δίλσ”, απνδεθηέο κνξθέο είλαη θαη ην “δίλεηο”, 

“δίλνπλ” αιιά όρη ην “δίλνπn”.  
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Τν ζπληαθηηθό είλαη έλα ζύλνιν θαλόλσλ πνπ νξίδεη ην πώο πξέπεη λα ζρεκαηίδνληαη νη πξνηάζεηο 

από ηηο ιέμεηο ηεο γιώζζαο ώζηε νη πξνηάζεηο απηέο λα είλαη έγθπξεο θαη απνδεθηέο. Σε κία γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ απηό πνπ ελδηαθέξεη είλαη ε ζσζηή ζύληαμε ησλ εληνιώλ. 

 

εκαζηνινγία ηεο γιώζζαο 
Δίλαη ην ζύλνιν ησλ θαλόλσλ πνπ θαζνξίδεη ην λόεκα ησλ ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ ηεο γιώζζαο. Σε 

κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ απηό θαζνξίδεηαη από ην δεκηνπξγό ηεο ελώ ζε κία θπζηθή γιώζζα 

από απηόλ πνπ εθθέξεη ηελ πξόηαζε. 

 

Γηαθνξέο κεηαμύ θπζηθώλ θαη ηερλεηώλ γισζζώλ 

 

Φπζηθέο 

 Φξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ αλζξώπσλ. 

 Έρνπλ κεγάιεο δπλαηόηεηεο εμέιημεο. Νέεο ιέμεηο κπνξεί λα εηζαρζνύλ, θαλόλεο 

γξακκαηηθήο θαη ζύληαμεο λα αιιάμνπλ θιπ. 

Τερλεηέο 

 Φξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ αλζξώπνπ θαη Ζ/Υ.  

 Οη δπλαηόηεηεο εμέιημεο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ε εμέιημε απηή αθνξά 

ηελ επέθηαζε ηνπ ξεπεξηνξίνπ ησλ εληνιώλ ηεο γιώζζαο (π.ρ. Basic θαη Visual Basic). 

 

6.4 Σερληθέο ζρεδίαζεο πξνγξακκάησλ 
 

Γελ αξθεί θάπνηνο λα γλσξίδεη απιά κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Θα πξέπεη λα αθνινπζήζεη θαη 

κία ηερληθή ζρεδίαζεο ηνπ πξνγξάκκαηόο ηνπ. 

Γηα ηελ ζύληαμε ζσζηώλ, θαηαλνεηώλ θαη εύθνια ζπληεξήζηκσλ πξνγξακκάησλ αθνινπζήζεθαλ 

δηάθνξεο κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

6.4.1 Ιεξαξρηθή ζρεδίαζε ή Top down ζρεδίαζε 
Ζ ηερληθή απηή ζπληζηά ζηνλ θαζνξηζκό ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε αλώηεξν 

επίπεδν θαη ζηε ζπλέρεηα ηε δηάζπαζε θαζεκηάο ζε κηθξόηεξεο θαη απινύζηεξεο κέρξη ηνπ ζεκείνπ 

λα είλαη ηόζν απιέο πνπ κπνξνύλ λα επηιπζνύλ άκεζα. 

Σπλεπώο, ζθνπόο ηεο ηεξαξρηθήο ζρεδίαζεο είλαη ε δηάζπαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε κηθξόηεξα θη 

απινύζηεξα ππν-πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη επθνιόηεξν λα επηιπζνύλ. 

Γηα ηελ Top-down ζρεδίαζε ρξεζηκνπνηνύκε ην ηεξαξρηθό δηάγξακκα. 

 

6.4.2 Σκεκαηηθόο πξνγξακκαηηζκόο 
Ζ ηεξαξρηθή ζρεδίαζε πινπνηείηαη κε ηνλ ηκεκαηηθό πξνγξακκαηηζκό. 

Μεηά ηελ αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε κηθξόηεξα θαη απινύζηεξα ππν-πξνβιήκαηα , θάζε ππν-

πξόβιεκα απνηειεί κία μερσξηζηή θαη αλεμάξηεηε ελόηεηα (module).  Τώξα, γηα θάζε ελόηεηα ζα 

γξαθηεί ην θαηάιιειν πξόγξακκα ή ηκήκα πξνγξάκκαηνο. 

 

6.4.3 Γνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκόο 
Δίλαη ε κεζνδνινγία πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζήκεξα. Δκπεξηέρεη ηηο αξρέο ηηο ηεξαξρηθήο ζρεδίαζεο 

θαη ηνπ ηκεκαηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. Δπηπιένλ, αλαθέξεη όηη γηα ηε δεκηνπξγία ζσζηώλ 

πξνγξακκάησλ λα ρξεζηκνπνηνύκε κόλν ηηο 3 ζηνηρεηώδεο δνκέο : Αθνινπζίαο, Δπηινγήο θαη 

Δπαλάιεςεο.  

Όια ηα πξνγξάκκαηα, νζνδήπνηε κεγέζνπο, κπνξνύλ λα γξαθηνύλ ζηεξηδόκελα ζηε ρξήζε κόλν 

απηώλ ησλ δνκώλ, απνθεύγνληαο πιήξσο ηε ρξήζε ηε δνκήο GOTO. Δπίζεο, θάζε ελόηεηα 

πξνγξάκκαηνο έρεη κόλν κία είζνδν θαη κόλν κία έμνδν. 
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Πιενλεθηήκαηα ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

 Άκεζε πινπνίεζε ησλ αιγνξίζκσλ ζε πξόγξακκα. 

 Γηεπθόιπλζε ηεο αλάιπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ηκήκαηα (ελόηεηεο). Τν θάζε ηκήκα 

κπνξεί λα γξαθηεί από δηαθνξεηηθέο νκάδεο πξνγξακκαηηζηώλ. 

 Δπθνιόηεξε θαη ζπληνκόηεξε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ. 

 Πεξηνξηζκόο ησλ ιαζώλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Γηεπθόιπλζε ζηελ αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηξίηνπο.  

 Δπθνιόηεξε δηόξζσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Οπηηθόο πξνγξακκαηηζκόο 

Δίλαη ε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγνύκε, κε γξαθηθό ηξόπν, νιόθιεξν ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο 

όπσο γηα παξάδεηγκα ηα κελνύ θαη ηα πιαίζηα δηαιόγνπ θαη άιια παξάζπξα ηεο εθαξκνγήο.  

Ο νπηηθόο πξνγξακκαηηζκόο εθκεηαιιεύεηαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ γξαθηθώλ πεξηβαιιόλησλ 

επηθνηλσλίαο (π.ρ Windows, Mac Os θιπ). 

 

Καζνδεγνύκελνο από γεγνλόηα πξνγξακκαηηζκόο 

Δίλαη ε δπλαηόηεηα λα εθηεινύληαη νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ ελεξγνπνίεζε 

ελόο γεγνλόηνο. Γηα παξάδεηγκα, αλ θάλνπκε θιηθ ζε θάπνηα εληνιή ελόο κελνύ ή ζε θάπνην θνπκπί 

ζε έλα παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο ηόηε ζα εθηειεζηεί κία ιεηηνπξγία.. 

Τα ζύγρξνλα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα είλαη θηηζκέλα πάλσ ζηηο αξρέο ηνπ νπηηθνύ θαη 

θαζνδεγνύκελνπ από γεγνλόηα πξνγξακκαηηζκνύ.  

 

6.5 Αληηθεηκελνζηξεθήο πξνγξακκαηηζκόο 
 

H θηινζνθία ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνύο πξνγξακκαηηζκνύ είλαη ε εμήο: Να ζεσξήζνπκε ηα 

δεδνκέλα θαη ηηο απνδεθηέο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη πάλσ ζε απηά σο έλα εληαίν αληηθείκελν (object). 

Απηό ην αληηθείκελν ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πνιύ εύθνια νπνπδήπνηε αιινύ, δειαδή ζα είλαη 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκν.  

Ο αληηθεηκελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκόο αθνινπζεί ηηο αξρέο ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ. 

 

6.7 Πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα 
 

Έλα πξόγξακκα πνπ θηηάρλεηαη ζε κία γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ δελ είλαη άκεζα θαηαλνεηό από 

ηνλ Ζ/Υ. Θα πξέπεη λα κεηαθξαζηεί ζε ηζνδύλακν πξόγξακκα ζε γιώζζα κεραλήο (δπαδηθή 

κνξθή). Τελ δηαδηθαζία κεηάθξαζεο ηελ πξαγκαηνπνηνύλ ηα κεηαθξαζηηθά πξνγξάκκαηα. Δίλαη 

δύν εηδώλ: 

 Μεηαγισηηηζηέο (Compilers) 

 Γηεξκελεπηέο (Interpreters) 

 

Πεγαίν πξόγξακκα  (Source program): Τν πξόγξακκα πνπ είλαη θηηαγκέλν ζε γιώζζα πςεινύ 

επηπέδνπ. 

 

Αληηθείκελν πξόγξακκα (Object program): Τν πξόγξακκα πνπ είλαη κεηαθξαζκέλν ζε γιώζζα 

κεραλήο αιιά όρη άκεζα εθηειέζηκν. 

 

Δθηειέζηκν πξόγξακκα (Executable program): Τν πξόγξακκα ζε γιώζζα κεραλήο πνπ είλαη 

έηνηκν πιένλ λα εθηειεζηεί. 

 

Μεηαγισηηηζηήο: Παίξλεη, σο είζνδν, ην πεγαίν πξόγξακκα θαη αλαιακβάλεη λα ην κεηαθξάζεη εμ‟ 

νινθιήξνπ παξάγνληαο ην αληηθείκελν πξόγξακκα. 
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Γηεξκελεπηήο: Παίξλεη, σο είζνδν, κία-κία εληνιή ηνπ πεγαίνπ, ηελ κεηαθξάδεη θαη ηελ εθηειεί 

ακέζσο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ κνηάδεη κε ηνλ άλζξσπν-δηεξκελέα πνπ κεηαθξάδεη επί ηόπνπ θάζε 

πξόηαζε.  

 

Ζ δηαδηθαζία κεηαγιώηηηζεο θαη ζύλδεζεο πξνγξάκκαηνο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βηβιηνζήθεο (Libraries): Έηνηκεο ελόηεηεο (modules) αληηθείκελνπ πξνγξάκκαηνο ηεο γιώζζαο, 

απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ εθηειέζηκνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

πλδέηεο – Φνξησηήο (Linker-Loader): Δηδηθό πξόγξακκα πνπ αλαιακβάλεη λα ζπλδέζεη ην 

αληηθείκελν πξόγξακκα κε ηηο βηβιηνζήθεο θαη λα παξάγεη ην εθηειέζηκν. 

 

Καηά ηε δεκηνπξγία ελόο πξνγξάκκαηνο ζρεδόλ πάληα ελππάξρνπλ ιάζε. Τα ιάζε ηα ρσξίδνπκε ζε 

δύν θαηεγνξίεο : 

 Σπληαθηηθά ιάζε 

 Λνγηθά ιάζε  

 

Τα ζπληαθηηθά ιάζε αληρλεύνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο κεηαγιώηηηζεο ή δηεξκήλεπζεο. 

Αθνξνύλ παξαβηάζεηο ηνπ ηππνινγηθνύ θαη ζπληαθηηθνύ ηεο γιώζζαο. (π.ρ. κία εληνιή έρεη γξαθηεί 

ζπληαθηηθά ιάζνο). Σηελ πεξίπησζε απηή ν πξνγξακκαηηζηήο πξέπεη λα επηζηξέςεη ζην πεγαίν 

πξόγξακκα, λα δηνξζώζεη ηα ιάζε θαη λα ην μαλά ππνβάιιεη γηα κεηαγιώηηηζε. 

 

Τα ινγηθά ιάζε είλαη θαη ηα πιένλ δύζθνια ζηελ αλίρλεπζή ηνπο. Έρνπλ λα θάλνπλ κε ζθάικαηα 

ζηε ινγηθή επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ή ιαλζαζκέλεο δηαηύπσζεο ηνπ αιγνξίζκνπ (π.ρ. ην 

πξόγξακκα παξάγεη άιια απνηειέζκαηα θη όρη ηα δεηνύκελα!). 

 

Γηα ηελ ζύληαμε ησλ πξνγξακκάησλ ρξεζηκνπνηνύκε έλα εηδηθό πξόγξακκα πνπ νλνκάδεηαη 

ζπληάθηεο (editor). Μνηάδεη κε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ κε επηπιένλ δπλαηόηεηεο πνπ δηεπθνιύλνπλ 

ηελ γξήγνξε ζύληαμε ησλ πεγαίσλ πξνγξακκάησλ. 

Τα ζύγρξνλα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα πεξηέρνπλ νπσζδήπνηε 3 εηδώλ πξνγξάκκαηα : Τνλ 

ζπληάθηε, ην κεηαγισηηηζηή θαη ην ζπλδέηε - θνξησηή. Πέξαλ απηώλ, πεξηέρνπλ όια εθείλα ηα 

εξγαιεία πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ εύθνιε, ηαρύηαηε ζύληαμε, δηόξζσζε θαη ζπληήξεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ γη‟ απηό θαη πνιιέο θνξέο νλνκάδνληαη σο RAD πεξηβάιινληα (Rapid Application 

Development). Όια απηά παξέρνληαη κε έλαλ εληαίν θαη ιεηηνπξγηθό ηξόπν ζηνλ πξνγξακκαηηζηή. 

Πηγαίο 
(Source) Μεηάθπαζη 

Μεηαγλωηηιζηήρ 

Ανηικείμενο 
(Object) 

Σςνδέηηρ -
θοπηωηήρ 

Βιβλιοθήκερ  

Σύνδεζη – 
θόπηωζη και 

παπαγωγή 
ηος 

Εκηελέζιμος 

Εκηελέζιμο 

(Executable)  

Σςνηάκηηρ 
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7.1 Σν αιθάβεην ηεο ΓΛΧΑ 
 

Τν αιθάβεην ηεο ΓΛΧΑ απνηειείηαη από ηα γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνύ θαη ηνπ ιαηηληθνύ 

αιθαβήηνπ, ηα ςεθία, θαζώο θαη από εηδηθά ζύκβνια, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα πξνθαζνξηζκέλεο 

ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνύκε ζηε ζπλέρεηα. 

 

7.2 Σύπνη δεδνκέλσλ 

Οη ηύπνη δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη ε ΓΛΧΑ είλαη: 

 νη αξηζκεηηθνί, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο αθέξαηνπο θαη ηνπο πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο,  

 νη ραξαθηήξεο. Οη ραξαθηήξεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα βξίζθνληαη κέζα ζε απιά 

εηζαγσγηθά,‟ „. Τα δεδνκέλα απηνύ ηνπ ηύπνπ, επεηδή πεξηέρνπλ ηόζν αιθαβεηηθνύο όζν θαη 

αξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο, νλνκάδνληαη ζπρλά αιθαξηζκεηηθά. θαη  

 νη ινγηθνί. 

 

7.3 ηαζεξέο 
 

Αθνξνύλ πνζόηεηεο πνπ δελ κεηαβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ αιγόξηζκνπ.  

Υπάξρνπλ 3 εηδώλ : 

 

 Αξηζκεηηθέο  πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο Αθέξαηνπο θαη ηνπο Πξαγκαηηθνύο Αξηζκνύο 

 π.ρ. 123,  -8,  3.14 

 Υαξαθηήξεο ή Αιθαξηζκεηηθέο π.ρ. „Γηάλλεο‟, „Μαθεδνλίαο 12‟. Λέγνληαη θαη ιεθηηθά 

ή ζπκβνινζεηξέο. Πεξηθιείλνληαη ζε  κνλά εηζαγσγηθά „  ‟ . 

 Λνγηθέο   π.ρ. ΑΛΖΘΖΣ, ΧΔΥΓΖΣ. 

          

Δήλωση :    ΣΑΘΔΡΔ  

                     π = 3,14 

                   done = ΑΛΗΘΗ 

                   ΠΡΟΟΥΗ = „Απηή ε ελέξγεηα δελ επηηξέπεηαη„ 

 

7.4 Μεηαβιεηέο 
 

Αθνξνύλ πνζόηεηεο πνπ κεηαβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ. Φνλδξηθά, 

παξηζηάλνπλ κία ζέζε κλήκεο πνπ πεξηέρεη κία ηηκή. Τν πεξηερόκελν απηήο ηεο ζέζεο (ε ηηκή ηεο) 

αιιάδεη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηηο κεηαβιεηέο δίλνπκε έλα όλνκα (αλαγλσξηζηηθό) θαη απηό ρξεζηκνπνηνύκε ζηνλ αιγόξηζκν. 

(Σα νλόκαηα ησλ κεηαβιεηώλ αθνινπζνύλ ηνλ εμήο θαλόλα : Διιεληθά ή Αγγιηθά, θεθαιαία ή 

κηθξά, από ζύκβνια κόλν ε θάησ παύια _ , νη αξηζκνί επηηξέπνληαη αιιά όρη ζαλ πξώηνο 

ραξαθηήξαο, θαη απαγνξεύνληαη νλόκαηα πνπ είλαη δεζκεπκέλεο ιέμεηο, π.ρ απαγνξεύεηαη 

όλνκα κεηαβιεηήο Γηάβαζε ή αιγόξηζκνο). Ζ ηηκή ηεο αιιάδεη κε κία εληνιή εθρώξεζεο ηηκήο 

π.ρ. Φ  123 ή Name  „Γηάλλεο‟. 

123 

Τιμή 

 

Όνομα μεηαβληηήρ 
 

‘Γιάννηρ’ 

Name X 
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Κη εδώ, αλάινγα κε ην είδνο δεδνκέλνπ πνπ εθρσξείηαη νη κεηαβιεηέο δηαθξίλνληαη ζε  

 

 Αξηζκεηηθέο              π.ρ.  x  123 

 Υαξαθηήξεο ή Αιθαξηζκεηηθέο π.ρ.  Name  „Γηάλλεο‟ 

 Λνγηθή                       π.ρ.  Έγγακνο  ΦΔΤΓΗ. 

 

Δπηπιένλ, νη αξηζκεηηθέο δηαθξίλνληαη ζε  

  

Αθέξαηεο,   αλ δέρνληαη αθέξαηα ηηκή    π.ρ.  5 , -12 

Πξαγκαηηθέο,   αλ δέρνληαη πξαγκαηηθή ηηκή   π.ρ.   3.14 , -4.56 

 

Δήλωση :    ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ  

 ΑΚΔΡΑΙΔ: i, n 

 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ: α, β, x, y, sum 

 ΥΑΡΑΚΣΗΡΔ: name 

 ΛΟΓΙΚΔ: done  
 

7.5 Αξηζκεηηθνί ηειεζηέο 
 

Δίλαη ηα γλσζηά ζύκβνια. Δίλαη 3 εηδώλ: 

 

 Αξηζκεηηθνί: +, -, *  (πνιι/ζκόο), /  (δηαίξεζε), ^ (ύςσζε ζε δύλακε), DIV (αθέξαηα 

δηαίξεζε), MOD (αθέξαην ππόινηπν). (εηξά εθηέιεζεο αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ : 1
ν
 ην ^, 2

α
  θαη 

κε ίδηα πξνηεξαηόηεηα ηα  *, /, div, mod θαη από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη 3
α
 ηα +, - θαη 

θπζηθά πξώηα νη παξελζέζεηο)   
Π.ρ.  Φ  5*2, Φ  6^2 (=36), Φ  5 div 2 (=2 πειίθν), Φ  5 mod 2 (=1 ππόινηπν), 

Φ4/2*2=4 (εδώ πξώηα ε δηαίξεζε γηαηί πην αξηζηεξά), ελώ Φ2*2/4=1 (εδώ πξώηα ν 

πνιιαπιαζηαζκόο γηαηί πην αξηζηεξά), Φ50 div 22*11 mod 4=2 (από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λνγηθνί: ΟΥΙ, ΚΑΙ, Ή. 

(εηξά εθηέιεζεο ινγηθώλ πξάμεσλ : 1
ν
 ην ΟΥΙ, 2

α
 ην ΚΑΙ θαη 3

α
 ην Ή  από αξηζηεξά πξνο 

ηα δεμηά θαη θπζηθά πξώηα νη παξελζέζεηο)  
Π.ρ.  Έγθπξνο  (Φ >=1) θαη (Φ <= 20) 

 

 πγθξηηηθνί: > , >= , < , <= , =, <> (άληζν) 

 

Αξηζκεηηθόο 

ηειεζηήο 

Πξάμε 

+ Πξόζζεζε 

- Αθαίξεζε 

* Πνιιαπιαζηαζκόο 

/ Γηαίξεζε 

^ Ύςσζε ζε δύλακε 

DIV Αθέξαηα δηαίξεζε 

MOD Υπόινηπν αθέξαηαο δηαίξεζεο 
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7.6 πλαξηήζεηο 
 

Πνιιέο γλσζηέο ζπλαξηήζεηο από ηα καζεκαηηθά ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά θαη πεξηέρνληαη ζηε 

ΓΛΧΑ. Οη ζπλαξηήζεηο απηέο είλαη: 

 

ΗΜ(Υ) Υπνινγηζκόο εκηηόλνπ 

ΤΝ(Υ) Υπνινγηζκόο ζπλεκηηόλνπ 

ΔΦ(Υ) Υπνινγηζκόο εθαπηνκέλεο 

Σ_Ρ(Υ) Υπνινγηζκόο ηεηξαγσληθήο ξίδαο 

ΛΟΓ(Υ) Υπνινγηζκόο θπζηθνύ ινγαξίζκνπ 

Δ(Υ) Υπνινγηζκόο ηνπ ex 

A_M(X) Αθέξαην κέξνο ηνπ Φ 

Α_Σ(Υ) Απόιπηε ηηκή ηνπ Φ 

 

 

7.7 Αξηζκεηηθέο εθθξάζεηο 
 

Σπλδπάδνπλ όια ηα παξαπάλσ 

Όηαλ κηα ηηκή πξνθύπηεη από ππνινγηζκό, ηόηε αλαθεξόκαζηε ζε εθθξάζεηο (expressions). Γηα 

ηε ζύληαμε κηαο αξηζκεηηθήο έθθξαζεο ρξεζηκνπνηνύληαη αξηζκεηηθέο ζηαζεξέο, κεηαβιεηέο, 

ζπλαξηήζεηο, αξηζκεηηθνί ηειεζηέο θαη παξελζέζεηο. Οη αξηζκεηηθέο εθθξάζεηο πινπνηνύλ απιέο ή 

ζύλζεηεο καζεκαηηθέο πξάμεηο.  

Κάζε έθθξαζε παξηζηάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε αξηζκεηηθή ηηκή, ε νπνία βξίζθεηαη κεηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ. Γη‟ απηό είλαη απαξαίηεην όιεο νη κεηαβιεηέο, πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα 

έθθξαζε λα έρνπλ νξηζηεί πξνεγνύκελα, δειαδή λα έρνπλ θάπνηα ηηκή. 

 

Ιεξαξρία 

 

1. Ύςσζε ζε δύλακε. 

2. Πνιιαπιαζηαζκόο θαη δηαίξεζε. 

3. Πξόζζεζε θαη αθαίξεζε. 

 

 

7.8 Δληνιή εθρώξεζεο 
 

Ζ εληνιή εθρώξεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απόδνζε ηηκώλ ζηηο κεηαβιεηέο θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 Μνξθή: Μεηαβιεηή  Έθθξαζε.  

Αξηζηεξά βάδνπκε ην όλνκα ηεο κεηαβιεηήο θαη δεμηά κία ηηκή ή έθθξαζε   

Π.ρ. X ← (5 * 2) / 100.  

To απνηέιεζκα εθρσξείηαη ζηε κεηαβιεηή. 

 

Με δύν ηξόπνπο ινηπόλ,  ηνπνζεηνύκε ηηκέο ζε κεηαβιεηέο: 

I. Με εληνιή εηζόδνπ Γηάβαζε. 

II. Καηεπζείαλ κε κία εληνιή εθρώξεζεο, 
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7.9 Δληνιέο εηζόδνπ εμόδνπ 
 

Ζ ΓΛΧΑ ππνζηεξίδεη γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ από ην πιεθηξνιόγην ηελ εληνιή 

ΓΙΑΒΑΔ θαη γηα ηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηελ εληνιή ΓΡΑΦΔ. 

 

 Δληνιή εηζόδνπ:    ΓΙΑΒΑΔ 

Ζ εληνιή ΓΙΑΒΑΔ αθνινπζείηαη πάληνηε από έλα ή πεξηζζόηεξα νλόκαηα κεηαβιεηώλ. Αλ 

ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία κεηαβιεηέο ηόηε απηέο ρσξίδνληαη κε θόκκα (,). 

Π.ρ.  ΓΙΑΒΑΔ x .   

Σηε κεηαβιεηή x εηζάγεηαη κία ηηκή. 

Σπληάζζεηαη κε ηελ ιέμε ΓΙΑΒΑΔ θαη δεμηά από απηή ην όλνκα κηαο κεηαβιεηήο (ή 

πεξηζζόηεξσλ), είλαη εληνιή εηζόδνπ, πνπ ζεκαίλεη όηη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ είζνδν δεδνκέλσλ 

από ην πιεθηξνιόγην. 

π.ρ ΓΙΑΒΑΔ x ή ΓΙΑΒΑΔ x, y, z (γηα πεξηζζόηεξεο κεηαβιεηέο ρσξίδσ κε θόκκα) 

 

 Δληνιή εμόδνπ:    ΓΡΑΦΔ 

Ζ εληνιή ΓΡΑΦΔ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηηκώλ ζηε κνλάδα εμόδνπ. Σπζθεπή εμόδνπ 

κπνξεί λα είλαη ε νζόλε ηνπ ππνινγηζηή, ν εθηππσηήο, βνεζεηηθή κλήκε ή γεληθά νπνηαδήπνηε 

ζπζθεπή εμόδνπ έρεη νξηζηεί ζην πξόγξακκα. 

 

Π.ρ.  ΓΡΑΦΔ x 

Σπληάζζεηαη κε ηελ ιέμε ΓΡΑΦΔ θαη ζηα δεμηά ηεο κπνξεί λα κπεη ή όλνκα κηαο κεηαβιεηήο (ή 

πεξηζζόηεξσλ), ή έλα κήλπκα κέζα ζε εηζαγσγηθά, ή ζπλδπαζκόο κεηαβιεηήο/ησλ θαη 

κελπκάησλ ρσξηζκέλσλ κεηαμύ ηνπο κε θόκκα. Δίλαη εληνιή εμόδνπ, πνπ ζεκαίλεη όηη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα εκθάληζε πιεξνθνξηώλ ζηελ νζόλε (Δκθάληζε) ή ζην ραξηί (Τύπσζε). 

π.ρ ΓΡΑΦΔ x ή ΓΡΑΦΔ x, y ή ΓΡΑΦΔ ΄Καιεκέξα΄ ή ΓΡΑΦΔ ΄Σν εκβαδό ηνπ ηξηγώλνπ 

είλαη:΄, x 

 

7.10 Γνκή πξνγξάκκαηνο 

Ζ πξώηε εληνιή θάζε πξνγξάκκαηνο είλαη ππνρξεσηηθά ε επηθεθαιίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε 

νπνία είλαη ε ιέμε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ αθνινπζνύκελε από ην όλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τν ηειεπηαίν 

πξέπεη λα ππαθνύεη ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο νλνκάησλ ηεο ΓΛΧΑ. 

Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ηκήκα δήισζεο ησλ ζηαζεξώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλ βέβαηα ην 

πξόγξακκα καο ρξεζηκνπνηεί ζηαζεξέο. 

Ακέζσο κεηά είλαη ην ηκήκα δήισζεο κεηαβιεηώλ, όπνπ δειώλνληαη ππνρξεσηηθά ηα νλόκαηα 

όισλ ησλ κεηαβιεηώλ θαζώο θαη ν ηύπνο ηνπο. 

Αθνινπζεί ην θύξην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο εθηειέζηκεο εληνιέο. Οη 

εληνιέο απηέο πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά αλάκεζα ζηηο ιέμεηο ΑΡΥΗ θαη 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ αθνινπζνύκελε από ην όλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Τέινο αλ ην πξόγξακκα ρξεζηκνπνηεί δηαδηθαζίεο (θεθ. 10), απηέο γξάθνληαη κεηά ην 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ. 

Κάζε εληνιή γξάθεηαη ζε μερσξηζηή γξακκή. Αλ κία εληνιή πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη ζηελ 

επόκελε γξακκή, ηόηε ν πξώηνο ραξαθηήξαο απηήο ηεο γξακκήο πξέπεη λα είλαη ν ραξαθηήξαο &. 

Αλ ν πξώηνο ραξαθηήξαο είλαη ην ζαπκαζηηθό!, ζεκαίλεη όηη απηή ε γξακκή πεξηέρεη ζρόιηα θαη 

όρη εθηειέζηκεο εληνιέο. 
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2.4.2 Γνκή αθνινπζίαο 
 

Όηαλ γηα ηελ εθηέιεζε ελόο πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη ζεηξηαθή εθηέιεζε εληνιώλ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όλνκα_Πξνγξάκκαηνο 

 

ΣΑΘΔΡΔ 
 π = 3,14 

 done = ΑΛΗΘΗ 

 ΠΡΟΟΥΗ = „Απηή ε ελέξγεηα δελ επηηξέπεηαη„ 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ  
 ΑΚΔΡΑΙΔ: i, n 

 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ: α, β, x, y, sum 

 ΥΑΡΑΚΣΗΡΔ: name 

 ΛΟΓΙΚΔ: done 

 

ΑΡΥΗ  
 

ΓΙΑΒΑΔ α, β             

 Δληνιή 1 

       … 

       Δληνιή N 

     ΓΡΑΦΔ γ 

 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Όλνκα_Πξνγξάκκαηνο 
 

Παξαηεξήζεηο 

 Οη εληνιέο εθηεινύληαη ζεηξηαθά όπσο παξαηίζεληαη ζην Πξόγξακκα.    

 Σηελ αξρή ηνπ αιγνξίζκνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε είζνδνο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηειεπηαία 

ελέξγεηα είλαη ε έμνδνο – εθηύπσζή ηνπο.   

 Πάληνηε μεθηλάκε κε ηε ιέμε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ θαη αθνινπζεί ην όλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Τν όλνκα ελόο πξνγξάκκαηνο αθνινπζεί ηνπο ίδηνπο θαλόλεο κε ην όλνκα κηαο κεηαβιεηήο. 

Δπηπιένλ, δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ίδην όλνκα γηα κηα κεηαβιεηή θαη γηα ην πξόγξακκα. 

Απηέο νη ιέμεηο θαζώο θαη όιεο όζεο είλαη έληνλα γξακκέλεο θαινύληαη δεζκεπκέλεο ιέμεηο 

θαη δελ επηηξέπεηαη λα παξνπζηαζηνύλ αιιηώο, νύηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε ιάζνο ηξόπν.  

 Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηηκήο θάπνηαο κεηαβιεηήο πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρεη πξνεγεζεί 

εθρώξεζε ηηκήο ζε απηή ηε κεηαβιεηή είηε κε εληνιή εθρώξεζεο είηε κε είζνδν δεδνκέλσλ 

από ην ρξήζηε. Πην πξαθηηθά, δελ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα κεηαβιεηή ζην δεμί 

ηκήκα κηαο εληνιήο εθρώξεζεο ή ζε κηα εθηύπσζε αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη ιάβεη ηηκή ζην 

πξόγξακκα– αξρηθνπνίεζε.    

 Ζ πξώηε ή νη πξώηεο εληνιέο πξαγκαηνπνηνύλ είζνδν δεδνκέλσλ. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε 

ηελ εληνιή ΓΙΑΒΑΔ αθνινπζνύκελε από ηα νλόκαηα κεηαβιεηώλ. 

 Ζ εληνιή x  x + 1 δελ είλαη καζεκαηηθή έθθξαζε αιιά εληνιή εθρώξεζεο. Δπηηξέπεηαη 

ινηπόλ, ε παξνπζία ηεο ίδηαο κεηαβιεηήο αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ  . Έηζη, πξνζζέηνπκε ην 

πεξηερόκελν ηεο κεηαβιεηήο x κε ην 1 θαη ην απνηέιεζκα θαηαρσξείηαη εθ λένπ ζηε 

κεηαβιεηή x,  
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8.1 Δληνιέο Δπηινγήο 
 

A. Λνγηθή Έθθξαζε 
Γηα ηε ζύληαμε κηαο ινγηθήο έθθξαζεο ή ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηαζεξέο, κεηαβιεηέο, 

αξηζκεηηθέο, αιθαξηζκεηηθέο θαη ινγηθέο ηηκέο θαη παξαζηάζεηο, ζπγθξηηηθνί θαη ινγηθνί 

ηειεζηέο, θαζώο θαη παξελζέζεηο. Σηηο ινγηθέο εθθξάζεηο γίλεηαη ζύγθξηζε ηεο ηηκήο κίαο 

έθθξαζεο, πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά από ην ζπγθξηηηθό ηειεζηή κε ηελ ηηκή κηαο άιιεο έθθξαζεο πνπ 

βξίζθεηαη δεμηά. Τν απνηέιεζκα είλαη κία ινγηθή ηηκή ΑΛΗΘΗ ή ΦΔΤΓΗ. 

 

Σειεζηήο πλζήθε 

= Ηζόηεηα 

<> Αληζόηεηα 

> Μεγαιύηεξν από 

<= Μεγαιύηεξν ή ίζν 

< Μηθξόηεξν από 

<= Μηθξόηεξν ή ίζν 

 

 

B. ύλζεηεο Δθθξάζεηο 
Σε πνιιά πξνβιήκαηα νη επηινγέο δελ αξθεί λα γίλνληαη κε απιέο ινγηθέο παξαζηάζεηο όπσο 

απηέο νη νπνίεο αλαθέξζεθαλ, αιιά ρξεηάδεηαη λα ζπλδπαζηνύλ κία ή πεξηζζόηεξεο ινγηθέο 

παξαζηάζεηο. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ηξηώλ βαζηθώλ ινγηθώλ ηειεζηώλ ΟΥΙ, ΚΑΙ, 

‘Η. 

 

 

8.1.1 Δληνιή ΑΝ 
 

Πνιιέο θνξέο γηα λα ιπζεί έλα πξόβιεκα πξέπεη λα ειεγρζεί αλ ηζρύεη θάπνηα ζπλζήθε. 

 

2.4.3 Γνκή επηινγήο 
 

Ζ δνκή επηινγήο πινπνηείηαη ζηε ΓΛΧΑ κε ηελ εληνιή ΑΝ. Ζ εληνιή ΑΝ εκθαλίδεηαη κε 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Τελ απιή εληνιή ΑΝ...ΣΟΣΔ, ηελ εληνιή ΑΝ...ΣΟΣΔ...ΑΛΛΙΧ θαη 

ηέινο ηελ εληνιή ΑΝ...ΣΟΣΔ...ΑΛΛΙΧ_ΑΝ. Κάζε εληνιή ΑΝ πξέπεη λα θιείλεη κε ΣΔΛΟ_ΑΝ. 

 

Ζ γεληθή ζύληαμε ηεο δνκήο επηινγήο   ΑΝ...ΣΟΣΔ  είλαη: 

  

ΑΝ ζπλζήθε ΣΟΣΔ 

εληνιή-1 

εληνιή-2 

… 

εληνιή-λ 

ΣΔΛΟ_ΑΝ  

 

Αλ ε ζπλζήθε ηζρύεη, ηόηε εθηεινύληαη νη εληνιέο πνπ βξίζθνληαη κεηαμύ ησλ ιέμεσλ ΣΟΣΔ θαη 

ΣΔΛΟ_ΑΝ, ζε αληίζεηε πεξίπησζε νη εληνιέο απηέο αγλννύληαη. Ζ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπλερίδεηαη κε ηελ εληνιή πνπ αθνινπζεί ηε δήισζε ΣΔΛΟ_ΑΝ 



Ανάπηςξη Δθαπμογών ζε Ππογπαμμαηιζηικό Πεπιβάλλον 

                                          Σελίδα   
  
 

20 

2.4.3.1 Γνκή ύλζεηεο επηινγήο 
 

Ζ δνκή ζύλζεηεο επηινγήο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκνύκε λα εθηειέζνπκε 

ελαιιαθηηθά δπν νκάδεο εληνιώλ. Κξηηήξην γηα ην πνην ζεη εληνιώλ ζα εθηειεζηεί απνηειεί θάπνηα 

ζπλζήθε. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπλζήθε ηζρύεη ζα εθηειεζηεί ε πξώηε νκάδα εληνιώλ δηαθνξεηηθά 

ζα εθηειεζηεί ε δεύηεξε 

 

Ζ γεληθή ζύληαμε ηεο ζύλζεηεο δνκήο επηινγήο ΑΝ...ΣΟΣΔ...ΑΛΛΙΧ είλαη: 

 

ΑΝ ζπλζήθε ΣΟΣΔ 

εληνιή-1 

εληνιή-2 

… 

εληνιή-λ 

ΑΛΛΙΧ 

εληνιή-1 

εληνιή-2 

… 

εληνιή-λ 

ΣΔΛΟ_ΑΝ 
 

Αλ ε ζπλζήθε ηζρύεη, ηόηε εθηεινύληαη νη εληνιέο πνπ βξίζθνληαη κεηαμύ ησλ ιέμεσλ ΣΟΣΔ θαη 

ΑΛΛΙΧ, δηαθνξεηηθά εθηεινύληαη νη εληνιέο κεηαμύ ΑΛΛΙΧ θαη ΣΔΛΟ_ΑΝ. Ζ εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπλερίδεηαη κε ηελ εληνιή πνπ αθνινπζεί ηε δήισζε ΣΔΛΟ_ΑΝ 

 

2.4.3.2 Γνκή πνιιαπιήο επηινγήο 
 

Κάπνηα πξνβιήκαηα απαηηνύλ ηελ επηινγή κεηαμύ πεξηζζνηέξσλ από δπν πεξηπηώζεηο 

 

Ζ γεληθή ζύληαμε ηεο πνιιαπιήο δνκήο επηινγήο ΑΝ...ΣΟΣΔ...ΑΛΛΙΧ_ΑΝ είλαη: 

 

ΑΝ ζπλζήθε-1 ΣΟΣΔ 

εληνιή-α1 

εληνιή-α2 

… 

εληνιή-αλ 

ΑΛΛΙΧ_AN ζπλζήθε-2 ΣΟΣΔ 

εληνιή-β1 

εληνιή-β2 

… 

εληνιή-βλ 

           … 

ΑΛΛΙΧ 

εληνιή-ρ1 

εληνιή-ρ2 

… 

εληνιή-ρλ 

ΣΔΛΟ_ΑΝ 
 

Δθηεινύληαη νη εληνιέο πνπ βξίζθνληαη ζην αληίζηνηρν ηκήκα, όηαλ ε ζπλζήθε είλαη αιεζήο. Ζ 

εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλερίδεηαη κε ηελ εληνιή πνπ αθνινπζεί ηε δήισζε ΣΔΛΟ_ΑΝ 
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Παξαηεξήζεηο 

 Μηα από ηηο πεξηπηώζεηο ηεο δνκήο επηινγήο εθηεινύληαη ζε θάζε πεξίπησζε  

 Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζα ειεγρζνύλ πεξηιακβάλνπκε θαη απηήλ ηεο ιαλζαζκέλεο εηζαγσγήο 

δεδνκέλσλ  

 Τα παξαπάλσ ζα κπνξνύζαλ λα πινπνηεζνύλ θαη κε πνιιέο δνκέο ζύλζεηεο επηινγήο  

 

2.4.4 Δκθσιεπκέλεο Γνκέο 
 

Σηελ πινπνίεζε ελόο αιγνξίζκνπ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε θάπνηεο από ηηο παξαπάλσ δνκέο 

σο ηκήκα εληνιώλ ζε άιιεο δνκέο. 

 

2.4.5 Γνκή Δπαλάιεςεο 
 

Πνιιέο θνξέο πξέπεη λα εθηειεζηεί κηα νκάδα εληνιώλ πεξηζζόηεξεο από κηα θνξέο. Σ‟ απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη νη δνκέο επαλάιεςεο. Υπάξρνπλ δπν πεξηπηώζεηο: ην πιήζνο ησλ 

επαλαιήςεσλ λα είλαη γλσζηό εμ αξρήο ή όρη. 

 

8.2 Δληνιέο επαλάιεςεο 
 

Ζ ΓΛΧΑ ππνζηεξίδεη ηξεηο εληνιέο επαλάιεςεο, ηελ εληνιή ΟΟ όπνπ ε επαλάιεςε 

ειέγρεηαη από κία ινγηθή έθθξαζε ζηελ αξρή θαη εθηειείηαη ζπλερώο όζν ε ζπλζήθε είλαη Αιεζήο, 

ηελ εληνιή ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ όπνπ ε ζπλζήθε βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ βξόρνπ θαη εθηειείηαη 

ζπλερώο κέρξηο όηνπ ε ζπλζήθε απηή γίλεη Αιεζήο θαη ηέινο ηελ εληνιή ΓΙΑ, κε ηελ νπνία ν 

βξόρνο επαλαιακβάλεηαη γηα πξνθαζνξηζκέλν αξηζκό θνξώλ. 

 

8.2.3 Δληνιή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΔΥΡΙ 
 

Όηαλ είλαη γλσζηό ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ ρξεζηκνπνηνύκε ηελ δνκή επαλάιεςεο ΓΙΑ 

 

 Ζ γεληθή ζύληαμε ηεο δνκήο επαλάιεςεο ΓΙΑ είλαη: 

 

ΓΙΑ κεηαβιεηή ΑΠΟ ηηκή1 ΜΔΥΡΙ ηηκή2 ΜΔ ΒΗΜΑ ηηκή3 

εληνιή-1 

εληνιή-2 

… 

εληνιή-λ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

 

Οη εληνιέο ηνπ βξόρνπ εθηεινύληαη γηα όιεο ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο από ηελ αξρηθή ηηκή κέρξη 

ηελ ηειηθή ηηκή, απμαλόκελεο κε ηελ ηηκή ηνπ βήκαηνο. Αλ ην βήκα είλαη ίζν κε 1, ηόηε 

παξαιείπεηαη. 

 

Παξαηεξήζεηο 

 Τν ηκήκα εληνιώλ πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ ΓΙΑ νλνκάδεηαη βξόρνο. 

 Ζ κεηαβιεηή ηνπ ΓΙΑ δελ επηηξέπεηαη λα αιιάδεη ηηκή κέζα ζην βξόρν. 

 Οη ηηκέο ησλ ηηκή1, ηηκή2 θαη ηηκή3 δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη αθέξαηνη αξηζκνί, αιιά 

κπνξεί λα ιάβνπλ θαη δεθαδηθή ηηκή. 

 Γηα ηε πεξίπησζε ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ n ΜΔ ΒΗΜΑ 1 

Ζ κεηαβιεηή i ζα απμεζεί από ηελ ηηκή 1 κέρξη ηελ ηηκή n (ηελ νλνκάδνπκε κεηξεηή) 

θαηά κία κνλάδα θάζε θνξά.  
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 Γηα ηε πεξίπησζε ΓΙΑ i ΑΠΟ k ΜΔΥΡΙ n ΜΔ ΒΗΜΑ j 

Ζ κεηαβιεηή i ζα απμεζεί n+1-k θνξέο γηα βήκα +1 

Ζ κεηαβιεηή i ζα κεησζεί k+1-n θνξέο γηα βήκα -1 

Αξηζκόο επαλαιήςεσλ = [Απόιπηε_Τηκή(Τειηθή_ηηκή-Αξρηθή_ηηκή)] div 

[Απόιπηε_Τηκή(Βήκα)+1] 

 

 Σηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κία κεηαβιεηή γηα λα ππνινγίζνπκε ην άζξνηζκα 

πνιιώλ ηηκώλ ρξεζηκνπνηώληαο επαλαιεπηηθή δνκή : Πξέπεη έμσ από ηελ επαλαιεπηηθή δνκή 

λα κεδελίζνπκε ηελ κεηαβιεηή γηα ην άζξνηζκα, δηαθνξεηηθά δελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε 

ηελ ηηκή ηεο θαηά ηελ πξώηε επαλάιεςε 

 Γεληθώο, δελ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα κεηαβιεηή, αλ πξνεγνύκελα δελ έρεη 

ιάβεη ηηκή – αξρηθνπνίεζε. Ζ αξρηθνπνίεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε ηελ είζνδν 

δεδνκέλσλ ζε κηα κεηαβιεηή (εληνιή Γηάβαζε) είηε κε εθρώξεζε ηηκήο 

 

 Δηδηθέο κνξθέο ηεο ΓΙΑ:  

α) ΓΙΑ δείθηε ΑΠΟ κηθξή ηηκή ζε Μεγάιε ηηκή ΜΔ_ΒΗΜΑ αξλεηηθό θακηά επαλάιεςε,  

β) ΓΙΑ δείθηε ΑΠΟ Μεγάιε ηηκή ζε κηθξή ηηκή ΜΔ_ΒΗΜΑ ζεηηθό θακία επαλάιεςε,  

γ) ΓΙΑ δείθηε ΑΠΟ κία ηηκή ζηνλ εαπηό ηεο ΜΔ_ΒΗΜΑ αξλεηηθό ή ζεηηθό κία επαλάιεςε θαη  

δ) ΓΙΑ δείθηε ΑΠΟ κία ηηκή ζε κία άιιε ΜΔ_ΒΗΜΑ κεδέλ άπεηξεο επαλαιήςεηο. 

 

8.2.1 Δληνιή ΟΟ...ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 
 

Όηαλ δελ είλαη θαζνξηζκέλν ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ εμ‟ αξρήο ηόηε δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε δνκή επαλάιεςεο ΓΙΑ. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη ε δνκή 

ΟΟ…ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ. 

 

 Ζ γεληθή ζύληαμε ηεο δνκήο επαλάιεςεο ΟΟ…ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ είλαη: 

 

ΟΟ ζπλζήθε ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 

εληνιή-1 

εληνιή-2 

… 

εληνιή-λ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

 

Διέγρεηαη ε ζπλζήθε θαη αλ είλαη Αιεζήο, εθηεινύληαη νη εληνιέο πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηηο 

ΟΟ_ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ θαη ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. Σηε ζπλέρεηα ειέγρεηαη πάιη ε ζπλζήθε θαη 

αλ ηζρύεη, εθηεινύληαη πάιη νη ίδηεο εληνιέο. Όηαλ ε ινγηθή έθθξαζε γίλεη Χεπδήο, ηόηε ζηακαηάεη ε 

επαλάιεςε θαη εθηειείηαη ε εληνιή κεηά ην ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. 

 

Παξαηεξήζεηο 

 Πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ν έιεγρνο ηεο ζπλζήθεο ζηε δνκή ΟΣΟ…ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αξρή ηνπ βξόρνπ. Ζ δνκή απηή κπνξεί λα κελ εθηειεζηεί θακία θνξά. 

 Φξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε ηηκή θξνπξό δει. ζέινπκε ε επαλάιεςε λα 

ζηακαηά όηαλ ν ρξήζηεο δώζεη ζπγθεθξηκέλε ηηκή. 

 

8.2.2 Δληνιή ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ 

 
Σπκπιεξσκαηηθά ηεο δνκήο ΟΟ…ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ ρξεζηκνπνηείηαη ε δνκή ΑΡΥΗ 

ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ… ΜΔΥΡΙ ΟΣΟΤ.  
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 Ζ γεληθή ζύληαμε ηεο δνκήο επαλάιεςεο ΑΡΥΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ… ΜΔΥΡΙ ΟΣΟΤ 

είλαη: 

 

ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

εληνιή-1 

εληνιή-2 

… 

εληνιή-λ 

ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ ζπλζήθε 

 

Δθηεινύληαη νη εληνιέο κεηαμύ ησλ ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ θαη ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ. Σηε 

ζπλέρεηα ειέγρεηαη ε ινγηθή έθθξαζε θαη αλ δελ ηζρύεη (είλαη ςεπδήο), ηόηε νη εληνιέο πνπ 

βξίζθνληαη αλάκεζα ζηηο ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ θαη ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ, εθηεινύληαη πάιη. 

Διέγρεηαη μαλά ε ινγηθή έθθξαζε θαη αλ δελ ηζρύεη, επαλαιακβάλεηαη ε εθηέιεζε ησλ ίδησλ 

εληνιώλ. 

Όηαλ ε ινγηθή έθθξαζε γίλεη Αιεζήο ηόηε ζηακαηάεη ε επαλάιεςε θαη εθηειείηαη ε εληνιή κεηά 

από ηελ ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ. 

 

Παξαηεξήζεηο 

 Παξαηεξνύκε όηη ζε απηή ηε δνκή ν έιεγρνο ηεο ζπλζήθεο πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο ηνπ 

βξόρνπ 

 Ζ δνκή απηή εθηειείηαη ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά. 

 Φξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπκε Μελνύ επηινγήο, Έιεγρν δεδνκέλσλ από ην 

πιεθηξνιόγην θαη Δπαλάιεςε απαληώληαο ζε ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε. 

 

Παξαηεξήζεηο γηα ηηο δνκέο επαλάιεςεο 
Ζ δνκή επαλάιεςεο ΓΙΑ ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ είλαη γλσζηό ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ ελώ νη 

δνκέο ΟΟ…ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ  θαη ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ… ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ ζηηο άιιεο 

πεξηπηώζεηο. 

Έλα δήηεκα πνπ κπνξεί λα καο απαζρνιήζεη ζηηο αζθήζεηο είλαη ε κεηαηξνπή από ηελ κία δνκή 

ζηελ άιιε. Μηα δνκή Γηα κπνξεί λα κεηαηξαπεί πάληα ζηηο ΟΟ…ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ θαη 

ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

… ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ, ην αληίζεην δελ ηζρύεη πάληα. Οη δνκέο ΟΟ…ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ θαη 

ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

… ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ κπνξνύλ πάληα λα κεηαηξαπνύλ από ηε κία κνξθή ζηελ άιιε. Κάζε ΓΙΑ 

κεηαηξέπεηαη ζε Όζν θαη ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ, ην αλάπνδν όρη. 

 

Δκθσιεπκέλεο Γνκέο 
Πνιύ ζπρλά γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απαηηείηαη ε ρξήζε εκθσιεπκέλσλ βξόρσλ. Σε 

απηή ηελ πεξίπησζε ν έλαο βξόρνο βξίζθεηαη κέζα ζηνλ άιιν. Σηε ρξήζε ησλ εκθσιεπκέλσλ 

βξόρσλ ηζρύνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλόλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύληαη απζηεξά γηα ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ. 

 

πγθεθξηκέλα: 

 Ο εζσηεξηθόο βξόρνο πξέπεη λα βξίζθεηαη νιόθιεξνο κέζα ζηνλ εμσηεξηθό. Ο βξόρνο πνπ 

μεθηλάεη ηειεπηαίνο, πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη πξώηνο. 

 Ζ είζνδνο ζε θάζε βξόρν ππνρξεσηηθά γίλεηαη από ηελ αξρή ηνπ. 

 Γελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ίδηα κεηαβιεηή σο κεηξεηήο δύν ή πεξηζζνηέξσλ βξόρσλ 

πνπ ν έλαο βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ άιινπ.  
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3.1 Γεδνκέλα 
 

Όπσο ε Πιεξνθνξηθή νξίδεηαη σο επηζηήκε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ έλλνηα ηνπ αιγνξίζκνπ, θαηά 

ηνλ ίδην ηξόπν ε Πιεξνθνξηθή νξίδεηαη θαη ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη, 

Πιεξνθνξηθή ζεσξείηαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηα δεδνκέλα από ηηο αθόινπζεο ζθνπηέο: 

 

Τιηθνύ 
Τν πιηθό (hardware), δειαδή ε κεραλή, επηηξέπεη ζηα δεδνκέλα ελόο πξνγξάκκαηνο λα 

απνζεθεύνληαη ζηελ θύξηα κλήκε θαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο ηνπ ππνινγηζηή κε δηάθνξεο 

αλαπαξαζηάζεηο (representations). Τέηνηεο κνξθέο είλαη ε δπαδηθή, ν θώδηθαο ΑSCII, ν θώδηθαο 

EBCDIC, ην ζπκπιήξσκα ηνπ 1 ή ηνπ 2 θ.ιπ. 

 

Γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ 
Οη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ πςεινύ επηπέδνπ (high level programming languages) επηηξέπνπλ 

ηε ρξήζε δηάθνξσλ ηύπσλ (types) κεηαβιεηώλ (variables) γηα λα πεξηγξάςνπλ έλα δεδνκέλν. Ο 

κεηαθξαζηήο θάζε γιώζζαο θξνληίδεη γηα ηελ απνδνηηθόηεξε κνξθή απνζήθεπζεο, από πιεπξάο 

πιηθνύ, θάζε κεηαβιεηήο ζηνλ ππνινγηζηή. 

 

Γνκώλ Γεδνκέλσλ 
Γνκή δεδνκέλσλ (data structure) είλαη έλα ζύλνιν δεδνκέλσλ καδί κε έλα ζύλνιν επηηξεπηώλ 

ιεηηνπξγηώλ επί απηώλ. Γηα παξάδεηγκα, κία ηέηνηα δνκή είλαη ε εγγξαθή (record), πνπ κπνξεί λα 

πεξηγξάθεη έλα είδνο, έλα πξόζσπν θιπ. Ζ εγγξαθή απνηειείηαη από ηα πεδία (fields) πνπ 

απνζεθεύνπλ ραξαθηεξηζηηθά (attributes) δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ν θσδηθόο, ε 

πεξηγξαθή θιπ. Άιιε κνξθή δνκήο δεδνκέλσλ είλαη ην αξρείν πνπ απνηειείηαη από έλα ζύλνιν 

εγγξαθώλ. Μία επηηξεπηή ιεηηνπξγία ζε έλα αξρείν είλαη ε ζεηξηαθή πξνζπέιαζε όισλ ησλ 

εγγξαθώλ ηνπ. 

 

Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ 
Τξόπνη θαηαγξαθήο θαη αιιεινζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ κειεηώληαη έηζη ώζηε λα 

αλαπαξαζηαζεί ε γλώζε γηα πξαγκαηηθά γεγνλόηα. Οη ηερλνινγίεο ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

(Databases), ηεο Μνληεινπνίεζεο Γεδνκέλσλ (Data Modeling) θαη ηεο Αλαπαξάζηαζεο Γλώζεο 

(Knowledge Representation) αλήθνπλ ζε απηή ηε ζθνπηά κειέηεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

3.2 Αιγόξηζκνη + Γνκέο Γεδνκέλσλ = Πξνγξάκκαηα 
 

Γνκή Γεδνκέλσλ: Δίλαη έλαο ηξόπνο απνζήθεπζεο (νξγάλσζεο) δεδνκέλσλ πνπ πθίζηαληαη 

επεμεξγαζία από έλα ζύλνιν ιεηηνπξγηώλ. 

Ζ δνκέο απνηειείηαη από έλα ζύλνιν θόκβσλ. Κάζε θόκβνο πεξηέρεη κία απιή ηηκή (αξηζκό, 

αιθάβεην θιπ) ή κία πην ζύλζεηε ηηκή (π.ρ. κία εγγξαθή). 

 

Π.ρ. δνκή ιίζηαο πνπ πεξηέρεη αθέξαηνπο αξηζκνύο: 

 

 

 

Π.ρ. δνκή ιίζηαο πνπ πεξηέρεη εγγξαθέο (records. Δγγξαθή = Μία νκάδα ηηκώλ δηαθνξεηηθνύ 

ηύπνπ, πνπ πεξηγξάθνπλ έλα αληηθείκελν. Π.ρ. κία εγγξαθή καζεηή πεξηέρεη ην όλνκα, επώλπκν, 

έηνο γέλλεζεο, ηάμε θιπ). 

  

 

 

 

12 -4 16 48 

Νίκορ 

Γεωπγίος 
1986 

Γ2 

Μαπία 

Σηεθανή 
1987 

Γ1 

Άκηρ 

Βεπγίηζηρ 
1986 

Γ2 

Πάπηρ 
Εασαπιάρ 

1986 

Γ2 
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Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο (ή πξάμεηο) επί ησλ δνκώλ δεδνκέλσλ: 

 

Πξνζπέιαζε (access) 

Δίλαη ε δπλαηόηεηα πξόζβαζε ζε έλα θόκβν κε ζθνπό ηελ αλάγλσζε ή ηξνπνπνηήζεη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ. 

 

Δηζαγσγή (insertion) 

Πξνζζήθε λένπ θόκβνπ ζηε δνκή.  

 

Γηαγξαθή (deletion) 

Αθαηξνύκε έλαλ θόκβν από ηε δνκή. 

 

Αλαδήηεζε (searching) 

Πξνζπειαύλνληαη νη θόκβνη κίαο δνκήο κε ζθνπό λα εληνπηζηεί θάπνηνο πνπ πεξηέρεη κία 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή. 

 

Σαμηλόκεζε (sorting) 

Γηαηάζζνπκε ηνπο θόκβνπο ηεο δνκήο ζε αύμνπζα ή θζίλνπζα ζεηξά (π.ρ. αιθάβεηα θαηά 

επώλπκν, όλνκα). 

 

Αληηγξαθή (copying) 

Όινη ή κεξηθνί θόκβνη αληηγξάθνληαη ζε κία άιιε δνκή. 

 

πγρώλεπζε (merging) 

Γύν ή πεξηζζόηεξεο δνκέο ζπλελώλνληαη ζε κία εληαία δνκή. 

 

Γηαρσξηζκόο (separation) 

Μία δνκή δηαζπάηαη ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο. Δίλαη ην αληίγξαθν ηεο ζπγρώλεπζεο. 

 

Γηα θάζε ιεηηνπξγία δεκηνπξγείηαη θαη έλαο αιγόξηζκνο (π.ρ. αιγόξηζκνο αλαδήηεζεο θάπνηνπ 

ζηνηρείνπ). Αξθεηέο θνξέο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί αιγόξηζκνη πνπ πινπνηνύλ κία ζπγθεθξηκέλε 

ιεηηνπξγία (π.ρ. ππάξρνπλ αξθεηνί αιγόξηζκνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηαμηλόκεζεο). Όηαλ ζπκβαίλεη 

απηό, επηιέγνπκε ηνλ αιγόξηζκν πνπ είλαη πην απνδνηηθόο (π.ρ. πην γξήγνξνο) γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα. 

                                Πξνγξάκκαηα = Γνκέο δεδνκέλσλ + Αιγόξηζκνη 

 

Καηεγνξίεο δνκώλ δεδνκέλσλ: 

 

ηαηηθέο 

 Τν κέγεζνο ηνπο είλαη θαζνξηζκέλν (ζηαζεξό) θαη δελ κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Οη θόκβνη απνζεθεύνληαη ζε ζπλερόκελεο ζέζεηο ζηε κλήκε. 

 

Γπλακηθέο 

 Τν κέγεζνο ηνπο δελ είλαη θαζνξηζκέλν (δελ είλαη ζηαζεξό) θαη κεηαβάιιεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μπνξνύλ λα εηζάγνληαη λένη θόκβνη θαη λα 

δηαγξάθνληαη ππάξρνληεο. 

 Τν κέγεζνο ηνπο δελ είλαη θαζνξηζκέλν (δελ είλαη ζηαζεξό) θαη κεηαβάιιεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μπνξνύλ λα εηζάγνληαη λένη θόκβνη θαη λα 

δηαγξάθνληαη ππάξρνληεο. 

 Οη θόκβνη δελ απνζεθεύνληαη ζε ζπλερόκελεο ζέζεηο ζηε κλήκε. 
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3.3 Πίλαθεο 
 

Φαξαθηεξηζηηθόο εθπξόζσπνο ησλ ζηαηηθώλ δνκώλ. Πεξηέρεη έλα ζηαζεξό ζύλνιν θόκβσλ 

(ζέζεηο) πνπ απνζεθεύνληαη ζε ζπλερόκελεο ζέζεηο ζηε κλήκε. Δπίζεο, όια ηα ζηνηρεία είλαη ηνπ 

ίδηνπ ηύπνπ (δειαδή αθέξαηνη, πξαγκαηηθνί θιπ). 

Πίλαθαο είλαη έλα ζύλνιν αληηθεηκέλσλ ίδηνπ ηύπνπ, ηα νπνία αλαθέξνληαη κε έλα θνηλό όλνκα. 

Κάζε έλα από ηα αληηθείκελα πνπ απαξηίδνπλ ηνλ πίλαθα ιέγεηαη ζηνηρείν ηνπ πίλαθα. Ζαλαθνξά 

ζε αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα γίλεηαη κε ην όλνκα ηνπ πίλαθα αθνινπζνύκελν από έλα δείθηε. 

 

9.1 Μνλνδηάζηαηνη πίλαθεο 
 

Οη πίλαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ έλα κόλν δείθηε γηα ηελ αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, 

νλνκάδνληαη κνλνδηάζηαηνη πίλαθεο. Τν όλνκα ηνπ πίλαθα κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε δεθηό 

όλνκα ηεο ΓΛΧΑ θαη ν δείθηεο είλαη κία αθέξαηα έθθξαζε, ζηαζεξή ή κεηαβιεηή πνπ 

πεξηθιείεηαη κέζα ζηα ζύκβνια [ ]. 

 

Οη αξηζκνί πάλσ από ηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα δειώλνπλ ηνλ αξηζκό ζέζεο ηνπ πίλαθα. Ο αξηζκόο 

ζέζεο ιέγεηαη θαη δείθηεο ζέζεο. Ο πίλαθαο νξίδεηαη σο εμήο: όλνκα_πίλαθα [δηαζηάζεηο]. Π.ρ. 

αθέξαηνο Π [5] δειώλεη κνλνδηάζηαην πίλαθα κίαο γξακκήο πέληε ζέζεσλ (ζηήιεο) πνπ πεξηέρεη 

αθεξαίνπο. Γεληθά, νξίδεηαη σο Π [Ν] 

 

Γηα λα αλαθεξζνύκε ζην πεξηερόκελν κίαο ζέζεο ηνπ πίλαθα βάδνπκε ην όλνκα[ζέζε]. 

Γηα παξάδεηγκα, Π[1] = ην πεξηερόκελν ηεο ζέζεο 1, Π[6] = ην πεξηερόκελν ηεο ζέζεο 6. 

 

9.3 Πνιπδηάζηαηνη πίλαθεο 
 

Οη κνλνδηάζηαηνη πίλαθεο, σο γλσζηό, έρνπλ κηα γξακκή θαη πνιιέο ζηήιεο. Όηαλ, έρνπκε 

πεξηζζόηεξεο από κηα γξακκέο ζε έλαλ πίλαθα, ηόηε ν πίλαθαο απηόο νλνκάδεηαη πνιπδηάζηαηνο.   

Γηα ηνπο πίλαθεο 2-δηαζηάζεσλ απαηηνύληαη 2 δείθηεο (ζηνπο κνλνδηάζηαηνπο πίλαθεο έρνπκε έλα 

δείθηε). Ο πξώηνο δείθηεο αλαθέξεηαη ζηηο γξακκέο θαη ν δεύηεξνο ζηηο ζηήιεο.  

 

Δδώ έρνπκε πεξηζζόηεξεο από κία γξακκέο. Κάζε γξακκή έρεη έλα ζύλνιν ζέζεσλ (ζηήιεο). 

Σην παξαθάησ παξάδεηγκα ν πίλαθαο νξίδεηαη σο εμήο: αθέξαηνο Π [3,4]. Ζ πξώηε δηάζηαζε 

αλαθέξεηαη ζηηο γξακκέο θαη ε δεύηεξε ζηηο ζηήιεο. Γεληθά, νξίδεηαη σο Π [Μ , Ν] γηα έλαλ 

πίλαθα ΜxΝ. 

 

 1 2 3 4 

1 Π[1,1] Π[1,2] Π[1,3] Π[1,4] 

2 Π[2,1] Π[2,2] Π[2,3] Π[2,4] 

3 Π[3,1] Π[3,2] Π[3,3] Π[3,3] 

Γηζδηάζηαηνη πίλαθεο (πνιιώλ γξακκώλ θαη ζηειώλ) 

Γηα λα αλαθεξζνύκε ζην πεξηερόκελν κίαο ζέζεο ηνπ δηζδηάζηαηνπ πίλαθα βάδνπκε ην 

όλνκα_πίλαθα [γξακκή , ζηήιε]. Γειαδή, ε ζέζε πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ αξηζκό γξακκήο θαη 

ζηήιεο. 

Γηα παξάδεηγκα, Π[1,2] = ην πεξηερόκελν ηεο ζέζεο ζηε γξακκή 1 θαη ζηήιε 2,  Π[3,2] = ην 

πεξηερόκελν ηεο ζέζεο ζηε γξακκή 3 θαη ζηήιε 2. 

Π.ρ. Πίλαθαο αθεξαίσλ Π [5]  Π.ρ. Πίλαθαο αιθαξηζκεηηθώλ Π [4] 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 

12 -4 22 45 -7  „Γηάλλεο‟ „Αιέθα‟ „Μάξηνο‟ „Άθεο‟ 
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Σππηθέο επεμεξγαζίεο (ιεηηνπξγίεο) ζε έλαλ πίλαθα: 

 Γηάβαζκα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα, δειαδή εηζαγσγή ηηκώλ ζηηο ζέζεηο ηνπ. 

 Δθηύπσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα. 

 Υπνινγηζκόο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. 

 Υπνινγηζκόο ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. 

 Δύξεζε ηνπ ειάρηζηνπ ή κέγηζηνπ ζηνηρείνπ ηνπ. 

 Αλαδήηεζε ελόο ζηνηρείνπ. 

 Σαμηλόκεζε ηνπ πίλαθα. 

 πγρώλεπζε δύν πηλάθσλ. 

 

Σηνπο αιγόξηζκνπο ηνπ πίλαθα ρξεζηκνπνηνύκε, σο επί ην πιείζηνλ, ηε δνκή 

ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΔΥΡΙ 

 

9.2 Πόηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πίλαθεο 
 

Πόηε είλαη πξνηηκόηεξν λα ρξεζηκνπνηνύκε ηνπο πίλαθεο; 

Όηαλ ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνπκε, απαηηείηαη λα βξίζθνληαη ζηε κλήκε RAM θαζ‟ όιε ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Ζ ρξήζε πηλάθσλ είλαη έλαο βνιηθόο ηξόπνο γηα ηε δηαρείξηζε πνιιώλ δεδνκέλσλ ηδίνπ ηύπνπ, 

αιιά ζπρλά ε ρξήζε ηνπο είλαη πεξηηηή θαη επηδήκηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Πέξα από ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ, ππάξρνπλ θαη δύν κεηνλεθηήκαηα από ηε ρξήζε 

πηλάθσλ. 

 

1. Οη πίλαθεο απαηηνύλ κλήκε. Κάζε πίλαθαο δεζκεύεη από ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνιιέο 

ζέζεηο κλήκεο. Σε έλα κεγάιν θαη ζύλζεην πξόγξακκα ε άζθνπε ρξήζε κεγάισλ πηλάθσλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη αθόκε θαη ζε αδπλακία εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

2. Οη πίλαθεο πεξηνξίδνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σην πξόγξακκα ππάξρεη 

αλώηαην όξην ζην πιήζνο ησλ αξηζκώλ ίζν κε έλα ζηαζεξό αξηζκό. Απηό γηαηί νη πίλαθεο είλαη 

ζηαηηθέο δνκέο θαη ην κέγεζνο ηνπο πξέπεη λα δειώλεηαη ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελώ 

παξακέλεη ππνρξεσηηθά ζηαζεξό θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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3.4 ηνίβα 
 

Ζ ζηνίβα πινπνηεί ηε ινγηθή LIFO (Last In First Out). Τα δεδνκέλα εηζάγνληαη ζηελ θνξπθή 

ηεο ζηνίβαο ελώ ε αθαίξεζε ελόο ζηνηρείνπ γίλεηαη πάληα από ηελ θνξπθή ηεο ζηνίβαο.  

Ζ ζηαηηθή ζηνίβα πινπνηείηαη κε κνλνδηάζηαην πίλαθα θαη ρξεζηκνπνηεί έλα δείθηε Top πνπ 

δείρλεη ζηελ θνξπθή ηεο ζηνίβαο. 

 

Οη ιεηηνπξγίεο είλαη δύν: 

 

 Ζ εηζαγσγή-ώζεζε (Push) ελόο ζηνηρείνπ ζηελ θνξπθή ηεο ζηνίβαο. 

 Ζ εμαγσγή-απώζεζε (Pop) ελόο ζηνηρείνπ από ηελ θνξπθή ηεο ζηνίβαο. 

 

 

Παξάδεηγκα: 

 

     Top  32 

Top  4   4 

  3   3 

      -6   -6 

  8   8 

      10        10 

 

         

Top      4    

      3 Top  3 

     -6        -6 

      8   8 

    10         10 

 

 

εκείσζε: Καηά ηελ εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ (ώζεζε), πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο κήπσο ε 

ζηνίβα είλαη γεκάηε (δειαδή ππάξρεη άιιε ειεύζεξε ζέζε ζηνλ πίλαθα). Γειαδή, ειέγρεη κήπσο 

ζπκβεί ππεξρείιηζε (overflow). Αληίζηνηρα, θαηά ηελ αθαίξεζε ελόο ζηνηρείνπ (απώζεζε), πξέπεη 

λα γίλεηαη έιεγρνο κήπσο ε ζηνίβα είλαη άδεηα. Γειαδή, ειέγρεη κήπσο ζπκβεί ππνρείιηζε 

(underflow). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειζαγωγή ηος 32 

Αθαίπεζη ζηοισείος. 
Το 4 θα αθαιπεθεί. 
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3.5 Οπξά 
 

Ζ νπξά πινπνηεί ηε ινγηθή FIFO (First In First Out). Τα δεδνκέλα εηζάγνληαη ζην πίζσ κέξνο 

ηεο νπξάο ελώ ε εμαγσγή ελόο ζηνηρείνπ γίλεηαη πάληα από ην κπξνζηηλό κέξνο ηεο νπξάο (όπσο 

ζπκβαίλεη ζε κία νπξά ζε ηξάπεδα). 

Ζ ζηαηηθή νπξά πινπνηείηαη κε κνλνδηάζηαην πίλαθα θαη ρξεζηκνπνηεί δύν δείθηεο: Τνλ Front 

πνπ δείρλεη ζην κπξνζηηλό κέξνο ηεο νπξάο θαη ηνλ Rear πνπ δείρλεη ζην πίζσ κέξνο ηεο νπξάο. 

 

Οη ιεηηνπξγίεο είλαη δύν: 

 

 Ζ εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ ζην πίζσ κέξνο ηεο νπξάο. 

 Ζ εμαγσγή ελόο ζηνηρείνπ από ην κπξνζηηλό κέξνο ηεο νπξάο. 

 

Παξάδεηγκα: 

              

 5 12 7 4   5 12 7 4 8  

             

Front Rear    Front  Rear 
 

            

           

 5 12 7 4   12 7 4  

           

Front Rear Front Rear  

 

 

εκείσζε: Καηά ηελ εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ, πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο κήπσο ε νπξά είλαη 

γεκάηε (δειαδή δελ ππάξρεη άιιε ζέζε ζηνλ πίλαθα). Αληίζηνηρα, θαηά ηελ εμαγσγή ελόο ζηνηρείνπ, 

πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο κήπσο ε νπξά είλαη άδεηα. 

 

Πιενλεθηήκαηα / Μεηνλεθηήκαηα ησλ πηλάθσλ 

 

Πιενλεθηήκαηα 

 Δίλαη έλαο βνιηθόο  θη εύθνινο ηξόπνο δηαρείξηζεο ηνπ ίδηνπ ηύπνπ. 

 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Απαηηνύλ κλήκε. Ο πίλαθαο δεζκεύεη από ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο αξθεηέο ζέζεηο 

κλήκεο. Έηζη, αλ ρξεζηκνπνηνύκε πνιινύο πίλαθεο ζε έλα πξόγξακκα ην επηβαξύλνπκε όζνλ 

αθνξά ηε κλήκε. 

 Πεξηνξίδνπκε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπεηδή ν πίλαθαο είλαη ζηαηηθή δνκή, 

δελ κπνξεί λα αιιάμεη ην κέγεζόο ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

Ειζαγωγή ηος 8 

Εξαγωγή ζηοισείος.  
Το 5 θα εξασθεί. 
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9.4 Σππηθέο επεμεξγαζίεο πηλάθσλ 
 

Τα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ πίλαθεο πνιύ ζπρλά απαηηνύλ ζπγθεθξηκέλεο 

επεμεξγαζίεο ζηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα. Οη ηππηθέο απηέο επεμεξγαζίεο είλαη: 

 

 Τπνινγηζκόο αζξνηζκάησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα 

Πνιύ ζπρλά απαηηείηαη ν ππνινγηζκόο ηνπ αζξνίζκαηνο ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα πνπ έρνπλ θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα παξάδεηγκα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζηήιε ή ζηελ ίδηα γξακκή. 

  

 Δύξεζε ηνπ κέγηζηνπ ή ηνπ ειάρηζηνπ ζηνηρείνπ 

Αλ ν πίλαθαο δελ είλαη ηαμηλνκεκέλνο, ηόηε πξέπεη λα ζπγθξηζνύλ ηα ζηνηρεία έλα πξνο έλα, 

γηα λα βξεζεί ην κέγηζην ή ην ειάρηζην. Αλ ν πίλαθαο είλαη ηαμηλνκεκέλνο, ηόηε πξνθαλώο ην 

κέγηζην θαη ην ειάρηζην βξίζθνληαη ζηα δύν αθξηαλά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα. 

 

 Αλαδήηεζε ελόο ζηνηρείνπ ηνπ πίλαθα 

Γύν είλαη νη πιένλ δηαδεδνκέλνη αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο: 

o Η ζεηξηαθή αλαδήηεζε  

o Η δπαδηθή αλαδήηεζε 

Ζ ζεηξηαθή κέζνδνο αλαδήηεζεο είλαη ε πην απιή, αιιά θαη ε ιηγόηεξε απνηειεζκαηηθή 

κέζνδνο. Φξεζηκνπνηείηαη όκσο ππνρξεσηηθά γηα πίλαθεο πνπ δελ είλαη ηαμηλνκεκέλνη. Αληίζεηα 

ε δπαδηθή αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε ηαμηλνκεκέλνπο πίλαθεο θαη είλαη ζαθώο 

απνδνηηθόηεξε από ηε ζεηξηαθή κέζνδν. 

 

 Σαμηλόκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα 

Ζ επηινγή ηνπ θαιύηεξνπ αιγόξηζκνπ εμαξηάηαη θπξίσο από ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πίλαθα θαη ηελ αξρηθή ηνπο δηάηαμε, αλ δειαδή ν πίλαθαο είλαη ηειείσο αηαμηλόκεηνο ή κεξηθώο 

ηαμηλνκεκέλνο. 

 

 Γηαρσξηζκόο ελόο πίλαθα ζε δύν ή πεξηζζόηεξνπο 

 

 πγρώλεπζε δύν πηλάθσλ 

Σθνπόο ηεο είλαη ε δεκηνπξγία από ηα ζηνηρεία δύν (ή πεξηζζόηεξσλ) ηαμηλνκεκέλσλ πηλάθσλ 

ελόο άιινπ, πνπ είλαη θαη απηόο ηαμηλνκεκέλνο. 

 

3.6 Αλαδήηεζε 
 

Α. εηξηαθή αλαδήηεζε 
 

Δδώ ζα δνύκε ηελ ζεηξηαθή κέζνδν. Ζ ινγηθή είλαη ε εμήο: Σαξώλνπκε ηνλ πίλαθα θαη 

εμεηάδνπκε ζε θάζε ζέζε αλ ην ζηνηρείν ηεο ζέζεο απηήο είλαη ίζν κε απηό πνπ ςάρλνπκε. Αλ λαη, 

ηόηε ζηακαηάκε. 

 

Πόηε ρξεζηκνπνηνύκε ηελ κέζνδν απηή; 

 Όηαλ ν πίλαθαο είλαη κε ηαμηλνκεκέλνο 

 Ο πίλαθαο είλαη κηθξνύ κεγέζνπο (π.ρ. Ν <=20 )  

 Ζ αλαδήηεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη ζπάληα, δηόηη ε κέζνδνο απηή είλαη ζρεηηθά αξγή. 

 

Θα ρξεηαζηνύκε κία κεηαβιεηή ινγηθνύ ηύπνπ, πνπ ζα γίλεη αιεζήο αλ ην ζηνηρείν βξεζεί. 

Δπίζεο, δελ γλσξίδνπκε ζε πνηα ζέζε βξίζθεηαη. Μπνξεί λα είλαη ζηελ 1
ε
 ζέζε, αιιά κπνξεί λα 

είλαη ζηε Ν
ζηή

 ζέζε. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη κία κεηαβιεηή ζέζε πνπ ζα θξαηήζεη ηε ζέζε όπνπ 

βξέζεθε. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_Πίνακα 
! ςελίδα 64 σοτ βιβλίοτ 
! ςελίδα 47 σοτ βιβλίοτ Β' Λτκείοτ 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, position 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: table[n], key 
  ΛΟΓΙΚΕ: done 
 
ΑΡΦΗ 
 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
  ΓΡΑΧΕ 'Δώςε απιθμό για αναζήσηςη ςσον πίνακα' 
  ΔΙΑΒΑΕ key 
 
  done <- ΧΕΤΔΗ 
  position <- 0 
  i <- 1 
 
  ΟΟ (done = ΧΕΤΔΗ) ΚΑΙ (i <= n) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ                                 ! 
όςο δεν είμαςσε ςσο σέλορ σοτ πίνακα και δεν βπέθηκε 
    ΑΝ table[i] = key ΣΟΣΕ ! αν σο i ςσοιφείο ιςούσαι με ατσό ποτ χάφνοτμε  
     done <- ΑΛΗΘΗ                              ! βπέθηκε 
      position <- i                              ! βάλε σον απιθμό θέςηρ 
    ΑΛΛΙΨ                                       ! αλλιώρ ςση μεσαβλησή θέςη 
      i <- i + 1                                 ! πποφψπά ςσην επόμενη θέςη 
    ΣΕΛΟ_ΑΝ 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
  ΑΝ (done = ΑΛΗΘΗ) ΣΟΣΕ 
    ΓΡΑΧΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' βπέθηκε ςση θέςη ', position 
  ΑΛΛΙΨ 
    ΓΡΑΧΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' δεν βπέθηκε ςσον δοθένσα πίνακα' 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_Πίνακα 

 

Παξαηεξήζεηο: 

Ζ αλαδήηεζε ζηακαηά κόιηο εληνπίζεη θάπνην ζηνηρείν πνπ είλαη ίζν κε ηελ αλαδεηνύκελε ηηκή.  

Τν πξόγξακκα Παραλλαγή Νο1 ζηε ζπλέρεηα απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο ώζηε λα θαιύπηεη ηελ αδπλακία απηή θαη ζπλερίδεη ηελ αλαδήηεζε ώζηε λα 

εληνπίζεη όιεο ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα table πνπ έρνπλ ηηκή ίζε κε ηε κεηαβιεηή key. 

 

Παραλλαγή Νο1: Σξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο ώζηε λα αλαδεηά 

όιεο ηηο ζέζεηο πνπ βξίζθεηαη ε αλαδεηνύκελε ηηκή 

 

Γηα ηελ απνθπγή ηεξκαηηζκνύ ηνπ βξόρνπ αλαδήηεζεο, εμαιείθνπκε ηελ κεηαβιεηή done από 

νιόθιεξν ην πξόγξακκα. Δίλαη πξνθαλέο όηη ε ηηκή πνπ αλαδεηνύκε ζηνλ πίλαθα (κεηαβιεηή key) 

κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε πεξηζζόηεξεο από κηα ζέζεηο ηνπ πίλαθα table. Αλ δελ επηζπκνύκε 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζέζεσλ απηώλ απιά ηηο εθηππώλνπκε 

Ψζηόζν, ππάξρεη ε πεξίπησζε νη ζέζεηο απηέο λα πξέπεη λα απνζεθεπηνύλ ώζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε θάπνην άιιν ζεκείν ηνπ αιγνξίζκνπ. Πώο πξέπεη λα απνζεθεύζνπκε ηηο ζέζεηο 

απηέο; Γεδνκέλνπ όηη δελ γλσξίδνπκε εμ αξρήο ην πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ δελ κπνξνύκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε κεηαβιεηέο γηα ην ζθνπό απηό. Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

έλαλ άιιν πίλαθα (έζησ κε όλνκα POSITION_TABLE) ώζηε λα θαηαρσξνύληαη ζε απηόλ νη ζέζεηο 

ηνπ πίλαθα table πνπ εληνπίζηεθε ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο key 
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Τν κέγεζνο ηνπ πίλαθα POSITION_TABLE είλαη n θαζώο πξέπεη λα θαιύςνπκε ηελ αθξαία 

πεξίπησζε λα ππάξρνπλ θαη ζηηο n ζέζεηο ηνπ πίλαθα table ε ηηκή πνπ έρεη ε κεηαβιεηή key. Ζ 

κεηαβιεηή count_found ζα πεξηέρεη ην πιήζνο ησλ ζέζεσλ πνπ ηθαλνπνηνύλ ηελ αλαδήηεζε. Ο 

αιγόξηζκνο παξνπζηάδεηαη ελαιιαθηηθά κε δπν ηξόπνπο. Αθνύ επηζπκνύκε λα ζαξώζνπκε 

νιόθιεξν ηνλ πίλαθα απηό κπνξεί λα γίλεη κε ηελ δνκή επαλάιεςεο Γηα…από…κέρξη αληί γηα ηελ 

Όζν…επαλάιαβε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πξνεγνύκελα παξαδείγκαηα. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_Πίνακα 
! ςελίδα 64 σοτ βιβλίοτ 
! Δε ςσαμασά σην αναζήσηςη με σην εύπεςη σοτ ςσοιφείοτ 
! αλλά ςτνεφίζει για να ενσοπίςει και άλλερ εμυανίςειρ σοτ 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, count_found 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: table[n], key 
 
ΑΡΦΗ 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
  ΓΡΑΧΕ 'Δώςε απιθμό για αναζήσηςη ςσον πίνακα' 
  ΔΙΑΒΑΕ key 
 
  i <- 1 
  count_found <- 0 
  ΟΟ (i <= n) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ    ! όςο δεν είμαςσε ςσο σέλορ σοτ πίνακα 
    ΑΝ table[i] = key ΣΟΣΕ  ! αν σο i ςσοιφείο ιςούσαι με ατσό ποτ χάφνοτμε  
      count_found <- count_found + 1                         ! βπέθηκε 
      ΓΡΑΧΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' βπέθηκε ςση θέςη ', i 
    ΣΕΛΟ_ΑΝ 
    i <- i + 1                                   ! πποφψπά ςσην επόμενη θέςη 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
  ΑΝ (count_found <> 0) ΣΟΣΕ 
    ΓΡΑΧΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' βπέθηκε ςε ', count_found, ' θέςειρ' 
  ΑΛΛΙΨ 
    ΓΡΑΧΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' δεν βπέθηκε ςσον δοθένσα πίνακα' 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_Πίνακα 

 

ή ελαιιαθηηθά  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_Πίνακα 
! ςελίδα 64 σοτ βιβλίοτ 
! Δε ςσαμασά σην αναζήσηςη με σην εύπεςη σοτ ςσοιφείοτ 
! αλλά ςτνεφίζει για να ενσοπίςει και άλλερ εμυανίςειρ σοτ 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, count_found 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: table[n], key 
 
ΑΡΦΗ 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
  ΓΡΑΧΕ 'Δώςε απιθμό για αναζήσηςη ςσον πίνακα' 
  ΔΙΑΒΑΕ key 
 
  count_found <- 0 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ n       ! όςο δεν είμαςσε ςσο σέλορ σοτ πίνακα 
    ΑΝ table[i] = key ΣΟΣΕ  ! αν σο i ςσοιφείο ιςούσαι με ατσό ποτ χάφνοτμε  
      count_found <- count_found + 1                          ! βπέθηκε 
      ΓΡΑΧΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' βπέθηκε ςση θέςη ', i 
    ΣΕΛΟ_ΑΝ 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
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  ΑΝ (count_found <> 0) ΣΟΣΕ 
    ΓΡΑΧΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' βπέθηκε ςε ', count_found, ' θέςειρ' 
  ΑΛΛΙΨ 
    ΓΡΑΧΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' δεν βπέθηκε ςσον δοθένσα πίνακα' 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_Πίνακα 

 

Παξαηεξήζεηο: 

Τν παξαπάλσ πξόγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ν  πίλαθαο table δελ είλαη ηαμηλνκεκέλνο.  

 

Τν πξόγξακκα Παραλλαγή Νο2 ζηε ζπλέρεηα απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο ώζηε λα θαιύπηεη ηελ αδπλακία απηή θαη ζηακαηά ηελ αλαδήηεζε κόιηο 

ζπλαληήζεη θάπνην ζηνηρείν ηνπ πίλαθα table πνπ είλαη κεγαιύηεξν από ην δεηνύκελν (κεηαβιεηή 

key) ζε ηαμηλνκεκέλν πίλαθα. 

 

Παραλλαγή Νο2: Σξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο ώζηε λα 

ιεηηνπξγεί βέιηηζηα ζε ηαμηλνκεκέλν πίλαθα  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_ςε_Σαξινομημένο_Πίνακα 
! ςελίδα 64 σοτ βιβλίοτ 
! Για σαξινομημένο πίνακα με αύξοτςα διάσαξη 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, position 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: table[n], key 
  ΛΟΓΙΚΕ: done 
 
ΑΡΦΗ 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
  ΓΡΑΧΕ 'Δώςε απιθμό για αναζήσηςη ςσον πίνακα' 
  ΔΙΑΒΑΕ key 
 
  done <- ΧΕΤΔΗ 
  position <- 0 
  i <- 1 
  ΟΟ (done = ΧΕΤΔΗ) ΚΑΙ (i <= n) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ                                    
! όςο δεν είμαςσε ςσο σέλορ σοτ πίνακα και δεν βπέθηκε 
    ΑΝ table[i] > key ΣΟΣΕ  ! ςσαμάσα σην επανάληχη, δε θα βπεθεί σο ςσοιφείο 
      done <- ΑΛΗΘΗ 
    ΑΛΛΙΨ_ΑΝ table[i] = key ΣΟΣΕ                                                    
! αν σο i ςσοιφείο ιςούσαι με ατσό ποτ χάφνοτμε  
      done <- ΑΛΗΘΗ           ! ςσαμάσα σην επανάληχη, σο ςσοιφείο βπέθηκε 
      position <- i                            ! βάλε σον απιθμό θέςηρ 
    ΑΛΛΙΨ 
      i <- i + 1                               ! πποφψπά ςσην επόμενη θέςη 
    ΣΕΛΟ_ΑΝ 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
  ΑΝ (position <> 0) ΣΟΣΕ 
    ΓΡΑΧΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' βπέθηκε ςση θέςη ', position 
  ΑΛΛΙΨ 
    ΓΡΑΧΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' δεν βπέθηκε ςσον δοθένσα πίνακα' 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_ςε_Σαξινομημένο_Πίνακα 

 

Παξαηεξήζεηο: 

Ζ αλαδήηεζε ζηακαηά όηαλ ε ηηκή πξνο αλαδήηεζε (κεηαβιεηή key) είλαη κηθξόηεξε από ηελ 

ηξέρνπζα ηηκή ηνπ πίλαθα table. 
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Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ έρεη λόεκα λα ζπλερηζηεί ε αλαδήηεζε θαζώο δελ αλακέλεηαη λα έρεη 

επηηπρέο απνηέιεζκα. 

 

4  

 

9  

 

12  

 

19  

 

23  

 

45  

 

53  

 

67  

 

Γηα παξάδεηγκα ε αλαδήηεζε γηα ηελ ηηκή 14 ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα δελ έρεη λόεκα λα 

ζπλερηζηεί κεηά ηελ 4
ε
 επαλάιεςε (i=4, table[i]=19) θαζώο ν αξηζκόο 14 πνπ είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 

19 απνθιείεηαη λα βξίζθεηαη ζε θάπνηα από ηηο επόκελεο ζέζεηο ηνπ πίλαθα. Έηζη, απνθεύγνληαη 

άζθνπεο επαλαιήςεηο. Τν αλ εληνπίζηεθε ή όρη ε ηηκή key ην αληρλεύνπκε κε ηε κεηαβιεηή position 

θαη όρη κε ηελ done θαζώο ε ηειεπηαία ιακβάλεη ηελ ηηκή αιεζήο αθόκε θη αλ δελ επξέζε ε key. 

εκείσζε: Όηαλ ν πίλαθαο είλαη ηαμηλνκεκέλνο είλαη πξνηηκόηεξν λα ρξεζηκνπνηείηαη κία πην 

απνδνηηθή (γξήγνξε) κέζνδν πνπ νλνκάδεηαη δπαδηθή αλαδήηεζε. 

 

Β. Γπαδηθή Αλαδήηεζε 
Γομέρ δεδομένων δεςηεπεύοςζαρ μνήμηρ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δταδική_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_ςε_Σαξινομημένο_Πίνακα 
! ςελίδα 64 σοτ βιβλίοτ 
! Για σαξινομημένο πίνακα με αύξοτςα διάσαξη 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, position, start, end 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: table[n], key 
  ΛΟΓΙΚΕ: done 
 
ΑΡΦΗ 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
  ΓΡΑΧΕ 'Δώςε απιθμό για αναζήσηςη ςσον πίνακα' 
  ΔΙΑΒΑΕ key 
 
  done <- ΧΕΤΔΗ 
  position <- 0 
  start <- 1 
  end <- n 
  ΟΟ (start < end) ΚΑΙ (done = ΧΕΤΔΗ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    i <- (start + end) div 2 
    ΑΝ table[i] = key ΣΟΣΕ  ! αν σο i ςσοιφείο ιςούσαι με ατσό ποτ χάφνοτμε  
      done <- ΑΛΗΘΗ                      ! βπέθηκε 
      position <- i                       ! βάλε σον απιθμό θέςηρ 
    ΑΛΛΙΨ 
      ΑΝ table[i] > key ΣΟΣΕ              ! αν σο ζησούμενο είναι μικπόσεπο 
        end <- i - 1                      ! σόσε βπίςκεσαι ςσο κάσψ μέπορ 
      ΑΛΛΙΨ 
        start <- i + 1                   ! αλλιώρ βπίςκεσαι ςσο πάνψ μέπορ 
      ΣΕΛΟ_ΑΝ 
    ΣΕΛΟ_ΑΝ 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
  ΑΝ table[i + 1] = key ΣΟΣΕ                                                            
! αναζήσηςη μίαρ επιπλέον θέςηρ για σην πεπίπσψςη ζτγού απιθμού ςσοιφείψν 
    done <- ΑΛΗΘΗ                       ! βπέθηκε 
    position <- i + 1                    ! βάλε σον απιθμό θέςηρ 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
  ΑΝ (position <> 0) ΣΟΣΕ 
    ΓΡΑΧΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' βπέθηκε ςση θέςη ', position 
  ΑΛΛΙΨ 
    ΓΡΑΧΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' δεν βπέθηκε ςσον δοθένσα πίνακα' 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Δταδική_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_ςε_Σαξινομημένο_Πίνακα 
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3.6 Σαμηλόκεζε 
 

Α. Σαμηλόκεζε κε επζεία αληαιιαγή ή θπζαιίδαο 

 

Η κέζνδνο ηεο θπζαιίδαο (Bubble Sort) ή επζείαο αληαιιαγήο. Βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο 

ζύγθξηζεο γεηηνληθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα θαη αληαιιαγήο ηνπο κέρξη λα δηαηαρζνύλ όια ζε κία 

ζεηξά (αύμνπζα ή θζίλνπζα). 

Η ινγηθή είλαη ε εμήο: Κάλνπκε δηαδνρηθέο ζαξώζεηο ζηνλ πίλαθα. Σε θάζε ζάξσζε, ην 

κηθξόηεξν ζηνηρείν (γηα αύμνπζα) κεηαθηλείηαη πξνο ηελ θνξπθή ηνπ πίλαθα αθνύ γίλνπλ όιεο νη 

ζαξώζεηο ζα έρεη επηηεπρζεί ε ηαμηλόκεζε.    
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σαξινόμηςη_σοιφείψν_Πίνακα_Υτςαλίδαρ 
! ςελίδα 67 σοτ βιβλίοτ 
! ςελίδα 56 σψν οδηγιών μελέσηρ 
! Ξεκινώνσαρ από σο σελετσαίο ςσοιφείο σοτ πίνακα 
! ςε κάθε πέπαςμα αν κάποιο ςσοιφείο είναι μικπόσεπο από σο πποηγούμενο σοτ 
! πηγαίνει ππορ σα μπποςσά με ανσιμεσάθεςη σοτρ 
 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, j 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: table[n], temp 
 
ΑΡΦΗ 
 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΦΡΙ n              ! σο i ςαπώνει από ση 2η θέςη έψρ σο σέλορ 
    ΓΙΑ j ΑΠΟ n ΜΕΦΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ -1        ! σο j από σο σέλορ ππορ ση θέςη i 
      ΑΝ table[j] < table[j - 1] ΣΟΣΕ                                                
! αν σο j ςσοιφείο είναι μικπόσεπο από σο j-1 ςσοιφείο 
        temp <- table[j - 1]             ! σόσε κάνε ανσιμεσάθεςη ςσοιφείψν. 
        table[j - 1] <- table[j]                                                     
! Δηλαδή, σο j ςσοιφείο θα πάει ςση θέςη σοτ j-1 και σο j-1 ςση θέςη σοτ j. 
        table[j] <- temp 
      ΣΕΛΟ_ΑΝ 
    ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
  ΓΡΑΧΕ 'Ο σαξινομημένορ πίνακαρ είναι:' 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ n 
    ΓΡΑΧΕ 'σοιφείο Πίνακα [', i, ']= ', table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Σαξινόμηςη_σοιφείψν_Πίνακα_Υτςαλίδαρ 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 Ζ δηάηαμε ηεο ηαμηλόκεζεο είλαη αύμνπζα. Γηα θζίλνπζα ηαμηλόκεζε, αξθεί λα αληηζηξαθεί ε 

θνξά ηεο ζπλζήθεο ηεο δνκήο επηινγήο Αλ 

 Ο πίλαθαο table είλαη κνλνδηάζηαηνο 

 

Παξαηεξνύκε ζην επόκελν ζρήκα  ηελ «εηθόλα» ηνπ πίλαθα ζην ηέινο θάζε επαλάιεςεο ηεο 

εμσηεξηθήο δνκήο Γηα. Από ηελ ηειεπηαία ζέζε ηνπ πίλαθα έσο ηελ i, αλ ε ηηκή θάπνηνπ θειηνύ ηνπ 

πίλαθα είλαη κηθξόηεξε από απηή ηνπ επόκελνπ θειηνύ, ηόηε αληηκεηαζέηνπκε ηηο ηηκέο ηνπο. Έηζη, 

αλ ππάξρεη θάπνηνο κηθξόο αξηζκόο ζε "ρακειή" ζέζε ζηνλ πίλαθα δηαδνρηθά "αλεβαίλεη" ζε 

"πςειόηεξεο" ζέζεηο όπσο κηα θπζζαιίδα ζην πγξό. 
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Τν εμσηεξηθό Γηα επηβάιιεη ηελ εθηέιεζε 4 βεκάησλ. Απηά 

είλαη ηα εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαηεξνύκε, όηη ν κηθξόηεξνο αξηζκόο έρεη βξεζεί ζηελ πξώηε 

ζέζε ηνπ πίλαθα. Σηε ζπλέρεηα: 

 

 

 

 

Αρ δούμε όμωρ και ένα άλλο παπάδειγμα, θέλοςμε να ηαξινομήζοςμε ηον 

πίνακα:    

 

3  

 

16  

 

11  

 

1  

 

8  
 

 

 

 

 

 

i = 2 

 

 

j 

= 5 

j 

= 4 

j 

= 3 

j 

= 2 

 

 

3  

 

16  

 

11  

 

1  
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16  
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8  
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1  
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Αιιαγή:  Όρη Ναη Ναη Ναη 

 i = 3 

  
j 

= 5 

j 

= 4 

j 

= 3 

 

 

 

1  

 

3  

 

16  

 

8  

 

11  
 

 

1  

 

3  

 

8  
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11  
 

 

1  

 

3  

 

8  

 

16  

 

11  
 

Αιιαγή:  Ναη Ναη Όρη 
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Παξαηεξνύκε, νηη νη δπν πξώηεο ζέζεηο πεξηέρνπλ ηνπο δπν κηθξόηεξνπο 

αξηζκνύο ηνπ πίλαθα. Σηε ζπλέρεηα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαηεξνύκε, νηη νη έρεη νινθιεξσζεί ε ηαμηλόκεζε αιιά πξέπεη λα 

εθηειέζνπκε αθόκε έλα βήκα πνπ δελ ζα πξνθαιέζεη αιιαγέο ζηνλ πίλαθα 

 

 

 

 

Με ηελ θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θπζζαιίδαο όπσο παξνπζηάδεηαη ζην 

βηβιίν κπνξνύκε λα απνθύγνπκε ηελ εθηέιεζε πεξηηηώλ βεκάησλ. Απηό κπνξεί λα  επηηεπρζεί κε ηε 

βνήζεηα κίαο ινγηθήο κεηαβιεηήο, πνπ ζε θάζε λέα επαλάιεςε ηνπ εμσηεξηθνύ βξόρνπ 

αξρηθνπνηείηαη σο ςεπδήο θαη αιιάδεη σο αιεζήο αλ ζε θάπνην πέξαζκα γίλεη έζησ θαη κία 

αληαιιαγή. Έηζη, αλ ζε θάπνην πέξαζκα δελ εθηειεζζεί θακία αληαιιαγή, ηόηε ε ζεκαία παξακέλεη 

ςεπδήο θαη απηνκάησο ηειεηώλεη ην πξόγξακκα. 

 

Παραλλαγή Νο1: Σξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηαμηλόκεζεο επζείαο αληαιιαγήο ώζηε λα 

ζηακαηάεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ηαμηλόκεζεο 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σαξινόμηςη_σοιφείψν_Πίνακα_Υτςαλίδαρ 
! ςελίδα 67 σοτ βιβλίοτ 
! Ξεκινώνσαρ από σο σελετσαίο ςσοιφείο σοτ πίνακα 
! ςε κάθε πέπαςμα αν κάποιο ςσοιφείο είναι μικπόσεπο από σο πποηγούμενο σοτ 
! πηγαίνει ππορ σα μπποςσά με ανσιμεσάθεςη σοτρ 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
 

 i = 4 

 j = 5 j = 4 

 

 

1  

 

3  

 

8  

 

11  

 

16  
 

 

1  

 

3  

 

8  

 

11  

 

16  
 

Αιιαγή:  Ναη Όρη 

 i = 5 

 j = 5 

 

 

1  

 

3  

 

8  

 

11  

 

16  
 

Αιιαγή:  Όρη 
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ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, j 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: table[n], temp 
  ΛΟΓΙΚΕ: done 
 
ΑΡΦΗ 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
  i <- 2                         ! σο i ςαπώνει από ση 2η θέςη έψρ σο σέλορ 
  ΑΡΦΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
    done <- ΧΕΤΔΗ 
    ΓΙΑ j ΑΠΟ n ΜΕΦΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ -1       ! σο j από σο σέλορ ππορ ση θέςη i 
      ΑΝ table[j] < table[j - 1] ΣΟΣΕ                                                  
! αν σο j ςσοιφείο είναι μικπόσεπο από σο j-1 ςσοιφείο 
        temp <- table[j - 1]            ! σόσε κάνε ανσιμεσάθεςη ςσοιφείψν. 
        table[j - 1] <- table[j]                                                     
! Δηλαδή, σο j ςσοιφείο θα πάει ςση θέςη σοτ j-1 και σο j-1 ςση θέςη σοτ j. 
        table[j] <- temp 
        done <- ΑΛΗΘΗ 
      ΣΕΛΟ_ΑΝ 
    ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
    i <- i + 1 
  ΜΕΦΡΙ_ΟΣΟΤ (i > n) Η (done = ΧΕΤΔΗ)  
 
  ΓΡΑΧΕ 'Ο σαξινομημένορ πίνακαρ είναι:' 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ n 
    ΓΡΑΧΕ 'σοιφείο Πίνακα [', i, ']= ', table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Σαξινόμηςη_σοιφείψν_Πίνακα_Υτςαλίδαρ 

 

Β. Σαμηλόκεζε κε επηινγή 
 

Τν πξόγξακκα βαζίδεηαη ζηελ επηινγή ηνπ κηθξόηεξνπ ζηνηρείνπ από απηά πνπ δελ έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί κέρξη ηώξα.  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σαξινόμηςη_σοιφείψν_Πίνακα_με_Επιλογή 
! ςελίδα 48 σοτ βιβλίοτ Β' Λτκείοτ 
! Βπίςκει με Επιλογή σο μικπόσεπο ςσοιφείο 
! ςε κάθε πέπαςμα από ατσά ποτ δεν έφοτν σαξινομηθεί ακόμα 
! και σο σοποθεσεί αμέςψρ μεσά σα ήδη σαξονομημένα ςσοιφεία 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, j, k 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: table[n], temp, min 
 
ΑΡΦΗ 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ n 
    j <- i  ! θεψπούμε ςσην απφή όσι η θέςη i  πεπιέφει σο μικπόσεπο ςσοιφείο 
    min <- table[j]  
    ΓΙΑ k ΑΠΟ i + 1 ΜΕΦΡΙ n 
      ΑΝ table[k] < min ΣΟΣΕ 
        j <- k           ! ςσο σέλορ η θέςη j πεπιέφει σο μικπόσεπο ςσοιφείο 
        min <- table[j]  
      ΣΕΛΟ_ΑΝ 
    ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
    temp <- table[j]  
    table[j] <- table[i]  
    table[i] <- temp 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
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  ΓΡΑΧΕ 'Ο σαξινομημένορ πίνακαρ είναι:' 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ n 
    ΓΡΑΧΕ 'σοιφείο Πίνακα [', i, ']= ', table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Σαξινόμηςη_σοιφείψν_Πίνακα_με_Επιλογή 

 

Γηα θάζε ζηνηρείν δειαδή από ην πξώην κέρξη ην ηειεπηαίν, ειέγρεηαη πνην από ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνινπζνύλ είλαη κηθξόηεξν θαη αλ ππάξρεη ηέηνην ηα πεξηερόκελα ησλ δπν ζέζεσλ 

αληηκεηαηίζεληαη. Ζ κέζνδνο απηή παξνπζηάδεηαη ζην επόκελν ζρήκα θαζώο εθαξκόδεηαη ζε 

κνλνδηάζηαην πίλαθα. Τν ηαμηλνκεκέλν ηκήκα ηνπ πίλαθα εκθαλίδεηαη κε ζθίαζε, ελώ κε ηα βέιε 

εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αληαιιάζζνληαη ακνηβαία. Λόγνπ ράξηλ, ζηελ πξώηε ζεηξά βξίζθνπκε 

όηη ην ζηνηρείν 5 είλαη ην κηθξόηεξν θαη αληηκεηαηίζεηαη κε ην πξώην ζηνηρείν ηνπ πίλαθα, ην 52. 

Έηζη πξνθύπηεη ε κνξθή ηνπ πίλαθα ζηε δεύηεξε ζεηξά. Σηε ζπλέρεηα ε δηαδηθαζία πξνρσξεί κε ηελ 

ίδηα ινγηθή κέρξη ηελ ηειηθή ηαμηλόκεζε ηνπ πίλαθα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Σαμηλόκεζε επζείαο εηζαγσγήο 
 

Τν πξόγξακκα απηό είλαη ηδαληθό γηα πεξηπηώζεηο δεδνκέλσλ "πεξίπνπ" ηαμηλνκεκέλσλ.  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σαξινόμηςη_σοιφείψν_Πίνακα_με_Ετθεία_Ειςαγψγή 
! δπαςσηπιόσησα Δ3 σοτ Σεπαδίοτ Μαθησή 
! Για πεπίποτ σαξινομημένοτρ πίνακερ 
! Σοποθεσεί κάθε υοπά ένα ςσοιφείο 
! ςε κάθε πέπαςμα από ατσά ποτ δεν έφοτν σαξινομηθεί ακόμα 
! ςση ςψςσή θέςη με Ετθεία Ειςαγψγή σοτ ςσα ήδη σαξονομημένα ςσοιφεία 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, j 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: table[n], temp 
  ΛΟΓΙΚΕ: done 
 
ΑΡΦΗ 
 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
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  ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΦΡΙ n 
    temp <- table[i]                                                                          
! κπασάμε ςσο temp σο ςσοιφείο με σο οποίο αςφολούμαςσε κάθε υοπά 
    j <- i - 1 
    done <- ΧΕΤΔΗ 
    ΟΟ (done = ΧΕΤΔΗ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
      ΑΝ j = 0 ΣΟΣΕ 
        done <- ΑΛΗΘΗ                                                                  
! υσάςαμε ςσην απφή σοτ πίνακα, άπα ππέπει να ςσαμασήςοτμε 
      ΑΛΛΙΨ_ΑΝ temp < table[j] ΣΟΣΕ       ! βπήκαμε ένα μεγαλύσεπο ςσοιφείο, 
άπα ππέπει να σο μεσακινήςοτμε πιο πίςψ 
        table[j + 1] <- table[j]  
        j <- j - 1 
      ΑΛΛΙΨ 
        done <- ΑΛΗΘΗ                ! ππέπει να ςσαμασήςοτμε σην επανάληχη 
γιασί σο ςσοιφείο θα μείνει ςε ατσήν ση θέςη 
      ΣΕΛΟ_ΑΝ 
    ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
    table[j + 1] <- temp 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
  ΓΡΑΧΕ 'Ο σαξινομημένορ πίνακαρ είναι:' 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ n 
    ΓΡΑΧΕ 'σοιφείο Πίνακα [', i, ']= ', table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Σαξινόμηςη_σοιφείψν_Πίνακα_με_Ετθεία_Ειςαγψγή 

 

Η ηερληθή είλαη ε εμήο: ζπγθξίλνπκε ηνλ δεύηεξν κε ηνλ πξώην αξηζκό θαη αλ ρξεηαζηεί ηνπο 

αληηκεηαζέηνπκε ώζηε ν πξώηνο λα είλαη κηθξόηεξνο. Σηε ζπλέρεηα ειέγρνπκε ηνλ ηξίην θαη ηνλ 

ηνπνζεηνύκε ζηε ζσζηή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνπο 2 πξώηνπο (αλ ρξεηαζηεί κεηαθηλνύκε κηα ζέζε ηνπο 

αξηζκνύο πνπ είλαη κεγαιύηεξνη από απηόλ ώζηε λα ηνπνζεηεζεί). Τν ίδην επαλαιακβάλνπκε γηα 

όινπο ηνπο αξηζκνύο. Αθνινπζεί παξάδεηγκα: 
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Γηαρσξηζκόο Πηλάθσλ 
 

Τν παξαθάησ πξόγξακκα δηαρσξίδεη έλα πίλαθα ζε δύν άιινπο από ηνπο νπνίνο ζηνλ έλαλ 

ηνπνζεηνύληαη νη ζεηηθνί αξηζκνί θαη ζηνλ άιιν νη αξλεηηθνί 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαφψπιςμόρ_Πινάκψν 
! Διαφψπιςμόρ Πινάκα ςε 2 πίνακερ : 
! 1 πίνακα με σοτρ απνησικούρ και 1 με σοτρ θεσικούρ απιθμούρ 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, n1, n2 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: neg_table[n], pos_table[n], table[n]  
 
ΑΡΦΗ 
 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
  n1 <- 0 
  n2 <- 0 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ n 
    ΑΝ (table[i] > 0) ΣΟΣΕ 
      n1 <- n1 + 1 
      pos_table[n1] <- table[i]  
    ΑΛΛΙΨ 
      n2 <- n2 + 1 
      neg_table[n2] <- table[i]  
    ΣΕΛΟ_ΑΝ 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
  ΓΡΑΧΕ 'Ο πίνακαρ θεσικών απιθμών είναι:' 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ n1 - 1 
    ΓΡΑΧΕ  'σοιφείο Πίνακα Θεσικών [', i, ']= ', pos_table[i] 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
  ΓΡΑΧΕ 'Ο πίνακαρ απνησικών απιθμών είναι:' 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ n2 - 1 
    ΓΡΑΧΕ 'σοιφείο Πίνακα Απνησικών [', i, ']= ', neg_table[i] 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Διαφψπιςμόρ_Πινάκψν 

 

 

πλέλσζε Πηλάθσλ 
 

Α. Απιή πλέλσζε 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τνένψςη_Πινάκψν 
! ςελίδα 61 σψν οδηγιών μελέσηρ 
ΣΑΘΕΡΕ 
  a = 5 
  b = 6 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, k 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: Α[a], Β[b], Γ[a + b]  
 
ΑΡΦΗ 
 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ a 
    ΔΙΑΒΑΕ Α[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ b 
    ΔΙΑΒΑΕ Β[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
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  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ a 
    Γ[i] <- Α[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
  k <- a 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ b 
    Γ[i + k] <- Β[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
  ΓΡΑΧΕ 'Ο τνενψμένορ πίνακαρ είναι:' 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ a + b 
    ΓΡΑΧΕ 'σοιφείο Πίνακα [', i, ']= ', Γ[i] 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ τνένψςη_Πινάκψν 

 

Β. πγρώλεπζε Σαμηλνκεκέλσλ Πηλάθσλ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τγφώνετςη_Σαξινομημένψν_Πινάκψν 
! ςελίδα 62 σψν οδηγιών μελέσηρ 
! ςελίδα 85 σοτ σεσπαδίοτ 
 
ΣΑΘΕΡΕ 
  a = 5 
  b = 6 
 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, j, k, h 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: Α[a], Β[b], Γ[a + b]  
ΑΡΦΗ 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ a 
    ΔΙΑΒΑΕ Α[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ b 
    ΔΙΑΒΑΕ Β[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
  i <- 1 
  j <- 1 
  k <- 1 
  ΟΟ i <= a ΚΑΙ j <= b ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    ΑΝ Α[i] < Β[j] ΣΟΣΕ 
      Γ[k] <- Α[i]  
      i <- i + 1 
    ΑΛΛΙΨ 
      Γ[k] <- Β[j]  
      j <- j + 1 
    ΣΕΛΟ_ΑΝ 
    k <- k + 1 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
  ΑΝ i > a ΣΟΣΕ 
    ΓΙΑ h ΑΠΟ j ΜΕΦΡΙ b 
      Γ[k] <- Β[h]  
      k <- k + 1 
    ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
  ΑΛΛΙΨ 
    ΓΙΑ h ΑΠΟ i ΜΕΦΡΙ a 
      Γ[k] <- Α[h]  
      k <- k + 1 
    ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
  ΓΡΑΧΕ 'Ο τγφψνετμένορ σαξινομημένορ πίνακαρ είναι:' 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ a + b 
    ΓΡΑΧΕ 'σοιφείο Πίνακα [', i, ']= ', Γ[i] 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ τγφώνετςη_Σαξινομημένψν_Πινάκψν 
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Γνκέο δεδνκέλσλ δεπηεξεύνπζαο κλήκεο 
 

Δπεηδή ε RAM δελ επαξθεί γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ θαζώο θαη ην όηη δελ απνζεθεύεη 

κόληκα, ρξεζηκνπνηνύκε ηνπο καγλεηηθνύο δίζθνπο (ηαηλίεο, ζθιεξνί δίζθνη θ.ά.) θαη νπηηθνύο 

δίζθνπο (CD-ROM, DVD-ROM θ.ά.). Απηά απνηεινύλ ηελ πεξηθεξεηαθή ή δεπηεξεύνπζα κλήκε. 

Γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε απηή θάλνπκε ρξήζε εηδηθώλ δνκώλ πνπ ιέγνληαη αξρεία (files). 

Κάζε αξρείν πεξηέρεη κία ζπιινγή εγγξαθώλ (π.ρ. έλα αξρείν κε εγγξαθέο καζεηώλ). Μία εγγξαθή 

(record) απνηειεί ηε ζπιινγή ζηνηρεησδώλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε έλα αληηθείκελν (π.ρ. καζεηήο, 

έλα βηβιίν θιπ). Μία ζηνηρεηώδεο πιεξνθνξία ζπληζηά έλα πεδίν (field). Π.ρ. κία εγγξαθή καζεηή 

πεξηέρεη ζηνηρεηώδεηο πιεξνθνξίεο (πεδία) όπσο: Δπώλπκν, Όλνκα, Παηξώλπκν, Έηνο γέλλεζεο, 

Τάμε θιπ. 

 

 

Πεδία      

     

Δπώλπκν 

Όλνκα 

Έηνο 

Σκήκα  

Δπζπκίνπ 

Νίθνο 

1988 

Γ2 

Παπαδάθεο 

Σηέιηνο 

1988 

Γ1 

Αγγειάθε 

Γήκεηξα 

1987 

Β2 

……

…. 

……

…. 

……

…. 

……

…. 



  
Αξρείν 

                 

  Δγγξαθέο   

 

 

Παξάιιεινη πίλαθεο 
 Πνιπδηάζηαηνη πίλαθεο 
Όηαλ έρνπκε εγγξαθέο κε πεδία δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ νη νπνίεο θαηαρσξνύληαη ζε πίλαθεο ηόηε 

θάζε πεδίν είλαη έλαο δηαθνξεηηθόο πίλαθαο, ιόγσ δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ. Οη πίλαθεο απηνί ζπλδένληαη 

κεηαμύ ηνπο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε θάζε εγγξαθή λα έρεη όια ηα ζηνηρεία ηεο κε ηελ ίδηα ηηκή 

δείθηε, δει. λα βξίζθνληαη  

Γύν ή πεξηζζόηεξνη πίλαθεο ιέγνληαη παξάιιεινη, αλ ζε απηνύο έρνπκε απνζεθεύζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά νληνηήησλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ηα δεδνκέλα θάζε νληόηεηαο λα βξίζθνληαη ζε 

ζηνηρεία κε ηελ ίδηα ηηκή δείθηε. 

Όηαλ ηαμηλνκνύκε παξάιιεινπο πίλαθεο, θάλνπκε ηνλ έιεγρν σο πξνο ηνλ πίλαθα πνπ δεηείηαη ε 

ηαμηλόκεζε, αιιά ζηελ αληηκεηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ αληηκεηαζέηνπκε ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο όισλ 

ησλ παξάιιεισλ πηλάθσλ σο πξνο απηόλ πνπ γίλεηαη ε ηαμηλόκεζε. 
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10.1 Σκεκαηηθόο πξνγξακκαηηζκόο 
 

Τα ππνπξνγξάκκαηα απνηεινύλ ηκήκαηα (ελόηεηεο) απηόλνκσλ πξνγξακκάησλ θαη πινπνηνύλ ην 

ιεγόκελν ηκεκαηηθό πξνγξακκαηηζκό. 

Σκεκαηηθόο πξνγξακκαηηζκόο νλνκάδεηαη κία ηερληθή ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ 

σο έλα ζύλνιν από απινύζηεξα ηκήκαηα πξνγξακκάησλ. 

 

10.2 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ππνπξνγξακκάησλ 
 

1. Κάζε ππνπξόγξακκα έρεη κόλν κία είζνδν θαη κία έμνδν. Γειαδή, ελεξγνπνηείηαη κε ηελ 

είζνδν ζε απηό πνπ γίλεηαη πάληα από ηελ αξρή ηνπ, εθηειεί θάπνηεο ελέξγεηεο θαη 

απελεξγνπνηείηαη κε ηελ έμνδν πνπ γίλεηαη πάληα από ην ηέινο ηνπ. 

 

2. Κάζε ππνπξόγξακκα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεην από ηα άιια. Απηό ζεκαίλεη όηη κπνξεί λα 

ζρεδηαζηεί, αλαπηπρζεί θαη ειεγρζεί απηόλνκα ζε ζρέζε κε ηα άιια ππνπξνγξάκκαηα. Έηζη, 

δηεπθνιύλεηαη ε ηαρεία αλάπηπμε ελόο κεγάινπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηα 

ππνπξνγξάκκαηα.  

Πάλησο ζηελ πξάμε, ε απόιπηε αλεμαξηεζία είλαη δύζθνιν λα επηηεπρζεί. 

 

3. Κάζε ππνπξόγξακκα πξέπεη λα εθηειεί κία κόλν ιεηηνπξγία θαη λα κελ είλαη πνιύ κεγάιν. 

Έηζη, δηεπθνιύλεηαη ε θαηαλόεζε θαη ν έιεγρόο ηνπ. Αλ εθηειεί πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηόηε 

κάιινλ πξέπεη λα δηαζπαζηεί ζε αθόκε κηθξόηεξα ππνπξνγξάκκαηα. 

 

10.3 Πιενλεθηήκαηα ηνπ ηκεκαηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ 
 

 Γηεπθνιύλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ην αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο. Αληί λα 
πξνζπαζνύκε λα επηιύζνπκε κεκηάο ην ζπλνιηθό πξόβιεκα είλαη πξνηηκόηεξν λα ην ζπάζνπκε 

ζε απινύζηεξα ππν-πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία ζα γξάςνπκε αληίζηνηρνπο αιγόξηζκνπο θαη 

ζπλεπώο ηκήκαηα πξνγξακκάησλ θαη θαηόπηλ λα πξνβνύκε ζηε ζύλζεζή ηνπο ε νπνία ιύλεη θαη 

ην ζπλνιηθό πξόβιεκα. 

 

 Γηεπθνιύλεη ηελ θαηαλόεζε θαη δηόξζσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη πνιύ επθνιόηεξν από 

θάπνηνλ  λα θαηαλνήζεη, ειέγμεη θαη ηξνπνπνηήζεη ην κηθξόηεξν ππνπξόγξακκα 

 

 Απαηηεί ιηγόηεξν ρξόλν θαη θόπν ζηε ζπγγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλ ε ίδηα ιεηηνπξγία 

ρξεηάδεηαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ζπλνιηθνύ πξνγξάκκαηνο ηόηε είλαη πξνηηκόηεξν λα 

γξαθηεί έλα ππνπξόγξακκα πνπ ηελ πινπνηεί. Καηόπηλ, ζα κπνξνύκε λα θαινύκε ην 

ππνπξόγξακκα ζην αληίζηνηρν ζεκείν. Έηζη, δηεπθνιύλεηαη ε ηαρεία αλάπηπμε ηνπ ζπλνιηθνύ 

πξνγξάκκαηνο κεηώλνληαο ην κέγεζόο ηνπ θαη ηηο πηζαλόηεηεο ιαζώλ.  

 

 Δπεθηείλεη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ. Αλ κία ιεηηνπξγία δελ 

ππνζηεξίδεηαη απεπζείαο από ηε γιώζζα ηόηε θηηάρλνπκε έλα ππνπξόγξακκα πνπ ηελ πινπνηεί. 

Τν ππνπξόγξακκα  ηόηε κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκν ζε όζα πξνγξάκκαηα απαηηνύλ ηελ 

ιεηηνπξγία. Π.ρ. έλα ππνπξόγξακκα πνπ ππνινγίδεη ην εκβαδόλ ελόο ηξηγώλνπ. Όζα 

πξνγξάκκαηα ρξεηάδνληαη λα ππνινγίδνπλ εκβαδά ηξηγώλσλ κπνξνύλ λα θαινύλ απηό ην 

ππνπξόγξακκα. 

 

Σπγγξάθνληαο πνιιά ππνπξνγξάκκαηα κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε νιόθιεξεο βηβιηνζήθεο 

(Libraries) θαη νπζηαζηηθά λα επεθηείλνπκε ηελ ίδηα ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ιεηηνπξγίεο 

πνπ δελ ηηο ππνζηεξίδεη απεπζείαο.  
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10.4 Παξάκεηξνη 
 

Τα ππνπξνγξάκκαηα ελεξγνπνηνύληαη από θάπνην άιιν πξόγξακκα (π.ρ. ην θύξην πξόγξακκα) ή 

ππνπξόγξακκα γηα λα εθηειέζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Ζ επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο θαη απηνύ πνπ ην θαιεί γίλεηαη δηακέζνπ θάπνησλ 

εηδηθώλ κεηαβιεηώλ πνπ νλνκάδνληαη παξάκεηξνη. Τν θαινύλ πξόγξακκα «πεξλάεη» 

(κεηαβηβάδεη) ηηκέο ζην ππνπξόγξακκα κέζσ ησλ παξακέηξσλ ηνπ. Δλδερνκέλσο, λα επηζηξέθεη θαη 

ηηκέο ζην θαινύλ κέζσ απηώλ. 

 

Παξάκεηξνο είλαη κία κεηαβιεηή πνπ επηηξέπεη ην πέξαζκα ηηκήο από έλα ηκήκα πξνγξάκκαηνο ζε 

έλα άιιν. 

 

10.5 Γηαδηθαζίεο θαη ζπλαξηήζεηο 
 

Δίδε ππνπξνγξακκάησλ 

 

Γηαδηθαζίεο. Μία δηαδηθαζία είλαη έλαο ηύπνο ππνπξνγξάκκαηνο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη 

νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία. Μπνξεί λα επηζηξέςεη κεδέλ, κία ή πεξηζζόηεξεο ηηκέο σο απνηειέζκαηα 

κέζσ ησλ παξακέηξσλ ηεο. 

 

πλαξηήζεηο. Μία ζπλάξηεζε είλαη έλαο ηύπνο ππνπξνγξάκκαηνο πνπ ππνινγίδεη κία κόλν ηηκή 

θαη ηελ επηζηξέθεη ζην θαινύλ κέζσ ηνπ νλόκαηόο ηεο.  

 

10.5.1 Οξηζκόο θαη θιήζε ζπλαξηήζεσλ 
  

ΤΝΑΡΣΗΗ όλνκα (ιίζηα παξακέηξσλ): ηύπνο ζπλάξηεζεο 

 

Τκήκα δειώζεσλ κεηαβιεηώλ 

 

ΑΡΥΗ 

 …. 

 όλνκα  έθθξαζε 

 … 

ΣΔΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ 

 

10.5.2 Οξηζκόο θαη θιήζε δηαδηθαζηώλ 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ όλνκα (ιίζηα παξακέηξσλ) 

 

Τκήκα δειώζεσλ κεηαβιεηώλ 

 

ΑΡΥΗ 

 …. 

 εληνιέο 

 …. 

ΣΔΛΟ_ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 

εκείσζε: Οη ιίζηεο παξακέηξσλ ζηα ππνπξνγξάκκαηα δελ είλαη ππνρξεσηηθέο, δειαδή λα κελ 

ππάξρνπλ παξάκεηξνη γηα κεηαβίβαζε ηηκώλ ή επηζηξνθή απνηειεζκάησλ. 
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Παξάδεηγκα νξηζκνύ ζπλάξηεζεο θαη πώο θαιείηαη 

Να γξαθηεί κία ζπλάξηεζε πνπ ππνινγίδεη ην εκβαδόλ ελόο ηξηγώλνπ δνζέληνο ηεο βάζεο θαη ηνπ 

ύςνπο. 

Δπεηδή ε ιεηηνπξγία πνπ ζα εθηειεί είλαη έλαο ππνινγηζκόο θαη ζπλεπώο ζα επηζηξέθεη κία ηηκή 

είλαη θαηαιιειόηεξν λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπλάξηεζε. Ζ ηηκή πνπ επηζηξέθεη είλαη έλαο πξαγκαηηθόο 

αξηζκόο. 
 
ΤΝΑΡΣΗΗ Εμβαδόν_σπιγώνοτ (βάςη, ύχορ): ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: βάςη, ύχορ            ! οι ειδικέρ μεσαβλησέρ για σιρ παπαμέσποτρ 
 
ΑΡΦΗ 
  Εμβαδόν_σπιγώνοτ <- (βάςη* ύχορ)/ 2 
ΣΕΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ 
 

Πώο ζα θιεζεί  από έλα θύξην πξόγξακκα γηα λα ππνινγίδεη δηάθνξα εκβαδά ηξηγώλσλ: 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τπολογιςμόρ_εμβαδών_διαυόπψν_σπιγώνψν 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: Β, Τ, Εμβ 
 
ΑΡΦΗ 
                                                ! Σα δεδομένα για σο 1ο σπίγψνο 
  ΓΡΑΧΕ 'Δώςε ση βάςη και σο ύχορ' 
  ΔΙΑΒΑΕ Β, Τ 
  Εμβ <- Εμβαδόν_σπιγώνοτ (Β, Τ)   ! Εδώ καλείσαι. Πεπνά σιρ σιμέρ σψν Β,Τ 
!  σοτ κύπιοτ ππογπάμμασορ ςσιρ ανσίςσοιφερ παπαμέσποτρ βάςη, ύχορ 
! σοτ τποππογπάμμασορ. Κασόπιν, η ςτνάπσηςη τπολογίζει σο εμβαδόν 
! και επιςσπέυει σην σιμή μέςψ σοτ ονόμασόρ σηρ. Ατσή, εκφψπείσαι ςσην Ε 
  ΓΡΑΧΕ 'Σο εμβαδόν είναι ', Εμβ 
                                                 ! Σα δεδομένα για σο 2ο σπίγψνο 
  ΓΡΑΧΕ 'Δώςε ση βάςη και σο ύχορ' 
  ΔΙΑΒΑΕ Β, Τ 
  Εμβ <- Εμβαδόν_σπιγώνοτ (Β, Τ)       ! και εδώ καλείσαι για σο 2ο σπίγψνο 
  ΓΡΑΧΕ 'Σο εμβαδόν είναι ', Εμβ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Τπολογιςμόρ_εμβαδών_διαυόπψν_σπιγώνψν 

 

Σημείωζη:  Η ζςνάπηηζη καλείηαι μέζω ηος ονόμαηόρ ηηρ 

 

Παξάδεηγκα νξηζκνύ δηαδηθαζίαο θαη πώο θαιείηαη 

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ίδην παξάδεηγκα γηα λα δείμνπκε ηε δηαθνξά ζηελ πινπνίεζε κε κία 

δηαδηθαζία.  

Θα θηηάμνπκε κία δηαδηθαζία πνπ ππνινγίδεη ην εκβαδόλ ελόο ηξηγώλνπ δνζέληνο ηεο βάζεο θαη ηνπ 

ύςνπο. Δδώ, ζα έρνπκε δύν παξακέηξνπο γηα ην πέξαζκα ηηκώλ (βάζε, ύςνο) θαη κία παξάκεηξν γηα 

ηελ επηζηξνθή ηνπ απνηειέζκαηνο (Δκβαδόλ) : 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Εμβαδόν_σπιγώνοτ (βάςη, ύχορ, Εμβαδόν)  
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: βάςη, ύχορ, Εμβαδόν 
! Η επιςσπουή αποσελέςμασορ ςε μία διαδικαςία γίνεσαι 
! μέςψ παπαμέσποτ κι όφι σοτ ονόμασορ όπψρ ςτμβαίνει 
! ςε ςτνάπσηςη 
ΑΡΦΗ 
  Εμβαδόν <- (βάςη* ύχορ)/ 2 
ΣΕΛΟ_ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 

Πώο ζα θιεζεί  από έλα θύξην πξόγξακκα γηα λα ππνινγίδεη δηάθνξα εκβαδά ηξηγώλσλ: 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τπολογιςμόρ_εμβαδών_διαυόπψν_σπιγώνψν 
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ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: Β, Τ, Εμβ 
 
ΑΡΦΗ 
                                                 ! Σα δεδομένα για σο 1ο σπίγψνο 
  ΓΡΑΧΕ 'Δώςε ση βάςη και σο ύχορ' 
  ΔΙΑΒΑΕ Β, Τ 
  ΚΑΛΕΕ Εμβαδόν_σπιγώνοτ (Β, Τ, Εμβ)   ! Εδώ καλείσαι.  Πεπνά σιρ σιμέρ σψν Β,Τ 
! σοτ κύπιοτ ππογπάμμασορ ςσιρ ανσίςσοιφερ παπαμέσποτρ βάςη, ύχορ 
! σοτ τποππογπάμμασορ. Κασόπιν, η διαδικαςία τπολογίζει σο εμβαδόν και 
! επιςσπέυει σην σιμή μέςψ σηρ παπαμέσποτ Ε. 
  ΓΡΑΧΕ 'Σο εμβαδόν είναι ', Εμβ 
 
! Σα δεδομένα για σο 2ο σπίγψνο 
  ΓΡΑΧΕ 'Δώςε ση βάςη και σο ύχορ' 
  ΔΙΑΒΑΕ Β, Τ 
  ΚΑΛΕΕ Εμβαδόν_σπιγώνοτ (Β, Τ, Εμβ)      ! και εδώ καλείσαι για σο 2ο σπίγψνο 
  ΓΡΑΧΕ 'Σο εμβαδόν είναι ', Εμβ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Τπολογιςμόρ_εμβαδών_διαυόπψν_σπιγώνψν 

 

εκείσζε:  Ζ δηαδηθαζία θαιείηαη κε ηελ εληνιή Κάιεζε 

 

Παξάδεηγκα δηαδηθαζίαο 

Να γξαθηεί κία δηαδηθαζία πνπ εθηππώλεη έλα πιήζνο άζηξσλ (δειαδή ηνλ ραξαθηήξα *) ζηελ 

νζόλε. Τν πιήζνο ησλ άζηξσλ πνπ ζα ηππώλεη ζα πεξλά σο παξάκεηξν. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

πεξάζνπκε ηνλ αξηζκό 5 λα ηππώλεη *****, ελώ αλ πεξάζνπκε ηνλ αξηζκό 3 λα ηππώλεη ***. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Εκσύπψςη_Ν_αςσεπίςκψν (Ν)  
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, Ν                           ! η Ν είναι παπάμεσπορ ποτ τποδηλώνει 
                                                      ! σο πόςα άςσπα θα στπώςει 
ΑΡΦΗ 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ Ν 
    ΓΡΑΧΕ '*' 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 
ΣΕΛΟ_ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
 

Θα γξάςνπκε, ηώξα, έλα πξόγξακκα πνπ ζα δηαβάδεη έλαλ αξηζκό, πνπ αθνξά ην πόζα άζηξα ζα 

ηππώζεη, θαη θαηόπηλ ζα θαιεί ηε δηαδηθαζία πνπ ζα εθηειέζεη ηε ιεηηνπξγία εθηύπσζεο. 
  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκσύπψςη_αςσεπίςκψν 
 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: Ν 
 
ΑΡΦΗ 
 
  ΔΙΑΒΑΕ Ν 
  ΚΑΛΕΕ Εκσύπψςη_Ν_αςσεπίςκψν (Ν)          ! Εδώ καλείσαι. Πεπνά σην σιμή σοτ Ν 
!  ςση διαδικαςία η οποία και στπώνει σο ανάλογο πλήθορ άςσπψν. 
! Εδώ, δεν τπάπφει επιςσπευόμενο αποσέλεςμα μέςψ παπαμέσποτ. 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Εκσύπψςη_αςσεπίςκψν 
 

10.6 Δκβέιεηα κεηαβιεηώλ - ζηαζεξώλ 

 

 Απεξηόξηζηε (θαζνιηθέο κεηαβιεηέο – ηζρύνπλ παληνύ)  

 Πεξηνξηζκέλε (ηνπηθέο κεηαβιεηέο – ηζρύνπλ κόλν ζην ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν 

δειώλνληαη) 

 θαη Μεξηθώο πεξηνξηζκέλε (ππάξρνπλ ηνπηθέο θαη θαζνιηθέο κεηαβιεηέο) 

 

Σηελ ΓΛΨΣΣΑ έρνπκε πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα κεηαβιεηώλ θαη ζηαζεξώλ. 


