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Τμηματικός Προγραματισμός

Ο καλύτερος τρόπος για την επίλυση 
σύνθετων προγραμμάτων είναι η ιεραρχική 
προσέγγιση (top-down)
Το κάθε πρόβλημα διαιρείται σε επιμέρους 
μικρότερα προβλήματα
Συνεπώς ο αρχικός αλγόριθμος ανάγεται 
σε πολλούς απλούστερους
Αποτελεί συστατικό του δομημένου 
προγραμματισμού 
Το κάθε επιμέρους τμήμα του αρχικού 
προγράμματος ονομάζεται υποπρόγραμμα



Χαρακτηριστικά των 
υποπρογραμμάτων

Κάθε υποπρόγραμμα έχει μια είσοδο και μια έξοδο, 
η ενεργοποίηση γίνεται από την αρχή του και 
απενεργοποιείται από το τέλος του
Κάθε υποπρόγραμμα είναι ανεξάρτητο από τα 
άλλα, δηλαδή σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και 
συντηρείται χωρίς να επηρεάζονται άλλα 
υποπρογράμματα
∆εν πρέπει να είναι πολύ μεγάλο, έτσι ώστε να 
είναι εύκολα κατανοητό και να μπορεί να ελέγχεται



Πλεονεκτήματα του τμηματικού 
προγραμματισμού

∆ιευκολύνει την ανάπτυξη του αλγορίθμου και του 
αντίστοιχου προγράμματος με τη σταδιακή αντιμετώπιση 
κάθε επιμέρους προβλήματος
∆ιευκολύνει την κατανόηση και διόρθωση του 
προγράμματος αφού το αρχικό πρόγραμμα σπάει σε 
πολλά μικρότερα
Απαιτεί λιγότερο χρόνο και προσπάθεια στη συγγραφή 
ενός προγράμματος αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
πολλές φορές μέσα σε ένα πρόγραμμα
Επεκτείνει τις δυνατότητες των γλωσσών 
προγραμματισμού αφού μπορεί να προστεθεί σε 
βιβλιοθήκη και να χρησιμοποιηθεί από άλλα προγράμματα



∆ιαδικασίες & συναρτήσεις

Υπάρχουν 2 ειδών υποπρογράμματα:
Οι διαδικασίες (procedures)
Οι συναρτήσεις (functions)

Οι διαδικασίες είναι μικρά προγράμματα και 
μπορούν να υλοποιήσουν ότι ένα πρόγραμμα
Οι συναρτήσεις έχουν πιο εξειδικευμένη χρήση, 
υπολογίζουν 1 τιμή και την επιστρέφουν στο αρχικό 
πρόγραμμα
Η θέση τους είναι στο τέλος του κυρίως 
προγράμματος
Οι διαδικασίες ενεργοποιούνται με την εντολή 
ΚΑΛΕΣΕ <διαδικασία> ενώ οι συναρτήσεις με το 
όνομά τους.



∆ομή διαδικασιών - συναρτήσεων

∆ιαδικασία Όνομα(παρ1, παρ2,..,παρΝ)
Τμήμα δηλώσεων
Αρχή
εντολές
Τέλος_διαδικασίας

Συνάρτηση Όνομα(παρ1, παρ2, ..,παρΝ):τύπος 
συνάρτησης

Τμήμα δηλώσεων

Αρχή

εντολές

Όνομα <- έκφραση

Τέλος_συνάρτησης



Παράδειγμα συνάρτησης
Να βρεθεί το άθροισμα 3 αριθμών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ άθροισμα
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β, γ, σύνολο
ΑΡΧΗ
ΓΡΑΨΕ 'δώσε 3 αριθμούς που θέλεις να προσθέσεις:'
∆ΙΑΒΑΣΕ α, β, γ
σύνολο <- sum(α, β, γ)
ΓΡΑΨΕ σύνολο
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ sum(x, y, z): ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: x, y, z
ΑΡΧΗ
sum <- x + y + z
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ



Παράδειγμα διαδικασίας
Να βρεθεί η ν-ιοστή δύναμη πραγματικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ δύναμη
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: εκθέτης
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: βάση
ΑΡΧΗ
ΓΡΑΨΕ 'δώσε βάση και εκθέτη:'
∆ΙΑΒΑΣΕ βάση, εκθέτης
ΚΑΛΕΣΕ δυν(βάση, εκθέτης)
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ δυν(x, y)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: y
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: x, apot
ΑΡΧΗ
apot <- x^y
ΓΡΑΨΕ x, '^', y, '=', apot
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ



Παράμετροι υποπρογραμμάτων

Οι συναρτήσεις και οι διαδικασίες ενεργοποιούνται 
από το κυρίως πρόγραμμα
Οι μεταβλητές που δέχονται στο κυρίως πρόγραμμα 
λέγονται πραγματικές παράμετροι π.χ. 

ΚΑΛΕΣΕ δυν(βάση, εκθέτης)
σύνολο <- sum(α, β, γ)

Αντίθετα οι εσωτερικές μεταβλητές της 
συνάρτησης/διαδικασίας ονομάζονται τυπικές 
παράμετροι
Ο # τυπικών-πραγματικών παραμέτρων πρέπει να 
είναι ίδιος
Η αντιστοίχιση τους είναι 1-1 με τη σειρά γραφής
Οι αντίστοιχες τυπικές και πραγματικές παράμετροι 
πρέπει να είναι του ίδιου τύπου  
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