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ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 

1) Σταθερές : Αφορούν ποσότητες που δεν µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
αλγόριθµου.  Υπάρχουν 3 ειδών : 
• Αριθµητικές  π.χ. 123,  -8,  3.14 
• Αλφαριθµητικές  π.χ. ‘’Γιάννης’’,  ‘’ Μακεδονίας 12’’ . Λέγονται και  λεκτικά ή 
συµβολοσειρές. Περικλείνονται σε  ‘’ 

• Λογικές . Οι λογικές σταθερές είναι οι ΑΛΗΘΗΣ και ΨΕΥ∆ΗΣ –ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόκειται 
για τις λογικές έννοιες ότι κάτι ή ισχύει (ΑΛΗΘΗΣ) ή δεν ισχύει (ΨΕΥ∆ΗΣ) και σε καµία 
περίπτωση για τις λέξεις  “ΑΛΗΘΗΣ” ή “ΨΕΥ∆ΗΣ” 

TIPS: 
1. Σαν διαχωριστικό δεκαδικών ψηφίων χρησιµοποιείται η τελεία και όχι το κόµµα 
2. Οι αριθµητικές σταθερές µπορούν να είναι ακέραιες ή πραγµατικές – χωρίς όµως αυτό να 
έχει ιδιαίτερη σηµασία. 

3. Σε περίπτωση που οι λέξεις ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥ∆ΗΣ περικλείονται σε εισαγωγικά τότε 
πρόκειται για αλφαριθµητικές σταθερές που αντιστοιχούν στις λέξεις «ΑΛΗΘΗΣ» ή 
«ΨΕΥ∆ΗΣ» 

4. Σε περίπτωση που οι λέξεις ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥ∆ΗΣ δεν περικλείονται σε εισαγωγικά τότε 
πρόκειται για τις λογικές σταθερές (ή λογικές τιµές) ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥ∆ΗΣ. 

5. Οι αλφαριθµητικές σταθερές «ΑΛΗΘΗΣ» ή «ΨΕΥ∆ΗΣ» ως λέξεις µπορούν να 
συγκριθούν µεταξύ τους και συγκεκριµένα : “ΑΛΗΘΗΣ” < “ΨΕΥ∆ΗΣ” 

6. Οι λογικές σταθερές (τιµές) «ΑΛΗΘΗΣ» ή «ΨΕΥ∆ΗΣ» ως λογικές έννοιες δεν µπορούν 
να συγκριθούν µεταξύ τους και συγκεκριµένα : ΑΛΗΘΗΣ < ΨΕΥ∆ΗΣ δεν ορίζεται. Η 
µόνες συγκρίσεις που είναι δυνατές είναι ως προς = και το <>. ∆ηλαδή ΑΛΗΘΗΣ = 
ΑΛΗΘΗΣ και ΑΛΗΘΗΣ <> ΨΕΥ∆ΗΣ είναι δύο δεκτές συγκρίσεις (λογικές εκφράσεις. 

 
2) Μεταβλητές : Αφορούν ποσότητες που µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
αλγορίθµου. Οι µεταβλητές στην Πληροφορική δεν είναι απλά ένας όρος αλλά έχουν φυσική 
υπόσταση. Πρόκειται για θέσεις (χώρο) της µνήµης RAM του Υπολογιστή  όπου 
τοποθετείται κάποιο περιεχόµενο το οποίο αφορά είτε τα δεδοµένα του προβλήµατος είτε τα 
τελικά αποτελέσµατα είτε κάποια ενδιάµεσα αποτελέσµατα του αλγορίθµου. 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 
Α) ΌΝΟΜΑ  
Το όνοµα της µεταβλητής δίνεται µε την πρώτη φορά της χρησιµοποίησης της µεταβλητής ή 
µε τον ορισµό της αν πρόκειται για Πρόγραµµα σε «Γλώσσα». Πρόκειται ουσιαστικά για µια 
ταµπέλα µε ένα όνοµα που βάζουµε στον συγκεκριµένο χώρο µνήµης που θα καταλάβει η 
µεταβλητή το οποίο κάνει τη µεταβλητή αυτή µοναδική. Όποτε αναφερόµαστε σε αυτό το 
όνοµα αναφερόµαστε στον συγκεκριµένο χώρο µνήµης και σε κανέναν άλλο.  
Το όνοµα της µεταβλητής δεν µεταβάλλεται στη διάρκεια του αλγορίθµου και ακολουθεί 
κάποιους κανόνες ονοµατοδοσίας που σε γενικές γραµµές είναι: 

- ∆εν αρχίζει από αριθµό πολύ δε περισσότερο δεν µπορεί να είναι αριθµός. Μπορεί 
όµως να περιλαµβάνει αριθµό. 

- ∆εν περιλαµβάνει σηµεία στίξης ούτε κενό εκτός της κάτω παύλας (underscore) 
- ∆εν µπορεί να είναι δεσµευµένη λέξη, λέξη δηλαδή που χρησιµοποιείται στα 
πλαίσια της κωδικοποίησης για να δηλώσει κάποια συγκεκριµένη εντολή του 
αλγορίθµου ή του Προγράµµατος (βλ. Βιλβλίο κεφ.7) 

 
Β) ΤΥΠΟΣ ή ΕΙ∆ΟΣ µεταβλητής  
Ο τύπος της µεταβλητής υπάρχει ακόµα και αν δεν χρειάζεται να δηλωθεί εξαρχής (όπως στην 
ψευδογλώσσα) και παραµένει αµετάβλητος στη διάρκεια του αλγορίθµου ή του 
προγράµµατος. Στο  
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Πρόγραµµα δε δηλώνεται πριν καν αρχίσουµε να το συντάσσουµε. 
Πολύ σηµαντικό είναι να τονίσουµε πως το είδος της µεταβλητής έχει να κάνει άµεσα µε 
το µέγεθος – χώρο που αυτή θα καταλάβει στη µνήµη του Υπολογιστή. 
Στο επίπεδο του Προγραµµατισµού που θα υλοποιήσουµε στα πλαίσια του µαθήµατος 
υπάρχουν τέσσερα είδη – τύποι µεταβλητών. 

• ΑΚΕΡΑΙΟΣ : π.χ.  123 
• ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ  π.χ. 3.52 ,  5.00 
• ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΌΣ (ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ):  π.χ. ‘Γιάννης’ 
• ΛΟΓΙΚΟΣ:   ΑΛΗΘΗΣ ή  ΨΕΥ∆ΗΣ. 
 
Γ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ µεταβλητής  
Το περιεχόµενο της µεταβλητής είναι το µόνο που µεταβάλλεται σε αυτή. Το είδος του 
περιεχοµένου έχει άµεση σχέση µε τον τύπο της. Ένα ακέραιο περιεχόµενο θα τοποθετηθεί σε 
ακέραια µεταβλητή ένα πραγµατικό σε πραγµατική ένα αλφαριθµητικό σε αλφαριθµητική ένα 
λογικό σε λογική.  
Εξαίρεση εδώ µπορεί αποτελέσει και µόνο εφόσον απαιτείται από τη λύση που θέλουµε 
να δώσουµε το ότι µπορεί ακέραιο περιεχόµενο να µπει σε πραγµατική µεταβλητή – σε 
καµία περίπτωση όµως το αντίστροφο. 
Το περιεχόµενο σε µια µεταβλητή τοποθετείται µε δύο τρόπους: 

i) Από την πλευρά του προγραµµατιστή (αυτός που φτιάχνει το πρόγραµµα) 
 Με εντολή εκχώρησης τιµής �  
Η εντολή αυτή έχει αριστερά µόνο µια µεταβλητή (στο µέλλον θα δούµε ότι µπορεί 
να είναι στοιχείο πίνακα αµτί για µεταβλητή) και δεξιά µπορεί να έχει ή µια 
σταθερά (τιµή) ή µια άλλη µεταβλητή ή µια ολόκληρη έκφραση (βλ παρακάτω). 
Η εντολή δηλώνει στον υπολογιστή να πάρει την τιµή του δεξιού µέλους και να την 
τοποθετήσει ως περιεχόµενο στη εταβλητή του αριστερού µέλους. 
ii) Από την πλευρά του χρήστη (αυτός που χρησιµοποιεί το πρόγραµµα) 
Με την εντολή εισόδου ∆ΙΑΒΑΣΕ  
H εντολή ∆ΙΑΒΑΣΕ µισθ δηλώνει στο Πρόγραµµα να περιµένει την ώρα που αυτό 
εκτελείται ο χρήστης να δώσει από το πληκτρολόγιο τιµή στη µεταβλητή µισθ και 
στη συνέχεια το πρόγραµµα θα προχωρήσει στην εκτέλεση των επόµενων εντολών. 
 

Παραδείγµατα τοποθέτησης περιεχοµένου  σε µεταβλητές διαφόρων τύπων: 
• ΑΚΕΡΑΙΟΣ : π.χ.  βαθ  �18 
• ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ  π.χ.  ταχ � 3.25 
• ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΌΣ (ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ):  π.χ. ονοµα � 

‘Γιάννης’ 
• ΛΟΓΙΚΟΣ:   Έγγαµος  � ΑΛΗΘΗΣ 

 
TIPS: 

1. Όταν µπαίνει νέο περιεχόµενο σε µια µεταβλητή το προηγούµενο χάνεται (σβήνεται) 
2. Η εντολή χ � χ + 1 έχει νόηµα και δηλώνει : πάρε το περιεχόµενο της µεταβλητής χ πρόσθεσε 
ένα και το αποτέλεσµα της πράξης (έκφρασης) τοποθέτησέ το και πάλι στη µεταβλητή χ. Αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσµα η νέα τιµή της χ να είναι προσαυξηµένη κατά µια µονάδα από την 
προηγούµενή της που µετά την εκτέλεση της εντολής έχει σβηστεί. 

3. Η εντολή χ � 3.2 απαιτεί η µεταβλητή χ να είναι πραγµατική και σε καµία περίπτωση 
ακέραια. Αυτό γιατί ακέραια µεταβλητή καταλαµβάνει µικρότερο χώρο στη µνήµη απ’ότι η 
πραγµατική µόνο για το ακέραιο µέρος ενός αριθµού. Έτσι µια πραγµατική τιµή δεν χωράει σε 
ακέραια µεταβλητή γιατί περιλαµβάνει και το δεκαδικό µέρος. 

4. Η εντολή χ � 4   αφήνει περιθώριο η χ να είναι είτε ακέραια είτε πραγµατική. Αυτό συµβαίνει 
γιατί ακέραια τιµή χωράει βεβαίως σε ακέραια µεταβλητή αλλά χωράει και σε πραγµατική 
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εφόσον αυτή καταλαµβάνει περισσότερο χώρο στη µνήµη. Θα πρέπει όµως να γνωρίζουµε δύο 
πράγµατα εφόσον αποφασίσουµε να εκχωρήσουµε ακέραιο αριθµό σε πραγµατική µεταβλητή: 

i) το περιεχόµενο της µεταβλητής δεν θα είναι πλέον ο ακέραιος (εδώ 4) αλλά ο 
ακέραιος συνοδευόµενος από µηδενικό δεκαδικό µέρος (εδώ 4.00) 

ii)  αν αυτό δεν είναι απαραίτητο αποτελεί σίγουρα σπατάλη µνήµης 
Για τους δύο παραπάνω λόγους καλό είναι να εκχωρώ ακέαιο περιεχόµενο σε πραγµατική 
µεταβλητή µόνο εφόσον δεν µπορώ να κάνω αλλιώς. 

 
 

3) Τελεστές.  Είναι τα γνωστά σύµβολα των πράξεων (εκφράσεων). Είναι 3 ειδών: 
o Αριθµητικοί :   + , - , *  (πολλ/σµός), /  (διαίρεση) , ^ (ύψωση σε δύναµη), DIV 

(ακέραια διαίρεση), MOD (ακέραιο υπόλοιπο). Π.χ.  Χ �5 * 2,  Χ � 6^2 (=36),      Χ 
� 5 DIV 2 (=2 πηλίκο),  Χ � 5 MOD 2 (=1 υπόλοιπο) 

 
o Λογικοί : ΚΑΙ, H, ΟΧΙ . Π.χ. Έγκυρος � (Χ >=1) ΚΑΙ (Χ <=20) 

 
o Συγκριτικοί ή σχεσιακοί : > , >= , < , <= , <> (διάφορο)   

4)  Τελεστέοι : Είναι οι µεταβλητές ή οι σταθερές που συµµετέχουν σε µια πράξη (έκφραση) 
π.χ  στην έκφραση 5+χ το + είναι ο τελεστής και το 5 και το χ οι τελεστέοι 
οµοίως στην έκφραση χ<y  τo < είναι ο τελεστής και τα χ και y είναι οι τελεστέοι. 
 
5) Εκφράσεις (Πράξεις)  
Συνδυασµός τελεστών και τελεστέων 
Κατηγορίες : 
i) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ : Πρόκειται για τις αριθµητικές πράξεις 
Ιεραρχία (Σειρά) πράξεων :  

- Υψωση σε δύναµη 
- *,/, div, mod 
- +, - 
Σε περίπτωση παρενθέσεων προηγούνται οι πράξεις στις παρενθέσεις. Να σηµειωθεί 
πως δεν υπάρχουν εδώ αγκύλες και άγκιστρα παρά µόνο παρενθέσεις ανώτερου 
επιπέδου 
Σε περίπτωση διαδοχικών πράξεων ίδιου επιπέδου χωρίς παρένθεση οι πράξεις γίνονται 
από αριστερά προς τα δεξιά. 

ii)  ΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ :  
Α) Απλές Λογικές Εκφράσεις 
Πρόκειται για απλές συγκρίσεις. Εκφράσεις δηλαδή που χρησιµοποιούν µόνο συγκριτικούς 
– σχεσιακούς τελεστές 
Π.χ. χ>=λ,  κ <> µ  
Β) Σύνθετες Λογικές Εκφράσεις 
Πρόκειται για σύνδεση απλών λογικών εκφράσεων µε τη χρήση λογικών τελεστών ΚΑΙ, 
H, ΟΧΙ . Π.χ. χ>=λ   ΚΑΙ  κ <> µ  
Και εδώ ισχύουν προηγούνται οι παρενθέσεις εφόσον υπάρχουν και η ιεραρχία των 
πράξεων είναι πρώτα η ΟΧΙ µετά η ΚΑΙ και τέλος η Η εφόσον δεν υπάρχουν παρενθέσεις. 
TIP : 
 H εντολή εκχώρησης 
         Έγκυρος � (Χ >=1) ΚΑΙ (Χ <=20) 
είναι σωστή και δηλώνει ότι το αποτέλεσµα της λογικής έκφρασης δεξιά (δηλαδή 
ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥ∆ΗΣ) εκχωρείται στη µεταβλητή αριστερά. Έτσι η µεταβλητή Έγκυρος 
θα είναι ΛΟΓΙΚΗ µεταβλητή. 
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Σύνδεση λογικών προτάσεων 
Στις δοµές ελέγχου και στις επαναληπτικές δοµές χρησιµοποιούµε <συνθήκη> για να καθοδηγήσουµε  
τον Η/Υ προς ένα ή άλλο µονοπάτι εκτέλεσης εντολών. Η <συνθήκη> είναι µία λογική πρόταση που 
δίνει ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥ∆ΗΣ και µπορεί να είναι : 

 
 Απλή     :  π.χ. i < 10 ή 
Σύνθετη : π.χ. Μ>=18,5 ΚΑΙ Μ<=20.  
 

Στην δεύτερη περίπτωση, χρησιµοποιούµε λογικές προτάσεις  που συνδέονται µεταξύ τους µε τους 
λογικούς τελεστές ΚΑΙ ή H. Επίσης, χρησιµοποιούµε και το ΟΧΙ  για την αντιστροφή της τιµής µίας 
πρότασης. 
 

πρόταση Α πρόταση Β Α H Β Α ΚΑΙ  Β ΟΧΙ A 
ΑΛΗΘΗΣ ΑΛΗΘΗΣ ΑΛΗΘΗΣ ΑΛΗΘΗΣ ΨΕΥ∆ΗΣ 
ΑΛΗΘΗΣ ΨΕΥ∆ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ ΨΕΥ∆ΗΣ ΨΕΥ∆ΗΣ 
ΨΕΥ∆ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ ΑΛΗΘΗΣ ΨΕΥ∆ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ 
ΨΕΥ∆ΗΣ ΨΕΥ∆ΗΣ ΨΕΥ∆ΗΣ ΨΕΥ∆ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ 

 
Γενικά, στην περίπτωση του H, όταν µία πρόταση είναι αληθής (ΑΛΗΘΗΣ) τότε 
βγαίνει συνολικά αληθής. Στην περίπτωση του ΚΑΙ, όταν µία πρόταση είναι ψευδής 
(ΨΕΥ∆ΗΣ) τότε βγαίνει συνολικά ψευδής.. 
 

6) Βασικές εντολές : 
o Εντολή εισόδου : ∆ιάβασε  . Π.χ.  ∆ιάβασε Χ .  Στη µεταβλητή Χ εισάγεται µία τιµή. 
o Εντολή εξόδου : Εκτύπωσε ή Εµφάνισε  Π.χ.  Εµφάνισε Χ  
o Εντολή εκχώρησης τιµής : Μορφή : Μεταβλητή ���� Έκφραση. Αριστερά βάζουµε το 
όνοµα της µεταβλητής και δεξιά µία τιµή ή έκφραση  Π.χ. X � (5 * 2 ) / 100. To 
αποτέλεσµα εκχωρείται στη µεταβλητή. 


