 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ όνομα_προγράμματος (αν το όνομα του προγράμματος αποτελείται από περισσότερες
από μία λέξεις τότε αυτές χωρίζονται μεταξύ τους με _ κάτω
παύλα και όχι με κενό)

ΣΤΑΘΕΡΕΣ (η σταθερά παριστάνει μία ποσότητα που η τιμή της δεν μεταβάλλεται μέσα στο
πρόγραμμα.*)
Όνομα_Σταθεράς = Τιμή
(* Αν υπάρχουν περισσότερες από μία σταθερές τότε πρέπει να δηλώσουμε κάθε μία από αυτές σε
ξεχωριστή γραμμή)
π.χ. ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΦΠΑ = 19
ΈΚΠΤΩΣΗ = 20
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (η μεταβλητή παριστάνει μία ποσότητα που η τιμή της μπορεί να μεταβάλλεται μέσα στο
πρόγραμμα. Προσοχή μεταβάλλεται μόνο η τιμή της όχι και ο τύπος της.)
πρέπει να αφήνουμε κενό ανάμεσα στην : και το όνομα της μεταβλητής

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: (μόνο όταν θέλω η μεταβλητή που χρησιμοποιώ να παίρνει σαν τιμές δεκαδικούς
αριθμούς.**)
ΑΚΕΡΑΙΕΣ:_(η μεταβλητή μπορεί να πάρει θετικές ή αρνητικές τιμές.**)
(** Αν υπάρχουν περισσότερες από μία μεταβλητές του ιδίου τύπου τότε μπορούμε να τις δηλώσουμε μαζί
στην ίδια γραμμή. Οι μεταβλητές θα πρέπει να χωρίζονται μεταξύ τους με , κόμμα.)
π.χ. ΑΚΕΡΑΙΕΣ: αριθμός_1 , αριθμός_2
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Αν είχαμε γράψει ΑΚΕΡΑΙΕΣ: αριθμός_1αριθμός_2 τότε η
μεταβλητή μας θα ήταν μία, η αριθμός_1αριθμός_2)

ΑΡΧΗ
(για να είναι πιο ευανάγνωστο το πρόγραμμα μας, συνηθίζουμε τις εντολές που ακολουθούν να τις
γράφουμε ένα tab πιο μέσα. Με τον τρόπο αυτό η ανίχνευση τυχών λαθών γίνεται ευκολότερη)

 ΓΡΑΨΕ (αφήνει μια κενή γραμμή στην οθόνη και είναι χρήσιμο για το
διαχωρισμό στοιχείων)
 ΓΡΑΨΕ_‘μήνυμα’ (όταν τρέχει το πρόγραμμα εμφανίζεται το μήνυμα που
εμπεριέχεται μέσα στα ‘αυτάκια’ και ο κέρσορας μετακινείται αυτόματα
στην επόμενη γραμμή)
π.χ. ΓΡΑΨΕ ‘Κάνε εισαγωγή ονόματος : ‘
Αποτέλεσμα {Κάνε εισαγωγή ονόματος : }

 ΔΙΑΒΑΣΕ_όνομα_μεταβλητής (μας επιτρέπει να κάνουμε εισαγωγή δεδομένων από το
πληκτρολόγιο δηλ. να δώσουμε τιμή σε μία μεταβλητή.
Προσοχή τα δεδομένα που εισάγουμε πρέπει να είναι
ιδίου τύπου με το τύπο της μεταβλητής)
π.χ. ΔΙΑΒΑΣΕ ταχυδρομικός_κώδικας
θα πρέπει να έχουμε δηλώσει τη μεταβλητή μας σαν
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ταχυδρομικός_κώδικας
 ΓΡΑΨΕ__‘μήνυμα’ (κάνει ότι και η ΓΡΑΨΕ και ακόμα δε μετακινεί το κέρσορα στην
επόμενη γραμμή της οθόνης)
π.χ. ΓΡΑΨΕ_ ’Κάνε εισαγωγή ενός αριθμού : ’
ΔΙΑΒΑΣΕ αριθμος_1
Αποτέλεσμα {Κάνε εισαγωγή ενός αριθμού :_9}
Αν το ΓΡΑΨΕ δεν είχε _ τότε το αποτέλεσμα θα ήταν{ Κάνε
εισαγωγή ενός αριθμού :
9}
 ΓΡΑΨΕ_όνομα_μεταβλητής (εμφανίζει τη τιμή που περιέχει η μεταβλητή προσοχή το
όνομα της μεταβλητής δε πρέπει να περικλείεται μέσα σε
‘αυτάκια’)
π.χ. ΓΡΑΨΕ αριθμός_1
Αποτέλεσμα {9}
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αν είχαμε γράψει ΓΡΑΨΕ ’αριθμός_1’ θα είχε ως
Αποτέλεσμα {αριθμός_1}
 ΓΡΑΨΕ_όνομα_σταθεράς (εμφανίζει τη τιμή που περιέχει η σταθερά προσοχή το όνομα
της σταθεράς δε πρέπει να περικλείεται μέσα σε ‘αυτάκια’)
π.χ. ΓΡΑΨΕ ΦΠΑ
Αποτέλεσμα {19}
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αν είχαμε γράψει ΓΡΑΨΕ ’ΦΠΑ’ θα είχε ως Αποτέλεσμα
{ΦΠΑ}
 ΓΡΑΨΕ_‘μήνυμα’

,

όνομα_μεταβλητής ή

ΓΡΑΨΕ_όνομα_μεταβλητής

,

‘μήνυμα’ (εμφανίζει ταυτόχρονα το μήνυμα που
περικλείεται μέσα στα ‘αυτάκια’ και τη τιμή που
περιέχει η μεταβλητή)

π.χ. ΓΡΑΨΕ ‘Ο πρώτος αριθμός είναι : ‘ , αριθμός_1
Αποτέλεσμα {Ο πρώτος αριθμός είναι : 9}
ΓΡΑΨΕ αριθμός_1, ‘-είναι ο αριθμός που έχεις εισάγει‘
Αποτέλεσμα {9 είναι ο αριθμός που έχεις εισάγει}
ΓΡΑΨΕ ‘Ο αριθμός που έχεις εισάγει είναι ο_‘

,

,

αριθμός_1

‘_και είναι μονός‘
Αποτέλεσμα { Ο αριθμός που έχεις εισάγει είναι ο 9 και
είναι μονός}
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

όνομα_μεταβλητής

<--

τιμή (η ανάθεση τιμής {<---} χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να δώσουμε
τιμή σε μία μεταβλητή μέσα από το πρόγραμμα και όχι από το
πληκτρολόγιο ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αυτό ισχύει μόνο για τις μεταβλητές και
ΟΧΙ για τις σταθερές, των οποίων η τιμή δεν μεταβάλλεται)
Ελένη

π.χ. όνομα <-ΓΡΑΨΕ όνομα
Αποτέλεσμα {Ελένη}
άθροισμα <-- αριθμός_1 + αριθμός_2
ΓΡΑΨΕ άθροισμα
Αποτέλεσμα {9}

Να γίνει πρόγραμμα που να υπολογίζει το άθροισμα δύο τυχαίων αριθμών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το_Πρώτο_μου_Πρόγραμμα
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: αριθμός_1 , αριθμός_2 , άθροισμα
ΑΡΧΗ

ΓΡΑΨΕ_ ‘Δώσε το πρώτο αριθμό για τη πρόσθεση : ‘
ΔΙΑΒΑΣΕ αριθμός_1
ΓΡΑΨΕ_ ‘Δώσε το δεύτερο αριθμό : ‘
ΔΙΑΒΑΣΕ αριθμός_2
άθροισμα <-- αριθμός_1 + αριθμός_2
ΓΡΑΨΕ ‘Το άθροισμα του ‘ , αριθμός_1 , ‘ με το ‘ , αριθμός_2 ,
‘ είναι ‘ , άθροισμα
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το αποτέλεσμα του παραπάνω προγράμματος είναι
Δώσε το πρώτο αριθμό για τη πρόσθεση : 19
Δώσε το δεύτερο αριθμό : 7
Το άθροισμα του 19 με το 7 είναι 26

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ
Χαμηλότερη
Υψηλότερη
Προτεραιότητα Προτεραιότητα
+
*
/
DIV
MOD
^ (ύψωση σε
δύναμη)



ΣΧΕΣΙΑΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ
>
μεγαλύτερο
<
μικρότερο
=
ίσο
>= μεγαλύτερο ή ίσο
<= μικρότερο ή ίσο
<> διάφορο

Για τη διαίρεση πραγματικών μεταβλητών χρησιμοποιούμε το
τελεστή /
Για τη διαίρεση ακεραίων μεταβλητών χρησιμοποιούμε το
τελεστή DIV

