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Κεφάλαιο 2ο 

2. 1 Τι ονομάζεται αλγόριθμος; 

 

Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και 

εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. 

 

2.2 Ποια τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος; 

 

Κάθε αλγόριθμος απαραίτητα ικανοποιεί τα επόμενα κριτήρια. 

 

_ Είσοδος (input). Καμία, μία ή περισσότερες τιμές δεδομένων πρέπει να δίνονται ως 

είσοδοι στον αλγόριθμο. Η περίπτωση που δεν δίνονται τιμές δεδομένων εμφανίζεται, όταν 

ο αλγόριθμος δημιουργεί και επεξεργάζεται κάποιες πρωτογενείς τιμές με τη βοήθεια 

συναρτήσεων παραγωγής τυχαίων αριθμών ή με τη βοήθεια άλλων απλών εντολών. 

_ Έξοδος (output). Ο αλγόριθμος πρέπει να δημιουργεί τουλάχιστον μία τιμή δεδομένων ως 

αποτέλεσμα προς το χρήστη ή προς έναν άλλο αλγόριθμο. 

_ Καθοριστικότητα (definiteness). Κάθε εντολή πρέπει να καθορίζεται χωρίς καμία 

αμφιβολία για τον τρόπο εκτέλεσής της. Λόγου χάριν, μία εντολή διαίρεσης πρέπει να 

θεωρεί και την περίπτωση, όπου ο διαιρέτης λαμβάνει μηδενική τιμή. 

_ Περατότητα (finiteness). Ο αλγόριθμος να τελειώνει μετά από πεπερασμένα βήματα 

εκτέλεσης των εντολών του. Μία διαδικασία που δεν τελειώνει μετά από ένα συγκεκριμένο 

αριθμό βημάτων δεν αποτελεί αλγόριθμο, αλλά λέγεται απλά υπολογιστική διαδικασία 

(computational procedure). 

_ Αποτελεσματικότητα (effectiveness). Κάθε μεμονωμένη εντολή του αλγορίθμου να είναι 

απλή. Αυτό σημαίνει ότι μία εντολή δεν αρκεί να έχει ορισθεί, αλλά πρέπει να είναι και 

εκτελέσιμη. 

 

Προσοχή:  

Η έννοια του αλγόριθμου δεν συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με προβλήματα της 

Πληροφορικής 

2.3 Ποιοι είναι οι τρόποι αναπαράστασης ενός αλγορίθμου; 

Tρόποι αναπαράστασης ενός αλγορίθμου: 

 

_ με ελεύθερο κείμενο (free text), που αποτελεί τον πιο ανεπεξέργαστο και αδόμητο τρόπο 

παρουσίασης αλγορίθμου. Έτσι εγκυμονεί τον κίνδυνο ότι μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε 

μη εκτελέσιμη παρουσίαση παραβιάζοντας το τελευταίο χαρακτηριστικό των αλγορίθμων, 

δηλαδή την αποτελεσματικότητα. 

_ με διαγραμματικές τεχνικές (diagramming techniques), που συνιστούν ένα γραφικό 

τρόπο παρουσίασης του αλγορίθμου. Από τις διάφορες διαγραμματικές τεχνικές που έχουν 

επινοηθεί, η πιο παλιά και η πιο γνωστή ίσως, είναι το διάγραμμα ροής (flow chart). 

Ωστόσο η χρήση διαγραμμάτων ροής για την παρουσίαση αλγορίθμων δεν αποτελεί την 
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καλύτερη λύση, γι’αυτό και εμφανίζονται όλο και σπανιότερα στη βιβλιογραφία και στην 

πράξη. 

_ με φυσική γλώσσα (natural language) κατά βήματα. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται 

προσοχή, γιατί μπορεί να παραβιασθεί το τρίτο βασικό χαρακτηριστικό ενός αλγορίθμου, 

όπως προσδιορίσθηκε προηγουμένως, δηλαδή το κριτήριο του καθορισμού. 

_ με κωδικοποίηση (coding), δηλαδή με ένα πρόγραμμα που όταν εκτελεσθεί θα δώσει τα 

ίδια αποτελέσματα με τον αλγόριθμο. 

 

2.4 Τι είναι το διάγραμμα ροής και από ποια σχήματα αποτελείται; 

Ένα διάγραμμα ροής αποτελείται από ένα σύνολο γεωμετρικών σχημάτων, όπου το καθένα 

δηλώνει μία συγκεκριμένη ενέργεια ή λειτουργία. Τα γεωμετρικά σχήματα ενώνονται 

μεταξύ τους με βέλη, που δηλώνουν τη σειρά εκτέλεσης των ενεργειών αυτών. Τα 

κυριότερα χρησιμοποιούμενα γεωμετρικά σχήματα είναι τα εξής: 

 έλλειψη, που δηλώνει την αρχή και το τέλος του κάθε αλγορίθμου, 

 ρόμβος, που δηλώνει μία ερώτηση με δύο ή περισσότερες εξόδους 

για απάντηση, 

 ορθογώνιο, που δηλώνει την εκτέλεση μίας ή περισσότερων πράξεων, 

και 

 πλάγιο παραλληλόγραμμο, που δηλώνει είσοδο ή έξοδο στοιχείων. 

Πολλές φορές το σχήμα αυτό μπορεί να διαφοροποιείται προκειμένου να προσδιορίζεται 

και το είδος της συσκευής απ’ όπου γίνεται η είσοδος ή η έξοδος. 

 

Προσοχή:  
 Η ακολουθιακή δομή εντολών (σειριακών βημάτων) χρησιμοποιείται πρακτικά για την 

αντιμετώπιση απλών προβλημάτων, όπου είναι δεδομένη η σειρά εκτέλεσης ενός 
συνόλου ενεργειών. 

 Διάβασε = εκτελεστέα εντολή 
Αλγόριθμος = δηλωτική εντολή 

2.5 Τι ονομάζουμε: Σταθερές, μεταβλητές , τελεστές και εκφράσεις;  

Σταθερές (constands). Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε προκαθορισμένες 
τιμές που παραμένουν αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης 
ενός αλγορίθμου. Οι σταθερές διακρίνονται σε  

 αριθμητικές, π.χ. 123, +5, -1,25 

 αλφαριθμητικές π.χ. “Τιμή”, “Κατάσταση αποτελεσμάτων” 

 λογικές που είναι ακριβώς δύο, Αληθής και Ψευδής 
Μεταβλητές (variables). Μια μεταβλητή είναι ένα γλωσσικό αντικείμενο, που 
χρησιμοποιείται για να παραστήσει ένα στοιχείο δεδομένου. Στη μεταβλητή εκχωρείται μια 
τιμή, η οποία μπορεί να αλλάζει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου. Ανάλογα με 
το είδος της τιμής που μπορούν να λάβουν, οι μεταβλητές διακρίνονται σε αριθμητικές, 
αλφαριθμητικές 
και λογικές. 
Τελεστές (operators). Πρόκειται για τα γνωστά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις 
διάφορες πράξεις. Οι τελεστές διακρίνονται σε αριθμητικούς, λογικούς και συγκριτικούς. 
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Εκφράσεις (expressions). Οι εκφράσεις διαμορφώνονται από τους τελεστέους (operands), 
που είναι σταθερές και μεταβλητές και από τους τελεστές.Η διεργασία αποτίμησης μιας  
κφρασης συνίσταται στην απόδοση τιμών στις μεταβλητές και στην εκτέλεση των πράξεων. 
Η τελική τιμή μιας έκφρασης εξαρτάται από την ιεραρχία των πράξεων και τη χρήση των 
παρενθέσεων. Μια έκφραση μπορεί να αποτελείται από μια μόνο μεταβλητή ή σταθερά 
μέχρι μια πολύπλοκη μαθηματική παράσταση. 
 
Προσοχή :  

 Η συνθήκη είναι μια λογική έκφραση. 

 i<--i + 1 ⇒“η νέα τιμή της 
μεταβλητής iείναι η προηγούμενη συν ένα” 

 Το τμήμα του αλγόριθμου που επαναλαμβάνεται, δηλαδή από την εντολή Όσο μέχρι 
το Τέλος_επανάληψης αποκαλείται βρόχος. 

 Η εντολή Αρχή_επανάληψης... Μέχρις_ότου εκτελείται οπωσδήποτε μια φορά 

 Sum←Sum+i ⇒Η νέα τιμή του Sum είναι η παλιά συν i. 

 Ο βρόχος Για k από 5 μέχρι 5 εκτελείται ακριβώς μία φορά 

 Ο βρόχος Για k από 5 μέχρι 1 δεν εκτελείται καμία φορά 
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Κεφάλαιο 3ο 

3.1 Τι ονομάζεται δομή δεδομένων; 

Ορισμός: 

Δομή Δεδομένων είναι ένα σύνολο αποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται 
επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών. 

3.2 Ποιες οι βασικές λειτουργίες ή αλλιώς πράξεις επι των δομών δεδομένων; 

Κάθε μορφή δομής δεδομένων αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων (nodes). Οι 

βασικές λειτουργίες (ή αλλιώς πράξεις) επί των δομών δεδομένων είναι οι ακόλουθες: 

 Προσπέλαση (access), πρόσβαση σε ένα κόμβο με σκοπό να εξετασθεί ή να 

τροποποιηθεί το περιεχόμενό του. 

 Εισαγωγή (insertion), δηλαδή η προσθήκη νέων κόμβων σε μία υπάρχουσα 

δομή. 

 Διαγραφή (deletion), που αποτελεί το αντίστροφο της εισαγωγής, δηλαδή 

ένας κόμβος αφαιρείται από μία δομή. 

 Αναζήτηση (searching), κατά την οποία προσπελαύνονται οι κόμβοι μιας 

δομής, προκειμένου να εντοπιστούν ένας ή περισσότεροι που έχουν μια 

δεδομένη ιδιότητα. 

 Ταξινόμηση (sorting), όπου οι κόμβοι μιας δομής διατάσσονται κατά 

αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. 

 Αντιγραφή (copying), κατά την οποία όλοι οι κόμβοι ή μερικοί από τους 

κόμβους μίας δομής αντιγράφονται σε μία άλλη δομή. 

 Συγχώνευση (merging), κατά την οποία δύο ή περισσότερες δομές 

συνενώνονται σε μία ενιαία δομή. 

 Διαχωρισμός (separation), που αποτελεί την αντίστροφη πράξη της 

συγχώνευσης. 

Προσοχή:  

Το πρόγραμμα πρέπει να θεωρεί τη δομή δεδομένων και τον αλγόριθμο ως μία 

αδιάσπαστη ενότητα. Η παρατήρηση αυτή δικαιολογεί την εξίσωση που διατυπώθηκε 

το 1976 από τον Wirth (που σχεδίασε και υλοποίησε τη γλώσσα Pascal) 

Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων = Προγράμματα  

3.3 Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι δομές δεδομένων; Ποιες οι διαφορές 

τους; 

Οι δομές δεδομένων διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις στατικές (static) και τις 
δυναμικές (dynamic). Οι δυναμικές δομές δεν αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις 
μνήμης αλλά στηρίζονται στην τεχνική της λεγόμενης δυναμικής παραχώρησης μνήμης 
(dynamic memory allocation). Με άλλα λόγια, οι δομές αυτές δεν έχουν σταθερό μέγεθος, 
αλλά ο αριθμός των κόμβων τους μεγαλώνει και μικραίνει καθώς στη δομή εισάγονται νέα 
δεδομένα ή διαγράφονται κάποια δεδομένα αντίστοιχα. Όλες οι σύγχρονες γλώσσες 
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προγραμματισμού προσφέρουν τη δυνατότητα δυναμικής παραχώρησης μνήμης. Ωστόσο, 
εμείς στη συνέχεια θα εξετάσουμε μόνο τις στατικές δομές που είναι ευκολότερες στην 
κατανόηση και την υλοποίησή τους. 

Με τον όρο στατική δομή δεδομένων εννοείται ότι το ακριβές μέγεθος της απαιτούμενης 
κύριας μνήμης καθορίζεται κατά τη στιγμή του προγραμματισμού τους, και κατά συνέπεια 
κατά τη στιγμή της μετάφρασής τους και όχι κατά τη στιγμή της εκτέλεσης τους 
προγράμματος. Μία άλλη σημαντική διαφορά σε σχέση με τις δυναμικές δομές είναι ότι τα 
στοιχεία των στατικών δομών αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης. 

Προσοχή για τη σειριακή αναζήτηση:  

Η σειριακή μέθοδος αναζήτησης είναι η πιο απλή, αλλά και η λιγότερη 

αποτελεσματική μέθοδος αναζήτησης. Έτσι, δικαιολογείται η χρήση της μόνο σε 

περιπτώσεις όπου: 

 ο πίνακας είναι μη ταξινομημένος, 

 ο πίνακας είναι μικρού μεγέθους (για παράδειγμα, n  

 η αναζήτηση σε ένα συγκεκριμένο πίνακα γίνεται σπάνια, 

Μία αποτελεσματικότερη μέθοδος αναζήτησης είναι  η δυαδική αναζήτηση. 

 

3.4 Τι ονομάζεται ταξινόμηση; 

Ορισμός. Δοθέντων των στοιχείων a1 ,a2 ,...,an η ταξινόμηση συνίσταται στη 

μετάθεση (permutation) της θέσης των στοιχείων, ώστε να τοποθετηθούν σε μία 

σειρά ak1,ak2,...,akn έτσι ώστε, δοθείσης μίας συνάρτησης διάταξης (ordering 

function), f, να ισχύει: 

f(ak1)≤ f(ak2)≤...≤f(akn) 

Προσοχή:  

Για την ταξινόμηση δεδομένων έχουν εκπονηθεί πάρα πολλοί αλγόριθμοι. Άλλοι σχετικά 
απλοί αλγόριθμοι είναι η ταξινόμηση με επιλογή και η ταξινόμηση με παρεμβολή. Ο πιο 
γρήγορος αλγόριθμος ταξινόμησης είναι η "γρήγορη ταξινόμηση" (quicksort). Η ταξινόμηση 
φυσαλίδας είναι ο πιο απλός και ταυτόχρονα ο πιο αργός αλγόριθμος ταξινόμησης. 

Σημειώνεται ότι η εντολή "αντιμετάθεσε table[j-1], table[j]" ανταλλάσσει το περιεχόμενο 
δύο θέσεων με τη βοήθεια μίας βοηθητικής θέσης. Εναλλακτικά αυτό μπορεί να γίνει με τις 
εξής τρεις εντολές: 
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Κεφάλαιο 6ο 

 

Ερώτηση 6.1: Από ποια στοιχεία προσδιορίζεται μια γλώσσα, φυσική ή τεχνητή; 

Οι γλώσσες προγραμματισμού αναπτύχθηκαν, για να μπορεί ο προγραμματιστής να δίνει 

τις εντολές που πρέπει να εκτελέσει ο υπολογιστής. Χρησιμοποιούνται δηλαδή για την 

επικοινωνία του ανθρώπου και της μηχανής, όπως αντίστοιχα οι φυσικές γλώσσες 

χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων.  Οι γλώσσες 

προγραμματισμού, πού είναι τεχνητές γλώσσες, ακολουθούν τις βασικές έννοιες και αρχές 

της γλωσσολογίας, επιστήμη που μελετά τις φυσικές γλώσσες. 

Ερώτηση 6.2: Ποιες είναι οι διαφορές φυσικών και τεχνητών γλωσσών; 

Οι φυσικές γλώσσες εξελίσσονται συνεχώς και αυτό γιατί η γλώσσα χρησιμοποιείται για την 

επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, που εξελίσσονται και αλλάζουν ανάλογα με τις εποχές και 

τον κοινωνικό περίγυρο. 

Αντίθετα οι τεχνητές γλώσσες χαρακτηρίζονται από στασιμότητα, αφού κατασκευάζονται 

συνειδητά για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Οι γλώσσες προγραμματισμού αλλάζουν σε 

επίπεδο διαλέκτου (για παράδειγμα GW-Basic και QuickBasic) ή σε επίπεδο επέκτασης(για 

παράδειγμα Basic και Visual Basic). 

Ερώτηση 6.3: Τι γνωρίζετε για την ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος; 

Η ιεραρχική σχεδίαση ή ιεραρχικός προγραμματισμός χρησιμοποιεί τη στρατηγική της 

συνεχούς διαίρεσης του προβλήματος σε υποπροβλήματα. 

Ερώτηση 6.4: Τι γνωρίζετε για τον τμηματικό προγραμματισμό; 

Η ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος υλοποιείται με τον τμηματικό προγραμματισμό. ο 

τμηματικός προγραμματισμός διευκολύνει τη δημιουργία του προγράμματος, μειώνει τα 

λάθη και επιτρέπει την ευκολότερη παρακολούθηση, κατανόηση και συντήρηση του 

προγράμματος από τρίτους. 

Ερώτηση 6.5: Τι είναι ο δομημένος προγραμματισμός και στην χρήση ποιών δομών 

στηρίζεται; 

Ο δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται στη χρήση τριών και μόνο στοιχειωδών λογικών 

δομών, 

•  τη δομή της  ακολουθίας, 

•  τη δομή της επιλογής και  

•  τη δομή της επανάληψης.  

Όλα τα προγράμματα μπορούν να γραφούν χρησιμοποιώντας μόνο αυτές τις τρεις 

δομές καθώς και συνδυασμό τους.  

Κάθε πρόγραμμα όπως και κάθε ενότητα προγράμματος έχει μόνο μία είσοδο και μόνο 

μία έξοδο. 
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Ερώτηση 6.6: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού  

Επιγραμματικά μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής πλεονεκτήματα του δομημένου 

προγραμματισμού. 

 1.  Δημιουργία απλούστερων προγραμμάτων. 

 2.  Άμεση μεταφορά των αλγορίθμων σε προγράμματα. 

 3.  Διευκόλυνση ανάλυσης του προγράμματος σε τμήματα. 

 4.  Περιορισμός των λαθών κατά την ανάπτυξη του   

       προγράμματος. 

 5.  Διευκόλυνση στην ανάγνωση και κατανόηση του   

       προγράμματος από τρίτους. 

 6.  Ευκολότερη διόρθωση και συντήρηση. 

 

Ερώτηση 6.7: Τι είναι οι μεταγλωττιστές και τι οι διερμηνευτές;  

Κάθε πρόγραμμα που γράφτηκε σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, πρέπει να 

μετατραπεί σε μορφή αναγνωρίσιμη και εκτελέσιμη από τον υπολογιστή, δηλαδή σε 

εντολές γλώσσας μηχανής. Η μετατροπή αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών 

μεταφραστικών προγραμμάτων.  

 Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες τέτοιων     προγραμμάτων ,    οι μεταγλωττιστές 

(compilers) και  οι διερμηνευτές (interpreters). 

Ο μεταγλωττιστής, δέχεται στην είσοδο ένα πρόγραμμα γραμμένο σε μια γλώσσα υψηλού 

επιπέδου και παράγει ένα ισοδύναμο πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής.  

Αντίθετα, ο διερμηνευτής,  διαβάζει μία προς μία τις εντολές του αρχικού προγράμματος 

και για κάθε μια εκτελεί αμέσως μια ισοδύναμη ακολουθία εντολών μηχανής. 

 

Ερώτηση 6.8: Περιγράψτε τη διαδικασία μεταγλώτισσης και σύνδεσης ενός 

προγράμματος ; 

Το αρχικό πρόγραμμα λέγεται πηγαίο πρόγραμμα (source), ενώ το πρόγραμμα που 

παράγεται από το μεταγλωττιστή λέγεται αντικείμενο πρόγραμμα (object). Το αντικείμενο 

πρόγραμμα είναι μεν σε μορφή κατανοητή από τον υπολογιστή, αλλά συνήθως δεν είναι σε 

θέση να εκτελεστεί. Χρειάζεται να συμπληρωθεί και να συνδεθεί με άλλα τμήματα 

προγράμματος απαραίτητα για την εκτέλεσή του, τμήματα που είτε τα γράφει ο 

προγραμματιστής είτε βρίσκονται στις βιβλιοθήκες (libraries) της γλώσσας. Το πρόγραμμα 

που επιτρέπει αυτή τη σύνδεση ονομάζεται συνδέτης – φορτωτής (linkerloader). Το 

αποτέλεσμα του συνδέτη είναι η παραγωγή του εκτελέσιμου προγράμματος (executable), 

το οποίο είναι το τελικό πρόγραμμα που εκτελείται από τον υπολογιστή. Για το λόγο αυτό η 

συνολική διαδικασία αποκαλείται μεταγλώττιση και σύνδεση. 

 

Ερώτηση 6.9: Ποιες είναι οι κατηγορίες λαθών και τι γνωρίζετε σε γενικές γραμμές για 

αυτές; Ποια λάθη ανιχνεύονται από το μεταγλωττιστή ή τον διερμηνευτή; 



Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον   
Βασικά σημεία θεωρίας 

9 
 

Ο μεταγλωττιστής ή ο διερμηνευτής ανιχνεύει λοιπόν τα λάθη και εμφανίζει κατάλληλα 

διαγνωστικά μηνύματα.   Το στάδιο που ακολουθεί είναι η διόρθωση των λαθών. Το 

διορθωμένο πρόγραμμα επαναϋποβάλεται για μεταγλώττιση και η διαδικασία αυτή 

επαναλαμβάνεται, μέχρις ότου εξαληφθούν  πλήρως όλα τα λάθη. Τα λογικά λάθη είναι τα 

πλέον σοβαρά και δύσκολα στη διόρθωση τους, οφείλονται σε σφάλματα κατά την 

υλοποίηση του αλγορίθμου,  ενώ τα συντακτικά οφείλονται σε αναγραμματισμούς  

ονομάτων εντολών, παράληψη δήλωσης δεδομένων και πρέπει πάντα να διορθωθούν, 

ώστε να παραχθεί το τελικό εκτελέσιμο πρόγραμμα.  

Ερώτηση 6.10: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του μεταγλωττιστή και 

του διερμηνευτή; 

Η χρήση μεταγλωττιστή έχει το μειονέκτημα, ότι προτού χρησιμοποιηθεί ένα πρόγραμμα, 

πρέπει να περάσει από τη διαδικασία της μεταγλώττισης και σύνδεσης.  

Από την άλλη μεριά η χρήση διερμηνευτή έχει το πλεονέκτημα της άμεσης εκτέλεσης και 

συνεπώς και της άμεσης διόρθωσης. ‘Όμως η εκτέλεση του προγράμματος καθίσταται πιο 

αργή, σημαντικά μερικές φορές, από εκείνη του ισοδύναμου εκτελέσιμου προγράμματος 

που παράγει ο μεταγλωττιστής. 

Ερώτηση 6.11: Ποια είναι τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, τη 

μετάφραση και την εκτέλεση ενός προγράμματος και αναφέρατε λίγα λόγια για το κάθε 

ένα. 

Για την αρχική σύνταξη των προγραμμάτων και τη διόρθωσή τους στη συνέχεια 

χρησιμοποιείται ένα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται συντάκτης (editor).  

Ο συντάκτης είναι ουσιαστικά ένας μικρός επεξεργαστής κειμένου, με δυνατότητες όμως 

που διευκολύνουν τη γρήγορη γραφή των εντολών  των προγραμμάτων. 

Για τη δημιουργία, τη μετάφραση και την εκτέλεση ενός προγράμματος απαιτούνται 

τουλάχιστον τρία προγράμματα:        ο συντάκτης, ο μεταγλωττιστής και ο συνδέτης.  

Τα σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα παρέχουν αυτά τα προγράμματα με ενιαίο 

τρόπο. 
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Κεφάλαιο 7ο 

Προσοχή στα ακόλουθα σημεία :  

 Όταν μια τιμή προκύπτει από υπολογισμό, τότε αναφερόμαστε σε εκφράσεις 

(expressions). Για τη σύνταξη μιας αριθμητικής έκφρασης χρησιμοποιούνται 

αριθμητικές σταθερές, μεταβλητές, συναρτήσεις, αριθμητικοί τελεστές και 

παρενθέσεις. Οι αριθμητικές εκφράσεις υλοποιούν απλές ή σύνθετες μαθηματικές 

πράξεις. 

 Οι πράξεις που παρουσιάζονται σε μια έκφραση, εκτελούνται σύμφωνα με την 

επόμενη ιεραρχία 

1. Ύψωση σε δύναμη  

2. Πολλαπλασιασμός και διαίρεση 

3. Πρόσθεση και αφαίρεση 

 Σε μια εντολή εκχώρησης η μεταβλητή και η έκφραση πρέπει να είναι του ιδίου 

τύπου. 

 Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου χρησιμοποιούν ως εντολές απλές λέξεις της αγγλικής 

γλώσσας ακολουθώντας αυστηρούς κανόνες σύνταξης, οι οποίες μεταφράζονται 

από τον ίδιο τον υπολογιστή σε εντολές σε γλώσσα μηχανής. 

 

     Κεφάλαιο 8ο 

Προσοχή στα ακόλουθα σημεία :  

 Όταν αριθμητικοί και συγκριτικοί τελεστές συνδυάζονται σε μια έκφραση, οι 

αριθμητικές πράξεις εκτελούνται πρώτες. Ακόμη, οι λογικοί τελεστές έχουν 

χαμηλότερη ιεραρχία από τους συγκριτικούς. 

 Να αποφεύγεται, αν είναι δυνατόν, η χρήση των εμφωλευμένων ΑΝ, και στη θέση 

τους να χρησιμοποιούνται απλούστερες δομές που διευκολύνουν την ανάγνωση 

και την κατανόηση του προγράμματος. 

 Οι επαναλήψεις ελέγχονται πάντοτε από κάποια συνθήκη, η οποία καθορίζει την 

έξοδο από το βρόχο. 

 Η εντολή επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ εκτελείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία 

φορά 

 Η εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ χρησιμοποιείται στην περίπτωση που πρέπει να 

επαναληφθεί η εκτέλεση κάποιων εντολών για προκαθορισμένο αριθμό 

επαναλήψεων. 

 Κάθε επανάληψη που εκτελείται με μία εντολή ΓΙΑ..ΑΠΟ..ΜΕΧΡΙ, μπορεί να 

υλοποιηθεί και με τη χρήση των βασικών εντολών επανάληψης ΟΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

και ΜΕΧΡΙΣ..ΟΤΟΥ. 
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Στη χρήση των εμφωλευμένων βρόχων ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες 

που πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά για την σωστή λειτουργία των 

προγραμμάτων. 

Συγκεκριμένα: 

 Ο εσωτερικός βρόχος πρέπει να βρίσκεται ολόκληρος μέσα στον εξωτερικό. Ο 

βρόχος που ξεκινάει τελευταίος, πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτος. 

 Η είσοδος σε κάθε βρόχο υποχρεωτικά γίνεται από την αρχή του. 

 Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια μεταβλητή ως μετρητής δύο ή 

περισσοτέρων βρόχων που ο ένας βρίσκεται στο εσωτερικό του άλλου. 
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Κεφάλαιο 9ο
 

Προσοχή στα ακόλουθα σημεία:  

 Οι πίνακες που χρησιμοποιούν ένα μόνο δείκτη για την αναφορά των στοιχείων 

τους, ονομάζονται μονοδιάστατοι πίνακες. 

 Ο δείκτης είναι μία μεταβλητή που μπορεί να έχει οποιοδήποτε δεκτό όνομα. Είναι 

σύνηθες όμως στον προγραμματισμό ως δείκτες να χρησιμοποιούνται οι 

μεταβλητές i, j, k. 

 Η ανάγνωση, η επεξεργασία και η εκτύπωση των στοιχείων των πινάκων γίνεται 

πάντοτε από βρόχους, οι οποίοι επαναλαμβάνονται προκαθορισμένο αριθμό 

φορών, όσα είναι τα στοιχεία του πίνακα και υλοποιούνται καλύτερα στον 

προγραμματισμό με την εντολή επανάληψης ΓΙΑ. 

9.1 Ποια είναι τα μειονεκτήματα της χρήσης πινάκων;  

Η χρήση πινάκων είναι ένας βολικός τρόπος για τη διαχείριση πολλών δεδομένων 

ιδίου τύπου, αλλά συχνά η χρήση τους είναι περιττή και επιζήμια στην ανάπτυξη του 

προγράμματος. Πέρα από τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν, υπάρχουν και δύο 

μειονεκτήματα από τη χρήση πινάκων. 

 Οι πίνακες απαιτούν μνήμη. 

 Οι πίνακες περιορίζουν τις δυνατότητες του προγράμματος. 

9.2 Ποιες οι τυπικές επεξεργασίες πινάκων;  

Τυπικές επεξεργασίες πινάκων 

Τα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούν πίνακες πολύ συχνά απαιτούν 

συγκεκριμένες επεξεργασίες στα στοιχεία του πίνακα. Οι τυπικές αυτές επεξεργασίες 

είναι: 

 Υπολογισμός αθροισμάτων στοιχείων του πίνακα. 

 Εύρεση του μέγιστου ή του ελάχιστου στοιχείου. 

 Ταξινόμηση των στοιχείων του πίνακα. 

 Αναζήτηση ενός στοιχείου του πίνακα. 

Δύο είναι οι πλέον διαδεδομένοι αλγόριθμοι αναζήτησης: 

 Η σειριακή αναζήτηση 

 Η δυαδική αναζήτηση 

Η σειριακή μέθοδος αναζήτησης είναι η πιο απλή, αλλά και η λιγότερη 

αποτελεσματική μέθοδος. Χρησιμοποιείται όμως υποχρεωτικά για πίνακες 

που δεν είναι ταξινομημένοι. Αντίθετα η δυαδική αναζήτηση χρησιμοποιείται 

μόνο σε ταξινομημένους πίνακες και είναι σαφώς αποδοτικότερη από τη 

σειριακή μέθοδο. 

 Συγχώνευση δύο πινάκων. 
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o Η συγχώνευση είναι μία από τις βασικές λειτουργίες σε πίνακες. 

Σκοπός της είναι η δημιουργία από τα στοιχεία δυο (ή περισσότερων) 

ταξινομημένων πινάκων ενός άλλου, που είναι και αυτός 

ταξινομημένος. 
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Κεφάλαιο 10ο
 

10.1 Τι ονομάζεται τμηματικός προγραμματισμός; 

Ορισμός: 

Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης και ανάπτυξης των 

προγραμμάτων ως ένα σύνολο από απλούστερα τμήματα προγραμμάτων. 

10.2 Τι ονομάζουμε υποπρόγραμμα; 

Όταν ένα τμήμα προγράμματος επιτελεί ένα αυτόνομο έργο και έχει γραφεί χωριστά από το 

υπόλοιπο πρόγραμμα, τότε αναφερόμαστε σε υποπρόγραμμα (subprogram). 

10.3 Ποια τα χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων; 

 Κάθε υποπρόγραμμα έχει μόνο μία είσοδο και μία έξοδο. Στην 

πραγματικότητα κάθε υποπρόγραμμα ενεργοποιείται με την είσοδο σε αυτό 

που γίνεται πάντοτε από την αρχή του, εκτελεί ορισμένες ενέργειες, και 

απενεργοποιείται με την έξοδο από αυτό που γίνεται πάντοτε από το τέλος 

του. 

 Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα. Αυτό 

σημαίνει ότι κάθε υποπρόγραμμα μπορεί να σχεδιαστεί, να αναπτυχθεί και να 

συντηρηθεί αυτόνομα χωρίς να επηρεαστούν άλλα υποπρογράμματα. Στην 

πράξη βέβαια η απόλυτη ανεξαρτησία είναι δύσκολο να επιτευχθεί. 

 Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να μην είναι πολύ μεγάλο. Η έννοια του 

μεγάλου προγράμματος είναι υποκειμενική, αλλά πρέπει κάθε υποπρόγραμμα 

να είναι τόσο, ώστε να είναι εύκολα κατανοητό για να μπορεί να ελέγχεται. 

Γενικά κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να εκτελεί μόνο μία λειτουργία. Αν 

εκτελεί περισσότερες λειτουργίες, τότε συνήθως μπορεί και πρέπει να 

διασπαστεί σε ακόμη μικρότερα υποπρογράμματα. 

10.4 Ποια τα πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού; 

Α. Διευκολύνει την ανάπτυξη του αλγορίθμου και του αντιστοίχου 

προγράμματος. 

Επιτρέπει την εξέταση και την επίλυση απλών προβλημάτων και όχι στην 

αντιμετώπιση του συνολικού προβλήματος. Με τη σταδιακή επίλυση των 

υποπροβλημάτων και τη δημιουργία των αντιστοίχων υποπρογραμμάτων τελικά 

επιλύεται το συνολικό πρόβλημα. 

Β. Διευκολύνει την κατανόηση και διόρθωση του προγράμματος. 

Ο χωρισμός του προγράμματος σε μικρότερα αυτοτελή τμήματα επιτρέπει τη  

γρήγορη διόρθωση ενός συγκεκριμένου τμήματος του χωρίς οι αλλαγές αυτές να 

επηρεάσουν όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Επίσης διευκολύνει οποιονδήποτε 

χρειαστεί να διαβάσει και να κατανοήσει τον τρόπο που λειτουργεί το πρόγραμμα. 

Όπως έχει πολλές φορές τονιστεί αυτό είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του 

σωστού προγραμματισμού, αφού ένα μεγάλο πρόγραμμα στον κύκλο της ζωής του 
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χρειάζεται να συντηρηθεί από διαφορετικούς προγραμματιστές. 

Γ. Απαιτεί λιγότερο χρόνο και προσπάθεια στη συγγραφή του προγράμματος. 

Πολύ συχνά χρειάζεται η ίδια λειτουργία σε διαφορετικά σημεία ενός 

προγράμματος. Από τη στιγμή που ένα υποπρόγραμμα έχει γραφεί, μπορεί το ίδιο να 

καλείται από πολλά σημεία του προγράμματος. Έτσι μειώνονται το μέγεθος του 

προγράμματος, ο χρόνος που απαιτείται για τη συγγραφή του και οι πιθανότητες 

λάθους, ενώ ταυτόχρονα το πρόγραμμα γίνεται πιο εύληπτο και κατανοητό. 

Δ. Επεκτείνει τις δυνατότητες των γλωσσών προγραμματισμού. 

Ένα υποπρόγραμμα που έχει γραφεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ εύκολα και σε 

άλλα προγράμματα. Από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί, η χρήση του δεν διαφέρει 

από τη χρήση των ενσωματωμένων συναρτήσεων που παρέχει η γλώσσα 

προγραμματισμού, όπως για τον υπολογισμό του ημίτονου ή του συνημίτονου ή την 

εντολή με την οποία εκτελεί μία συγκεκριμένη διαδικασία, για παράδειγμα γράφει 

στην οθόνη (εντολή ΓΡΑΨΕ). Αν λοιπόν χρειάζεται συχνά κάποια λειτουργία που 

δεν υποστηρίζεται απευθείας από τη γλώσσα, όπως για παράδειγμα η εύρεση του 

μικρότερου δύο αριθμών, τότε μπορεί να γραφεί το αντίστοιχο υποπρόγραμμα. Η 

συγγραφή πολλών υποπρογραμμάτων και η δημιουργία βιβλιοθηκών με αυτά, 

ουσιαστικά επεκτείνουν την ίδια τη γλώσσα προγραμματισμού. 

 

10.5 Τι ονομάζεται παράμετρος;  

Μία παράμετρος είναι μία μεταβλητή που επιτρέπει το πέρασμα της τιμής της από 

ένα τμήμα προγράμματος σε ένα άλλο. 

10.6 Τι ονομάζεται διαδικασία και τι συνάρτηση; 

Η συνάρτηση είναι ένας τύπος υποπρογράμματος που υπολογίζει και επιστρέφει 

μόνο μία τιμή με το όνομά της (όπως οι μαθηματικές συναρτήσεις). 

Η διαδικασία είναι ένας τύπος υποπρογράμματος που μπορεί να εκτελεί όλες τις 

λειτουργίες ενός προγράμματος. 

10.7 Πως ορίζεται μια συνάρτηση; 
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10.8 Πως ορίζεται μια διαδικασία; 

 

 

Προσοχή:  

Η λίστα των τυπικών παραμέτρων (formal parameter list) καθορίζει τις παραμέτρους στη 
δήλωση του υποπρογράμματος. 
Η λίστα των πραγματικών παραμέτρων (actual parameter list) καθορίζει τις παραμέτρους 
στην κλήση του υποπρογράμματος. 

Μερικές γλώσσες προγραμματισμού ονομάζουν ορίσματα τις τυπικές παραμέτρους και 
απλά παραμέτρους τις πραγματικές παραμέτρους 

10.9 Ποιους κανόνες πρέπει να ικανοποιεί μια λίστα παραμέτρων; 

Οι λίστες των παραμέτρων πρέπει να ακολουθούν τους εξής κανόνες: 

 Ο αριθμός των πραγματικών και των τυπικών παραμέτρων πρέπει να είναι 

ίδιος. 

 Κάθε πραγματική παράμετρος αντιστοιχεί στην τυπική παράμετρο που 

βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση. Για παράδειγμα η πρώτη της λίστας των 

τυπικών παραμέτρων στην πρώτη της λίστας των πραγματικών παραμέτρων 

κοκ. 

 Η τυπική παράμετρος και η αντίστοιχη της πραγματική πρέπει να είναι του 

ιδίου τύπου. 

 

10.10 Τι ονομάζεται εμβέλεια μεταβλητών;   (Νέα ύλη – 2016) 

Το τμήμα του προγράμματος που ισχύουν οι μεταβλητές λέγεται εμβέλεια (scope) 

μεταβλητών. 

 
10.11 Τι ονομάζεται απεριόριστη εμβέλεια, ποια τα μειονεκτήματά της; (Νέα ύλη – 2016) 
 

Πολλές γλώσσες προγραμματισμού επιτρέπουν τη χρήση των μεταβλητών και των 

σταθερών, όχι μόνο στο τμήμα προγράμματος που δηλώνονται, αλλά και σε άλλα ή 

ακόμη και σε όλα τα υπόλοιπα υποπρογράμματα. 

Αυτό που καθορίζει την περιοχή που ισχύουν οι μεταβλητές και οι σταθερές είναι η 

εμβέλεια των μεταβλητών της γλώσσας. Σύμφωνα με αυτή την αρχή όλες οι 

μεταβλητές και όλες οι σταθερές είναι γνωστές και μπορούν να χρησιμοποιούνται σε 
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οποιοδήποτε τμήμα του προγράμματος, άσχετα που δηλώθηκαν. Όλες οι μεταβλητές 
είναι καθολικές.  

 

Η απεριόριστη εμβέλεια καταστρατηγεί την αρχή της αυτονομίας των 

υποπρογραμμάτων, δημιουργεί πολλά προβλήματα και τελικά είναι αδύνατη για 

μεγάλα προγράμματα με πολλά υποπρογράμματα, αφού ο καθένας που γράφει 

κάποιο υποπρόγραμμα πρέπει να γνωρίζει τα ονόματα όλων των μεταβλητών που 

χρησιμοποιούνται στα υπόλοιπα υποπρογράμματα. 

 
10.12 Τι ονομάζεται περιορισμένη εμβέλεια μεταβλητών, ποια είναι τα πλεονεκτήματά 
της;  
 

Η περιορισμένη εμβέλεια υποχρεώνει όλες τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε 

ένα τμήμα προγράμματος, να δηλώνονται σε αυτό το τμήμα. Όλες οι μεταβλητές 

είναι τοπικές, ισχύουν δηλαδή για το υποπρόγραμμα στο οποίο δηλώθηκαν. Στη 

ΓΛΩΣΣΑ έχουμε περιορισμένη εμβέλεια. Τα πλεονεκτήματα της περιορισμένης 

εμβέλειας είναι η απόλυτη αυτονομία όλων των υποπρογραμμάτων και η 

δυνατότητα να χρησιμοποιείται οποιοδήποτε όνομα, χωρίς να ενδιαφέρει αν το ίδιο 

χρησιμοποιείται σε άλλο υποπρόγραμμα. 

 

10.13 Τι ονομάζεται μερικώς περιορισμένη εμβέλεια;  
 

Σύμφωνα με αυτή την αρχή άλλες μεταβλητές είναι τοπικές και άλλες καθολικές. 

Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει τους δικούς της κανόνες και μηχανισμούς για 

τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που ορίζονται οι μεταβλητές ως τοπικές ή 

καθολικές. Η μερικώς περιορισμένη εμβέλεια προσφέρει μερικά πλεονεκτήματα 

στον πεπειραμένο προγραμματιστή, αλλά για τον αρχάριο περιπλέκει το 

πρόγραμμα δυσκολεύοντας την ανάπτυξή του. 

 
 

 


