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   Η έλλνηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  

   Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

   Φπζηθέο θαη ηερλεηέο γιώζζεο 

  Σερληθέο ζρεδίαζεο πξνγξακκάησλ 

  Αληηθεηκελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκόο 

  Παξάιιεινο πξνγξακκαηηζκόο 
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 Δηζαγσγή  

 
ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα αλαθεξζήθακε αλαιπηηθά 
ζηελ αλάπηπμε ησλ αιγνξίζκσλ θαη ησλ δηαθφξσλ 
ηερληθψλ. ηα επφκελα θεθάιαηα ζα αζρνιεζνχκε κε 
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δειαδή ηε δηαηχπσζε ησλ 
αιγνξίζκσλ ζε ηέηνηα κνξθή, ψζηε λα κπνξνχλ λα 
πινπνηεζνχλ απφ ηνλ ππνινγηζηή. Σν θεθάιαην απηφ 
αζρνιείηαη κε γεληθέο έλλνηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο 
πξηλ απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξν-
γξακκαηηζκνχ. Οξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
παξνπζηάδεηαη κία ζχληνκε ηζηνξία ησλ γισζζψλ 
πξνγξακκαηηζκνχ θαη ησλ εηδψλ πξνγξακκαηηζκνχ, 
θαζψο θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 
ζσζηή δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ. πγθεθξηκέλα 
παξνπζηάδνληαη νη ηερληθέο ηεο ηεξαξρηθήο ζρεδίαζεο 
πξνγξακκάησλ, ηνπ ηκεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
θχξηα νη αξρέο ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 
Δπίζεο πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη 
απφ ηε ζχληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη ηελ ηειηθή ηνπ 
εθηέιεζε απφ ηνλ ππνινγηζηή θαη ηε ιήςε ησλ απνηε-
ιεζκάησλ.  
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  Γηδαθηηθνί ζηόρνη 

 
ηφρνη ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη ν καζεηήο:  
 
 Να νξίδεη ηη είλαη πξφγξακκα θαη λα θαηαηάζζεη θαη 

λα ζπγθξίλεη ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. 
 

  Να αλαγλσξίδεη ηα θπξηφηεξα είδε πξνγξακκα-
ηηζκνχ θαη λα πεξηγξάθεη ηα βαζηθά ραξαθηεξη-
ζηηθά ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

  Να δηαηππψλεη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ δνκεκέλνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

  Να πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ελφο 
πξνγξάκκαηνο. 

 

  Να αλαθέξεη ηα βαζηθά πξνγξάκκαηα πνπ πεξηέρεη 
έλα πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ. 

  Πξνεξσηήζεηο 

 
  Ζ δεκηνπξγία ηνπ αιγνξίζκνπ αξθεί γηα λα 

επηιχζνπκε έλα πξφβιεκα ζηνλ ππνινγηζηή; 
 

  Πψο δηαρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ν ππνινγηζηήο; 
 

 Γλσξίδεηο θάπνηεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ; 
 

 Πψο θαη γαηί εμειίζζνληαη νη γιψζζεο; 
 

 Ζ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ κεζνδνινγηψλ θαη 
ηερληθψλ βνεζάεη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ;   
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6.1   Η έλλνηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
 
Ζ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο κε ηνλ ππνινγηζηή 
πεξηιακβάλεη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηξία εμίζνπ 
ζεκαληηθά ζηάδηα. 

 
1. Σνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 
2. Σελ αλάπηπμε ηνπ αληίζηνηρνπ αιγνξίζκνπ. 

 

3. Σε δηαηχπσζε ηνπ αιγνξίζκνπ ζε θαηαλνεηή 
κνξθή απφ ηνλ ππνινγηζηή. 
 

Ο πξνγξακκαηηζκφο αζρνιείηαη κε ην ηξίην απηφ 
ζηάδην, ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο δειαδή ηνπ 
ζπλφινπ ησλ εληνιψλ πνπ πξέπεη λα δνζνχλ ζηνλ 
ππνινγηζηή, ψζηε λα πινπνηεζεί ν αιγφξηζκνο γηα ηελ 
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν πξφγξακκα, ην νπνίν 
γξάθεηαη ζε θάπνηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, δελ 
είλαη απιά ε πινπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ, αιιά βαζηθφ 
ζηνηρείν ηνπ είλαη ηα δεδνκέλα θαη νη δνκέο δεδνκέλσλ 
επί ησλ νπνίσλ ελεξγεί. Αλαθέξζεθε ήδε φηη νη αιγφ-
ξηζκνη θαη νη δνκέο δεδνκέλσλ είλαη κηα αδηάζπαζηε 
ελφηεηα. 
 

 

Οη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ αλα-
πηύρζεθαλ κε ζθνπό ηελ επηθνηλσλία 
ηνπ αλζξώπνπ (πξνγξακκαηηζηή) κε 
ηε κεραλή (ππνινγηζηή). 

 
Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη απηφο πνπ δίλεη ηελ εληχ-
πσζε φηη, νη ππνινγηζηέο είλαη έμππλεο κεραλέο πνπ 
επηιχνπλ ηα πνιχπινθα πξνβιήκαηα. Ζ εληχπσζε 
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απηή φκσο είλαη απιψο κία ςεπδαίζζεζε. Ο ππνιν-
γηζηήο, σο γλσζηφλ, είλαη κία κεραλή πνπ θαηαιαβαίλεη 
κφλν δχν θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνληαη 
κε δχν αξηζκνχο ην κεδέλ θαη ην έλα, ηα ςεθία ηνπ 
δπαδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν κφλν πξάγκα πνπ θάλεη ν 
ππνινγηζηήο είλαη ζηνηρεηψδεηο ελέξγεηεο ζε αθνινπ-
ζίεο απηψλ ησλ δχν ςεθίσλ, αιιά απηέο ηηο ελέξγεηεο 
ηηο εθηειεί κα αζχιιεπηε ηαρχηεηα. Ο ππνινγηζηήο 
κπνξεί απιά λα απνζεθεχεη ζηε κλήκε ηηο αθνινπζίεο 
ησλ δπαδηθψλ ςεθίσλ, λα ηηο αλαθηά, λα θάλεη ζηνη-
ρεηψδεηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο κε απηέο θαη λα ηηο 
ζπγθξίλεη. 

 
 
6.2    Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 
Απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ ππνινγηζηή κέρξη 
ζήκεξα έρνπλ αιιάμεη πάξα πνιιά πξάγκαηα. Οη 
πξψηνη ππνινγηζηέο, ηεξάζηηνη ζε κέγεζνο αιιά κε 
πάξα πνιχ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο θαη κηθξέο 
ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο εμειίρζεθαλ ζε πνιχ κηθξνχο 
ζε κέγεζνο ππνινγηζηέο κε ηεξάζηηεο φκσο δπλαηφ-
ηεηεο θαη ηαρχηεηεο επεμεξγαζίαο. 

 
Δλψ ινηπφλ ην πιηθφ (hardware) ησλ ππνινγηζηψλ 
βειηηψλεηαη, ηειεηνπνηείηαη θαη ηαπηφρξνλα παξέρεη λέεο 
δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο, νη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξ-
γίαο ησλ ππνινγηζηψλ πνπ δηαηππψζεθαλ ην καθξηλφ 
1945 απφ ηνλ Φνλ Νφπκαλ, δελ άιιαμαλ πξαθηηθά θαζφ-
ινπ. Σελ ίδηα αξγή εμέιημε νπζηαζηηθά έρνπλ θαη νη 
γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο αλ θαη εμειίζ-
ζνληαη θαη ζπλερψο εκπινπηίδνληαη κε λέεο δπλαηφ-
ηεηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη νη βαζηθέο ηνπο 
ηδηφηεηεο νπζηαζηηθά παξακέλνπλ ηα ίδηα. 
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ΟΡΗΜΟ 

Έλα πξφγξακκα ζε γιώζζα κεραλήο είλαη κηα αθν-
ινπζία δπαδηθψλ ςεθίσλ, πνπ απνηεινχλ εληνιέο 
πξνο ηνλ επεμεξγαζηή γηα ζηνηρεηψδεηο ιεηηνπξγίεο. 

 
 
6.2.1 Γιώζζεο κεραλήο 
 
Αξρηθά γηα λα κπνξέζεη ν ππνινγηζηήο λα εθηειέζεη κία 
νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία, έπξεπε λα δνζνχλ θαηεπζείαλ 
νη θαηάιιειεο αθνινπζίεο απφ 0 θαη 1, δειαδή εληνιέο 
ζε κνξθή θαηαλνεηή απφ ηνλ ππνινγηζηή αιιά αθαηα-
λφεηεο απφ ηνλ άλζξσπν. Ο ηξφπνο απηφο ήηαλ επίπν-
λνο θαη ειάρηζηνη κπνξνχζαλ λα ηνλ πινπνηήζνπλ, 
αθνχ απαηηνχζε βαζηά γλψζε ηνπ πιηθνχ θαη ηεο 
αξρηηεθηνληθήο ηνπ ππνινγηζηή. 
 
Ο πξψηνο ππνινγηζηήο ν πεξίθεκνο ENIAC γηα λα 
"πξνγξακκαηηζηεί", ψζηε λα εθηειέζεη θάπνηνπο 
ππνινγηζκνχο, έπξεπε λα αιιάμνπλ ζέζε εθαηνληάδεο 
δηαθφπηεο θαη λα ξπζκηζηνχλ αληίζηνηρα φιεο νη θαισ-
δηψζεηο, δηαδηθαζία εμαηξεηηθά επίπνλε θαη ρξνλνβφξα. 
Ο "πξνγξακκαηηζκφο" ησλ πξψησλ απηψλ ππνιν-
γηζηψλ, δελ ήηαλ νπζηαζηηθά πξνγξακκαηηζκφο κε ηε 
ζεκεξηλή έλλνηα ηνπ φξνπ. Ο ππνινγηζηήο αλαδη-
αξζξσλφηαλ, ψζηε λα εθηειέζεη ηνπο απαηηνχκελνπο 
ππνινγηζκνχο θαη ζηε ζπλέρεηα έπξεπε λα αιιάμεη 
πάιη ε δηάξζξσζή ηνπ, ψζηε λα εθηειέζεη έλαλ άιιν 
ππνινγηζκφ. 
 
Οη εληνιέο ελφο πξνγξάκκαηνο θαη ζήκεξα κεηαηξέ-
πνληαη ζε αθνινπζίεο πνπ απνηεινχληαη απφ 0 θαη 1, 

ηηο εληνιέο ζε γιώζζα κεραλήο, φπσο νλνκάδνληαη, νη 
νπνίεο εθηεινχληαη απφ ηνλ ππνινγηζηή. 
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6.2.2 πκβνιηθέο γιώζζεο ή γιώζζεο ρακεινύ 
επηπέδνπ 
 
Απφ ηα πξψηα ρξφληα άξρηζαλ λα γίλνληαη πξνζπά-
ζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία κίαο ζπκβνιηθήο γιψζζαο, ε 
νπνία ελψ ζα έρεη έλλνηα γηα ηνλ άλζξσπν, ζα 
κεηαηξέπεηαη εζσηεξηθά απφ ηνπο ππνινγηζηέο ζηηο 
αληίζηνηρεο αθνινπζίεο απφ 0 θαη 1. Γηα παξάδεηγκα ε 
ιέμε ADD (πξφζζεζε) αθνινπζνχκελε απφ δχν 
αξηζκνχο, είλαη θαηαλνεηή απφ ηνλ άλζξσπν θαη 
απνκλεκνλεχεηαη ζρεηηθά εχθνια. Ζ εληνιή απηή ζα 
κεηαθξαζηεί απφ ηνλ ππνινγηζηή ζε κία αθνινπζία 
δπαδηθψλ ςεθίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα 
εθηειεζηεί. Σν έξγν ηεο κεηάθξαζεο ην αλαιακβάλεη 

έλα εηδηθφ πξφγξακκα, ν ζπκβνινκεηαθξαζηήο 

(assembler).  
 

Ζ ρξήζε ησλ πξψησλ απηψλ ζπκβνιηθψλ γισζζψλ, 
πνπ ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εηδηθνχο 
ζθνπνχο, ήηαλ ζαθψο κηα εμέιημε απφ ηηο αθαηαλφεηεο 
αθνινπζίεο δπαδηθψλ ζηνηρείσλ. Χζηφζν παξέκελαλ 
ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ θάζε 
ππνινγηζηή. Δπίζεο δελ δηέζεηαλ εληνιέο πην ζχλζεησλ 
ιεηηνπξγηψλ νδεγψληαο έηζη ζε καθξνζθειή πξν-
γξάκκαηα, πνπ ήηαλ δχζθνιν λα γξαθνχλ θαη θχξηα λα 
ζπληεξεζνχλ. Αθφκε ηα πξνγξάκκαηα δελ κπνξνχλ λα 
κεηαθεξζνχλ ζε άιινλ δηαθνξεηηθφ ππνινγηζηή, αθφκε 
θαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή. Οη γιψζζεο απηέο νλνκά-
δνληαη ζπκβνιηθέο ή γιψζζεο ρακεινχ επηπέδνπ, αθνχ 
εμαξηψληαη απφ ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ππνινγηζηή. 
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Οη εληνιέο ζε ζπκβνιηθή γιώζζα 
απνηεινύληαη από ζπκβνιηθά νλό-
καηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε εληνιέο ηεο 
γιώζζαο κεραλήο. Οη ζπκβνιηθέο 
γιώζζεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 
αξρηηεθηνληθή θάζε ππνινγηζηή. 
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10101000 
10101100 
00111100 
01010001 
01010011 
11000000 
10001100 
11111111 

 
 
 

0001010 
00000001 

 
00000001 
00000001 
11111010 
00000010 

 
 
 

 
 
 
 
 

LOOP 
 
 
 
 

INDEX=$01 
SUM=$02 
LDA#10 
STA INDEX 
CLA 
ADD INDEX 
DEC INDEX 
BNE LOOP 
STA SUM 
BRK 

sum=0 

FOR index=1 TO 10 
        sum=sum+index 

NEXT index 

END 
 
 
 
 
 

ρ. 6.1   Πξφγξακκα ζε γιψζζα κεραλήο, ζε ζπκβνιηθή γιψζζα θαη ζε 
γιψζζα πςεινχ επηπέδνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ 
αξηζκψλ 1 έσο 10 
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6.2.3 Γιώζζεο πςεινύ επηπέδνπ 
 

Οη παξαπάλσ αλεπάξθεηεο ησλ ζπκβνιηθψλ γισζζψλ 
θαη ε πξνζπάζεηα γηα θαιχηεξε επηθνηλσλία αλζξψ-
πνπ-κεραλήο, νδήγεζαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 
ζηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ γισζζψλ πξνγξακκα-
ηηζκνχ πςεινχ επηπέδνπ. 

 
Σν 1957 ε IBM αλάπηπμε ηελ πξψηε γιψζζα πςεινχ 

επηπέδνπ ηε FORTRAN. Σν φλνκα FORTRAN πξν-
έξρεηαη απφ ηηο ιέμεηο FORmula TRANslation, πνπ 
ζεκαίλνπλ κεηάθξαζε ηχπσλ. Ζ FORTRAN 
αλαπηχρζεθε σο γιψζζα θαηάιιειε γηα ηελ επίιπζε 
καζεκαηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πξνβιεκάησλ. Σν 
πξφγξακκα πνπ γξάθεηαη ζε FORTRAN ή ζε νπνη-
αδήπνηε άιιε γιψζζα πςεινχ επηπέδνπ, κεηαθξάδεηαη 
απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνινγηζηή ζηηο αθνινπζίεο ησλ 
εληνιψλ ηεο κεραλήο κε ηε βνήζεηα ελφο εηδηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, πνπ νλνκάδεηαη κεηαγισηηηζηήο. Σν 
ίδην πξφγξακκα FORTRAN κπνξεί λα εθηειεζηεί ζε 
νπνηνδήπνηε άιιν ππνινγηζηή, αξθεί λα ππάξρεη ν 
αληίζηνηρνο κεηαγισηηηζηήο γηα ηνλ ππνινγηζηή απηφ. 
Ζ γιψζζα FORTRAN κεηά απφ πνιιέο αιιαγέο, 
πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θαη 
ζήκεξα γηα επηζηεκνληθέο εθαξκνγέο.  
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C PROGRAM EQUATION 

 READ (*, 1) A, B 

1 FORMAT (F5.1) 

 IF (A.EQ.0) GO TO 20 

 X= (-1.) *B/A 

 WRITE (*,2) X 

2 FORMAT (`X=΄, F10.2) 

 GO TO 50 

20 IF (B. EQ. 0) WRITE (*, 3) 

 IF (B. EQ. 0) WRITE (*, 3) 

3 FORMAT (`ΑΟΡΗΣΖ΄) 

4 FORMAT (`ΑΓΤΝΑΣΖ΄) 

50 STOP 

 END 

ρ.6.2. Η γιψζζα FORTRAN ππήξμε ε πξψηε 
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πςεινχ επηπέδνπ. 
Πξφθεηηαη γηα γιψζζα θαηάιιειε γηα ππνινγηζκνχο, 
ελψ πζηεξεί ζηε δηαρείξηζε αξρείσλ δεδνκέλσλ θαη 
γεληθφηεξα αιθαξηζκεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Γλψξηζε 
πνιιέο βειηηψζεηο κε θπξηφηεξνπο ζηαζκνχο ηηο 
εθδφζεηο 4, 77, 90/95 θαη Visual FORTRAN. Σν 
πξφγξακκα ηνπ παξαδείγκαηνο επηιχεη ηελ εμίζσζε 
α' βαζκνχ. 
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Ζ FORTRAN παξά ηα ηζρπξά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηηο 
ζπλερείο αιιαγέο πνπ ηελ θαζηζηνχζαλ ζπλερψο 
απνηειεζκαηηθφηεξε, δελ κπνξνχζε λα θαιχςεη ηηο 
απαηηήζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ, 
φπσο θαη θακία άιιε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ δελ 
θαηάθεξε. Έηζη αλαπηχρζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα 
αλαπηχζζνληαη πνιιέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ γηα 
δηάθνξεο πεξηνρέο δξαζηεξηνηήησλ.  

 
Σν 1960 αλαπηχρζεθε κία άιιε γιψζζα, ζηαζκφο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ε γιψζζα COBOL. Ζ COBOL φπσο 
δειψλεη θαη ην φλνκα ηεο (COmmon Business Oriented 
Language - Κνηλή γιψζζα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο 
επηρεηξήζεηο) είλαη θαηάιιειε γηα αλάπηπμε εκπνξηθψλ 
εθαξκνγψλ, θαη γεληθφηεξα δηαρεηξηζηηθψλ εθαξκνγψλ, 
ηνκέαο φπνπ ε FORTRAN πζηεξνχζε. Ζ COBOL θαζη-
εξψζεθε σο πξφηππν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ 
πνιιέο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη απφ φιε ηε δεκφζηα 
δηνίθεζε. Ζ γιψζζα γλψξηζε πνιιέο εθδφζεηο θαη 
πάξα πνιιέο εθαξκνγέο βξίζθνληαη ζε ρξήζε αθφκε 
θαη ζήκεξα. 

 
Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο γιψζζεο πξνγξακκα-
ηηζκνχ κε ειάρηζηε πξαθηηθή εθαξκνγή αιιά πνπ 
επεξέαζε ηδηαίηεξα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο 

επφκελεο γιψζζεο, είλαη ε ALGOL (ALGOrithmic 
Language - Αιγνξηζκηθή γιψζζα). Αλαπηχρζεθε απφ 
Δπξσπαίνπο επηζηήκνλεο, αξρηθά ην 1960, κε ζθνπφ ηε 
δεκηνπξγία γεληθήο θχζεο πξνγξακκάησλ πνπ λα κε 
ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο. 
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 IDENTIFICATION DIVISION. 
 PROGRAM-ID. EQUATION. 
 ENVIRONMENT DIVISION. 
 CONFIGURATION SECTION. 
 SOURCE-COMPUTER. IBM-PC. 
 OBJECT-COMPUTER. IBM-PC. 
 SPECIAL-NAMES  DECIMAL-POINT IS COMMA. 
 DATA DIVISION. 
 WORKING-STORAGE SECTION. 
 77  X  PIC S9(6)V9. 
 77  A  PIC S9(6). 
 77  B  PIC S9(6). 
 77  W-X PIC -(6),-. 
 PROCEDURE DIVISION. 
 ARXH. 
   DISPLAY  „ ΓΧΔ A‟. 
   ACCEPT  B. 
   DISPLAY  „ ΓΧΔ B‟. 
   ACCEPT  B. 
   DISPLAY  „  ‟. 
   IF  A = 0  GO TO  ROYT-1. 
   COMPUTE X = B * ( - 1 ) / A. 
   MOVE X TO W-X. 
   DISPLAY  „ Ζ ΛΤΖ ΔΗΝΑΗ :  ‟ W-X. 
   STOP RUN. 
 ROYT-1. 
   IF B = 0 
    DISPLAY  „ ΑΟΡΗΣΖ‟ 
   ELSE 
    DISPLAY  „ ΑΓΤΝΑΣΖ‟. 
   STOP  RUN 

 

ρ. 6.3. Η γιψζζα COBOL δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ 
Grace Marray Hopper αμησκαηηθφ ηνπ πνιεκηθνχ 

17 / 108 



λαπηηθνχ ησλ ΗΠΑ ην 1960. Η COBOL έθαλε δπλαηή  
ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο 
θαη ηνπο νξγαληζκνχο παξέρνληαο ηζρπξφηαηεο 
δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο αξρείσλ δεδνκέλσλ. Έλα 
πξφγξακκα COBOL δηαζέηεη ηέζζεξηο ππνδηαηξέζεηο 
(divisions). Η γιψζζα ρξεζηκνπνηεί πεξηγξαθηθφ ηξφπν 
γηα ηε ζχληαμε ησλ εληνιψλ κε ρξήζε ξεκάησλ ηεο 
αγγιηθήο γιψζζαο, φπσο ADD, MULTIPLY, MOVE θ.ιπ. 
κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία γεληθά καθξνζθειψλ 
πξνγξακκάησλ. Κάζε εληνιή ηεο γιψζζαο ηεξκαηίδεηαη 
κε ηειεία. Σν πξφγξακκα ηνπ παξαδείγκαηνο επηιχεη ηελ 
εμίζσζε α' βαζκνχ. 
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 10 REM ΔΠΗΛΤΖ ΔΞΗΧΖ Α‟ ΒΑΘΜΟΤ 
 20 INPUT “A=”, A 
 30 INPUT “B=”, B 
 40 IF A=0 THEN 100 
 50 X= -B/A 
 60 PRINT “X=”; X 
 70 END 
 100 IF B=0 THEN PRINT “ΑΟΡΗΣΖ” 
    ELSE PRINT “ΑΓΤΝΑΣΖ” 
 110 END     

ρ. 6.4. Η γιψζζα BASIC δεκηνπξγήζεθε ην 1964 ζην 
Dartmouth College απφ ηνπο θαζεγεηέο Kemeny θαη 
Kurtz. ηφρνο ησλ δεκηνπξγψλ ηεο ήηαλ ε πινπνίεζε 
κηαο απιήο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ γηα 
εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Η BASIC γλψξηζε 
εθπιεθηηθή δηάδνζε κε ηελ εκθάληζε ησλ 
κηθξνυπνινγηζηψλ (1975). Ο πξψηνο δηεξκελεπηήο 
ηεο γιψζζαο ζε 8Κ ROM ήηαλ έξγν ησλ Bill Gates θαη 
Paul Allen. Αο ζεκεησζεί φηη, ε εηαηξία Microsoft 
ηδξχζεθε απφ ηνλ Bill Gates γηα ηελ εκπνξηθή 
εθκεηάιιεπζε απηνχ ηνπ δηεξκελεπηή. Η έθδνζε 
GWBASIC παξνπζηάδεηαη ην 1981 κε ηνλ IBM PC. 
Κχξην ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο είλαη ε χπαξμε 
αξηζκψλ ησλ γξακκψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη νπνίνη 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο ζέζεηο πξννξηζκνχ εληνιψλ 
δηαθιάδσζεο. Δμέιημε ηεο γιψζζαο είλαη νη εθδφζεηο 
QuickBASIC θαη Visual BASIC. Σν πξφγξακκα ηνπ 
παξαδείγκαηνο επηιχεη ηελ εμίζσζε α' βαζκνχ.  
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ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 αλαπηχρζεθε ε γιψζζα 

PL/1 (Programming Language/1 - Γιψζζα Πξνγξακ-
καηηζκνχ ππ' αξηζκφλ 1) πνπ πξνζπάζεζε, ρσξίο 
επηηπρία λα θαιχςεη φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ πξν-
γξακκαηηζκνχ, επηζηεκνληθνχο θαη εκπνξηθνχο, 
αληηθαζηζηψληαο ηφζν ηε FORTRAN φζν θαη ηελ 
COBOL.  
 

ην ρψξν ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο αλαπηχρζεθαλ 
δχν γιψζζεο αξθεηά δηαθνξεηηθέο απφ φιεο ηηο άιιεο. 

ηα κέζα ηνπ 60 αλαπηχρζεθε ζην ΜΗΣ ε LISP (LISt 
Processor- Δπεμεξγαζηήο Λίζηαο), γιψζζα ε νπνία 
πξνζαλαηνιίδεηαη ζε ρεηξηζκφ ιηζηψλ απφ ζχκβνια θαη 

ε PROLOG (PROgramming LOGic –Λνγηθφο Πξν-
γξακκαηηζκφο) ζηηο αξρέο ηνπ 70. Οη δχν απηέο γιψζ-
ζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πξνβιήκαηα Σερλεηήο 
λνεκνζχλεο (έκπεηξα ζπζηήκαηα, παηγλίδηα, 
επεμεξγαζία θπζηθψλ γισζζψλ θ.ιπ.). 
 
Γχν ζεκαληηθφηαηεο γιψζζεο γεληθνχ ζθνπνχ, νη 
νπνίεο αλαπηχρζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 60 αιιά 
ρξεζηκνπνηνχληαη πάξα πνιχ ζηηο εκέξεο καο, είλαη ε 
BASIC θαη ε PASCAL. 
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 TO KYBOS :A 
 REPEAT  4 [ FD :A  RT  90 ] 
 PU SETPOS [ 20, 20 ]  PD 
 REPEAT  4 [ FD :A  RT  90 ] 
 PU HOME  PD 
 REPEAT 2 [ FD :A   RT 45  FD 29  RT 135 ] 
 PU SETX  :A SETY   0  PD 
 REPEAT 2 [ FD :A   RT 45  FD 29  RT 135 ] 
 HOME 
 END 

ρ. 6.5. Η γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ LOGO νινθιε-
ξψζεθε ην 1967 ζηε Βνζηψλε απφ ηνλ Seymoyr 
Papert. Σν φλνκά ηεο πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή 
ιέμε "ιφγνο". Πξφθεηηαη γηα γιψζζα θαηάιιειε γηα 
ηελ εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ καζεηψλ κηθξήο 
ειηθίαο. Σν πξφγξακκα ηνπ παξαδείγκαηνο ζρεδηάδεη 
έλαλ θχβν αθκήο Α κε δηαδνρηθέο θηλήζεηο ηεο 
ρειψλαο. 

 

Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ BASIC (Beginner's All 
Purpose Symbolic Instruction Code - πκβνιηθφο 
Κψδηθαο Δληνιψλ Γεληθήο Υξήζεο γηα Αξράξηνπο) 
αξρηθά αλαπηχρζεθε, φπσο δειψλεη θαη ην φλνκά ηεο, 
σο γιψζζα γηα ηελ εθπαίδεπζε αξραξίσλ ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ. ρεδηάζηεθε γηα λα γξάθνληαη 
ζχληνκα πξνγξάκκαηα, ηα νπνία εθηεινχληαη κε ηε 
βνήζεηα δηεξκελεπηή (interpreter). Ζ αλάπηπμε φκσο 
ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη νη ζπλερείο εθδφζεηο ηεο 
γιψζζαο βνήζεζαλ ζηελ εμάπισζή ηεο, ηφζν ψζηε λα 
γίλεη ίζσο ε δεκνθηιέζηεξε γιψζζα ζηνπο πξνζσ-
πηθνχο ππνινγηζηέο. Ζ ηππνπνίεζε ηεο δε απφ ηε 
Microsoft κε ηηο εθδφζεηο QuickBasic θαη θχξηα κε ηε 
Visual Basic, θαζηέξσζε ηε γιψζζα σο πξφηππν γηα 
αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο. 
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Ζ γιψζζα PASCAL (δεκηνχξγεκα ηνπ θαζεγεηή Niklaus 
Wirth) έθεξε κεγάιεο αιιαγέο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 
Παξνπζηάζηεθε ην 1970 θαη ζηεξίρηεθε πάλσ ζηελ 
ALGOL. Δίλαη κία γιψζζα γεληθήο ρξήζεο, ε νπνία 
είλαη θαηάιιειε ηφζν γηα ηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ηε 
δεκηνπξγία ηζρπξψλ πξνγξακκάησλ θάζε ηχπνπ. 
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο γιψζζαο είλαη ε θαηαιιειφηεηα 
γηα ηε δεκηνπξγία δνκεκέλσλ πξνγξακκάησλ. Ζ 
PASCAL γλψξηζε θαη ζπλερίδεη λα γλσξίδεη ηεξάζηηα 
εμάπισζε εηδηθά ζην ρψξν ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη 
απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ ηζρπ-
ξφηεξσλ γισζζψλ φπσο ε ADA θαη ε Modula-2. 

 
ηα κέζα ηνπ 1960 παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά κία 
ηερληθή ζρεδίαζεο πξνγξακκάησλ πνπ έκειιε λα 
αιιάμεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ 
θαζψο θαη ηηο ίδηεο ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ 

ηερληθή ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ ε νπνία 
εμαζθαιίδεη ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ απιψλ ζηε 
ζπγγξαθή θαη ηελ θαηαλφεζε θαη εχθνισλ ζηε 
δηφξζσζε. Ο δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκφο θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζα παξνπζηαζηνχλ εθηελψο ζε 
επφκελε παξάγξαθν. 
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(DEFUN a-exisosi (a b) 
 (setf apot ( - ( / b a ) ) ) 
 (princ “Ζ  εμίζσζε  ”) 
 (princ a) 
 (princ “x  +  ”) 
 (princ b) 
 (princ “ = 0 έρεη ζαλ ιχζε x = ”) 
 (princ apot) ) 

ρ. 6.6. Η γιψζζα LISP δεκηνπξγήζεθε ην 1959 ζην 
ΜΙΣ. Πξφθεηηαη γηα κε δηαδηθαζηαθή γιψζζα πνπ πξν-
νξίδεηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ζπκβνιηθψλ δεδνκέλσλ. 
Βαζηθφο ηχπνο δεδνκέλσλ, απφ ηνλ νπνίν εμ άιινπ πήξε 
θαη ην φλνκά ηεο, είλαη ε ζπλδεδεκέλε ιίζηα. ην παξά-
δεηγκα θαίλεηαη κηα ζπλάξηεζε ηεο γιψζζαο, πνπ επη-
ιχεη ηελ εμίζσζε α' βαζκνχ. Σν πξφγξακκα εθηειείηαη 
δίλνληαο ζηε γξακκή εληνιψλ π.ρ. (a-exisosi 2 5). 

 
Μία αθφκε γιψζζα πνπ γλψξηζε κεγάιε δηάδνζε είλαη 

ε γιψζζα C. Ζ C αλαπηχρζεθε ζηα εξγαζηήξηα ηεο 
εηαηξείαο BELL θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε 
ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Unix, γιψζζα κε ηζρπξά 
ραξαθηεξηζηηθά, κεξηθά απφ απηά θνηλά κε ηελ Pascal 
θαηάιιειε γηα αλάπηπμε δνκεκέλσλ εθαξκνγψλ αιιά 
θαη κε πνιιέο δπλαηφηεηεο γιψζζαο ρακεινχ 
επηπέδνπ. Ζ C εμειίρηεθε ζηε γιψζζα C++, πνπ είλαη 

αληηθεηκελνζηξαθήο. Ζ ηδέα ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνύο 
πξνγξακκαηηζκνύ παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά 
ζηε δεθαεηία ηνπ 70 θαη ζπλερίδεη αθφκε λα απιψλεηαη 
αιιάδνληαο ηνλ παξαδνζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ. Λφγσ 
ηεο ζεκαζίαο ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο 
πξνγξακκαηηζκνχ κεξηθά ζηνηρεία ηνπ παξνπζηάδνληαη 
ζε μερσξηζηή παξάγξαθν. 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξα, εηδηθά 

γηα πξνγξακκαηηζκφ ζην Γηαδίθηπν (Internet), ε JAVA. 
Ζ JAVA είλαη κία αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα πνπ 
αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξεία SUN κε ζθνπφ ηελ 
αλάπηπμε εθαξκνγψλ, πνπ ζα εθηεινχληαη ζε θαηά-
λεκεκέλα πεξηβάιινληα, δειαδή ζε δηαθνξεηηθνχο 
ππνινγηζηέο νη νπνίνη είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην Γηαδί-
θηπν. Σα πξνγξάκκαηα απηά κπνξνχλ λα εθηεινχληαη 
απφ δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζηέο, πξνζσπηθνχο ή 
κεγάια ζπζηήκαηα κε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά 
ζπζηήκαηα ρσξίο αιιαγέο. 
Ζ εκθάληζε ησλ γξαθηθψλ πεξηβαιιφλησλ εξγαζίαο 
δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε πξνγξακκάησλ 
πνπ λα εθκεηαιιεχνληαη ηνλ γξαθηθφ απηφ ηξφπν 
επηθνηλσλίαο ρξήζηε-ππνινγηζηή. ηα πεξηζζφηεξα 
πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ ππήξραλ, ήηαλ 
πνιχ δχζθνιε έσο αδχλαηε ε αλάπηπμε εθαξκνγψλ, 
ηθαλψλ λα εθκεηαιιεχνληαη ηα γξαθηθά απηά ραξα-
θηεξηζηηθά. 
 
Έηζη εκθαλίζηεθαλ γιψζζεο ή λέεο εθδφζεηο ησλ 

γισζζψλ πνπ πινπνηνχζαλ ηηο έλλνηεο ηνπ νδεγνύ-
κελνπ από ην γεγνλόο πξνγξακκαηηζκνύ (event driven 

programming) θαη ηνπ νπηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ 
(visual programming). 
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#include <stdio.h> 
int  main ( int  argc, char*  argv[ ] )  
{ 
 float  a,  b; 
 printf(“A =  ”); 
 scanf(“%f”, &a); 
 printf(“B =  ”); 
 scanf(“%f”, &b); 
 if (a == 0)  { 
  if (b == 0)  { 
   printf(“ΑΟΡΗΣΖ\n”); 
  } 
  else { 
   printf(“ΑΓΤΝΑΣΖ\n”); 
  } 
 } 
 else { 
  printf(“X = %f\n”, -b/a); 
 } 
 return 0; 
} 

 

ρ. 6.7. Η γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C αλαπηχρζεθε 
ζηα εξγαζηήξηα Bell ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξίαο Αη&Σ ην 
1972 απφ ηνλ Dennis Ritchie. Η γιψζζα C είλαη κηα 
δνκεκέλε δηαδηθαζηαθή γιψζζα γεληθήο ρξήζεο πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ιηηφηεηα ζηελ έθθξαζε θαη κηα 
πινχζηα ζπιινγή ηειεζηψλ θαη ηχπσλ δεδνκέλσλ. ηελά 
ζπλδεδεκέλε κε ην UNIX, ε γιψζζα C ρξεζηκνπνηείηαη 
επξχηαηα γηα ηε δεκηνπξγία ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ 
θαη άιισλ παθέησλ ινγηζκηθνχ. Σν πξφγξακκα ηνπ 
παξαδείγκαηνο επηιχεη ηελ εμίζσζε α' βαζκνχ. 
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CLEAR 
? “1.  ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ” 
? “2.  ΔΚΣΤΠΧΖ ΔΣΗΚΔΣΧΝ” 
? “3.  ΠΡΟΒΟΛΖ” 
? “4.  ΣΔΛΟ” 
INPUT “Δπηιέμηε [1..4] : ” TO CHOICE 
DO  CASE 
 CASE  CHOICE=1 
  APPEND 
 CASE  CHOICE=2 
  LABEL FORM PELATES 
 CASE  CHOICE=3 
  BROWSE 
 OTHERWISE 
  QUIT 
END CASE 
 

ρ. 6.8. Η dBASE παξνπζηάζηεθε ζηα ηέιε ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 70 απφ ηελ εηαηξία Ashton-Tate αξρηθά 
γηα κηθξνυπνινγηζηέο 8- bit θαη αξγφηεξα γηα πξνζσ-
πηθνχο ππνινγηζηέο. Η dBASE ππήξμε ν ζπνπδαηφηεξνο 
εθπξφζσπνο εμειηγκέλσλ γισζζψλ θαη εξγαιείσλ 
πξνγξακκαηηζκνχ ηεο επνρήο κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 
ηηο εμαηξεηηθέο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο αξρείσλ 
(βάζεσλ) δεδνκέλσλ. Η dBASE κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί 
κε άκεζε εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηεο κέζα απφ κηα 
δηαινγηθή δηεπαθή ρξήζηε, κε ζπλέπεηα λα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ άηνκα κε ειάρηζηεο γλψζεηο 
πξνγξακκαηηζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ ζπλέβαιε ζηελ 
επξεία δηάδνζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. Η πιένλ 
δηαδεδνκέλε έθδνζε ήηαλ ε dBASE III Plus. Δμέιημή ηεο 
ππήξμε ν Clipper κεηαγισηηηδφκελε γιψζζα, κε ηελ 
νπνία δεκηνπξγήζεθαλ πιήζνο εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ 
ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο. Σα πξντφληα απηά, πνπ 
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ζπρλά επνλνκάδνληαη XBASE, ππήξμαλ πξνάγγεινη ησλ 
ζεκεξηλψλ παθέησλ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 
φπσο ε Access.  Σν απφζπαζκα πξνγξάκκαηνο ηνπ 
παξαδείγκαηνο παξνπζηάδεη έλα κελνχ επηινγψλ θαη 
εθηειεί δηαθιάδσζε ζηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία. 

 
Με ηνλ φξν νπηηθφ ελλννχκε ηε δπλαηφηεηα λα 
δεκηνπξγνχκε γξαθηθά νιφθιεξν ην πεξηβάιινλ ηεο 
εθαξκνγήο γηα παξάδεηγκα ηα πιαίζηα δηαιφγνπ ή ηα 
κελνχ. Με ηνλ φξν νδεγνχκελν απφ ην γεγνλφο 
ελλννχκε ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηνχληαη 
ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ εθηέιεζε ελφο 
γεγνλφηνο, γηα παξάδεηγκα ηελ επηινγή κίαο εληνιήο 
απφ έλα κελνχ ή ην θιηθ ηνπ πνληηθηνχ. 

 

Οη πην δηαδεδνκέλεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ζε 
γξαθηθό πεξηβάιινλ γηα πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο 
είλαη ε Visual Basic, ε Visual C+ + θαη ε Java. 
  

27 / 112 



Πιενλεθηήκαηα ησλ γισζζώλ πςεινύ επηπέδνπ 
 
ηα πιενλεθηήκαηα ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ 
πςεινχ επηπέδνπ ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβνιηθέο κπνξνχλ 
λα αλαθεξζνχλ: 

 

 Ο θπζηθφηεξνο θαη πην "αλζξψπηλνο" ηξφπνο 
έθθξαζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Σα πξνγξάκκαηα ζε 
γιψζζα πςεινχ επηπέδνπ είλαη πην θνληά ζηα 
πξνβιήκαηα πνπ επηιχνπλ.  
 

 Ζ αλεμαξηεζία απφ ηνλ ηχπν ηνπ ππνινγηζηή. 
Πξνγξάκκαηα ζε κία γιψζζα πςεινχ επηπέδνπ 
κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή 
κε ειάρηζηεο ή θαζφινπ κεηαηξνπέο. Ζ δπλαηφηεηα ηεο 

κεηαθεξζηκόηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη 
ζεκαληηθφ πξνζφλ. 
 

 Ζ επθνιία ηεο εθκάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο σο 
απφξξνηα ησλ πξνεγνπκέλσλ. 
 

 Ζ δηφξζσζε ιαζψλ θαη ε ζπληήξεζε πξνγξακ-
κάησλ ζε γιψζζα πςεινχ επηπέδνπ είλαη πνιχ 
επθνιφηεξν έξγν. 
 
πλνιηθά νη γιψζζεο πςεινχ επηπέδνπ ειάηησζαλ 
ζεκαληηθά ην ρξφλν θαη ην θφζηνο παξαγσγήο λέσλ 
πξνγξακκάησλ, αθνχ ιηγφηεξνη πξνγξακκαηηζηέο 
κπνξνχλ ζε κηθξφηεξν ρξφλν λα αλαπηχμνπλ πξν-
γξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξνπο 
ππνινγηζηέο. 
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Οη γιώζζεο πςεινύ επηπέδνπ ρξε-
ζηκνπνηνύλ σο εληνιέο απιέο ιέμεηο 
ηεο αγγιηθήο γιώζζαο αθνινπζώληαο 
απζηεξνύο θαλόλεο ζύληαμεο, νη 
νπνίεο κεηαθξάδνληαη από ηνλ ίδην 
ηνλ ππνινγηζηή ζε εληνιέο ζε γιώζζα 
κεραλήο. 

 

 
6.2.4 Γιώζζεο 4εο γεληάο 

 
Οη γιψζζεο πςεινχ επηπέδνπ (γιψζζεο 3εο γεληάο) 
γλψξηζαλ κεγάιε επηηπρία ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ 
πνπ παξνπζηάδνπλ. Χζηφζν απεπζχλνληαη κφλν ζε 
πξνγξακκαηηζηέο. Ο ρξήζηεο ελφο ππνινγηζηή δελ είρε 
ηε δπλαηφηεηα λα επηθέξεη αιιαγέο ζε θάπνην πξφ-
γξακκα, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη κηα λέα αλάγθε 
ηνπ. ηαδηαθά φκσο πνιιέο γιψζζεο εθνδηάζηεθαλ κε 
εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ πνπ απνθξχπηνπλ πνιιέο 
ιεπηνκέξεηεο απφ ηηο ηερληθέο πινπνίεζεο θαη κε απηά 
ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιχεη κφλνο ηνπ κηθξά πξν-
βιήκαηα εθαξκνγψλ. Απηή ε απμαλφκελε ηάζε 
απφθξπςεο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ πιηθνχ θαη ηεο 
ηερληθήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ νδήγεζε ζηηο γιψζζεο 
4εο γεληάο. 

 
ηηο γιψζζεο απηέο ν ρξήζηεο ελφο ππνινγηζηή έρεη ηε 
δπλαηφηεηα, ζρεηηθά εχθνια, λα ππνβάιεη εξσηήζεηο 
ζην ζχζηεκα ή λα αλαπηχζζεη εθαξκνγέο πνπ αλα-
θηνχλ πιεξνθνξίεο απφ βάζεηο δεδνκέλσλ θαη λα 
θαζνξίδεη ηνλ αθξηβή ηξφπν εκθάληζεο απηψλ ησλ 
πιεξνθνξηψλ, φπσο ζην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί.  
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 SELECT  ENAME, JOB, SAL 
 FROM  EMPLOYEES 
 WHERE DEPTNO=20 
 AND SAL > 3000; 
 

 
Ζ εξψηεζε απηή ζε SQL εθηειεί αλαδήηεζε ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ EMPLOYEES θαη επηζηξέθεη ην φλνκα, ηε 
ζέζε θαη ην κηζζφ ησλ ππαιιήισλ ηεο δηεχζπλζεο 20 
πνπ θεξδίδνπλ πάλσ απφ 3.000 €.   
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  Σαμηλόκεζε γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ 

Όιεο νη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ έρνπλ 
αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα αληηπξνζσπεχνπλ 
δηάθνξεο ηδέεο πάλσ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ε 
θάζε κία είλαη ζπλήζσο θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλε 
ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ. Ζ κεγάιε 
πιεηνςεθία ησλ γισζζψλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ δηαδηθαζηαθώλ (procedural) γισζζψλ. Δίλαη 

γλσζηέο επίζεο θαη σο αιγνξηζκηθέο γιώζζεο, 
γηαηί είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα λα επηηξέπνπλ ηελ 
πινπνίεζε αιγνξίζκσλ. Άιιεο θαηεγνξίεο γισζ-
ζψλ πςεινχ επηπέδνπ είλαη: 

 Αληηθεηκελνζηξαθείο γιώζζεο (object -
oriented languages) 

 πλαξηεζηαθέο γιώζζεο (functional 
languages) π.ρ. LISP 

 Με δηαδηθαζηαθέο γιώζζεο (non procedural 
languages) π.ρ. PROLOG. Υαξαθηεξίδνληαη 
επίζεο θαη σο γιψζζεο πνιχ πςεινχ επη-
πέδνπ. 

 Γιώζζεο εξσηαπαληήζεσλ (query languages) 
π.ρ. SQL.  

Μηα άιιε ηαμηλφκεζε κπνξεί λα πξνθχςεη κε βάζε 
ηελ πεξηνρή ρξήζεο. Με απηφ ην θξηηήξην 
δηαθξίλνπκε: 

 Γιώζζεο γεληθήο ρξήζεο. Θεσξεηηθά θάζε 
γιψζζα γεληθήο ρξήζεο κπνξεί λα ρξεζηκν-
πνηεζεί γηα ηελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε πξν-
βιήκαηνο. ηελ πξάμε σζηφζν θάζε γιψζζα 
έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα αληαπνθξίλεηαη θαιχ-

ηεξα ζε νξηζκέλε θαηεγνξία πξνβιεκάησλ.  
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  Γηαθξίλνληαη ζε:  

 Γιώζζεο επηζηεκνληθήο θαηεύζπλζεο 
(science-oriented languages) π.ρ. FORTRAN.  

 Γιώζζεο εκπνξηθήο θαηεύζπλζεο (business- 
oriented languages) π.ρ. COBOL.  

Αο ζεκεησζεί φηη νξηζκέλεο γιψζζεο ηα θαηαθέξ-
λνπλ εμίζνπ θαιά θαη ζηνπο δχν πξνεγνχκελνπο 
ηνκείο π.ρ. BASIC, Pascal.  

 Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ζπζηεκάησλ 
(system programming languages) π.ρ. C. 

 Γιώζζεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο (artificial 
intelligence languages) π.ρ. LISP, PROLOG. 

 Γιώζζεο εηδηθήο ρξήζεο. Πξφθεηηαη γηα 
γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εηδηθέο 
πεξηνρέο εθαξκνγψλ φπσο π.ρ. ζηα γξαθηθά κε 
ππνινγηζηή, ζηε ξνκπνηηθή, ζηε ζρεδίαζε 
νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ, ζηα πζηήκαηα 
Γηνίθεζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, ζηελ εθπαί-
δεπζε κέζσ ππνινγηζηή θ.α. 
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  Πνηα είλαη n θαιύηεξε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ 

 

ηελ ηζηνξία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ έρνπλ αλα-
πηπρζεί ρηιηάδεο γιψζζεο θαη απηή ηε ζηηγκή 
ρξεζηκνπνηνχληαη κεξηθέο εθαηνληάδεο. Τπάξρνπλ 
γιψζζεο θαηάιιειεο γηα αλάπηπμε εηδηθψλ 
εθαξκνγψλ θαη άιιεο θαηάιιειεο γηα γεληθή ρξήζε. 
Τπάξρνπλ γιψζζεο θαηάιιειεο γηα εθπαίδεπζε θαη 
άιιεο γηα αλάπηπμε εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ. 
Γιψζζεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε αλάπηπμε 
εθαξκνγψλ ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη άιιεο πνπ 
εθκεηαιιεχνληαη ηα παξάιιεια ζπζηήκαηα. Τπάξ-
ρνπλ γιψζζεο πνιχ ηζρπξέο αιιά πνιχπινθεο θαη 
γιψζζεο ρσξίο κεγάιεο δπλαηφηεηεο αιιά απιέο 
θαη εχθνιεο ζηελ εθκάζεζε. Ο πξνγξακκαηηζηήο 
θαιείηαη λα επηιέμεη ηελ "θαιχηεξε" γιψζζα γηα λα 
πινπνηήζεη ην πξφγξακκα. 
 

Μπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε κε βεβαηφηεηα φηη κία 
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ λα είλαη αληηθεη-
κεληθά θαιχηεξε απφ ηηο άιιεο δελ ππάξρεη, νχηε 
πξφθεηηαη λα ππάξμεη.  
 

Ζ επηινγή ηεο γιψζζαο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 
εθαξκνγήο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο εθαξκνγήο, 
ην ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα εθηε-
ιεζηεί, ηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ 
δηαζέηνπκε θαη θπξίσο ηηο γλψζεηο ηνπ πξνγξακκα-
ηηζηή. πλήζσο ν πξνγξακκαηηζηήο επηιέγεη κία 
γιψζζα, πνπ θπζηθά επηηξέπεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ 
αλάπηπμε ηνπ είδνπο ηεο εθαξκνγήο ζην ζπγθεθξη-
κέλν πεξηβάιινλ κε βάζε φκσο ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπ γλψζεηο θαη πξνηηκήζεηο.  

33 / 114 



6.3   Φπζηθέο θαη ηερλεηέο γιώζζεο 
 
Οη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ αλαπηχρζεθαλ, γηα λα 
κπνξεί ν πξνγξακκαηηζηήο λα δίλεη ηηο εληνιέο πνπ 
πξέπεη λα εθηειέζεη ν ππνινγηζηήο. Υξεζηκνπνηνχληαη 
δειαδή γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο 
κεραλήο, φπσο αληίζηνηρα νη θπζηθέο γιψζζεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 
αλζξψπσλ. Οη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ είλαη 
ηερλεηέο γιψζζεο, αθνινπζνχλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη 
αξρέο ηεο γισζζνινγίαο, επηζηήκε πνπ κειεηά ηηο 
θπζηθέο γιψζζεο. 

 
Μία γιψζζα πξνζδηνξίδεηαη απφ ην αιθάβεην ηεο, ην 
ιεμηιφγηφ ηεο, ηε γξακκαηηθή ηεο θαη ηέινο ηε ζεκα-
ζηνινγία ηεο. 

 

Σν αιθάβεην 
 
Αιθάβεην κίαο γιψζζαο θαιείηαη ην ζχλνιν ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε γιψζζα. 

 
Γηα παξάδεηγκα ε ειιεληθή γιψζζα πεξηέρεη ηα εμήο 
ζηνηρεία: Σα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ πεδά θαη 
θεθαιαία 48 δειαδή ραξαθηήξεο (Α-Χ θαη α-σ), ηα 10 
ςεθία (0-9) θαη φια ηα ζεκεία ζηίμεο. Αληίζηνηρα ε 
αγγιηθή γιψζζα πεξηιακβάλεη ηα γξάκκαηα ηνπ 
αγγιηθνχ αιθαβήηνπ (Α-Ε θαη a-z) θαζψο θαη ηα ςεθία 
θαη φια ηα ζεκεία ζηίμεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

Σν ιεμηιόγην 
 

Σν ιεμηιφγην απνηειείηαη απφ έλα ππνζχλνιν φισλ ησλ 
αθνινπζηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 
αιθαβήηνπ, ηηο ιέμεηο πνπ είλαη δεθηέο απφ ηελ 
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γιψζζα. Γηα παξάδεηγκα ζηελ ειιεληθή γιψζζα ε 
αθνινπζία ησλ γξακκάησλ ΑΒΓΑ είλαη δεθηή αθνχ 
απνηειεί ιέμε, αιιά ε αθνινπζία ΑΒΓΓΑ δελ απνηειεί 
ιέμε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, άξα δελ είλαη δεθηή. 

 

Η Γξακκαηηθή 
 

Ζ Γξακκαηηθή απνηειείηαη απφ ην ηππηθό ή ηππνινγηθό 

(accidence) θαη ην ζπληαθηηθό (syntax). 

 
Σππηθό είλαη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ νξίδεη ηηο 
κνξθέο κε ηηο νπνίεο κία ιέμε είλαη απνδεθηή. Γηα 
παξάδεηγκα ζηελ ειιεληθή γιψζζα νη ιέμεηο γιψζζα, 
γιψζζαο, γιψζζεο είλαη δεθηέο, ελψ ε ιέμε γιψζζαη 
δελ είλαη απνδεθηή. 

 
πληαθηηθό είλαη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ θα-
ζνξίδεη ηε λνκηκφηεηα ηεο δηάηαμεο θαη ηεο ζχλδεζεο 
ησλ ιέμεσλ ηεο γιψζζαο γηα ηε δεκηνπξγία πξν-
ηάζεσλ. 

 
Ζ γλψζε ηνπ ζπληαθηηθνχ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία 
ζσζηψλ πξνηάζεσλ ζηηο θπζηθέο γιψζζεο ελψ ζηηο 
γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ηε δεκηνπξγία ζσζηψλ 
εληνιψλ. 

 
Η ζεκαζηνινγία 
 

Ζ ζεκαζηνινγία (Semantics) είλαη ην ζχλνιν ησλ 
θαλφλσλ πνπ θαζνξίδεη ην λφεκα ησλ ιέμεσλ θαη θαηά 
επέθηαζε ησλ εθθξάζεσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ρξε-
ζηκνπνηνχληαη ζε κία γιψζζα. 
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ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ νη νπνίεο είλαη 
ηερλεηέο γιψζζεο, ν δεκηνπξγφο ηεο γιψζζαο 
απνθαζίδεη ηε ζεκαζηνινγία ησλ ιέμεσλ ηεο γιψζζαο. 

 

 

Κάζε γιώζζα πξνζδηνξίδεηαη από ην 
αιθάβεην ηεο, ην ιεμηιόγην ηεο, ηε 
γξακκαηηθή ηεο θαη ηε ζεκαζηνινγία 
ηεο. 

 
 
Γηαθνξέο θπζηθώλ θαη ηερλεηώλ γισζζώλ. 
  
Μία βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ θπζηθψλ θαη ηερλεηψλ 
γισζζψλ είλαη ε δπλαηφηεηα εμέιημήο ηνπο. Οη θπζηθέο 
γιψζζεο εμειίζζνληαη ζπλερψο, λέεο ιέμεηο δεκη-
νπξγνχληαη, θαλφλεο γξακκαηηθήο θαη ζχληαμεο 
αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη απηφ γηαηί ε 
γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 
αλζξψπσλ, πνπ εμειίζζνληαη θαη αιιάδνπλ αλάινγα κε 
ηηο επνρέο θαη ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. 

 
Αληίζεηα νη ηερλεηέο γιψζζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 
ζηαζηκφηεηα, αθνχ θαηαζθεπάδνληαη ζπλεηδεηά γηα έλα 
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 
 
Χζηφζν ζπρλά νη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ βειηη-
ψλνληαη θαη κεηαβάιινληαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο 
ηνπο, κε ζθνπφ λα δηνξζσζνχλ αδπλακίεο ή λα 
θαιχςνπλ κεγαιχηεξν εχξνο εθαξκνγψλ ή ηέινο λα 
αθνινπζήζνπλ ηηο λέεο εμειίμεηο. Οη γιψζζεο πξν-
γξακκαηηζκνχ αιιάδνπλ ζε επίπεδν δηαιέθηνπ (γηα 
παξάδεηγκα GW-Basic θαη QuickBasic) ή ζε επίπεδν 
επέθηαζεο (γηα παξάδεηγκα Basic θαη Visual Basic). 
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6.4   Σερληθέο ζρεδίαζεο πξνγξακκάησλ 
 
Απφ ηελ αξρή ηεο εκθάληζεο ησλ ππνινγηζηψλ 
γίλνληαη ζπλερείο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο κεζν-
δνινγηψλ θαη ηερληθψλ πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ ζα 
εμαζθαιίδνπλ ηε δεκηνπξγία απιψλ θαη θνκςψλ 
πξνγξακκάησλ, ηελ εχθνιε γξαθή ηνπο φζν θαη ηελ 
θαηαλφεζή ηνπο. 

 
 

6.4.1 Ιεξαξρηθή ζρεδίαζε πξνγξάκκαηνο 
 

Ζ ηερληθή ηεο ηεξαξρηθήο ζρεδίαζεο θαη επίιπζεο ή ε 
δηαδηθαζία ζρεδίαζεο "απφ επάλσ πξνο ηα θάησ" πσο 
ζπρλά νλνκάδεηαη (top-down program design) 
πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ 
ελφο πξνγξάκκαηνο, ζε αλψηεξν επίπεδν, θαη ζηε 
ζπλέρεηα ηε δηάζπαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ ζε φιν 
θαη κηθξφηεξεο ιεηηνπξγίεο, κέρξη ην ηειεπηαίν επίπεδν 
πνπ νη ιεηηνπξγίεο είλαη πνιχ απιέο, ψζηε λα 
επηιπζνχλ εχθνια. 

 
θνπφο ηεο ηεξαξρηθήο ζρεδίαζεο είλαη ε δηάζπαζε 
ινηπφλ ηνπ πξνβιήκαηνο ζε κηα ζεηξά απφ απινχ-
ζηεξα ππνπξνβιήκαηα, ηα νπνία λα είλαη εχθνιν λα 
επηιπζνχλ νδεγψληαο ζηελ επίιπζε ηνπ αξρηθνχ 
πξνβιήκαηνο. 

 
Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο ηεξαξρηθήο ζρεδίαζεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο δηαγξακκαηηθέο ηερληθέο, 
φπσο γηα παξάδεηγκα ην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 6.9. 
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Πξφγξακκα 

Φνξνινγίαο 

 

Δθηχπσζε 

απνηειεζκάησλ

 

Τπνινγηζκνί 

 

Δηζαγσγή 

Γεδνκέλσλ 

 

Τπνιφγηζε θφξν πνπ 

πξνπιεξψζεθε 

 

Τπνιφγηζε 

Φνξνινγεηέν 

 

Τπνιφγηζε 

εηζφδεκα

 

Τπνιφγηζε 

εθπηψζεηο

 
 

 
ρ. 6.9. Ιεξαξρηθή ζρεδίαζε ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 
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6.4.2 Σκεκαηηθόο πξνγξακκαηηζκόο 
 
Ζ ηεξαξρηθή ζρεδίαζε πξν-
γξάκκαηνο πινπνηείηαη κε ηνλ 
ηκεκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ. 
Μεηά ηελ αλάιπζε ηνπ πξν-
βιήκαηνο ζε αληίζηνηρα ππν-
πξνβιήκαηα, θάζε ππνπξφ-
βιεκα απνηειεί αλεμάξηεηε 

ελόηεηα (module), πνπ 
γξάθεηαη μερσξηζηά απφ ηα ππφινηπα ηκήκαηα 
πξνγξάκκαηνο. 

 
Ζ ζσζηή δηαίξεζε ηνπ αξρηθνχ πξνβιήκαηνο ζε 
ππνπξνβιήκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ αξρηθνχ 
πξνγξάκκαηνο ζε ηκήκαηα πξνγξάκκαηνο είλαη κία 
δηαδηθαζία αξθεηά πνιχπινθε θαη ζα εμεηαζηεί ζε 
επφκελν θεθάιαην.  
 
Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ηκεκαηηθφο πξν-
γξακκαηηζκφο δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, κεηψλεη ηα ιάζε θαη επηηξέπεη ηελ 
επθνιφηεξε παξαθνινχζεζε, θαηαλφεζε θαη 
ζπληήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηξίηνπο. 

 

 

Η ηεξαξρηθή ζρεδίαζε ή ηεξαξρηθόο 
πξνγξακκαηηζκόο ρξεζηκνπνηεί ηε 
ζηξαηεγηθή ηεο ζπλερνύο δηαίξεζεο 
ηνπ πξνβιήκαηνο ζε ππνπξνβιήκαηα. 
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6.4.3  Γνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκόο 
 

Ζ κεζνδνινγία πνπ ζήκεξα έρεη επηθξαηήζεη απφιπηα 
θαη ζρεδφλ φιεο νη ζχγρξνλεο γιψζζεο πξνγξακ-
καηηζκνχ ππνζηεξίδνπλ, είλαη ν δνκεκέλνο 
πξνγξακκαηηζκφο (structured programming). Ο 
δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκφο παξνπζηάζηεθε ζηα κέζα 
ηνπ 1960.  
 
πγθεθξηκέλα ην 1964 ζε έλα ζπλέδξην ζην Ηζξαήι 
παξνπζηάζηεθε έλα θείκελν ησλ Bohm θαη Jacopini κε 
ηηο ζεσξεηηθέο αξρέο ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 
Οη απφςεηο ηνπο δελ έγηλαλ αξρηθά επξχηεξα γλσζηέο 
θαη απνδεθηέο, αιιά ην 1968 ν θαζεγεηήο Edsger 
Dijkstra δεκνζίεπζε έλα θείκελν πνπ έθαλε ηδηαίηεξε 
αίζζεζε θαη έκειιε λα αιιάμεη ζηαδηαθά ηνλ ηξφπν 
πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο θαη ηηο ίδηεο ηηο γιψζζεο 
πξνγξακκαηηζκνχ. Ο ηίηινο ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ 
"GO TO Statement Considered Harmful  ε εληνιή GOTO 
ζεσξείηαη επηβιαβήο" θαη ζεκειίσλε ην δνκεκέλν 
πξνγξακκαηηζκφ. Υξεηάζηεθε φκσο λα πεξάζνπλ 
αξθεηά ρξφληα, ψζηε λα αξρίζεη λα δηαδίδεηαη ε ρξήζε 
ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ.  

 
Σελ επνρή εθείλε δελ ππήξρε κία κεζνδνινγία γηα ηελ 
αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ, ηα πξνγξάκκαηα ήηαλ 
κεγάια θαη ηδηαίηεξα κπεξδεκέλα κε απνηέιεζκα λα 
μνδεχεηαη πάξα πνιχο ρξφλνο ηφζν ζηελ ζπγγξαθή 
φζν θχξηα ζηε δηφξζσζε θαη ηε κεηέπεηηα ζπληήξεζε 
ηνπο. Βαζηθφο ιφγνο γηα ηα πξνβιήκαηα απηά ήηαλ ε 
αιφγηζηε ρξήζε κίαο εληνιήο, ηεο εληνιήο GOTO πνπ 
ρξεζηκνπνηνχκελε άιιαδε δηαξθψο ηε ξνή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 
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GOTO: Σν καύξν πξόβαην ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

 
ηελ ηζηνξία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θακία άιιε 
εληνιή δελ ζπδεηήζεθε ηφζν πνιχ φζν ε εληνιή 
GOTO (πήγαηλε). Ζ εληνιή GOTO έρεη σο απνηέ-
ιεζκα ηελ αιιαγή ηεο ξνήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηεο 
δηαθιάδσζεο ζε κία άιιε εληνιή ηνπ πξνγξάκ-
καηνο εθηφο απφ ηελ επφκελε. Ζ εληνιή απηή 
ρψξηζε ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ζε δχν αληηκα-
ρφκελεο νκάδεο. Ζ κία απνηειείην απφ θαλαηηθνχο 
ππνζηεξηθηέο ηεο ρξήζεο ηνπ GOTO, νη νπνίνη κε ηε 
ρξήζε ηεο έιπλαλ εχθνια θαη αβαζάληζηα 
πξνβιήκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ πξνγξακκάησλ 
ηνπο πξνγξακκάησλ ηνπο θαη ε δεχηεξε κε 
πνιέκηνπο πνπ έβιεπαλ φηη ε εληνιή απηή ήηαλ 
ππεχζπλε γηα ηε δπζθνιία ζηελ αξρηθή ζρεδίαζε 
ηεο ιχζεο, ζηελ παξαθνινχζεζε θαη θαηαλφεζε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηέινο ζηε ζπληήξεζε. Ο 
δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκφο πξνήιζε απφ ηελ 
αλάγθε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο αλεμέιεγθηεο ρξήζεο 
ηνπ GOTO. 
 

Ζ ρξήζε ηεο εληνιήο απηήο ζα παξνπζηαζηεί κε έλα 
απιφ παξάδεηγκα, ελψ γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο 
δίλεηαη ν ςεπδνθψδηθαο κε ρξήζε ηεο δνκήο 
επηινγήο, φπσο παξνπζηάζηεθε ζηα πξνεγνχκελα 
θεθάιαηα. 
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ΑΝ Αξηζκφο > 0 ΣΟΣΔ GOTO 1 
ΑΝ Αξηζκφο < 0 ΣΟΣΔ GOTO 2 
 ΓΡΑΦΔ `Αξλεηηθφο 
GOTO 4 
1: ΓΡΑΦΔ `Θεηηθφο΄ 
GOTO 4 
2: ΓΡΑΦΔ `Μεδέλ΄ 
GOTO 4 
4: ! πλέρεηα, 
 
΄΄΄΄ 
ΑΝ Αξηζκφο > 0 ΣΟΣΔ ΓΡΑΦΔ `Θεηηθφο΄ 
ΑΛΛΗΧ_ΑΝ Αξηζκφο = 0 ΣΟΣΔ ΓΡΑΦΔ `Μεδέλ΄ 
ΑΛΛΗΧ ΓΡΑΦΔ `Αξλεηηθφο΄ 
ΣΔΛΟ_ ΑΝ 
 
Ζ ρξήζε ηνπ GOTO θάλεη αθφκα θαη απηφ ην κηθξφ 
ηκήκα πξνγξάκκαηνο δχζθνιν ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαη 
ζηελ παξαθνινχζεζή ηνπ. 

 

Όιεο νη ζχγρξνλεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, 
ππνζηεξίδνπλ ην δνκεκέλν πξνγξακκαηηζκφ θαη 
δηαζέηνπλ εληνιέο πνπ θαζηζηνχλ ηε ρξήζε ηνπ GOTO 
πεξηηηή. Γηα ιφγνπο φκσο ζπκβαηφηεηαο κε ηηο 
παιηφηεξεο εθδφζεηο ηνπο θαζψο θαη γηα ιφγνπο 
ζπληήξεζεο παιηψλ πξνγξακκάησλ, κεξηθέο ηε 
δηαηεξνχλ ζην ξεπεξηφξην ησλ εληνιψλ ηνπο. 

 

ηε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ βηβιίνπ ε εληνιή GOTO δελ ζα 
καο απαζρνιήζεη θαη θαιφ είλαη λα κε ρξεζηκνπνηείηαη 
ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ. 

 
Ο δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκφο αλαπηχρζεθε απφ ηελ 
αλάγθε λα ππάξρεη κία θνηλή κεζνδνινγία ζηελ 
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αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηε κείσζε ησλ 
εληνιψλ GOTO πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πξφγξακκα.  

 
Ο δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκφο δελ είλαη απιψο έλα 
είδνο πξνγξακκαηηζκνχ, είλαη κία κεζνδνινγία 
ζχληαμεο πξνγξακκάησλ πνπ έρεη ζθνπφ λα βνεζήζεη 
ηνλ πξνγξακκαηηζηή ζηελ αλάπηπμε ζχλζεησλ 
πξνγξακκάησλ, λα κεηψζεη ηα ιάζε, λα εμαζθαιίζεη 
ηελ εχθνιε θαηαλφεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη λα 
δηεπθνιχλεη ηηο δηνξζψζεηο θαη ηηο αιιαγέο ζε απηά. 

 

Ο δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκόο ζηεξίδεηαη ζηε 
ρξήζε ηξηώλ θαη κόλν ζηνηρεησδώλ ινγηθώλ δνκώλ: 
ηε δνκή ηεο αθνινπζίαο, ηε δνκή ηεο επηινγήο θαη 
ηε δνκή ηεο επαλάιεςεο. Όια ηα πξνγξάκκαηα 
κπνξνύλ λα γξαθνύλ ρξεζηκνπνηώληαο κόλν απηέο 
ηηο ηξεηο δνκέο θαζώο θαη ζπλδπαζκό ηνπο. Κάζε 
πξόγξακκα όπσο θαη θάζε ελόηεηα πξνγξάκκαηνο 
έρεη κόλν κία είζνδν θαη κόλν κία έμνδν. 

 
Οη ηξεηο απηέο δνκέο παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην 2 
θαη ζα επαλαιεθζνχλ ζηα επφκελα θεθάιαηα. 

 
Αλ θαη ν δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκφο αξρηθά εκθα-
λίζηεθε ζαλ κία πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ησλ εληνιψλ 
GOTO, ζήκεξα απνηειεί ηε βαζηθή κεζνδνινγία 
πξνγξακκαηηζκνχ. 

 
Ο δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκφο ελζαξξχλεη θαη βνεζάεη 
ηελ αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα, 
έηζη ψζηε ζήκεξα ν φξνο δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκφο 
πεξηέρεη ηφζν ηελ ηεξαξρηθή ζρεδίαζε φζν θαη ηνλ 
ηκεκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ. 
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Πιενλεθηήκαηα ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ 
 

Δπηγξακκαηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο 
πιενλεθηήκαηα ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ: 

 
1 Γεκηνπξγία απινχζηεξσλ πξνγξακκάησλ. 
 
2 Άκεζε κεηαθνξά ησλ αιγνξίζκσλ ζε πξνγξάκκαηα. 
 
3 Γηεπθφιπλζε αλάιπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

ηκήκαηα. 
 
4 Πεξηνξηζκφο ησλ ιαζψλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 
 
5 Γηεπθφιπλζε ζηελ αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ ηξίηνπο. 
 
6 Δπθνιφηεξε δηφξζσζε θαη ζπληήξεζε. 

 
 
6.5   Αληηθεηκελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκόο  

 
Μία λέα ηδέα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ γελλήζεθε ζηηο 
παγσκέλεο λνξβεγηθέο αθηέο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ '70 θαη πέξαζε πνιχ γξήγνξα ζηελ άιιε κεξηά ηνπ 
Αηιαληηθνχ. Πξφθεηηαη γηα κηα λέα ηάζε αληηκεηψπηζεο 
πξνγξακκαηηζηηθψλ αληηιήςεσλ θαη δνκψλ πνπ 

νλνκάδεηαη αληηθεηκελνζηξαθήο (object-oriented) 
πξνγξακκαηηζκφο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη γίλεη ε 
επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηα κέρξη 
πξηλ απφ ιίγα ρξφληα γλσζηά θαη ζηαζεξά ζεκεία 
αλαθνξάο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ. 
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Ζ ηδέα ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ ή 
ηεο αληηθεηκελνζηξαθνχο ζρεδίαζεο έρεη ηηο ξίδεο ηεο 
ζε πνιχ απιντθή ηδέα. Έλα πξφγξακκα πεξηγξάθεη 
"ελέξγεηεο" (επεμεξγαζία) πνπ εθαξκφδνληαη πάλσ ζε 
δεδνκέλα. Έλα βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ ε 
θηινζνθία, ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πξνηη-
κφηεξν λα ζηεξίδεηαη ζηηο "ελέξγεηεο" ή ζηα δεδνκέλα. 
Ζ απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα πξνζδηνξίδεη θαη ηε 
βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο παξαδνζηαθέο πξν-
γξακκαηηζηηθέο ηερληθέο θαη ζηελ αληηθεηκελνζηξαθή 
πξνζέγγηζε. 

 
Ζ αληηθεηκελνζηξαθήο ζρεδίαζε εθιακβάλεη σο 
πξσηεχνληα δνκηθά ζηνηρεία ελφο πξνγξάκκαηνο ηα 
δεδνκέλα, απφ ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη κε θαηάιιειε 

κνξθνπνίεζε ηα αληηθείκελα (objects). Απηή ε ζρεδί-
αζε απνδείρζεθε φηη επηθέξεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα, 
αθνχ ηα πξνγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη 
πεξηζζφηεξν επέιηθηα θα επαλαρξεζηκνπνηήζηκα. 
Βέβαηα, δεκηνπξγνχληαη κία ζεηξά απφ εχινγα 
εξσηήκαηα, φπσο "Ση αθξηβψο είλαη έλα αληηθείκελν;", 
"Πψο πξνζδηνξίδνπκε θαη πεξηγξάςνπκε έλα 
αληηθείκελν;", "Πψο ην πξφγξακκα ρεηξίδεηαη ηα 
αληηθείκελα;", "Πψο ηα αληηθείκελα ζπζρεηίδνληαη 
κεηαμχ ηνπο;". Απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα 
θαζψο θαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ αληηθεηκε-
λνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ ππάξρνπλ ζην 
θεθάιαην 11. 

 
Φπζηθά ν αληηθεηκελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκφο 
ρξεζηκνπνηεί ηελ ηεξαξρηθή ζρεδίαζε, ηνλ ηκεκαηηθφ 
πξνγξακκαηηζκφ θαη αθνινπζεί ηηο αξρέο ηνπ δνκε-
κέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 
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6.6   Παξάιιεινο πξνγξακκαηηζκόο 
 

 
Μία άιιε κνξθή πξνγξακκαηηζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη 
ηειεπηαία θαη πηζαλφλ ζην κέιινλ λα γλσξίζεη κεγάιε 

άλζεζε, είλαη ν παξάιιεινο πξνγξακκαηηζκόο. 
ρεηηθά πξφζθαηα εκθαλίζηεθαλ ππνινγηζηέο πνπ 
μεθεχγνπλ απφ ηελ θιαζηθή αξρηηεθηνληθή θαη 
δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ επεμεξγαζηέο. Οη 
επεμεξγαζηέο απηνί κνηξάδνληαη ηελ ίδηα κλήκε θαη 
ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια εθηειψληαο δηαθνξεηηθέο 
εληνιέο ηνπ ηδίνπ πξνγξάκκαηνο. Οη ππνινγηζηέο απηνί 
εκθαλίδνληαη ζεσξεηηθά λα πεηπραίλνπλ ηαρχηεηεο, πνπ 
είλαη αζχιιεπηεο γηα ηνπο ηππηθνχο ππνινγηζηέο κε 
έλαλ επεμεξγαζηή. Γηα λα εθκεηαιιεπηνχκε φκσο ηελ 
ηαρχηεηα πνπ πξνζθέξεη ε αξρηηεθηνληθή ηνπο, πξέπεη 
ην πξφβιεκα λα δηαηξεζεί ζε ηκήκαηα πνπ εθηεινχληαη 
παξάιιεια θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνγξακκαηηζηεί ζε 
έλα πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ λα επηηξέπεη 
ηνλ παξάιιειν πξνγξακκαηηζκφ. 
 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην 5, ν παξάιιεινο 
πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί κία ζεκαληηθή 
επηζηεκνληθή πεξηνρή, ε νπνία μεθεχγεη απφ ηα φξηα 
απηνχ ηνπ βηβιίνπ. 
 

 

Μηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ 
ππνζηεξίδεη παξάιιειν πξνγξακ-
καηηζκό είλαη ε OCCAM. 
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6.7  Πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα 
 

Κάζε πξφγξακκα πνπ γξάθηεθε ζε 
νπνηαδήπνηε γιψζζα πξνγξακ-
καηηζκνχ, πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε 
κνξθή αλαγλσξίζηκε θαη εθηειέζη-
κε απφ ηνλ ππνινγηζηή, δειαδή ζε 
εληνιέο γιψζζαο κεραλήο. 

 
Ζ κεηαηξνπή απηή επηηπγράλεηαη κε 
ηε ρξήζε εηδηθψλ κεηαθξαζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Τπάξρνπλ δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο 

ηέηνησλ πξν-γξακκάησλ, νη κεηαγισηηηζηέο 

(compilers) θαη νη δηεξκελεπηέο (interpreters). Ο 
κεηαγισηηηζηήο δέρεηαη ζηελ είζνδν έλα πξφγξακκα 
γξακκέλν ζε κηα γιψζζα πςεινχ επηπέδνπ θαη παξά-
γεη έλα ηζνδχλακν πξφγξακκα ζε γιψζζα κεραλήο. Σν 
ηειεπηαίν κπνξεί λα εθηειείηαη νπνηεδήπνηε απφ ηνλ 
ππνινγηζηή θαη είλαη ηειείσο αλεμάξηεην απφ ην αξρηθφ 
πξφγξακκα. Αληίζεηα ν δηεξκελεπηήο δηαβάδεη κία πξνο 
κία ηηο εληνιέο ηνπ αξρηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη γηα θάζε 
κηα εθηειεί ακέζσο κηα ηζνδχλακε αθνινπζία εληνιψλ 
κεραλήο. 

 

Σν αξρηθφ πξφγξακκα ιέγεηαη πεγαίν πξφγξακκα 
(source), ελψ ην πξφγξακκα πνπ παξάγεηαη απφ ην 

κεηαγισηηηζηή ιέγεηαη αληηθείκελν πξφγξακκα 
(object). 

 
Σν αληηθείκελν πξφγξακκα είλαη κελ ζε κνξθή θαηά-
λνεηή απφ ηνλ ππνινγηζηή, αιιά ζπλήζσο δελ είλαη ζε 
ζέζε λα εθηειεζηεί. Υξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί θαη λα 
ζπλδεζεί κε άιια ηκήκαηα πξνγξάκκαηνο απαξαίηεηα 
γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ, ηκήκαηα πνπ είηε ηα γξάθεη ν 
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πξνγξακκαηηζηήο είηε βξίζθνληαη ζηηο βηβιηνζήθεο 
(libraries) ηεο γιψζζαο. Σν πξφγξακκα πνπ επηηξέπεη 

απηή ηε ζχλδεζε νλνκάδεηαη ζπλδέηεο - θνξησηήο 
(linker- loader). Σν απνηέιεζκα ηνπ ζπλδέηε είλαη ε 

παξαγσγή ηνπ εθηειέζηκνπ πξνγξάκκαηνο 
(executable), ην νπνίν είλαη ην ηειηθφ πξφγξακκα πνπ 
εθηειείηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή. Γηα ην ιφγν απηφ ε 
ζπλνιηθή δηαδηθαζία απνθαιείηαη κεηαγιψηηηζε θαη 
ζχλδεζε. 
 
Ζ δεκηνπξγία ηνπ εθηειέζηκνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη 
κφλν ζηελ πεξίπησζε, πνπ ην αξρηθφ πξφγξακκα δελ 
πεξηέρεη ζπληαθηηθά ιάζε. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θάζε 
πξφγξακκα αξρηθά ζα έρεη ιάζε. Σα ιάζε ηνπ πξνγξάκ-
καηνο είλαη γεληθά δχν εηδψλ, ινγηθά θαη ζπληαθηηθά. Σα 
ινγηθά ιάζε εκθαλίδνληαη κφλν ζηελ εθηέιεζε, ελψ ηα 
ζπληαθηηθά ιάζε ζην ζηάδην ηεο κεηαγιψηηηζεο. 
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Αληηθείκελν 

Πξφγξακκα 
πλδέηεο Δθηειέζηκν 

Πξφγξακκα 
 

 

ρ. 6.10. Μεηαγιψηηηζε θαη ζχλδεζε πξνγξάκκαηνο
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Δθηελήο παξνπζίαζε ησλ ιαζψλ θαη ησλ ηξφπσλ πνπ 
αληηκεησπίδνληαη γίλεηαη ζε επφκελν θεθάιαην. Δδψ 
αλαθέξνπκε φηη ηα ινγηθά ιάζε πνπ είλαη ηα πιένλ 
ζνβαξά θαη δχζθνια ζηε δηφξζσζή ηνπο, νθείινληαη ζε 
ζθάικαηα θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ, ελψ ηα 
ζπληαθηηθά νθείινληαη ζε αλαγξακκαηηζκνχο νλνκάησλ 
εληνιψλ, παξάιεςε δήισζεο δεδνκέλσλ θαη πξέπεη 
πάληα λα δηνξζσζνχλ, ψζηε λα παξαρζεί ην ηειηθφ 
εθηειέζηκν πξφγξακκα. 

 
Ο κεηαγισηηηζηήο ή ν δηεξκελεπηήο αληρλεχεη ινηπφλ ηα 
ζπληαθηηθά ιάζε θαη εκθαλίδεη θαηάιιεια δηαγλσζηηθά 
κελχκαηα. Σν ζηάδην πνπ αθνινπζεί είλαη ε δηφξζσζε 
ησλ ιαζψλ. Σν δηνξζσκέλν πξφγξακκα επαλαυπν-
βάιεηαη γηα κεηαγιψηηηζε θαη ε δηαδηθαζία απηή 
επαλαιακβάλεηαη, κέρξηο φηνπ εμαιεηθζνχλ πιήξσο 
φια ηα ιάζε. 

 
Ζ ρξήζε κεηαγισηηηζηή έρεη ην κεηνλέθηεκα, φηη πξνηνχ 
ρξεζηκνπνηεζεί έλα πξφγξακκα, πξέπεη λα πεξάζεη 
απφ ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαγιψηηηζεο θαη ζχλδεζεο. 
Απφ ηελ άιιε κεξηά ε ρξήζε δηεξκελεπηή έρεη ην 
πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο εθηέιεζεο θαη ζπλεπψο θαη 
ηεο άκεζεο δηφξζσζεο. Όκσο ε εθηέιεζε ηνπ πξν-
γξάκκαηνο θαζίζηαηαη πην αξγή, ζεκαληηθά κεξηθέο 
θνξέο, απφ εθείλε ηνπ ηζνδχλακνπ εθηειέζηκνπ 
πξνγξάκκαηνο πνπ παξάγεη ν κεηαγισηηηζηήο. Πάλησο 
ηα ζχγρξνλα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα 
παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο κε κεηθηέο πινπνηήζεηο, φπνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη δηεξκελεπηήο θαηά ηε θάζε δεκη-
νπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κεηαγισηηηζηήο γηα ηελ 
ηειηθή έθδνζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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Αλάιπζε - Έιεγρνο

Αλίρλεπζε - 

Δθηέιεζε Δληνιήο 1

Αλάιπζε - Έιεγρνο

Αλίρλεπζε - 

Δθηέιεζε Δληνιήο 2

Αλάιπζε - Έιεγρνο

Αλίρλεπζε - 

Δθηέιεζε Δληνιήο n

Δληνιή 1

Δληνιή 2

 . 

 .

Δληνιή n

Μεηαγιψηηηζε 

Φφξησζε 

χλδεζε 

φισλ ησλ εληνιψλ

Μεηαγιψηηηζε 

Φφξησζε 

χλδεζε 

φισλ ησλ εληνιψλ

Γηεξκελεπηήο
Αξρηθφ 

Πξφγξακκα Μεηαγισηηηζηήο

 
 
ρ. 6.11. Γηαδηθαζία κεηάθξαζεο θαη εθηέιεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο
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Γηα ηελ αξρηθή ζχληαμε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηε 
δηφξζσζή ηνπο ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη έλα εηδηθφ 

πξφγξακκα πνπ νλνκάδεηαη ζπληάθηεο (editor). Ο 
ζπληάθηεο είλαη νπζηαζηηθά έλαο κηθξφο επεμεξγαζηήο 
θεηκέλνπ, κε δπλαηφηεηεο φκσο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε 
γξήγνξε γξαθή ησλ εληνιψλ ησλ πξνγξακκάησλ. 

 
Γηα ηε δεκηνπξγία, ηε κεηάθξαζε θαη ηελ εθηέιεζε ελφο 
πξνγξάκκαηνο απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία 
πξνγξάκκαηα: ν ζπληάθηεο, ν κεηαγισηηηζηήο θαη ν 
ζπλδέηεο. Σα ζχγρξνλα πξνγξακκαηηζηηθά πεξη-
βάιινληα παξέρνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα κε εληαίν 
ηξφπν. 

 
Σν θάζε πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ έρεη θπζηθά 
δηαθνξεηηθά εξγαιεία θαη ηδηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα έλα 
πεξηβάιινλ νπηηθνχ (visual) πξνγξακκαηηζκνχ πξέπεη 
λα πεξηέρεη νπσζδήπνηε θαη εηδηθφ ζπληάθηε πνπ λα 
δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία γξαθηθψλ αληηθεηκέλσλ (γηα 
παξάδεηγκα θφξκεο, ιίζηεο, παξάζπξα δηαιφγνπ) 
παξέρνληαο ζηνλ πξνγξακκαηηζηή ηα αληίζηνηρα 
γξαθηθά εξγαιεία. 
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 Αλαθεθαιαίσζε 

 
Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ 
αιγνξίζκνπ πνπ επηιχεη έλα πξφβιεκα ζε εληνιέο 
πξνγξάκκαηνο. Οη εληνιέο γξάθνληαη ζε θάπνηα απφ 
ηηο εθαηνληάδεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ έρνπλ 
αλαπηπρζεί κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επίιπζε 
ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πξνβιεκάησλ. Ζ επηινγή ηεο 
θαηαιιειφηεξεο γιψζζαο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο 
εθαξκνγήο, ην ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα 
εθηειεζηεί, ηηο γλψζεηο θαη πξνηηκήζεηο ηνπ πξν-
γξακκαηηζηή. 
 
Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε 
πξνγξακκάησλ είλαη ηεο ηεξαξρηθήο ζρεδίαζεο, ηνπ 
ηκεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ δνκεκέλνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία 
πξνγξακκάησλ θαηαλνεηψλ θαη απιψλ, ελψ δηεπθν-
ιχλνπλ ηε δηφξζσζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ εθαξ-
κνγψλ. Έλα είδνο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ γλσξίδεη 
ηδηαίηεξε άλζεζε ηειεπηαία, είλαη ν αληηθεηκελνζηξαθήο 
πξνγξακκαηηζκφο.  

 
Κάζε πξφγξακκα γηα λα εθηειεζηεί απφ ηνλ ππνινγηζηή 
ρξεηάδεηαη πξψηα λα κεηαηξαπεί ζε κνξθή θαηαλνεηή 
απφ απηφλ. Ζ κεηαηξνπή απηή γίλεηαη απφ ηνπο κεηα-
γισηηηζηέο ή ηνπο δηεξκελεπηέο, νη νπνίνη επηζεκαί-
λνπλ θαη ηα ζπληαθηηθά ιάζε, πνπ έρεη θάζε πξφγξακ-
κα. Ζ ζχληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε κεηάθξαζε, ε 
δηφξζσζε ησλ ιαζψλ θαη ε εθηέιεζή ηνπ γίλεηαη κε ηα 
νινθιεξσκέλα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ 
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δηαζέηνπλ πνιιά εξγαιεία γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο 
αλάπηπμεο ησλ εθαξκνγψλ. 
 

Λέμεηο θιεηδηά 

Πξφγξακκα, Γιψζζα κεραλήο, πκβνιηθή γιψζζα, 
Γιψζζεο πςεινχ επηπέδνπ, Σκεκαηηθφο πξνγξακ-
καηηζκφο, Γνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκφο, Αληηθεη-
κελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκφο, Μεηαγισηηηζηήο, 
Γηεξκελεπηήο, Πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ 

 Δξσηήζεηο Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 

 

1.  Ση νλνκάδεηαη πξφγξακκα; 

2.  Ση είλαη νη γιψζζεο κεραλήο; 

3.  Πνηεο νη δηαθνξέο ησλ γισζζψλ πςεινχ επηπέδνπ 
απφ απηέο ρακεινχ επηπέδνπ; 

4.  Πνηεο γιψζζεο πςεινχ επηπέδνπ γλσξίδεηο; 

5.  Ση νλνκάδνπκε νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηη 
νδεγνχκελν απφ ηα γεγνλφηα; 

6.  Πψο πξνζδηνξίδεηαη κία θπζηθή γιψζζα; 

7.  Πνηεο νη θπξηφηεξεο δηαθνξέο ησλ θπζηθψλ θαη ησλ 
ηερλεηψλ γισζζψλ; 

8.  Πψο γίλεηαη ε παξάζηαζε ηεο ηεξαξρηθήο 
ζρεδίαζεο πξνγξάκκαηνο; 

9.  Πνηεο νη αξρέο ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ; 

10.  Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ δνκεκέλνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ; 

11.  Ση νλνκάδεηαη αληηθεηκελνζηξαθήο 
πξνγξακκαηηζκφο; 
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12.  Πνηα ε δηαδηθαζία γηα ηελ κεηάθξαζε θαη εθηέιεζε 
ελφο πξνγξάκκαηνο; 

13.  Πνηεο νη δηαθνξέο κεηαγισηηηζηή θαη δηεξκελεπηή; 

14.  Πνηα πξνγξάκκαηα θαη εξγαιεία πεξηέρεη έλα 
πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ; 
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Κεθάιαην 7 

Βαζηθέο Έλλνηεο  

Πξνγξακκαηηζκνύ 
 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

   Αιθάβεην θαη ηχπνη δεδνκέλσλ 

   ηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο 

   Σειεζηέο, ζπλαξηήζεηο θαη εθθξάζεηο 

  Δληνιή εθρψξεζεο 

  Δληνιέο εηζφδνπ - εμφδνπ 

  Γνκή πξνγξάκκαηνο 
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 Δηζαγσγή  

 
Κάζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο αλαθέξζεθε, 
έρεη ην δηθφ ηεο ιεμηιφγην θαη ηα πξνγξάκκαηά ηεο 
αθνινπζνχλ απζηεξνχο γξακκαηηθνχο θαη ζπληαθηηθνχο 
θαλφλεο. Γηα ηε δεκηνπξγία ζσζηψλ πξνγξακκάησλ 
είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ησλ εληνιψλ θαη ηνπ ηξφπνπ 
ζχληαμεο ηνπο. 

 
ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα βαζηθά ζηνη-

ρεία ηεο ΓΛΧΑ. Θα αζρνιεζνχκε κε ηνπο ηχπνπο 
δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη, ηα είδε ησλ κεηαβιεηψλ 
ηεο, ηνλ ηξφπν πνπ ππνινγίδνληαη νη παξαζηάζεηο 
θαζψο θαη ηε δνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί θάζε 
πξφγξακκα. 
 
Δπίζεο ζα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο εληνιέο ηεο 

ΓΛΧΑ, ε εληνιή εθρψξεζεο ηηκψλ ζε κεηαβιεηέο 
θαη νη εληνιέο εηζφδνπ εμφδνπ, κε ηηο νπνίεο ην πξφ-
γξακκα επηθνηλσλεί κε ην ρξήζηε. 

 Γηδαθηηθνί ζηόρνη 

 
Να είλαη ζε ζέζε ν καζεηήο:  
 
 Να δηαθξίλεη ηηο ζηαζεξέο απφ ηηο κεηαβιεηέο. 
 
 Να αλαγλσξίδεη ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο 

κεηαβιεηψλ. 
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 Να κεηαηξέπεη ηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο ζε εληνιέο 

πξνγξάκκαηνο. 
 
 Να δηαηππψλεη ηε δνκή ελφο πξνγξάκκαηνο. 
 
 Να ζπληάζζεη απιά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία 

εηζάγνπλ δεδνκέλα, ηα επεμεξγάδνληαη θαη 
εκθαλίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ νζφλε. 

 Πξνεξσηήζεηο 

 
 Έρεη έλα πξφγξακκα ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ζηνλ 

ηξφπν πνπ γξάθεηαη; 
 
 Πψο δηαρεηξίδεηαη έλα πξφγξακκα ηα δεδνκέλα; 
 
 Πψο εθηεινχληαη νη πξάμεηο ζε έλα πξφγξακκα; 
 
 Με πνην ηξφπν επηθνηλσλεί ην πξφγξακκα κε ην 

ρξήζηε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ; 
 

Δθαηνληάδεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ρξεζηκν-
πνηνχληαη φπσο αλαθέξζεθε ζήκεξα γηα ηελ επίιπζε 
ησλ πξνβιεκάησλ κε ηνλ ππνινγηζηή, ηε δεκηνπξγία 
ζσζηψλ πξνγξακκάησλ. Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειήο 
γιψζζαο δελ είλαη εχθνιε θαη εμαξηάηαη απφ ην είδνο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην δηαζέζηκν εμνπιηζκφ θαη ζαθψο 
ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο ηνπ πξν-
γξακκαηηζηή. πρλά ην ίδην πξφβιεκα κπνξεί λα ιπζεί 
εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθά κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο γιψζζεο 
πξνγξακκαηηζκνχ. 
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Πξέπεη λα έρνπκε πάληα ππφςε καο φηη: 
 

 Κάζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ζρεδηάδεηαη γηα 
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζε 
νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζε βάξνο βέβαηα 
θάπνησλ άιισλ. Γελ ππάξρεη θαιχηεξε γιψζζα 
πξνγξακκαηηζκνχ, απιά ππάξρεη γιψζζα 
θαηαιιειφηεξε γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλνπ 
ηχπνπ εθαξκνγψλ. 

 

 Οη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πεξηέρνπλ πνιιέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηερληθά ζέκαηα. 
Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά αιιάδνπλ αξθεηά ζπρλά, 
φπσο ε γιψζζα εμειίζζεηαη θαη εμαξηψληαη ζε 
κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην ιεη-
ηνπξγηθφ ζχζηεκα. Οη λεψηεξεο εθδφζεηο ησλ 
γισζζψλ ζπλήζσο δηαζέηνπλ πινπζηφηεξν 
ξεπεξηφξην εληνιψλ θαη άιισλ δπλαηνηήησλ, 
ρσξίο φκσο λα πξνζζέηνπλ νηηδήπνηε ζηελ 
εθκάζεζε ηεο δεκηνπξγίαο ζσζηψλ πξνγξακ-
κάησλ. 
 

 ρεδφλ φιεο νη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ έρνπλ 
θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, επεμεξγάδνληαη θαηά θαλφλα 
ηνπο ίδηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ, ππνζηεξίδνπλ ηηο 
ίδηεο βαζηθέο δνκέο θαη έρνπλ παξφκνηεο εληνιέο. 

 
Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνη-
ήζνπκε ζηα επφκελα θεθάιαηα πνπ νλνκάδεηαη 

ΓΛΧΑ, είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε λα απνηειέζεη 
έλα εξγαιείν πξνγξακκαηηζκνχ θαηάιιειν γηα 
εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Πεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά, 
ηηο δνκέο θαη ηηο εληνιέο πνπ πεξηέρνληαη ζε δηάθνξεο 
ζχγρξνλεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ε Pascal, 
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Visual Basic, C, C+ +, Java θαη άιιεο, ρσξίο φκσο λα 
αζρνιείηαη κε ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο απηψλ. 

 

Έηζη ν πξνγξακκαηηζκφο κε ηε ΓΛΧΑ εζηηάδεηαη ζηελ 
αλάπηπμε ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε 
ζσζηφ πξφγξακκα. 

 

ε φιν ην βηβιίν νη εληνιέο ηεο ΓΛΧΑ είλαη γξακ-
κέλεο κε κπιε ρξψκα θαη είλαη πάληα κε θεθαιαία, ελψ 
νη κεηαβιεηέο είλαη κε πεδά ή θεθαιαία αιιά κε ην 
πξψην γξάκκα πάληα θεθαιαίν. Σα ζρφιηα ησλ 
πξνγξακκάησλ είλαη γξακκέλα κε πξάζηλν ρξψκα. 

 
 

7.1    Σν αιθάβεην ηεο ΓΛΧΑ 
 

Σν αιθάβεην ηεο ΓΛΧΑ απνηειείηαη απφ ηα 
γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ, 
ηα ςεθία, θαζψο θαη απφ εηδηθά ζχκβνια, πνπ ρξεζη-
κνπνηνχληαη γηα πξνθαζνξηζκέλεο ελέξγεηεο, ζηηο 
νπνίεο ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα. 
 
πγθεθξηκέλα 
 

Γξάκκαηα 
Κεθαιαία ειιεληθνχ αιθαβήηνπ (Α-Χ) 
Πεδά ειιεληθνχ αιθαβήηνπ (α-σ) 
Κεθαιαία ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ (Α-Ε)  
Πεδά ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ (a-z) 
 

Φεθία 
0-9 
 

Δηδηθνί  ραξαθηήξεο 

+  -  * / = • ( ) . , ΄ !  & θελφο ραξαθηήξαο  ^ 
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7.2    Σύπνη δεδνκέλσλ 
 

Οη ππνινγηζηέο επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα δηαθφξσλ 
ηχπσλ, γη απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε ηνπο 
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δεδνκέλσλ πνπ ρεηξίδεηαη ε 

ΓΛΧΑ. 
 

Οη ηχπνη δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη ε ΓΛΧΑ είλαη νη 
αξηζκεηηθνί, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο αθέξαηνπο θαη 
ηνπο πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο, νη ραξαθηήξεο θαη ηέινο 
νη ινγηθνί. 

 
Αθέξαηνο ηύπνο. Ο ηχπνο απηφο πεξηιακβάλεη ηνπο 
αθέξαηνπο πνπ είλαη γλσζηνί απφ ηα καζεκαηηθά. Οη 
αθέξαηνη κπνξνχλ λα είλαη ζεηηθνί, αξλεηηθνί ή κεδέλ. 
Παξαδείγκαηα αθεξαίσλ είλαη νη αξηζκνί 1, 3409, 0, -980. 

 
Πξαγκαηηθόο ηύπνο. Ο ηχπνο απηφο πεξηιακβάλεη ηνπο 
πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο πνπ γλσξίδνπκε απφ ηα 
καζεκαηηθά. Οη αξηζκνί 3.14159, 2.71828, -112.45, 0.45 
είλαη πξαγκαηηθνί αξηζκνί. Καη νη πξαγκαηηθνί αξηζκνί 
κπνξνχλ λα είλαη ζεηηθνί, αξλεηηθνί ή κεδέλ. 

 
Υαξαθηήξαο. Ο ηχπνο απηφο αλαθέξεηαη ηφζν ζε έλα 
ραξαθηήξα φζν θαη κία ζεηξά ραξαθηήξσλ. Σα 
δεδνκέλα απηνχ ηνπ ηχπνπ κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ 
νπνηνδήπνηε ραξαθηήξα παξάγεηαη απφ ην 
πιεθηξνιφγην. Παξαδείγκαηα ραξαθηήξσλ είλαη 'Κ', 
'Κψζηαο', 'ζήκεξα είλαη Σεηάξηε', 'Σα πνιιαπιάζηα ηνπ 
15 είλαη'. 

 
Οη ραξαθηήξεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα βξίζθνληαη 
κέζα ζε απιά εηζαγσγηθά, ' '. Σα δεδνκέλα απηνχ ηνπ 
ηχπνπ, επεηδή πεξηέρνπλ ηφζν αιθαβεηηθνχο φζν θαη 
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αξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο, νλνκάδνληαη ζπρλά 

αιθαξηζκεηηθά. 
 

Λνγηθόο. Απηφο ν ηχπνο δέρεηαη κφλν δχν ηηκέο 
ΑΛΖΘΖ θαη ΦΔΤΓΖ. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ 
αιεζείο ή ςεπδείο ζπλζήθεο. 

 

 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα δεδνκέλα 
θαηαρσξνύληαη ζηε κλήκε ηνπ ππν-
ινγηζηή θαηαιακβάλνληαο ζπγθεθξη-
κέλν αξηζκό ζέζεσλ (bytes). Αλάινγα 
κε ηνλ ηύπν ηνπ δεδνκέλνπ θαη ην 
δηαηηζέκελν αξηζκό bytes πνηθίιεη θαη 
ην εύξνο ηηκώλ πνπ κπνξνύλ λα ιά-
βνπλ. Έηζη ζηνλ ππνινγηζηή δηαζέ-
ηνπκε έλα ππνζύλνιν αθεξαίσλ ή 
πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ. πλήζεηο ηύπνη 
δεδνκέλσλ ζηηο δηάθνξεο γιώζζεο 
πξνγξακκαηηζκνύ είλαη ν αθέξαηνο 
(integer) ζε 1,2 ή 4 bytes θαη ν 
πξαγκαηηθόο (real) ζε 4 ή 8 bytes. 

 
 

7.3   ηαζεξέο 
 

Οη ζηαζεξέο (constants) είλαη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο 
πνπ δελ κεηαβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Οη ζηαζεξέο είλαη αληίζηνηρνπ ηχπνπ 
δεδνκέλσλ, δειαδή αθέξαηεο, πξαγκαηηθέο, 
αιθαξηζκεηηθέο ή ινγηθέο. 
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πκβνιηθέο ζηαζεξέο 
 

Ζ ΓΛΧΑ επηηξέπεη ηελ αληηζηνίρηζε ζηαζεξψλ ηηκψλ 
κε νλφκαηα, εθφζνλ απηά δεισζνχλ ζηελ αξρή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο (ζην ηκήκα δήισζεο ζηαζεξψλ, βιέπε 
παξαθάησ). 
 

χληαμε 
 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 

 Όλνκα-1 = ζηαζεξή-ηηκή-1 
 Όλνκα-2 = ζηαζεξή-ηηκή-2 
 . 
 .  
 . 
 Όλνκα-v = ζηαζεξή-ηηκή-v  

 

Παξαδείγκαηα 
 
 ΣΑΘΔΡΔ 

  ΠΗ = 3.14159 
  ΦΠΑ = 0,19 
  ΟΝΟΜΑ = 'ΚΧΣΑ' 

 

Λεηηνπξγία 
 
Απνδίδεη νλφκαηα ζε ζηαζεξέο ηηκέο. Κάζε έλα απφ 
απηά ηα νλφκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνπ-
δήπνηε ζην πξφγξακκα, αιιά δελ είλαη δπλαηή ε 
κεηαβνιή ηεο ηηκήο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο.  
 
Ζ ρξήζε νλνκάησλ ζηαζεξψλ θάλεη ην πξφγξακκα πην 
θαηαλνεηφ θαη θαηά ζπλέπεηα επθνιφηεξν λα δηνξζσζεί 
θαη λα ζπληεξεζεί. 
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Ολόκαηα 
  
Κάζε πξφγξακκα, θαζψο θαη ηα δεδνκέλα πνπ 
ρξεζηκνπνηεί (ζπκβνιηθέο ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο) 
έρνπλ έλα φλνκα, κε ην νπνίν αλαθεξφκαζηε ζε απηά. 
Σα νλφκαηα απηά κπνξνχλ λα απνηεινχληαη απφ 
γξάκκαηα πεδά ή θεθαιαία ηνπ ειιεληθνχ ή ηνπ 
ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ (Α-Χ, Α-Ε), ςεθία (0-9) θαζψο θαη 
ηνλ ραξαθηήξα θάησ παχια (underscore) (_), ελψ 
πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αξρίδνπλ κε γξάκκα. 

 
Δπεηδή κεξηθέο ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ίδηα ηε 
ΓΛΧΑ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, φπσο νη ιέμεηο 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΑΚΔΡΑΗΔ, ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ, ΑΝ θ.ιπ. 
απηέο νη ιέμεηο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 
νλφκαηα. Οη ιέμεηο απηέο απνθαινχληαη δεζκεπκέλεο. 

 
Παξαδείγκαηα νλνκάησλ πνπ είλαη απνδεθηά απφ ηε 

ΓΛΧΑ είλαη: Α, Όλνκα, Σηκή, Σππηθή Απφθιηζε, Α100, 
ΦΠΑ, κέγηζην, Τπνινγηζκφο Σαρχηεηαο. 

 
Παξαδείγκαηα νλνκάησλ πνπ δελ είλαη απνδεθηά είλαη: 
100Α, Μέζε Σηκή, Κφζηνο$. 
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7.4   Μεηαβιεηέο 
 

Ζ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο 
(variable) είλαη γλσζηή απφ ηα 
καζεκαηηθά. Γηα παξάδεηγκα ν 
ηχπνο ηεο γεσκεηξίαο 

Δ=αβ 
ππνινγίδεη ην εκβαδφλ (Δ) ελφο 
νξζνγσλίνπ κε δηαζηάζεηο, πνπ 

ζπκβνιίδνληαη κε α θαη β. Αλ ζην 
α θαη ζην β δνζνχλ νη αληίζηνη-
ρεο ηηκέο, ηφηε ν ηχπνο απηφο ππνινγίδεη ην εκβαδφλ 
ηνπ νξζνγσλίνπ. 
 
Μηα κεηαβιεηή ινηπφλ, παξηζηάλεη κία πνζφηεηα πνπ ε 
ηηκή ηεο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη. 

 
Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα πξφ-
γξακκα, αληηζηνηρνχληαη απφ ην κεηαγισηηηζηή ζε 
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο κλήκεο ηνπ ππνινγηζηή. Ζ ηηκή 
ηεο κεηαβιεηήο είλαη ε ηηκή πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
αληίζηνηρε ζέζε κλήκεο θαη φπσο αλαθέξζεθε κπνξεί 
λα κεηαβάιιεηαη θαηά δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

 
Μπνξνχκε λα παξνκνηάζνπκε ηε κεηαβιεηή θαη ηελ 
αληίζηνηρε ζέζε κλήκεο ζαλ έλα γξακκαηνθηβψηην, ην 
νπνίν εμσηεξηθά έρεη σο φλνκα ην φλνκα ηεο κεηα-
βιεηήο θαη σο πεξηερφκελν εζσηεξηθά, ηελ ηηκή πνπ 
έρεη εθείλε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ε κεηαβιεηή. 

 
Δλψ ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο κπνξεί λα αιιάδεη θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, απηφ πνπ κέλεη 
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ππνρξεσηηθά αλαιινίσην είλαη ν ηχπνο ηεο κεηα-
βιεηήο. 
 

Ζ ΓΛΧΑ επηηξέπεη ηε ρξήζε κεηαβιεηψλ ησλ ηεζ-
ζάξσλ ηχπσλ πνπ αλαθέξζεθαλ, δειαδή αθεξαίσλ, 
πξαγκαηηθψλ, ραξαθηήξσλ θαη ινγηθψλ ελψ ε δήισζε 
ηνπ ηχπνπ θάζε κεηαβιεηήο γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζην 
ηκήκα δήισζεο κεηαβιεηψλ. 
 
Σν φλνκα θάζε κεηαβιεηήο, αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο 
δεκηνπξγίαο νλνκάησλ, δειαδή απνηειείηαη απφ 
γξάκκαηα, ςεθία θαζψο θαη ηνλ ραξαθηήξα _, ελψ ην 
φλνκα θάζε κεηαβιεηήο είλαη κνλαδηθφ γηα θάζε 
πξφγξακκα. 

 

χληαμε 
 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
 ηχπνο-1 = Λίζηα κεηαβιεηψλ-1 
 ηχπνο-2 = Λίζηα κεηαβιεηψλ -2 
 . 
 .  
 . 
 ηχπνο-v = Λίζηα κεηαβιεηψλ -v  
 

Παξαδείγκαηα 
 

 ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
  ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ :  Δκβαδφλ, Α  
  ΑΚΔΡΑΗΔ : TIMH, N 
  ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ :  Όλνκα 
  ΛΟΓΗΚΔ : Έιεγρνο 
 

Λεηηνπξγία 
 

Γειψλεη ηνλ ηχπν φισλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πξφγξακκα. 
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Αλ θαη φπσο αλαθέξζεθε, ην φλνκα ησλ κεηαβιεηψλ 
κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφο ραξα-
θηήξσλ, είλαη θαιή πξαθηηθή λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
νλφκαηα, ηα νπνία λα ππνλννχλ ην πεξηερφκελφ ηνπο, 
θάλνληαο ην πξφγξακκα επθνιφηεξν ζηελ αλάγλσζε 
ηνπ θαη ζηελ θαηαλφεζή ηνπ.  

 
Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ 
εκβαδνχ είλαη πξνηηκφηεξε ε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο 
ΔΜΒΑΓΟ γηα ηελ αληίζηνηρε κεηαβιεηή, απφ έλα φλνκα 
πνπ απνηειείηαη απφ έλα κφλν γξάκκα φπσο Δ ή Α ή 
έλα νπνηνδήπνηε ηπραίν φλνκα πνπ δελ αλάγεη ζην 
πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο κεηαβιεηήο, φπσο Σηκή.   

 

 

πληζηάηαη ηα νλόκαηα ησλ 
κεηαβιεηώλ θαη ησλ ζηαζεξώλ λα 
αλάγνπλ ζην πεξηερόκελό ηνπο 

 
 

7.5   Αξηζκεηηθνί ηειεζηέο 
 
Οη αξηζκεηηθνί ηειεζηέο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηε 

ΓΛΧΑ θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο πξάμεηο: πξφζζεζε, 
αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφ θαη δηαίξεζε ελψ 
ππνζηεξίδεηαη θαη ε χςσζε ζε δχλακε, ε αθέξαηα 
δηαίξεζε θαη ην ππφινηπν ηεο αθέξαηαο δηαίξεζεο. 

 
Οη ηειεζηέο θαη νη αληίζηνηρεο πξάμεηο είλαη: 
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Αξηζκεηηθφο ηειεζηήο Πξάμε 

+ Πξφζζεζε 

- Αθαίξεζε  

* Πνιιαπιαζηαζκφο 

/ Γηαίξεζε  

^ Ύςσζε ζε δχλακε 

DIV Αθέξαηα δηαίξεζε 

MOD 
Τπφινηπν  

αθέξαηεο δηαίξεζεο 
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Ο ηειεζηήο div ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 
ππνινγηζκό ηνπ πειίθνπ κηαο 
δηαίξεζεο αθεξαίσλ αξηζκώλ, ελώ ν 
ηειεζηήο mod γηα ην ππόινηπν.  
Π.ρ. 7 div 2 = 3 θαη 7 mod 2 = 1 

 
 
7.6   πλαξηήζεηο 

 
Πνιιέο γλσζηέο ζπλαξηήζεηο απφ ηα καζεκαηηθά 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά θαη πεξηέρνληαη ζηε ΓΛΧΑ.  

Οη ζπλαξηήζεηο απηέο είλαη: 
 

ΗΜ(Υ) Τπνινγηζκφο εκίηνλνπ 
 

ΤΝ(Υ) Τπνινγηζκφο ζπλεκίηνλνπ 
 

ΔΦ(Υ) Τπνινγηζκφο εθαπηνκέλεο 
 

Σ_Ρ(Υ) Τπνινγηζκφο ηεηξαγσληθήο ξίδαο 
 

ΛΟΓ(Υ) Τπνινγηζκφο θπζηθνχ ινγαξίζκνπ 
 

Δ(Υ) Τπνινγηζκφο ηνπ e
ρ
 

 

Α_Μ(Υ) Αθέξαην κέξνο ηνπ Υ 
 

Α_Σ(Υ) Απφιπηε ηηκή ηνπ Υ 
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7.7   Αξηζκεηηθέο εθθξάζεηο 
 
Όηαλ κηα ηηκή πξνθχπηεη απφ ππνινγηζκφ, ηφηε 

αλαθεξφκαζηε ζε εθθξάζεηο (expressions). Γηα ηε 
ζχληαμε κηαο αξηζκεηηθήο έθθξαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη 
αξηζκεηηθέο ζηαζεξέο, κεηαβιεηέο, ζπλαξηήζεηο, 
αξηζκεηηθνί ηειεζηέο θαη παξελζέζεηο. Οη αξηζκεηηθέο 
εθθξάζεηο πινπνηνχλ απιέο ή ζχλζεηεο καζεκαηηθέο 
πξάμεηο. 

 
Κάζε έθθξαζε παξηζηάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε αξηζκεηηθή 
ηηκή, ε νπνία βξίζθεηαη κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
πξάμεσλ. Γη' απηφ είλαη απαξαίηεην φιεο νη κεηαβιεηέο, 
πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα έθθξαζε λα έρνπλ νξηζηεί 
πξνεγνχκελα, δειαδή λα έρνπλ θάπνηα ηηκή. 

 

Ιεξαξρία 
 
Οη πξάμεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε κηα έθθξαζε, 
εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηελ επφκελε ηεξαξρία 

 
1. Ύςσζε ζε δχλακε  
 
2. Πνιιαπιαζηαζκφο θαη δηαίξεζε 
 
3. Πξφζζεζε θαη αθαίξεζε 
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Παξαδείγκαηα 
 
Μαζεκαηηθά  ΓΛΧΑ 

a + 1  a + 1 

½ a
3
  ½ * a ^3 

3x 2y

a b




   (3*x + 2*y) / (a-b) 

2 εκx  2 * ΖΜ(x) 

 

 

Πάληα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη 
δεύγε παξελζέζεσλ. Γηαθνξεηηθόο 
αξηζκόο αξηζηεξώλ από δεμηέο παξελ-
ζέζεηο ζηελ ίδηα έθθξαζε είλαη έλα από 
ηα πην ζπλεζηζκέλα ιάζε. 

 
Όηαλ ε ηεξαξρία είλαη ίδηα, ηφηε νη πξάμεηο εθηεινχληαη 
απφ η' αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. ε πνιιέο φκσο 
πεξηπηψζεηο είλαη απαξαίηεην λα πξνεγεζεί κηα πξάμε 
ρακειφηεξεο ηεξαξρίαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 
εηζαγσγή ησλ παξελζέζεσλ. Ζ πξάμε πνπ πξέπεη λα 
πξνεγεζεί πεξηθιείεηαη ζε έλα δεχγνο παξελζέζεσλ, 
νπφηε θαη εθηειείηαη πξψηε. Π.ρ. ε έθθξαζε 2 + 3*4 
δίδεη σο απνηέιεζκα 14, ελψ ε (2 + 3)*4  δίδεη 20, δηφηη 
εθηειείηαη πξψηα ε πξφζζεζε θαη κεηά ν 
πνιιαπιαζηαζκφο. 
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7.8   Δληνιή εθρώξεζεο 
 

Ζ εληνιή εθρψξεζεο ρξεζη-
κνπνηείηαη γηα ηελ απφδνζε 
ηηκψλ ζηηο κεηαβιεηέο θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 
 
 
 
 
 

χληαμε 
 
 Όλνκα κεηαβιεηήο   έθθξαζε 
 

Παξαδείγκαηα 
 

 Α  132 

 ΜΗΝΑ  „Ηαλνπάξηνο‟ 

 ΔΜΒΑΓΟΝ  A * B 

 
Λεηηνπξγία 
  
Τπνινγίδεηαη ε ηηκή ηεο έθθξαζεο ζηε δεμηά πιεπξά 
θαη εθρσξείηαη ε ηηκή απηή ζηε κεηαβιεηή, πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά. 

 

Μηα εληνιή εθρψξεζεο ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη 
λα εθιακβάλεηαη σο εμίζσζε. ηελ εμίζσζε ην 
αξηζηεξφ κέινο ηζνχηαη κε ην δεμηφ, ελψ ζηελ εληνιή 
εθρψξεζεο ε ηηκή ηνπ δεμηνχ κέινπο εθρσξείηαη, 
κεηαβηβάδεηαη, απνδίδεηαη ζηε κεηαβιεηή ηνπ 

αξηζηεξνχ κέινπο. Γηα ην ιφγν απηφ σο ηειεζηήο 
εθρώξεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχκβνιν  
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πξνθεηκέλνπ λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ην ίζνλ ( = ). 
Χζηφζν, αο ζεκεησζεί, φηη νη δηάθνξεο γιψζζεο 
πξνγξακκαηηζκνχ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά 
ζχκβνια γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

 

ε κηα εληνιή εθρψξεζεο ε 
κεηαβιεηή θαη ε έθθξαζε πξέπεη λα 
είλαη ηνπ ηδίνπ ηχπνπ. 

 
 

7.9   Δληνιέο εηζόδνπ-εμόδνπ 
 

ρεδφλ φια ηα πξνγξάκκαηα 
ππνινγηζηή δέρνληαη θάπνηα 
δεδνκέλα, ηα επεμεξγάδνληαη, 
ππνινγίδνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη 
ηέινο ηα εκθαλίδνπλ. 

 
Σα δεδνκέλα εηζάγνληαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξν-

γξάκκαηνο απφ κία κνλάδα εηζφδνπ, γηα παξάδεηγκα ην 
πιεθηξνιφγην θαη ηα απνηειέζκαηα γξάθνληαη ζε κία 
κνλάδα εμφδνπ, γηα παξάδεηγκα ηελ νζφλε. 
 

Ζ ΓΛΧΑ ππνζηεξίδεη γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ 

απφ ην πιεθηξνιφγην ηελ εληνιή ΓΙΑΒΑΔ θαη γηα ηελ 

εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηελ εληνιή  ΓΡΑΦΔ. 
  

74 / 132-133 



χληαμε 
 

 ΓΗΑΒΑΔ ιίζηα κεηαβιεηψλ 

 
Παξαδείγκαηα 
 

  ΓΗΑΒΑΔ Πνζφηεηα, Σηκή 

 
Λεηηνπξγία 
  

Ζ εθηέιεζε ηεο εληνιήο νδεγεί ζηελ είζνδν ηηκψλ απφ 
ην πιεθηξνιφγην θαη ηελ εθρψξεζή ηνπο ζηηο 
κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη. 

 

Ζ εληνιή ΓΙΑΒΑΔ αθνινπζείηαη 
πάληνηε απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 
νλφκαηα κεηαβιεηψλ. Αλ ππάξρνπλ 
πεξηζζφηεξεο απφ κία κεηαβιεηέο 
ηφηε απηέο ρσξίδνληαη κε θφκκα (,). 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκ-

καηνο ε εληνιή ΓΙΑΒΑΔ δηαθφπηεη 
ηελ εθηέιεζή ηνπ θαη ην πξφγξακκα 
πεξηκέλεη ηελ εηζαγσγή απφ ην 

πιεθηξνιφγην ηηκψλ, πνπ ζα εθρσξεζνχλ ζηηο 
κεηαβιεηέο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εληνιήο ε 
εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλερίδεηαη κε ηελ 
επφκελε εληνιή. 

 

χληαμε 
  

ΓΡΑΦΔ ιίζηα ζηνηρείσλ 

 
Παξαδείγκαηα 
 

ΓΡΑΦΔ „Ζ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ‟, A, „ είλαη: ‟, ΡΗΕΑ 
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Λεηηνπξγία 
 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε ζηαζεξψλ ηηκψλ 
θαζψο θαη ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε ιίζηα. 

 

Ζ εληνιή ΓΡΑΦΔ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε 
ηηκψλ ζηε κνλάδα εμφδνπ. πζθεπή εμφδνπ κπνξεί λα 
είλαη ε νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, ν εθηππσηήο, βνεζεηηθή 
κλήκε ή γεληθά νπνηαδήπνηε ζπζθεπή εμφδνπ έρεη 
νξηζηεί ζην πξφγξακκα. Γηα ηα παξαδείγκαηα απηνχ 
ηνπ θεθαιαίνπ ζεσξνχκε φηη ε εκθάληζε γίλεηαη 
πάληνηε ζηελ νζφλε. Ζ ιίζηα ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα 
πεξηέρεη ζηαζεξέο ηηκέο θαη νλφκαηα κεηαβιεηψλ. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε εληνιή ΓΡΑΦΔ 
πξνθαιεί ηελ εκθάληζε ζηελ νζφλε ησλ ζηαζεξψλ 
ηηκψλ. Όηαλ θάπνην φλνκα κεηαβιεηήο πεξηέρεηαη ζηε 
ιίζηα ηφηε αξρηθά αλαθηάηαη ε ηηκή ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα 
ε ηηκή απηή εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. 

 

Ζ ρξήζε ηεο εληνιήο ΓΡΑΦΔ είλαη θπξίσο ε εκθάληζε 
κελπκάησλ απφ ηνλ ππνινγηζηή, θαζψο θαη 
απνηειεζκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο κεηαβιεηέο. 
 
 

7.10   Γνκή πξνγξάκκαηνο  
 

Όπσο θάζε εληνιή αθνινπζεί απζηεξνχο ζπληαθηηθνχο 
θαλφλεο, έηζη θαη νιφθιεξν ην πξφγξακκα έρεη απζηε-
ξνχο θαλφλεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ δνκείηαη. Ζ πξψηε 
εληνιή θάζε πξνγξάκκαηνο είλαη ππνρξεσηηθά ε 
επηθεθαιίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία είλαη ε ιέμε 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ αθνινπζνχκελε απφ ην φλνκα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Σν ηειεπηαίν πξέπεη λα ππαθνχεη ζηνπο 

θαλφλεο δεκηνπξγίαο νλνκάησλ ηεο ΓΛΧΑ. 
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν ηκήκα δήισζεο ησλ ζηαζε-
ξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλ βέβαηα ην πξφγξακκά καο 
ρξεζηκνπνηεί ζηαζεξέο. 
 
Ακέζσο κεηά είλαη ην ηκήκα δήισζεο κεηαβιεηψλ,  
φπνπ δειψλνληαη ππνρξεσηηθά ηα νλφκαηα φισλ ησλ 
κεηαβιεηψλ θαζψο θαη ν ηχπνο ηνπο. 
 
Αθνινπζεί ην θχξην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ 
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εθηειέζηκεο εληνιέο. Οη εληνιέο 
απηέο πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά αλάκεζα ζηηο 

ιέμεηο ΑΡΥΗ θαη ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ. 
  
Σέινο αλ ην πξφγξακκα ρξεζηκνπνηεί δηαδηθαζίεο (βι. 
θεθ. 10 Σφκνο 3 ), απηέο γξάθνληαη κεηά ην 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ. 
 

Κάζε εληνιή γξάθεηαη ζε μερσξηζηή γξακκή. Αλ κία 
εληνιή πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη ζηελ επφκελε γξακκή, 
ηφηε ν πξψηνο ραξαθηήξαο απηήο ηεο γξακκήο πξέπεη 
λα είλαη ν ραξαθηήξαο &.  

 
Αλ ν πξψηνο ραξαθηήξαο είλαη ην ζαπκαζηηθφ (!), 
ζεκαίλεη φηη απηή ε γξακκή πεξηέρεη ζρφιηα θαη φρη 
εθηειέζηκεο εληνιέο. 

 
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 
 

Σν επόκελν πξόγξακκα ππνινγίδεη ην ζπλνιηθό 
θόζηνο παξαγγειηώλ ππνινγηζηώλ. Σν πξόγξακκα 
δηαβάδεη από ην πιεθηξνιόγην ηελ πνζόηεηα ηεο 
παξαγγειίαο θαη ηελ ηηκή ηνπ ελόο ππνινγηζηή, 
ππνινγίδεη θαη γξάθεη ην ζπλνιηθό θόζηνο θαζώο 
θαη ην αληίζηνηρν θόζηνο ηνπ ΦΠΑ. Ο ζπληειεζηήο 
ΦΠΑ είλαη 18%. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κφζηνο_Τπνινγηζηψλ 
! Πξφγξακκα ππνινγηζκνχ θφζηνπο παξαγγειίαο 
ππνινγηζηψλ 
ΣΑΘΔΡΔ 
ΦΠΑ=0.18 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
 ΑΚΔΡΑΗΔ: Πνζφηεηα, Σηκή_κνλάδαο, Κφζηνο  

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ: Αμία_ΦΠΑ, πλνιηθφ_Κφζηνο 
ΑΡΥΖ 
! Δηζαγσγή δεδνκέλσλ 
ΓΡΑΦΔ „Γψζε ηελ πνζφηεηα ηεο παξαγγειίαο‟ 
ΓΗΑΒΑΔ  Πνζφηεηα 
ΓΡΑΦΔ „Γψζε ηελ ηηκή ηνπ ππνινγηζηή‟ 
ΓΗΑΒΑΔ  Σηκή_κνλάδαο 
! Τπνινγηζκνί 
Κφζηνο  Πνζφηεηα * Σηκή_κνλάδαο 
Αμία_ΦΠΑ  Κφζηνο *  ΦΠΑ 
πλνιηθφ_Κφζηνο  Κφζηνο + Αμία_ΦΠΑ 
! Δκθάληζε απνηειεζκάησλ 
ΓΡΑΦΔ „Σν θφζηνο ησλ ‟, Πνζφηεηα, „ππνι. είλαη ‟, 
Κφζηνο 
ΓΡΑΦΔ  „Ζ αμία ηνπ ΦΠΑ είλαη  ‟, Αμία_ΦΠΑ 
ΓΡΑΦΔ  „Σν ζπλνιηθφ θφζηνο είλαη ‟, πλνιηθφ_Κφζηνο 
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην πξφγξακκα απηφ ζε 
γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ Pascal θαη Basic.  
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Πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Pascal 
PROGRAM computers; 
CONST 
 fpa=0.18 
VAR  
 cost, value, quantity: INTEGER; 
 total, cost_fpa: REAL; 
BEGIN 
 write(„Γψζε ηελ παξαγγειία‟); 
 readln(quantity); 
 write(„Γψζε ηελ ηηκή ηνπ ππνινγηζηή‟); 
 readln(value); 
 cost:= quantity * value; 
 cost_fpa:= cost*fpa; 
 total:= cost + cost_fpa; 
 writeln(„Σν θφζηνο ησλ ‟, quantity, „ είλαη:‟, cost); 
 writeln („Ζ αμία ηνπ ΦΠΑ : ‟, cost_fpa:7:0); 
 writeln („Σν ζπλνιηθφ θφζηνο είλαη: ‟, total:7:0); 
END. 

 

Πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Basic 
„ Κφζηνο ππνινγηζηψλ 
fpa = .18 
INPUT “Γψζε ηελ πνζφηεηα : ”, Quantity 
INPUT “Γψζε ηελ ηηκή ηνπ ππνινγηζηή : ”,  

Value 
Cost = Quantity * Value 
CostFpa = Cost * fpa 
Total=Cost + CostFpa 
PRINT “Σν θφζηνο ησλ”; Quantity; “ππνινγηζηψλ  
είλαη : ”; Cost 
PRINT  USING  “ Ζ αμία ΦΠΑ είλαη : #####”; CostFpa 
PRINT  USING  “Σν ζπλνιηθφ θφζηνο είλαη :  #####”; 

Total  
END 
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 Αλαθεθαιαίσζε 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΓΛΧΑ, ην αιθάβεηφ ηεο, νη 
ηχπνη δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη, νη θαλφλεο γηα ηα 
νλφκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, νη αξηζκεηηθέο 
πξάμεηο, ε εληνιή εθρψξεζεο, νη εληνιέο εηζφδνπ θαη 
εμφδνπ θαζψο θαη ε δνκή πνπ πξέπεη λα έρεη θάζε 
πξφγξακκα. 
πγθεθξηκέλα: 

 Οη ηχπνη δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη είλαη: 
Αθέξαηνη, Πξαγκαηηθνί, Υαξαθηήξεο, Λνγηθνί. 

 Οη κεηαβιεηέο πξέπεη λα έρνπλ ηνλ ηχπν ησλ 
δεδνκέλσλ πνπ θαηαρσξνχλ. 

 Κάζε κεηαβιεηή παίξλεη ηηκή κε εληνιή εθρψξεζεο 
ή κε εληνιή ΓΗΑΒΑΔ. 

 Κάζε πξφγξακκα έρεη ηνλ ηίηιν ηνπ, αθνινπζεί ην 
ηκήκα δειψζεσλ (ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ) θαη 
κεηά αλάκεζα ζηηο ιέμεηο ΑΡΥΖ θαη ΣΔΛΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βξίζθνληαη φιεο νη εθηειέζηκεο 
εληνιέο. 

 Ζ επηθνηλσλία ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνλ ρξήζηε 
γίλεηαη κε ηηο εληνιέο εηζφδνπ εμφδνπ ΓΡΑΦΔ θαη 
ΓΗΑΒΑΔ. 
 

Λέμεηο θιεηδηά 

Πξφγξακκα, Σχπνη δεδνκέλσλ, Μεηαβιεηή, ηαζεξά,  
Δληνιή, Δθρψξεζε ηηκήο, Δίζνδνο- έμνδνο 
πξνγξάκκαηνο 
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 Δξσηήζεηο Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 

1.  Πνηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ γλσξίδεηε. Αλαθέξαηε 
δχν παξαδείγκαηα γηα θάζε ηχπν. 

2.  ε πνηα ζέζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαγξάθνληαη νη 
δειψζεηο ησλ ζηαζεξψλ; 

3.  Πνηα ε δηαθνξά κεηαβιεηψλ θαη ζηαζεξψλ; 

4.  Πνηα ε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ; 

5.  Πνηνο ν ζθνπφο ησλ εληνιψλ εηζφδνπ εμφδνπ; 

6.  Πνηα ε δηαθνξά ησλ εληνιψλ ΓΗΑΒΑΔ θαη ΓΡΑΦΔ; 

7.  Πεξηγξάςηε ηε δνκή ελφο πξνγξάκκαηνο. 

 Βηβιηνγξαθία 

1.  Θ. Αιεβίδνο, Α. Κακπνπξέιεο, Δηζαγσγή κε ηε 
γιψζζα Pascal, Αζήλα, 1984. 

2.  Γ. Βνπηπξάο, Basic: Αιγφξηζκνη θαη εθαξκνγέο, 
Κιεςχδξα, Αζήλα, 1991. 

3.  Υξ. Κνηιίαο, Ζ QuickBasic θαη νη εθαξκνγέο ηεο, 
Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ, Αζήλα, 1992. 

4.  R. Shackelford, Introduction to Computing and 
Algorithms, Addison-Wesley, USA, 1998. 

5.  S. Leestma-L.Nyhoff, Turbo Pascal, Programming 
and Solving, McMillan, New York, 1990. 

6.  N. Wirth, Systematic Programming: An 
introduction, Prentice Hall, 1973. 
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Γηαδίθηπν 
 
http://qbasic.com/ 
Πεξηέρεη εθπαηδεπηηθφ νδεγφ, θψδηθα πνιιψλ 
αζθήζεσλ θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Qbasic. 
 
www.basicguru.com 
Γηεχζπλζε πνπ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηε Basic. 
Πεξηέρεη πνιιά έηνηκα παξαδείγκαηα, πιεξνθνξίεο 
γηα εθδφζεηο ηεο γιψζζαο, κεηαθξαζηέο γηα δηάθνξα 
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. 
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 Κεθάιαην 8 

Δπηινγή θαη 

Δπαλάιεςε 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
 
 

  Δληνιέο επηινγήο 

  Δληνιέο επαλάιεςεο 
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 Δηζαγσγή  

 
ην πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαπηχμακε πξνγξάκκαηα, 
ηα νπνία ήηαλ πνιχ απιά θαη νη εληνιέο ησλ νπνίσλ 
εθηεινχληαη ε κία κεηά ηελ άιιε. Απηή ε ζεηξηαθή 
εθηέιεζε ησλ εληνιψλ είλαη θαηάιιειε φκσο κφλν γηα 
πνιχ απιά πξνγξάκκαηα,ηα νπνία εηζάγνπλ δεδνκέλα, 
ηα επεμεξγάδνληαη θαη ηππψλνπλ ην απνηέιεζκα, ρσξίο 
λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο επηιεθηηθήο εθηέιεζεο 
ηκεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ ηηκή 
θάπνησλ δεδνκέλσλ ή ηελ επαλάιεςε ηκεκάησλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Όπσο έρνπκε αλαθέξεη νη ηξεηο βαζηθέο 
δνκέο, είλαη ε δνκή ηεο αθνινπζίαο, ηεο επηινγήο θαη 
ηεο επαλάιεςεο. Οη δνκέο απηέο απνηεινχλ ηε βάζε 
ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη κε ηε ρξήζε 
απηψλ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ φια ηα πξνγξάκκαηα 
ππνινγηζηψλ. ην θεθάιαην απηφ ζα αζρνιεζνχκε κε 
ηηο δχν απηέο βαζηθέο δνκέο ηεο επηινγήο θαη ηεο 
επαλάιεςεο πνπ ζα καο επηηξέςνπλ ηελ ζπγγξαθή 
πιεξέζηεξσλ θαη πην πνιχπινθσλ πξνγξακκάησλ. 

 Γηδαθηηθνί ζηόρνη 

 
Να είλαη ζε ζέζε ν καζεηήο: 
 
 Να ζρεκαηίδεη ινγηθέο εθθξάζεηο, απιέο θαη 

ζχλζεηεο. 
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 Να δηαηππψλεη ηηο κνξθέο ηεο εληνιήο ειέγρνπ 
(επηινγήο) ΑΝ. 

 
 Να δηαθξίλεη ηηο δηαθνξέο ησλ κνξθψλ ηεο εληνιήο 

ΑΝ. 
 
 Να επηιέγεη ηελ θαιχηεξε κνξθή ηεο εληνιήο ΑΝ γηα 

ην θάζε πξφγξακκα. 
 
 Να δηαηππψλεη ηηο εληνιέο επαλάιεςεο. 
 
 Να επηιέγεη ηελ θαιχηεξε δνκή επαλάιεςεο θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηάιιειε εληνιή. 
 
 Να ζπληάζζεη πξνγξάκκαηα ηα νπνία ρξεζηκν-

πνηνχλ θαη ηηο ηξεηο βαζηθέο δνκέο: ηεο αθνινπζίαο, 
ηεο επηινγήο θαη ηεο επαλάιεςεο. 

 Πξνεξσηήζεηο 

 
 Γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη νη αιγνξηζκηθέο δνκέο; 
 

 Ννκίδεηο φηη φιεο νη αιγνξηζκηθέο δνκέο έρνπλ ηηο 
αληίζηνηρεο εληνιέο ζε κία γιψζζα πξνγξακ-
καηηζκνχ; 

 

 Ζ δνκή ηεο επηινγήο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ; 

 

 Αξθεί κία εληνιή γηα λα εθθξάζεη ηελ δνκή ηεο 
επαλάιεςεο; 

 

 Πψο κπνξεί λα ειέγρεηαη ν ηεξκαηηζκφο κίαο 
επαλάιεςεο; 
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8.1  Δληνιέο Δπηινγήο  

  
Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο δνκέο πνπ 
εκθαλίδνληαη ζε έλα πξφγξακκα, 
είλαη ε επηινγή. ρεδφλ ζε φια ηα 
πξνβιήκαηα πεξηιακβάλνληαη 
θάπνηνη έιεγρνη θαη αλάινγα κε ην 
απνηέιεζκα απηψλ ησλ ειέγρσλ 
επηιέγνληαη νη ελέξγεηεο πνπ ζα 
αθνινπζήζνπλ. 

  
Αο ζεσξήζνπκε ην πνιχ απιφ πξφβιεκα ηεο θαηά-
κέηξεζεο ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ. 
Πξέπεη ινηπφλ λα γξάςνπκε έλα πξφγξακκα, ην νπνίν 
εηζάγεη αξηζκνχο θαη κεηξάεη πφζνη απφ απηνχο είλαη 
ζεηηθνί θαη πφζνη αξλεηηθνί. Γηα λα απνθαζίζνπκε, αλ 
έλαο αξηζκφο είλαη ζεηηθφο ή αξλεηηθφο, πξέπεη λα ηνλ 
ζπγθξίλνπκε κε ην 0. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο 
ζχγθξηζεο θαζνξίδεη ην είδνο ηνπ αξηζκνχ, αλ είλαη 
κεγαιχηεξνο απφ ην 0, ηφηε ν αξηζκφο είλαη ζεηηθφο, ελψ 
αληίζεηα αλ είλαη κηθξφηεξνο απφ ην 0, είλαη αξλεηηθφο. 

 

Λνγηθή Έθθξαζε 
 
Γηα ηε ζχληαμε κηαο ινγηθήο έθθξαζεο ή ζπλζήθεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαζεξέο, κεηαβιεηέο, αξηζκεηηθέο 
παξαζηάζεηο, ζπγθξηηηθνί θαη ινγηθνί ηειεζηέο, θαζψο 
θαη παξελζέζεηο. ηηο ινγηθέο εθθξάζεηο γίλεηαη 
ζχγθξηζε ηεο ηηκήο κίαο έθθξαζεο, πνπ βξίζθεηαη 
αξηζηεξά απφ ην ζπγθξηηηθφ ηειεζηή κε ηελ ηηκή κηαο 
άιιεο έθθξαζεο πνπ βξίζθεηαη δεμηά. Σν απνηέιεζκα 
είλαη κία ινγηθή ηηκή ΑΛΖΘΖ ή ΦΔΤΓΖ. 
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Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη ζπγθξηηηθνί ηειεζηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
επφκελν πίλαθα 

πγθξηηηθνί ηειεζηέο 
Σειεζηήο Διεγρφκελε ζρέζε Παξάδεηγκα 

= Ηζφηεηα Αξηζκφο=0 
< > Αληζφηεηα Ολνκα1 < > 'Κψζηαο' 
> Μεγαιχηεξν απφ Σηκή > 10000 

> = Μεγαιχηεξν ή ίζν Υ+Τ >= (Α+Β)/Γ 
< Μηθξφηεξν απφ Β

Λ
2-4*Α*Γ < 0 

< = Μηθξφηεξν ή ίζν Βάξνο <= 500 
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Οη ζπγθξίζεηο γίλνληαη ζε δεδνκέλα αξηζκεηηθά, 
αιθαξηζκεηηθά θαη ινγηθά.  

 
Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ δχν αξηζκψλ γίλεηαη κε πξνθαλή 
ηξφπν. ηελ πεξίπησζε ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ 
ζεσξνχκε φηη νη αξηζκνί κπνξνχλ λα έρνπλ άπεηξν 
αξηζκφ ςεθίσλ. 

 
Ζ ζχγθξηζε αηνκηθψλ ραξαθηήξσλ ζηεξίδεηαη ζηελ 
αιθαβεηηθή ζεηξά, γηα παξάδεηγκα ην 'α' ζεσξείηαη 
κηθξφηεξν απφ ην 'β'. 

 
Ζ ζχγθξηζε αιθαξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζηε 
ζχγθξηζε ραξαθηήξα πξνο ραξαθηήξα ζε θάζε ζέζε 
κέρξηο φηνπ βξεζεί θάπνηα δηαθνξά, γηα παξάδεηγκα ε 
ιέμε 'θαθφο' ζεσξείηαη κηθξφηεξε απφ ηε ιέμε 'θαιφο' 
αθνχ ην γξάκκα θ πξνεγείηαη ηνπ γξάκκαηνο ι. 

 
Ζ ζχγθξηζε ινγηθψλ έρεη έλλνηα κφλν ζηελ πεξίπησζε 
ηνπ ίζνπ ( = ) θαη ηνπ δηάθνξνπ (< >), αθνχ νη ηηκέο πνπ 
κπνξνχλ λα έρνπλ είλαη ΑΛΖΘΖ θαη ΦΔΤΓΖ. 
 

 

Όηαλ αξηζκεηηθνί θαη ζπγθξηηηθνί 
ηειεζηέο ζπλδπάδνληαη ζε κηα έθθξαζε, 
νη αξηζκεηηθέο πξάμεηο εθηεινύληαη 
πξώηεο. Αθόκε, νη ινγηθνί ηειεζηέο 
έρνπλ ρακειόηεξε ηεξαξρία από ηνπο 
ζπγθξηηηθνύο. 
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ύλζεηεο Δθθξάζεηο 
 
ε πνιιά πξνβιήκαηα νη επηινγέο δελ αξθεί λα 
γίλνληαη κε απιέο ινγηθέο παξαζηάζεηο φπσο απηέο νη 
νπνίεο αλαθέξζεθαλ, αιιά ρξεηάδεηαη λα ζπλδπαζηνχλ 
κε κηα ή πεξηζζφηεξεο ινγηθέο παξαζηάζεηο. Απηφ 
επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ινγηθψλ 
ηειεζηψλ ΟΥΗ, ΚΑΗ, Ή. 

 

Παξαδείγκαηα 

 
0<Υ<5 Υ>0 ΚΑΗ  Υ<5 
Υ=1 ή 2 ή 3 Υ=1 Ή Υ=2 Ή Υ=3 
 
Ζ ηεξαξρία ησλ ινγηθψλ ηειεζηψλ είλαη κηθξφηεξε ησλ 
αξηζκεηηθψλ. 
 
 

8.1.1 Δληνιή AN 
 

Ζ δνκή επηινγήο πινπνηείηαη ζηε ΓΛΧΑ κε ηελ 

εληνιή ΑΝ. Ζ εληνιή ΑΝ εκθαλίδεηαη κε ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Σελ 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. 
 

ηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο ε εληνιή ΑΝ ειέγρεη ηε 
ζπλζήθε θαη αλ απηή ηζρχεη (είλαη αιεζήο), ηφηε 
εθηεινχληαη νη εληνιέο πνπ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ 

ησλ ιέμεσλ ΣΟΣΔ θαη ΣΔΛΟ_ΑΝ. 
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Αλ γηα παξάδεηγκα ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε ηελ 
ηεηξαγσληθή ξίδα ησλ αξηζκψλ πνπ δηαβάδνπκε απφ ην 
πιεθηξνιφγην, ηφηε ην αληίζηνηρν ηκήκα πξνγξάκκαηνο 
είλαη: 

 
ΓΗΑΒΑΔ α 
ΑΝ α >=  0 ΣΟΣΔ 
         Ρίδα  Σ_Ρ(α) 
ΣΔΛΟ_ΑΝ 
 
Ζ γεληθή κνξθή ηεο εληνιήο ΑΝ  είλαη ε εμήο: 
 

χληαμε 
 

 ΑΝ ζπλζήθε ΣΟΣΔ  

   εληνιή-1 
  εληνιή-2 
  … 
  εληνιή-λ 
 ΣΔΛΟ_ΑΝ  
 

Παξάδεηγκα 
 

ΑΝ αξηζκφο > 0 ΣΟΣΔ  

  ΓΡΑΦΔ „Ο αξηζκφο είλαη ζεηηθφο’ 
  Πιήζνο_ζεηηθψλ Πιήζνο_ζεηηθψλ +1 
ΣΔΛΟ_ΑΝ 
 

Λεηηνπξγία 
 

Αλ ε ζπλζήθε ηζρχεη, ηφηε εθηεινχληαη νη εληνιέο πνπ 
βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ ιέμεσλ ΣΟΣΔ θαη ΣΔΛΟ_ΑΝ, 
ζε αληίζεηε πεξίπησζε νη εληνιέο απηέο αγλννχληαη. 
Ζ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλερίδεηαη κε ηελ 
εληνιή πνπ αθνινπζεί ηε δήισζε ΣΔΛΟ_ΑΝ. 
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πρλά ε εληνιή ΑΝ εθηφο απφ ην ηκήκα ησλ εληνιψλ, 
πνπ εθηεινχληαη φηαλ ε ινγηθή έθθξαζε είλαη Αιεζήο, 
πεξηέρεη θαη ην ηκήκα ησλ εληνιψλ πνπ εθηεινχληαη, αλ 
δελ ηζρχεη ε ζπλζήθε (είλαη Φεπδήο). 
 
Ζ κνξθή απηήο ηεο εληνιήο νλνκάδεηαη 

ΑΝ...ΣΟΣΔ...ΑΛΛΙΧ,  
 
ην παξάδεηγκα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο ηεηξαγσληθήο 
ξίδαο έρνπκε 
 
ΓΗΑΒΑΔ α 
ΑΝ α >=  0 ΣΟΣΔ 
         Ρίδα  Σ_Ρ(α) 
ΑΛΛΗΧ 
 ΓΡΑΦΔ „Ζ ηεηξ. ξίδα αξλεηηθνχ αξηζκνχ δελ 
νξίδεηαη‟ 
ΣΔΛΟ_ΑΝ 

 

Ζ γεληθή κνξθή ηεο εληνιήο ΑΝ...ΣΟΣΔ...ΑΛΛΙΧ έρεη 
σο εμήο:  

 

χληαμε 
 

 ΑΝ ζπλζήθε ΣΟΣΔ  

   εληνιή-1 
  εληνιή-2 
  … 
  εληνιή-λ 
 ΑΛΛΗΧ 

   εληνιή-1 
  εληνιή-2 
  … 
  εληνιή-λ  
 ΣΔΛΟ_ΑΝ 
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Παξάδεηγκα 
 

ΑΝ αξηζκφο > 0 ΣΟΣΔ  
  ΓΡΑΦΔ „Ο αξηζκφο είλαη ζεηηθφο‟ 
  Πιήζνο_ζεηηθψλ Πιήζνο_ζεηηθψλ +1 
ΑΛΛΗΧ 
 ΓΡΑΦΔ „Ο αξηζκφο είλαη        
  αξλεηηθφο ή κεδέλ‟ 
 Πι_κε_ζεηηθψλ   Πι_κε_ζεηηθψλ +1 
ΣΔΛΟ_ΑΝ 
 

Λεηηνπξγία 
Αλ ε ζπλζήθε ηζρχεη, ηφηε εθηεινχληαη νη εληνιέο πνπ 
βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ ιέμεσλ ΣΟΣΔ θαη ΑΛΛΗΧ, δηα-
θνξεηηθά εθηεινχληαη νη εληνιέο κεηαμχ ΑΛΛΗΧ θαη   
ΣΔΛΟ_ΑΝ. Ζ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπλερίδεηαη κε ηελ εληνιή  πνπ αθνινπζεί ηε δήισζε 
ΣΔΛΟ_ΑΝ. 
 

 

Ζ γεληθή κνξθή ηεο εληνιήο ΑΝ θαιχπηεη ηελ επηινγή 
κηαο απφ δχν ελαιιαθηηθέο πεξηπηψζεηο. 
 
Όηαλ νη ελαιιαθηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο 
απφ ηηο δχν, ηφηε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνιιέο 

εληνιέο ΑΝ ε κία κέζα ζηελ άιιε, νη εκθσιεπκέλεο 

εληνιέο ΑΝ, φπσο νλνκάδνληαη. 
 
ΟΡΗΜΟ 

Δκθσιεπκέλα ΑΝ νλνκάδνληαη δχν ή πεξηζζφηεξεο 
εληνιέο ηεο κνξθήο ΑΝ...ΣΟΣΔ...ΑΛΛΙΧ πνπ 
πεξηέρνληαη ε κία κέζα ζηελ άιιε. 
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Γηα παξάδεηγκα νη παξαθάησ εληνιέο πξνγξάκκαηνο 
 

,,,,,, 
ΓΗΑΒΑΔ Βάξνο, Ύςνο 
ΑΝ Βάξνο <  80 ΣΟΣΔ 
         Ρίδα  Σ_Ρ(α) 
 ΑΝ Ύςνο <  1.70 ΣΟΣΔ 
        ΓΡΑΦΔ „Διαθξχο, Κνληφο‟ 
 ΣΔΛΟ_ΑΝ 
ΣΔΛΟ_ΑΝ 
,,,,,, 
 

Ζ ρξήζε εκθσιεπκέλσλ εληνιψλ ΑΝ νδεγεί ζπλήζσο 
ζε πνιχπινθεο δνκέο πνπ απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα 
ηνπ ιάζνπο θαζψο θαη ηε δπζθνιία θαηαλφεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 
 
Πνιχ ζπρλά νη εληνιέο πνπ έρνπλ γξαθεί κε 

εκθσιεπκέλα ΑΝ, κπνξνχλ λα γξαθνχλ πην απιά 
ρξεζηκνπνηψληαο ζχλζεηεο εθθξάζεηο ή ηελ εληνιή 

επηινγήο ΑΝ ... ΣΟΣΔ ... ΑΛΛΙΧ_ΑΝ, πνπ ζα 
παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα. 

 
Σν πξνεγνχκελν ηκήκα πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα 
γξαθεί σο εμήο 

 
,,,,,, 
ΓΗΑΒΑΔ Βάξνο, Ύςνο 
ΑΝ Βάξνο <  80 ΚΑΗ Ύςνο <  1.70        
      ΣΟΣΔ 
        ΓΡΑΦΔ „Διαθξχο, Κνληφο‟ 
ΣΔΛΟ_ΑΝ 
,,,,,, 
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Μία άιιε κνξθή επηινγήο είλαη ε εληνιή 

ΑΝ...ΣΟΣΔ...ΑΛΛΙΧ_ΑΝ 
 

χληαμε 
 ΑΝ ζπλζήθε-1 ΣΟΣΔ  
   εληνιή-1 
  εληνιή-2 
  … 
  εληνιή-λ 
 ΑΛΛΗΧ_ΑΝ ζπλζήθε-2 ΣΟΣΔ 
   εληνιή-1 
  εληνιή-2 
  … 
  εληνιή-λ  
 ΑΛΛΗΧ 
   εληνιή-1 
  εληνιή-2 
  … 
  εληνιή-λ  
 ΣΔΛΟ_ΑΝ 
 

Παξάδεηγκα 
ΑΝ αξηζκφο > 0 ΣΟΣΔ  
  ΓΡΑΦΔ „Ο αξηζκφο είλαη ζεηηθφο‟ 
  Πιήζνο_ζεηηθψλ Πιήζνο_ζεηηθψλ +1 
ΑΛΛΗΧ_ ΑΝ αξηζκφο < 0 ΣΟΣΔ  
 ΓΡΑΦΔ „Ο αξηζκφο είλαη αξλεηηθφο‟ 
 Πι_αξλεηηθψλ   Πι_αξλεηηθψλ +1 
ΑΛΛΗΧ 
 ΓΡΑΦΔ „Ο αξηζκφο είλαη 0‟ 
 Πιήζνο_0  Πιήζνο_0+1 
ΣΔΛΟ_ΑΝ 
  

94 / 142-143 



Λεηηνπξγία 
Δθηεινχληαη νη εληνιέο πνπ βξίζθνληαη ζην αληίζηνηρν 
ηκήκα, φηαλ ε ζπλζήθε είλαη αιεζήο. Ζ εθηέιεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπλερίδεηαη κε ηελ εληνιή πνπ 
αθνινπζεί ηε δήισζε ΣΔΛΟ_ΑΝ. 

 
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 1 
 
ην πξόγξακκα ηνπ πξνεγνύκελνπ θεθαιαίνπ 
(πσιήζεηο ππνινγηζηώλ) ππνζέηνπκε όηη ε ηηκή ησλ 
ππνινγηζηώλ εμαξηάηαη από ηελ πνζόηεηα 
παξαγγειίαο. πγθεθξηκέλα ηζρύνπλ νη παξαθάησ 
ηηκέο αγνξάο ππνινγηζηώλ. 
 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ 

1-50 580 

51-100 520 

101-200 470 

πάλσ απφ 200 440 

 
Ο ππνινγηζκφο κε ρξήζε εκθσιεπκέλσλ εληνιψλ ΑΝ 
είλαη: 
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ΑΝ Πνζφηεηα <= 50 ΣΟΣΔ 
       Κφζηνο  Πνζφηεηα * 580 
ΑΛΛΗΧ 
 ΑΝ Πνζφηεηα <= 100 ΣΟΣΔ 
   Κφζηνο  Πνζφηεηα * 520 
 ΑΛΛΗΧ 
  ΑΝ Πνζφηεηα <= 200 ΣΟΣΔ 
   Κφζηνο  Πνζφηεηα * 470 
  ΑΛΛΗΧ 
   Κφζηνο  Πνζφηεηα * 440 
  ΣΔΛΟ_ΑΝ 
 ΣΔΛΟ_ΑΝ 
ΣΔΛΟ_ΑΝ 
 
 
Σo ίδην πξφγξακκα κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο 

ΑΝ...ΣΟΣΔ...ΑΛΛΙΧ_ΑΝ έρεη σο εμήο: 
 

ΑΝ Πνζφηεηα <= 50  ΣΟΣΔ 
       Κφζηνο  Πνζφηεηα * 580 
ΑΛΛΗΧ_ΑΝ Πνζφηεηα <= 100 ΣΟΣΔ 
 Κφζηνο  Πνζφηεηα * 520 
ΑΛΛΗΧ_ΑΝ Πνζφηεηα <= 200 ΣΟΣΔ 
 Κφζηνο  Πνζφηεηα * 470 
ΑΛΛΗΧ  
 Κφζηνο  Πνζφηεηα * 440 
ΣΔΛΟ_ΑΝ 
 
 

 

 

Να απνθεχγεηαη, αλ είλαη δπλαηφλ,  
ε ρξήζε ησλ εκθσιεπκέλσλ ΑΝ,  θαη 
ζηε ζέζε ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
απινχζηεξεο δνκέο πνπ δηεπθνιχλνπλ 
ηελ αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο  
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Έλα ζπρλφ ιάζνο πνπ παξαηεξείηαη ζηα πξνγξάκκαηα 
είλαη ν έιεγρνο πεξηηηψλ ζπλζεθψλ. Οη επηπιένλ 
έιεγρνη απμάλνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο.  

 
ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα γηα ην νπνίν ζεσξνχκε 
φηη ε πνζφηεηα είλαη ζεηηθφο αξηζκφο, έλα παξάδεηγκα 
πεξηηηψλ ειέγρσλ είλαη ην αθφινπζν: 

 
ΑΝ Πνζφηεηα <= 50  ΣΟΣΔ 
    Κφζηνο  Πνζφηεηα * 580 
ΑΛΛΗΧ_ΑΝ  
 Πνζφηεηα > 50 ΚΑΗ Πνζφηεηα <= 100 ΣΟΣΔ  
 Κφζηνο  Πνζφηεηα * 520 
ΑΛΛΗΧ_ΑΝ  
 Πνζφηεηα > 100 ΚΑΗ Πνζφηεηα <= 200  ΣΟΣΔ 
  Κφζηνο  Πνζφηεηα * 470 
ΑΛΛΗΧ  
  Κφζηνο  Πνζφηεηα * 440 
ΣΔΛΟ_ΑΝ 
 

 

ηελ πξώηε εληνιή  ΑΛΛΙΧ_ΑΝ ν 
έιεγρνο ηεο ζπλζήθεο Πνζόηεηα > 50 
είλαη πεξηηηόο 

 
 
8.1.2  Δληνιή ΔΠΙΛΔΞΔ 

 
Αλ νη ελαιιαθηηθέο πεξηπηψζεηο επηινγήο είλαη πνιιέο, 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε εληνιή ΔΠΗΛΔΞΔ, ε γεληθή 
κνξθή ηεο νπνίαο είλαη: 
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χληαμε 
 

 ΔΠΗΛΔΞΔ έθθξαζε  
   ΠΔΡΗΠΣΧΖ  ιίζηα_ηηκψλ_1 
  εληνιέο-1 
   ΠΔΡΗΠΣΧΖ  ιίζηα_ηηκψλ_2 
  εληνιέο-2 
   … 
   ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΛΛΗΧ 

   εληνιέο-αιιηψο 
 ΣΔΛΟ_ΔΠΗΛΟΓΧΝ 
 

Παξάδεηγκα 
 

ΓΗΑΒΑΔ αξηζκφο  
ΔΠΗΛΔΞΔ αξηζκφο  
   ΠΔΡΗΠΣΧΖ 0 

    ΓΡΑΦΔ „Μεδέλ‟ 
 ΠΔΡΗΠΣΧΖ 1,3,5,7,9 

    ΓΡΑΦΔ „Μνλφο αξηζκφο‟ 
 ΠΔΡΗΠΣΧΖ 2,4,6,8 

    ΓΡΑΦΔ „Επγφο αξηζκφο‟ 
 ΠΔΡΗΠΣΧΖ_ΑΛΛΗΧ 
    ΓΡΑΦΔ „Αξηζκφο <0 ή >9 ή  

      φρη αθέξαηνο‟ 
ΣΔΛΟ_ΔΠΗΛΟΓΧΝ 
 

Λεηηνπξγία 
 

Τπνινγίδεηαη ε ηηκή ηεο έθθξαζεο θαη εθηεινχληαη νη 
εληνιέο πνπ αλήθνπλ ζηελ αληίζηνηρε πεξίπησζε 
ηηκψλ. Αλ ε ηηκή ηεο έθθξαζεο δελ αληηζηνηρεί ζε θακία 
πεξίπησζε, ηφηε εθηεινχληαη νη εληνιέο αιιηψο.  

98 / 144-145 



ηελ εληνιή απηή νη ιίζηεο ηηκψλ πνπ ζπλνδεχνπλ θάζε 
πεξίπησζε κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ κία ή 
πεξηζζφηεξεο ηηκέο ή πεξηνρή ηηκψλ απφ - έσο. 

 

Ζ ρξήζε ηεο εληνιήο ΔΠΙΛΔΞΔ ιφγσ ηεο ζπκπαγνχο 
δνκήο ηεο πξνζθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ. 

 
 

8.2  Δληνιέο επαλάιεςεο  

 
Ζ ηξίηε βαζηθή δνκή είλαη ε δνκή 

επαλάιεςεο, ν βξόρνο, ε νπνία 
επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε εληνιψλ 
πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά. Οη 
επαλαιήςεηο ειέγρνληαη πάληνηε 
απφ θάπνηα ζπλζήθε, ε νπνία 
θαζνξίδεη ηελ έμνδν απφ ην βξφρν. 
 

Ζ ΓΛΧΑ ππνζηεξίδεη ηξεηο εληνιέο επαλάιεςεο,  

ηελ εληνιή ΟΟ φπνπ ε επαλάιεςε ειέγρεηαη απφ κία 
ινγηθή έθθξαζε ζηελ αξρή θαη εθηειείηαη ζπλερψο φζν 

ε ζπλζήθε είλαη Αιεζήο, ηελ εληνιή ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ 
φπνπ ε ζπλζήθε βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ βξφρνπ θαη 
εθηειείηαη ζπλερψο κέρξηο φηνπ ε ζπλζήθε απηή γίλεη 

Αιεζήο θαη ηέινο ηελ εληνιή ΓΙΑ, κε ηελ νπνία ν 
βξφρνο επαλαιακβάλεηαη γηα πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ 
θνξψλ. 
 

 
8.2.1 Δληνιή ΟΟ...ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 
 
Ζ γεληθφηεξε δνκή επαλάιεςεο πινπνηείηαη ζηε 

ΓΛΧΑ κε ηελ εληνιή ΟΟ... ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ. ε απηή, ε 
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ζπλζήθε πνπ ειέγρεη ηελ επαλάιεςε βξίζθεηαη ζηελ 
αξρή ηεο επαλάιεςεο θαη ν βξφρνο επαλαιακβάλεηαη 
ζπλερψο, φζν ε ζπλζήθε απηή ηζρχεη. Με ηε δνκή απηή 
κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ φιεο νη επαλαιήςεηο θαη γη 

απηφ ε εληνιή ΟΟ... ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ είλαη ε ζεκα-
ληηθφηεξε απφ φιεο ηηο εληνιέο επαλάιεςεο. 
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο επαλάιεςεο απηήο είλαη φηη ν 
αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ δελ είλαη γλσζηφο, νχηε 
κπνξεί λα ππνινγηζηεί πξηλ ηελ εθηέιεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

 

χληαμε 
 

 ΟΟ ζπλζήθε ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ  

   εληνιή-1 
  εληνιή-2 
  … 
  εληνιή-λ 
 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
 

Παξάδεηγκα 
 

 Άζξνηζκα  0 

 ΟΟ Άζξνηζκα <1000 ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ  

ΓΗΑΒΑΔ Α 
   Άζξνηζκα  Άζξνηζκα + Α  

 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
 

Λεηηνπξγία 
 

Διέγρεηαη ε ζπλζήθε θαη αλ είλαη Αιεζήο, εθηεινχληαη νη 
εληνιέο πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηηο ΟΟ… 
ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ θαη  ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ηε ζπλέρεηα 
ειέγρεηαη πάιη ε ζπλζήθε θαη αλ ηζρχεη, εθηεινχληαη 
πάιη νη ίδηεο εληνιέο. Όηαλ ε ινγηθή έθθξαζε γίλεη 
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Φεπδήο, ηφηε ζηακαηάεη ε επαλάιεςε θαη εθηειείηαη ε 
εληνιή κεηά ην ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. 
 
Δθφζνλ κεηά απφ θάζε επαλάιεςε ειέγρεηαη εθ λένπ ε 
ζπλζήθε, πξέπεη ππνρξεσηηθά κέζα ζην βξφρν λα 
ππάξρεη κία εληνιή, ε νπνία λα κεηαβάιεη ηελ ηηκή ηεο 
κεηαβιεηήο πνπ ειέγρεηαη κε ηε ζπλζήθε. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε ε επαλάιεςε δε ζα ηεξκαηίδεηαη θαη ζα 
εθηειείηαη ζπλερψο. 

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 2 
 

Να γξαθεί πξόγξακκα ην νπνίν δηαβάδεη από ην 
πιεθηξνιόγην κία ζεηξά κεηξήζεσλ, αθεξαίσλ κε 
κεδεληθώλ αξηζκώλ, ππνινγίδεη θαη ηππώλεη ην 
άζξνηζκα ηνπο θαζώο θαη ην κέζν ηνπο όξν. Χο ηέινο 
ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνη-
είηαη ε ηηκή 0. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άζξνηζκα 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
 ΑΚΔΡΑΗΔ: X, Άζξνηζκα, Πιήζνο 
 ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ: ΜΟ 
ΑΡΥΖ 
Πιήζνο  0 
Άζξνηζκα 0 
ΓΡΑΦΔ „Γψζε αξηζκφ‟ 
ΓΗΑΒΑΔ X 
ΟΟ X <> 0   ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 
   Άζξνηζκα Άζξνηζκα +  X 
   Πιήζνο  Πιήζνο + 1 
   ΓΡΑΦΔ „Γψζε αξηζκφ‟ 
   ΓΗΑΒΑΔ X 
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ        
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ΑΝ Πιήζνο  > 0 ΣΟΣΔ 
 ΜΟ  Άζξνηζκα / Πιήζνο  
  ΓΡΑΦΔ „Σν Άζξνηζκα είλαη: ‟, Άζξνηζκα 
  ΓΡΑΦΔ „Ο Μέζνο Όξνο είλαη: ‟, ΜΟ 
ΑΛΛΗΧ  
  ΓΡΑΦΔ „Γελ δφζεθαλ ζηνηρεία‟  
ΣΔΛΟ_ΑΝ 
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

Παξαηεξήζεηο 
 

Ζ ρξήζε ηηκψλ γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ κίαο επαλαιεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο, φπσο ζην παξάδεηγκα ε απζαίξεηε 
επηινγή ηνπ 0, είλαη ζπλήζεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 
 
Ζ ηηκή απηή νξίδεηαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή θαη 
απνηειεί κηα ζχκβαζε γηα ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
Ζ ηηκή απηή είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κελ είλαη ινγηθά 
ζσζηή γηα ην πξφβιεκα, γηα παξάδεηγκα ε ηηκή 0 
απνθιείεηαη απφ ηηο κεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηελ 
εθθψλεζε ηνπ παξαδείγκαηνο. Ζ ηηκή απηή ζπρλά 
απνθαιείηαη "ηηκή θξνπξφο". 

 
 
8.2.2 Δληνιή ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ 

 
Ζ δεχηεξε εληνιή επαλάιεςεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

ΓΛΧΑ είλαη ε εληνιή ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ. ε απηή νη 
εληνιέο ηνπ βξφρνπ εθηεινχληαη κέρξηο φηνπ ηθαλν-
πνηεζεί θάπνηα ζπλζήθε ε νπνία ειέγρεηαη ζην ηέινο 
ηεο επαλάιεςεο. 
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χληαμε 
 
 ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

   εληνιή-1 
  εληνιή-2 
  … 
  εληνιή-λ 
 ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ ινγηθή-έθθξαζε 
 

Παξάδεηγκα 
 
 ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
   ΓΗΑΒΑΔ Α 

  Άζξνηζκα Άζξνηζκα +  Α 
 ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ Άζξνηζκα >=1000 
 
Λεηηνπξγία 
 
 Δθηεινχληαη νη εληνιέο κεηαμχ ησλ 
ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ θαη ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ. ηε 
ζπλέρεηα ειέγρεηαη ε ινγηθή έθθξαζε  θαη αλ δελ 
ηζρχεη (είλαη Φεπδήο), ηφηε νη εληνιέο πνπ βξίζθνληαη 
αλάκεζα ζηηο ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ θαη 
ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ, εθηεινχληαη πάιη. Διέγρεηαη μαλά ε 
ινγηθή έθθξαζε θαη αλ δελ ηζρχεη, επαλαιακβάλεηαη ε 
εθηέιεζε ησλ ίδησλ εληνιψλ. 
 Όηαλ ε ινγηθή έθθξαζε γίλεη Αιεζήο ηφηε 
ζηακαηάεη ε επαλάιεςε θαη εθηειείηαη ε εληνιή κεηά 
απφ ηελ ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ. 
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Πνιχ ζπρλά ε ίδηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα 
γξαθεί εμίζνπ ζσζηά ρξεζηκνπνηψληαο είηε ηε δνκή 

ΟΟ...ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ είηε ηε δνκή ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ θαη 
είλαη πξνζσπηθή επηινγή ηνπ πξνγξακκαηηζηή πνηα 
απφ ηηο δπν ζα ρξεζηκνπνηήζεη.  

 
Τπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ρξήζε ηεο 

εληνιήο ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ νδεγεί ζε απινχζηεξα θαη πην 
επθνινλφεηα πξνγξάκκαηα. Γεληθά ζε πεξηπηψζεηο 
φπνπ ε επαλάιεςε ζα ζπκβεί ππνρξεσηηθά κία θνξά,  

είλαη πξνηηκφηεξε ε ρξήζε ηεο ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ. 
 

Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε φπνπ πξνηηκάηαη ε εληνιή 

ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ είλαη ζηνλ έιεγρν απνδεθηψλ ηηκψλ 
θαζψο θαη ζηελ επηινγή απφ πξνθαζνξηζκέλεο 
απαληήζεηο ή κελνχ 

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 3 
 
ην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα αο ππνζέζνπκε όηη νη 
κεηξήζεηο είλαη ππνρξεσηηθό ζεηηθνί αξηζκνί θαη όηη 
κεηά ηελ εηζαγσγή θάζε αξηζκνύ ππάξρεη ε 
εξώηεζε, αλ ζα εηζάγνπκε άιιν. Η δηαδηθαζία ζα 
ηειεηώζεη, όηαλ ε απάληεζε ζα είλαη Όρη (ν ή Ο). 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άζξνηζκα2 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
 ΑΚΔΡΑΗΔ: X, Άζξνηζκα, Πιήζνο 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ: ΜΟ 
 ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ: Δπηινγή 
 
ΑΡΥΖ 
Πιήζνο  0 
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Άζξνηζκα 0 
ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ   
 ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
  ! Έιεγρνο δεδνκέλσλ 
  ΓΡΑΦΔ „Γψζε Αξηζκφ‟ 
  ΓΗΑΒΑΔ  X 
  ΑN X <= 0  TOTE 
  ΓΡΑΦΔ „Λάζνο Αξηζκφο,         

Παξαθαιψ δψζηε    
                                                μαλά…‟ 
  ΣΔΛΟ_ΑN 
 ! Αλ ην X δελ είλαη ζεηηθφ, εηζάγνπκε   
 ! λέν αξηζκφ 
 ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ X > 0 
 Άζξνηζκα  Άζξνηζκα + X 
 Πιήζνο  Πιήζνο + 1 
 ΓΡ ΑΦΔ „Νέα κέηξεζε;‟ 
 ΓΗΑΒΑΔ  Δπηινγή 
! Αλ ε επηινγή είλαη Ο ή ν,  
! ηφηε ζηακαηάεη ε επαλάιεςε 
ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ Δπηινγή=‟Ο‟ Ή Δπηινγή= „ν‟ 
ΜΟ  Άζξνηζκα / Πιήζνο 
 ΓΡΑΦΔ „Άζξνηζκα =‟, Άζξνηζκα 
ΓΡΑΦΔ „Μέζνο Όξνο =‟, ΜΟ 
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
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Η εληνιή επαλάιεςεο ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ 
εθηειείηαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ 
κία θνξά. 

 
Πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Pascal 
 
PROGRAM  athroisma2; 
VAR  
 x, sum, count: INTEGER; 
 avg: REAL; 
 choice: CHAR; 
BEGIN 
 count:=0; sum:=0; 
 REPEAT 
  REPEAT 
  write(„Γψζε αξηζκφ‟); 
  readln(x); 
  IF  x <= 0 THEN 
   writeln(„Λάζνο αξηζκφο,      
 Γψζε μαλά..‟); 
  UNTIL x > 0; 
  sum:= sum+ x; 
  count:=count + 1; 
  write(„Νέα κέηξεζε ; ‟); 
  readln (choice); 
 UNTIL (choice=„O‟ OR choice=„o‟); 
 avg:=sum/count; 
writeln(„Άζξνηζκα: ‟,   sum:5); 
writeln(„Μέζνο φξνο: ‟,   avg:6:2); 
END. 
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8.2.3 Δληνιή ΓΙΑ.. ΑΠΟ...ΜΔΥΡΙ 
 

 

 

Ζ εληνιή ΓΗΑ...ΑΠΟ...ΜΔΥΡΗ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 
πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε εθηέιεζε 
θάπνησλ εληνιψλ γηα πξνθαζνξηζκέλν 
αξηζκφ επαλαιήςεσλ. 

 
Πνιχ ζπρλά ν αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ πνπ πξέπεη 
λα εθηειεζηνχλ, είλαη γλσζηφο απφ ηελ αξρή. Αλ θαη 
απηνχ ηνπ είδνπο νη επαλαιήςεηο κπνξνχλ λα 
αληηκεησπηζηνχλ κε ηε ρξήζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εληνιψλ επαλάιεςεο, ε ΓΛΧΑ δηαζέηεη θαη ηελ 

εληνιή ΓΙΑ. Ζ εληνιή απηή ρεηξίδεηαη κηα κεηαβιεηή, 
ζηελ νπνία αξρηθά εθρσξείηαη ε αξρηθή ηηκή. Ζ ηηκή ηεο 
κεηαβιεηήο ζπγθξίλεηαη κε ηελ ηειηθή ηηκή θαη εθφζνλ 
είλαη κηθξφηεξε απφ απηή, ηφηε εθηεινχληαη νη εληνιέο 

πνπ βξίζθνληαη ζην βξφρν (αλάκεζα ζηηο εληνιέο ΓΙΑ 

θαη ΣΔΛΟ _ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ). ηε ζπλέρεηα ε κεηαβιεηή 

ειέγρνπ απμάλεηαη θαηά ηελ ηηκή πνπ νξίδεη ην ΒΗΜΑ. 
Αλ ε λέα ηηκή είλαη κηθξφηεξε ηεο ηειηθήο, ηφηε ν βξφρνο 
εθηειείηαη μαλά. Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη 
ζπλερψο, έσο φηνπ ε ηηκή ειέγρνπ γίλεη κεγαιχηεξε ηεο 
ηειηθήο ηηκήο, νπφηε ηεξκαηίδεηαη ε επαλάιεςε θαη ην 
πξφγξακκα ζπλερίδεη κε ηελ εληνιή πνπ αθνινπζεί ην 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. 
 

Αο ζεκεησζεί φηη, αλ ε ηηκή ηνπ βήκαηνο είλαη 1, ηφηε 
κπνξεί λα παξαιεθζεί. 
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χληαμε 
 

 ΓΙΑ κεηαβιεηή ΑΠΟ ηηκή1 ΜΔΥΡΙ ηηκή2 ΜΔ_ΒΗΜΑ 

ηηκή3 

   εληνιή-1 
   εληνιή-2 
   … 
   εληνιή-λ 
 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 
 
 

Παξάδεηγκα 
 
  ΓΗΑ Αξηζκφ  ΑΠΟ 1  ΜΔΥΡΗ 100  ΜΔ_ΒΖΜΑ 2 
   Άζξνηζκα  Άζξνηζκα + Αξηζκφ   

   ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ€ 
 

Λεηηνπξγία 
Οη εληνιέο ηνπ βξφρνπ εθηεινχληαη γηα φιεο ηηο ηηκέο 
ηεο κεηαβιεηήο απφ ηελ αξρηθή ηηκή κέρξη ηελ ηειηθή 
ηηκή, απμαλφκελεο κε ηελ ηηκή ηνπ βήκαηνο. Αλ ην βήκα 
είλαη ίζν κε 1, ηφηε παξαιείπεηαη. 

 
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 4 
 

Σν παξαθάησ πξόγξακκα ππνινγίδεη ην άζξνηζκα 
ησλ πεξηηηώλ αξηζκώλ πνπ είλαη κηθξόηεξνη από ην 
100. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πεξηηηνί 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
 ΑΚΔΡΑΗΔ: Άζξνηζκα, Αξηζκφο 
ΑΡΥΖ 
 Άζξνηζκα  0 
 ΓΗΑ Αξηζκφο ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ 100 ΜΔ ΒΖΜΑ 2 
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  Άζξνηζκα  Άζξνηζκα + Αξηζκφο 
 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
 ΓΡΑΦΔ Άζξνηζκα πεξηηηψλ αξηζκψλ είλαη: ', 
Άζξνηζκα 
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
Πνιχ ζπρλά γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 
απαηηείηαη ε ρξήζε εκθσιεπκέλσλ βξφρσλ. ε απηή 
ηελ πεξίπησζε ν έλαο βξφρνο βξίζθεηαη κέζα ζηνλ 
άιιν. 

 

 

Κάζε επαλάιεςε πνπ εθηειείηαη κε 
κία εληνιή ΓΙΑ..ΑΠΟ..ΜΔΥΡΙ, κπνξεί 
λα πινπνηεζεί θαη κε ηε ρξήζε ησλ 
βαζηθώλ εληνιώλ επαλάιεςεο 
ΟΟ..ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ θαη ΜΔΥΡΙ..ΟΣΟΤ. 

 
ηε ρξήζε ησλ εκθσιεπκέλσλ βξφρσλ ηζρχνπλ 
ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη 
απζηεξά γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 
πξνγξακκάησλ. 
πγθεθξηκέλα: 

 Ο εζσηεξηθφο βξφρνο πξέπεη λα βξίζθεηαη 
νιφθιεξνο κέζα ζηνλ εμσηεξηθφ. Ο βξφρνο πνπ 
μεθηλάεη ηειεπηαίνο, πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη 
πξψηνο. 

 Ζ είζνδνο ζε θάζε βξφρν ππνρξεσηηθά γίλεηαη απφ 
ηελ αξρή ηνπ. 

 Γελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ίδηα κεηαβιεηή σο 
κεηξεηήο δχν ή πεξηζζνηέξσλ βξφρσλ πνπ ν έλαο 
βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ άιινπ. 
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ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 5 
 

Να γξαθεί πξόγξακκα ην νπνίν λα εθηππώλεη ηελ 
πξνπαίδεηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πξνπαίδεηα 
! Πξφγξακκα εθηχπσζεο ηεο  
! πξνπαίδεηαο ησλ αξηζκψλ 1 έσο 10 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
 ΑΚΔΡΑΗΔ: Α, Β, Γ 
! Α: Πνιιαπιαζηαζηένο 
! Β: Πνιιαπιαζηαζηήο 
! Γ: Γηλφκελν 
ΑΡΥΖ 
 ΓΗΑ Α ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ 10  
  ΓΗΑ Β ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ 10  
    Γ  Α * Β 
  ΓΡΑΦΔ Α, „X‟, Β, „=‟, Γ 
  ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
  ΓΡΑΦΔ ! Δηζαγσγή θελήο γξακκήο ζηελ 
εθηχπσζε 
 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

Πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Basic 
 

 „ Πξνπαίδεηα 
DEFINT A-Z 
FOR a =  1 TO 10 
 FOR  b = 1 TO 10 
  c = a * b 
  PRINT a; “x”; b; “=”; c 
 NEXT b 
 PRINT 
NEXT a 
END 
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 Αλαθεθαιαίσζε 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ νη εληνιέο πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ε ΓΛΧΑ γηα λα πινπνηήζεη ηηο βαζηθέο 
δνκέο ηεο επηινγήο θαη ηεο επαλάιεςεο. 

 
Αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη ινγηθέο εθθξάζεηο θαζψο θαη 
ν ηξφπνο πνπ δηαηππψλνληαη ζχλζεηεο ινγηθέο 
εθθξάζεηο κε ηε ρξήζε ησλ ινγηθψλ ηειεζηψλ ΟΥΗ, Ή, 
ΚΑΗ. Ζ εληνιή ΑΝ...ΣΟΣΔ πινπνηεί ηε δνκή ηεο 
επηινγήο. 

 
Ζ εληνιή απηή εκθαλίδεηαη κε πην ζχλζεηεο κνξθέο: ηελ 
εληνιή ΑΝ...ΣΟΣΔ...ΑΛΛΗΧ θαζψο θαη ηελ εληνιή 
ΑΝ...ΣΟΣΔ... ΑΛΛΗΧ_ΑΝ. Μία άιιε εληνιή επηινγήο 
πνπ ππάξρεη είλαη ε εληνιή ΔΠΗΛΔΞΔ. 

 
Οη εληνιέο επαλάιεςεο είλαη ηξεηο. Ζ εληνιή 
ΟΟ...ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ, ε εληνιή ΜΔΥΡΗΟΣΟΤ θαη ηέινο ε 
εληνιή ΓΗΑ. Ζ εληνιή ΓΗΑ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
θαζνξηζκέλν αξηζκφ επαλαιήςεσλ, ελψ ν αξηζκφο 
επαλαιήςεσλ ησλ άιισλ δχν δελ είλαη γλσζηφο εθ ησλ 
πξνηέξσλ θαη εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ ηηο 
ειέγρνπλ. Ζ εληνιή ΟΟ...ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ ειέγρεη ηε 
ζπλζήθε ζηελ αξρή ηεο επαλάιεςεο, ελψ ε εληνιή 
ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ θάλεη ηνλ έιεγρν ζην ηέινο ηεο 
επαλάιεςεο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά 

Λνγηθή έθθξαζε, Δπηινγή, Δπαλάιεςε, Βξφρνο 
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 Δξσηήζεηο Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 

1. Πνηεο είλαη νη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη κία ινγηθή 
έθθξαζε; 

2. Πνηνη είλαη νη βαζηθνί ινγηθνί ηειεζηέο;  
Αλαθέξαηε δχν παξαδείγκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπ 
θαζελφο; 

3. Πνηα είλαη ε ζχληαμε ηεο εληνιήο ΑΝ; 
4. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηεο εληνιήο ΑΝ-ΑΛΛΗΧ θαη 

ηεο ΑΝ - ΑΛΛΗΧ_ΑΝ; 
5. Ση είλαη ηα εκθσιεπκέλα ΑΝ; 
6. Πφηε ρξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή ΔΠΗΛΔΞΔ; 
7. Πνηεο νη εληνιέο επαλάιεςεο; 
8. Πνηεο νη δηαθνξέο ηεο εληνιήο ΟΟ θαη ηεο εληνιήο  

ΜΔΥΡΗ_ ΟΣΟΤ; 
9. Πψο ζπληάζζεηαη ε εληνιή ΓΗΑ; 
10. Πνηα ε βαζηθή δηαθνξά ηεο εληνιήο ΓΗΑ απφ ηηο 

άιιεο δπν εληνιέο επαλάιεςεο; 

 Βηβιηνγξαθία 

1. Κάβνπξαο, Γνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκφο κε Pascal, 
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2. Κ. Γηαινχξεο-Κ. ηαζφπνπινο, Πξνγξακκαηηζκφο ζε 
Turbo Pascal, Αζήλα, 1996. 

3. Υξ. Κνηιίαο, Ζ QuickBasic θαη νη εθαξκνγέο ηεο, 
Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ, Αζήλα, 1992. 

4. R. Shackelford, Introduction to Computing and 
Algorithms, Addison-Wesley, USA, 1998. 
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Κεθάιαην 9 

Πίλαθεο 

 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

  Μνλνδηάζηαηνη πίλαθεο  

  Πφηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πίλαθεο 

  Πνιπδηάζηαηνη πίλαθεο 

  Σππηθέο επεμεξγαζίεο πηλάθσλ 
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 Δηζαγσγή  

 
Ζ ρξήζε ησλ κεηαβιεηψλ κε δείθηεο ζηελ άιγεβξα είλαη 
έλαο ηδηαίηεξα δπλακηθφο ηξφπνο γηα ηε δηαρείξηζε 
κεγάινπ αξηζκνχ δεδνκέλσλ ηδίνπ ηχπνπ.  Οη γιψζζεο 
πξνγξακκαηηζκνχ, δαλείδνληαη ηελ έλλνηα ησλ 
κεηαβιεηψλ κε δείθηεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πίλαθεο 
γηα ηνλ ίδην ιφγν. 

 
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη έλλνηεο ηνπ 
πίλαθα θαζψο θαη νη βαζηθνί ηξφπνη επεμεξγαζίαο ηνπο 

απφ ηε ΓΛΧΑ. 
 

Παξνπζηάδνληαη νη κνλνδηάζηαηνη θαζψο θαη νη πνιχ-
δηάζηαηνη πίλαθεο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξίδνληαη θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηέινο ζπδεηνχληαη νη πιένλ 
θνηλέο δηαδηθαζίεο πάλσ ζε πίλαθεο, ε εχξεζε κεγίζηνπ 
θαη ειαρίζηνπ, ε αλαδήηεζε, ε ηαμηλφκεζε θαη ε 
ζπγρψλεπζε πηλάθσλ. 

 Γηδαθηηθνί ζηόρνη 

 
Να είλαη ζε ζέζε ν καζεηήο 

 
 Να επηιέγεη ην είδνο ηνπ πίλαθα. 

 
 Να νξίδεη ηνπο πίλαθεο ζε έλα πξφγξακκα. 
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 Να εηζάγεη, λα επεμεξγάδεηαη θαη λα ηππψλεη ηα 
ζηνηρεία ελφο πίλαθα. 

 
 Να απνθαζίδεη αλ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε πίλαθα. 

 
 Να αλαθέξεη ηηο βαζηθέο επεμεξγαζίεο ζε έλα 

πίλαθα. 
 

 Να αλαδεηά θαη λα ηαμηλνκεί ηα ζηνηρεία ελφο 
πίλαθα. 

 Πξνεξσηήζεηο 

 
 Πψο κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ πνιιά παξφκνηα 

δεδνκέλα ζηνλ ππνινγηζηή, γηα παξάδεηγκα ηα 
νλφκαηα φισλ ησλ καζεηψλ κίαο ηάμεο; 
 

 Γηα πνην ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ άιγεβξα νη 
κεηαβιεηέο κε δείθηεο; 
 

 ε πνηεο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη ε ηαμηλφκεζε 
θάπνησλ δεδνκέλσλ; 
 

 Δίλαη εχθνιε ε αλαδήηεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 
δεδνκέλνπ ζε κε ηαμηλνκεκέλα δεδνκέλα; 
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9.1   Μνλνδηάζηαηνη πίλαθεο 

 
Πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ 
ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, απιά επεμεξγάδνληαη κία 
ζεηξά δεδνκέλσλ. 

 
Γηαβάδνπλ έλα δεδνκέλν θάζε θνξά, ην εθρσξνχλ ζε 
κία κεηαβιεηή, εθηεινχλ ηνπο αληίζηνηρνπο ππνιν-
γηζκνχο θαη ζηε ζπλέρεηα επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα 
δηαδηθαζία κέρξη λα ηειεηψζνπλ φια ηα δεδνκέλα. 

 
Γηα παξάδεηγκα έλα πξφγξακκα ην νπνίν δηαβάδεη ηηο 
ζεξκνθξαζίεο δηαθφξσλ εκεξψλ ηνπ κήλα, έζησ 30, θαη 
ππνινγίδεη ηε κέζε ζεξκνθξαζία, κπνξεί πνιχ απιά λα 
γξαθεί σο εμήο 

 
….. 
χλνιν   0 
ΓΗΑ Ζκέξα ΑΠΟ  1 ΜΔΥΡΗ 30 
 ΓΗΑΒΑΔ  Θεξκνθξαζία 
 χλνιν χλνιν+Θεξκνθξαζία 
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
Μέζε  χλνιν / 30 
….. 

 
Υξεζηκνπνηψληαο ινηπφλ κφλν κία κεηαβιεηή, ηε 
κεηαβιεηή Θεξκνθξαζία, ην πξφβιεκα ιχλεηαη πνιχ 
απιά θαη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα είλαη ζχληνκν θαη 
θαηαλνεηφ. 

 
Αλ φκσο ζην πξνεγνχκελν πξφγξακκα δεηείηαη θαη ν 
αξηζκφο ησλ εκεξψλ πνπ ε ζεξκνθξαζία ήηαλ 
θαηψηεξε ηεο κέζεο, ηφηε ε ζχγθξηζε απηή πξέπεη λα 
γίλεη κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο. 

118 / 155 



Απηφ ζεκαίλεη φηη φιεο νη ζεξκνθξαζίεο πξέπεη λα 
επαλαεηζαρζνχλ γηα λα ζπγθξηζνχλ κε ηε κέζε. 
 
Μία άιιε ιχζε είλαη λα θαηαρσξεζεί θάζε ζεξκνθξαζία 
ζε δηαθνξεηηθή κεηαβιεηή, έηζη ψζηε θάζε ηηκή πνπ 
εηζάγεηαη λα δηαηεξείηαη ζηε κλήκε θαη λα κπνξεί λα 
ζπγθξηζεί κε ηε κέζε, αθνχ απηή ππνινγηζηεί. Σφηε 
φκσο πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ 30 δηαθνξεηηθέο 
κεηαβιεηέο Θεξκνθξαζία1, Θεξκνθξαζία2,..., 
Θεξκνθξαζία30. Γηα λα γξαθεί ην πξφγξακκα 
ρξεηάδνληαη ηξηάληα εληνιέο ΓΗΑΒΑΔ θαη ηξηάληα 
εληνιέο ΑΝ. 
 
Αλ θαη απηή ε ιχζε είλαη ζσζηή θαη πξαθηηθή γηα κηθξφ 
αξηζκφ δεδνκέλσλ, πξνθαλψο δελ εμππεξεηεί ηελ 
επεμεξγαζία κεγάινπ αξηζκνχ δεδνκέλσλ. 
 
Ζ θαιχηεξε ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ είλαη ε ρξήζε 
κεηαβιεηήο κε δείθηεο, έλλνηα πνπ είλαη γλσζηή απφ ηα 
καζεκαηηθά θαη πινπνηείηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ κε 

ηε δνκή δεδνκέλσλ ηνπ πίλαθα. Υξεζηκνπνηείηαη ινη-
πφλ κφλν έλα φλνκα Θεξκνθξαζία, πνπ αλαθέξεηαη θαη 
ζηηο ηξηάληα δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. 
 
Σν φλνκα ηνπ πίλαθα θαζνξίδεη κία νκάδα δηαδνρηθψλ 
ζέζεσλ ζηε κλήκε. Κάζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε κλήκεο 
θαιείηαη ζηνηρείν ηνπ πίλαθα θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ 
ηελ ηηκή ελφο δείθηε, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 9.1. 
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 ΜΝΖΜΖ  
 -  
 -  
 -  

 
26 Θεξκνθξαζία[1] 

 27 Θεξκνθξαζία[2] 

Θεξκνθξαζία -       

-  

 -  

 21 Θεξκνθξαζία[29] 

 25 Θεξκνθξαζία[30] 

 -  

 -  
 -  

 

ρ.  9.1.  Ο πίλαθαο Θεξκνθξαζία 
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Ο δείθηεο είλαη κηα κεηαβιεηή πνπ 
κπνξεί λα έρεη νπνηνδήπνηε δεθηό 
όλνκα. Δίλαη ζύλεζεο όκσο ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκό σο δείθηεο λα 
ρξεζηκνπνηνύληαη νη κεηαβιεηέο i, j, 
k.  

 
Οη πίλαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλα κφλν δείθηε γηα ηελ 

αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, νλνκάδνληαη κνλν-
δηάζηαηνη πίλαθεο. Σν φλνκα ηνπ πίλαθα κπνξεί λα 

είλαη νπνηνδήπνηε δεθηφ φλνκα ηεο ΓΛΧΑ θαη ν 
δείθηεο είλαη κία αθέξαηα έθθξαζε, ζηαζεξή ή 
κεηαβιεηή πνπ πεξηθιείεηαη κέζα ζηα ζχκβνια  [    θαη   

] . Σν ζηνηρείν Θεξκνθξαζία[2], εθθξάδεη ηε 
ζεξκνθξαζία ηεο δεχηεξεο εκέξαο, αλαθέξεηαη ζην 

δεχηεξν ζηνηρείν ηνπ πίλαθα Θεξκνθξαζία θαη έρεη ηελ 
ηηκή 27. 
 
Γεληθφηεξα ην ζηνηρείν Θεξκνθξαζία[i] αλαθέξεηαη ζην 
 i -ζηφ ζηνηρείν ηνπ πίλαθα. 
 
Κάζε πίλαθαο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηέρεη δεδν-
κέλα ηνπ ηδίνπ ηχπνπ, δειαδή αθέξαηα, πξαγκαηηθά, 
ινγηθά, ή αιθαξηζκεηηθά. Ο ηχπνο ηνπ πίλαθα δειψ-
λεηαη καδί κε ηηο άιιεο κεηαβιεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζην ηκήκα δήισζεο κεηαβιεηψλ. Δθηφο απφ ηνλ ηχπν 
ηνπ πίλαθα πξέπεη λα δειψλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρεη ή θαιχηεξα ν κεγαιχηεξνο 
αξηζκφο ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα έρεη ν ζπγθεθξηκέλνο 
πίλαθαο θαη απηφ γηα λα δεζκεπηνχλ νη αληίζηνηρεο 
ζπλερφκελεο ζέζεηο κλήκεο. 
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Γηα παξάδεηγκα 
 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
   ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ: Θεξκνθξαζία [30] 
 
ΟΡΗΜΟ  

Πίλαθαο είλαη έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ ίδηνπ ηχπνπ, ηα 
νπνία αλαθέξνληαη κε έλα θνηλφ φλνκα. Κάζε έλα απφ 
ηα αληηθείκελα πνπ απαξηίδνπλ ηνλ πίλαθα ιέγεηαη 
ζηνηρείν ηνπ πίλαθα. Η αλαθνξά ζε αηνκηθά ζηνηρεία 
ηνπ πίλαθα γίλεηαη κε ην φλνκα ηνπ πίλαθα αθνινπ-
ζνχκελν απφ έλα δείθηε. 

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 1 

 
Υξεζηκνπνηώληαο κεηαβιεηέο κε δείθηεο γηα ην 
πξνεγνύκελν παξάδεηγκα έρνπκε ην εμήο πξόγξακκα 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θεξκνθξαζίεο 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
 ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ: Θεξκνθξαζία[ 30 ], Μέζε, χλνιν 

ΑΚΔΡΑΗΔ: i, Ζκέξεο 
 

ΑΡΥΖ 
χλνιν  0 
ΓΗΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ 30 
     ΓΡΑΦΔ 'Γψζε ηε ζεξκνθξαζία' 
     ΓΗΑΒΑΔ Θεξκνθξαζία[ i ]  
     χλνιν  χλνιν + Θεξκνθξαζία[ i ]  
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
Μέζε  χλνιν / 30 
Ζκέξεο  0 
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 ΓΗΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ 30 
     ΑΝ Θεξκνθξαζία[ i ] < Μέζε ΣΟΣΔ 
         Ζκέξεο  Ζκέξεο + 1 
 ΣΔΛΟ_ΑΝ 
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
 

 ΓΡΑΦΔ 'Μέζε ζεξκνθξαζία:', Μέζε 
ΓΡΑΦΔ 'Ζκέξεο κε κηθξφηεξε ζεξκνθξαζία', Ζκέξεο 
 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 
Με ηε ρξήζε ηνπ πίλαθα, φια ηα δεδνκέλα θαηαρσξνχ-
ληαη θάησ απφ ην ίδην φλνκα κεηαβιεηήο, ζην παξά-
δεηγκα Θεξκνθξαζία. Ζ αλάγλσζε φισλ ησλ δεδν-
κέλσλ απινπνηείηαη, αθνχ είλαη κφλν κία εληνιή, 
ΓΗΑΒΑΔ Θεξκνθξαζία[ i ] ε νπνία βξίζθεηαη κέζα ζε 
έλα βξφρν θαη επαλαιακβάλεηαη φζεο θνξέο απαηηείηαη 
φπσο θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ αζξνίζκαηνο, 
χλνιν χλνιν +Θεξκνθξαζία[ i ].  
 
Οη ηηκέο κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέζεο ηηκήο δελ 
ράλνληαη, αθνχ βξίζθνληαη ζηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα θαη 
μαλαρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εχξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
εκεξψλ, πνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη κηθξφηεξε απφ ηε 
κέζε. Ο ππνινγηζκφο ησλ εκεξψλ είλαη κφλν κία 
εληνιή ΑΝ, ε νπνία βξίζθεηαη ζε έλα βξφρν θαη επαλα-
ιακβάλεηαη 30 θνξέο. 
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Ζ αλάγλσζε, ε επεμεξγαζία θαη ε 
εθηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πηλάθσλ 
γίλεηαη πάληνηε απφ βξφρνπο, νη νπνίνη 
επαλαιακβάλνληαη πξνθαζνξηζκέλν 
αξηζκφ θνξψλ, φζν είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ 
πίλαθα θαη πινπνηνχληαη θαιχηεξα ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ κε ηελ εληνιή 
επαλάιεςεο ΓΗΑ. 

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 2 
 
Να γξαθεί πξόγξακκα ην νπνίν λα ππνινγίδεη ηα 
βαζηθά ζηαηηζηηθά κεγέζε, ηε κέζε ηηκή, ηελ ηππηθή 
απόθιηζε θαη ηε δηάκεζν ηηκή Ν αθεξαίσλ αξηζκώλ, 
όπνπ ην Ν είλαη από 2 κέρξη 100. 
 
Σα δεδνκέλα εηζάγνληαη απφ ην πιεθηξνιφγην θαη 
θαηαρσξνχληαη ζηνλ πίλαθα Υ. 
 
Ζ κέζε ηηκή κ δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν  

 

N

i
i 1

X

κ
Ν




   

Ζ ηππηθή απφθιηζε 𝛔 δίλεηαη απφ ην λ ηχπν  
N

2
i

2 2i 1

X

ζ κ
Ν

 


 

 

Γηα λα βξεζεί ε δηάκεζνο ηηκή πξέπεη ππνρξεσηηθά νη 
αξηζκνί λα ηαμηλνκεζνχλ θαηά αχμνπζα ζεηξά. Σφηε 
δηάκεζνο ηηκή, είλαη ε ηηκή γηα ηελ νπνία νη κηζνί 
αξηζκνί είλαη κηθξφηεξνη θαη νη άιινη κηζνί κεγαιχηεξνη. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην πιήζνο ησλ αξηζκψλ είλαη 
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πεξηηηφ, ηφηε δηάκεζνο είλαη ν κεζαίνο, ελψ ζηελ 
πεξίπησζε πνπ είλαη άξηην, ηφηε δηάκεζνο είλαη ην 
εκηάζξνηζκα ησλ δχν κεζαίσλ αξηζκψλ. 
 
Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε ηε κέζνδν 
ηαμηλφκεζεο επζείαο αληαιιαγήο, ε νπνία παξνπ-
ζηάζηεθε ζην θεθάιαην 3. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ηαηηζηηθή 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
 ΑΚΔΡΑΗΔ: i, Ν, Υ[ 100 ], Άζξνηζκα, 
     Άζξνηζκα_2, Βνεζεηηθή 
 ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ: ΜΣ, Σππ_Απφθιηζε, Γηάκεζνο 
ΑΡΥΖ 
! Δηζαγσγή δεδνκέλσλ 
ΓΡΑΦΔ 'Γψζε ην πιήζνο ησλ αξηζκψλ (κέγηζην 100)' 
ΓΗΑΒΑΔ Ν 
ΓΗΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ Ν 
     ΓΡΑΦΔ 'Γψζε ηνλ ', i, '-ην αξηζκφ' 
     ΓΗΑΒΑΔ X[ i ] 
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
! Τπνινγηζκφο αζξνηζκάησλ  
Άζξνηζκα  0 
Άζξνηζκα_2  0 
ΓΗΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ Ν 
 Άζξνηζκα   Άζξνηζκα + X[ i ] 
 Άζξνηζκα_2   Άζξνηζκα_2 + X[ i ]^2 
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
 
! Τπνινγηζκφο κέζνπ φξνπ  
ΜΣ  Άζξνηζκα / Ν 
 
! Τπνινγηζκφο ηππηθήο απφθιηζεο 
Σππ_Απφθιηζε  Σ_Ρ( Άζξνηζκα_2 / Ν – ΜΣ^2 ) 
! Σαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα 
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ΓΗΑ i ΑΠΟ 2 ΜΔΥΡΗ Ν 
 ΓΗΑ j ΑΠΟ Ν ΜΔΥΡΗ i ΜΔ_ΒΖΜΑ -1 

     ΑΝ X[ j -1 ] > X[ j ]  ΣΟΣΔ 
    ! Αληηκεηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ j θαη  j-1 
    Βνεζεηηθή  X[ j -1 ] 
    X[ j -1 ]   X[ j] 

    X[ j ]   Βνεζεηηθή 
  ΣΔΛΟ_ΑΝ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ! j 
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ! i 

  
! Τπνινγηζκφο δηακέζνπ 
 ΑΝ N MOD 2= 0  ΣΟΣΔ 
    Γηάκεζνο  ( X[ N/2 ] + X[ N/2 +1] ) /2 
   ΑΛΛΗΧ  
   Γηάκεζνο   X[ (N+1) /2 ] 
  ΣΔΛΟ_ΑΝ 
! Δθηχπσζε απνηειεζκάησλ 
ΓΡΑΦΔ 'ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ' 
ΓΡΑΦΔ '=============='  
ΓΡΑΦΔ 'Πιήζνο ηηκψλ = ', N 
ΓΡΑΦΔ 'Μέζε ηηκή = ', ΜΣ 
ΓΡΑΦΔ 'Σππηθή απφθιηζε = ', Σππ_Απφθιηζε 
ΓΡΑΦΔ 'Γηάκεζνο = ', Γηάκεζνο 
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
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Πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Basic 
 
`ηαηηζηηθή 
DEFINT A-Z 
DIM x(100) 
 
sum = 0: sum2 = 0 
' Δηζαγσγή δεδνκέλσλ 
INPUT "N=", n 
FOR i = 1 TO n 
    PRINT "Γψζε ηνλ "; i;"-ην αξηζκφ:"; 
    INPUT "", x(i) 
NEXT i 
' Τπνινγηζκφο αζξνηζκάησλ 
FOR i = 1 TO n 
    sum = sum + x(i) 
    sum2 = sum2 + x(i)^2 
NEXT i 
mt! = sum / n   'Μέζε ηηκή 
ta! = SQR(sum2 /n - mt!^ 2) 'Σππ.Απφθι. 
'Σαμηλφκεζε πίλαθα 
FOR i = 2 TO n 
    FOR j = n TO i STEP -1 
        IF x(j-1) > x(j)  
   THEN SWAP x(j-1),x(j) 
    NEXT j 
NEXT i 
'Τπνινγηζκφο δηακέζνπ 
IF n MOD 2 = 0    THEN 
    median = ( x(n/2)+ x(n/2 +1) ) /2 
ELSE    median = x ( (n+1) /2 ) 
ENDIF 
PRINT "       ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ" 
PRINT "=====================" 
PRINT "Πιήζνο ηηκψλ       ="; n 
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PRINT "Μέζε ηηκή            ="; m! 
PRINT "Σππηθή απφθιηζε ="; ta! 
PRINT "Γηάκεζνο              ="; median 
END 
 
 

9.2   Πόηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πίλαθεο 

 
Ζ ρξήζε πηλάθσλ είλαη έλαο βνιηθφο ηξφπνο γηα ηε 
δηαρείξηζε πνιιψλ δεδνκέλσλ ηδίνπ ηχπνπ, αιιά 
ζπρλά ε ρξήζε ηνπο είλαη πεξηηηή θαη επηδήκηα ζηελ 
αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
Πέξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ, 
ππάξρνπλ θαη δχν κεηνλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε 
πηλάθσλ. 

 
Οη πίλαθεο απαηηνχλ κλήκε. Κάζε πίλαθαο δεζκεχεη απφ 
ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνιιέο ζέζεηο κλήκεο. ε 
έλα κεγάιν θαη ζχλζεην πξφγξακκα ε άζθνπε ρξήζε 
κεγάισλ πηλάθσλ κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκε θαη ζε 
αδπλακία εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
Οη πίλαθεο πεξηνξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. ην πξνεγνχκελν πξφγξακκα ηνπ 
ππνινγηζκνχ ησλ ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ, ππάξρεη 
αλψηαην φξην ζην πιήζνο ησλ αξηζκψλ ίζν κε 100. 
Απηφ γηαηί νη πίλαθεο είλαη ζηαηηθέο δνκέο θαη ην 
κέγεζνο ηνπο πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ αξρή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, ελψ παξακέλεη ππνρξεσηηθά ζηαζεξφ 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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Ζ απφθαζε γηα ηελ ρξήζε ή φρη πίλαθα γηα ηελ 
δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη θπξίσο ζέκα εκπεηξίαο 
ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 
 
Γεληθά, αλ ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη ζε έλα πξφ-
γξακκα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηε κλήκε κέρξη ην 
ηέινο ηεο εθηέιεζεο, ηφηε ε ρξήζε πηλάθσλ βνεζάεη ή 
ζπρλά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιή-
καηνο. ε άιιε πεξίπησζε κπνξεί λα απνθεχγεηαη ε 
ρξήζε ηνπο. 

 
Αο επηζηξέςνπκε ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα. 

 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέζεο ηηκήο θαη ηεο ηππηθήο 
απφθιηζεο δελ είλαη απαξαίηεην λα δηαηεξνχληαη νη 
ηηκέο ζηε κλήκε. Σν πξφγξακκα ζα δνχιεπε ην ίδην 
θαιά θαη ρσξίο ηε ρξήζε πηλάθσλ, αιιά κε ηε ρξήζε 
κίαο θαη κφλν κεηαβιεηήο. Ο ππνινγηζκφο φκσο ηεο 
δηάκεζεο ηηκήο, πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 
δεδνκέλσλ, απαηηεί ηε ρξήζε πίλαθα. Αλ ινηπφλ ην 
πξφβιεκα απαηηνχζε κφλν ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ 
φξνπ θαη ηεο ηππηθήο απφθιηζεο, ζα ήηαλ πξνηηκφηεξε 
κία ιχζε ρσξίο ηε ρξήζε πηλάθσλ. 

 
 

9.3   Πνιπδηάζηαηνη πίλαθεο 

 
ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα ππήξραλ 30 ηηκέο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο, κία γηα θάζε εκέξα ηνπ κήλα θαη γηα ηελ 
επίιπζή ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο πίλαθαο 30 ζέζεσλ, 
ν πίλαθαο Θεξκνθξαζία. Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηηο 
ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα θάζε εκέξα κίαο πφιεο θαη 
ν δείθηεο δείρλεη ηελ εκέξα. 
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Έζησ φηη νη ζεξκνθξαζίεο δίλνληαη απφ ηνλ παξαθάησ 
πίλαθα. 
 

ΖΜΔΡΑ 
ΠΟΛΖ 

1 2 … 10 

1 25 21 … 32 

2 26 22 … 31 

… … … … … 

30 27 23 … 30 

 
 Ο πίλαθαο απηφο έρεη ηηο ζεξκν-
θξαζίεο γηα 30 εκέξεο αιιά γηα δέθα 
δηαθνξεηηθέο πφιεηο, δειαδή 
ππάξρνπλ ζπλνιηθά 300 ηηκέο 
ζεξκνθξαζίαο. Γηα λα θαζνξηζηεί 
θάζε ζηνηρείν δελ αξθεί κφλν έλαο 
δείθηεο, αιιά απαηηνχληαη δχν 
δείθηεο, ν έλαο γηα ηελ εκέξα θαη ν 

δεχηεξνο γηα ηελ πφιε. Γηα παξάδεηγκα ε πξψηε πφιε 
ηελ ηξηαθνζηή εκέξα είρε ζεξκνθξαζία 27. 

 
Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζεξκνθξαζηψλ κπνξεί λα ρξε-
ζηκνπνηεζεί έλαο δηζδηάζηαηνο πίλαθαο, ζηνλ νπνίν ν 
πξψηνο δείθηεο δείρλεη ηε γξακκή (ζην παξάδεηγκα ηελ 
εκέξα) θαη ν δεχηεξνο ηε ζηήιε (ηελ πφιε). Σν ζηνηρείν 
Θεξκνθξαζία [30,1] έρεη ηελ ηηκή 27. 

 
ηελ γεληθή πεξίπησζε θάζε ζηνηρείν ηνπ πίλαθα είλαη 
ην ζηνηρείν Θεξκνθξαζία [ i, j ] θαη αλαθέξεηαη ζηε 
ζεξκνθξαζία ζηελ i γξακκή θαη ηελ j ζηήιε, φπνπ ην i 
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παίξλεη ηηκή απφ 1 έσο 30 θαη ην j απφ 1 έσο 10. Ο πίλα-
θαο Θεξκνθξαζία είλαη έλαο δηζδηάζηαηνο πίλαθαο 
30X10. 

 
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 3 
 
Να γξαθεί πξόγξακκα πνπ λα ππνινγίδεη ηε κέζε 
ζεξκνθξαζία θάζε πόιεο γηα ηνλ πξνεγνύκελν 
πίλαθα ζεξκνθξαζηώλ (δίδνληαη 30 ζεξκνθξαζίεο 10 
πόιεσλ). Δπίζεο, γηα θάζε πόιε, λα ππνινγίδεη πόζεο 
εκέξεο ε ζεξκνθξαζία ήηαλ θαηώηεξε από ηελ 
αληίζηνηρε κέζε. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θεξκνθξαζίεο_2 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
 ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ: Θεξκνθξαζία[30,10],   Μέζε[10] 
 ΑΚΔΡΑΗΔ: i, j, Ζκέξεο, χλνιν 
ΑΡΥΖ 
! ' Δηζαγσγή δεδνκέλσλ 
ΓΗΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ 30 
 ΓΗΑ j ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ 10 
     ΓΡΑΦΔ „Γψζε ηε ζεξκνθξαζία‟,i,j 
         ΓΗΑΒΑΔ Θεξκνθξαζία [ i, j ]  
 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
! ' Τπνινγηζκνί 
ΓΗΑ j ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ 10 
 χλνιν  0 
 ΓΗΑ  i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ 30 
  χλνιν  χλνιν + Θεξκνθξαζία[i,j] 
 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
 Μέζε [ j ]  χλνιν / 30 
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
ΓΗΑ j ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ 10 
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 Ζκέξεο  0 
 ΓΗΑ  i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ 30 
     ΑΝ Θεξκνθξαζία[i,j] < Μέζε[j] ΣΟΣΔ 
         Ζκέξεο  Ζκέξεο + 1 
      ΣΔΛΟ_ΑΝ 
 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
 ΓΡΑΦΔ ‘Μέζε ζεξκνθξαζία ‟, j, πφιεο:‟, Μέζε[ j ] 
 ΓΡΑΦΔ „Ζκέξεο κε κηθξφηεξε ζεξκνθξαζία‟,  Ζκέξεο 
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

 

 

Ζ αλάγλσζε, ε επεμεξγαζία θαζψο 
θαη ε εθηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ 
πνιπδηάζηαησλ πηλάθσλ γίλεηαη 
πάληνηε απφ βξφρνπο, νη νπνίνη 
πινπνηνχληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 
κε εκθσιεπκέλεο εληνιέο επαλάιεςεο 
ΓΗΑ. 

 

Πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Pascal 
 
PROGRAM  poleis; 
VAR  
 temperature: array[1..30,1..10] OF     
       REAL; 
 ave: array [1..10] OF REAL; 
 total: REAL; 
 i, j, days: INTEGER; 
BEGIN 
 FOR i:= 1 TO 30 DO 
  FOR j:=1 TO 10 DO 
 BEGIN 

  write(„Γψζε ηε ζεξκνθξαζία: ‟,i,„  ‟, j); 
  readln (temperature[ i, j ]); 
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 END; 
FOR j:= 1 TO 10 DO 
 BEGIN 
  total:=0; 
  FOR i:= 1 TO 30 DO 
      total:=total  +temperature[i, j]; 
  ave[ j ]:= total/30; 
 END; 
 FOR j:= 1 TO 10 DO 
 BEGIN 
   days:=0; 
   FOR i:= 1 TO 30 DO 
    IF temperature[i, j] < ave[ j ] THEN 
     days:=days +1; 
   writeln („Μέζε ζεξκνθξαζία :‟,i,    

  „  πφιεο ‟, ave[ j ]:4:1); 
  writeln („Ζκέξεο κε κηθξφηεξε     
  ζεξκνθξαζία :‟,days);  

 END; 
END. 

 
Δθηφο απφ κνλνδηάζηαηνπο θαη δηζδηάζηαηνπο πίλαθεο 
ππάξρνπλ πίλαθεο κε πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο: 
ηξηζδηάζηαηνη, ηεηξαδηάζηαηνη θαη γεληθά πνιπδηάζηα-
ηνη, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δεηθηψλ πνπ ρξεζηκν-
πνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ. Χζηφζν ηα 
πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνληαη κε ηε 
ρξήζε πηλάθσλ κνλνδηάζηαησλ ή δηζδηάζηαησλ.  
 
ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα έζησ φηη έρνπκε 
ζεξκνθξαζίεο γηα θάζε κία πφιε, γηα θάζε εκέξα αιιά 
θαη γηα θάζε έηνο. Σφηε θάζε ζηνηρείν ρξεηάδεηαη ηξεηο 
δείθηεο. Έλαλ πνπ ζα δείρλεη ην έηνο, έλαλ πνπ ζα 
δείρλεη ηελ πφιε θαη έλαλ πνπ ζα δείρλεη ηελ εκέξα. Γηα 
παξάδεηγκα ε ζεξκνθξαζία ηεο πξψηεο εκέξαο, ηεο 
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πξψηεο πφιεο θαη ηνπ πξψηνπ έηνπο είλαη 25 θαη είλαη 
ην ζηνηρείν Θεξκνθξαζία [1, 1, 1]. 
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ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 4 
 

Να γξαθεί πξόγξακκα ην νπνίν: 
 
 α. Να δηαβάδεη ηα νλόκαηα δέθα θηλεκαηνγξάθσλ 

θαη ηηο αληίζηνηρεο εηζπξάμεηο ηνπο γηα θάζε 
εκέξα κηαο εβδνκάδαο. 

β.  Να ππνινγίδεη θαη λα εθηππώλεη ην άζξνηζκα ησλ 
εηζπξάμεσλ θάζε θηλεκαηνγξάθνπ, θαζώο θαη 
ηνλ θηλεκαηνγξάθν κε ηε κέγηζηε ζπλνιηθή 
είζπξαμε. 

 γ. Να ππνινγίδεη θαη λα εθηππώλεη ην άζξνηζκα ησλ 
εηζπξάμεσλ θάζε εκέξαο, θαζώο θαη ηελ εκέξα 
κε ηε κέγηζηε ζπλνιηθή είζπξαμε. 

 
Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξέπεη λα ρξεζη-
κνπνηεζνχλ δχν πίλαθεο. Ο πξψηνο ζα πεξηέρεη κφλν 
ηα νλφκαηα ησλ θηλεκαηνγξάθσλ, ζα είλαη δειαδή έλαο 
κνλνδηάζηαηνο πίλαθαο ραξαθηήξσλ κε δέθα γξακκέο. 
Ο δεχηεξνο ζα πεξηέρεη ηηο εηζπξάμεηο, ζα είλαη έλαο 
πίλαθαο δηζδηάζηαηνο αθεξαίσλ αξηζκψλ κε δέθα 
γξακκέο, κία γηα θάζε θηλεκαηνγξάθν θαη επηά ζηήιεο, 
κία γηα θάζε εκέξα. 
 
Σν πξφγξακκα νπζηαζηηθά απνηειείηαη απφ ηξία 
ηκήκαηα: 

1 Σελ αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ θαηαρψ-

ξεζή ηνπ ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο, Ολφκαηα θαη 

Δηζπξάμεηο. 
2 Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζπξάμεσλ αλά 

θηλεκαηνγξάθν θαη ηελ εχξεζε ηεο κέγηζηεο 
ζπλνιηθήο είζπξαμεο, δειαδή ηνπ αζξνίζκαηνο 
ησλ γξακκψλ ηνπ πίλαθα. 
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3 Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζπξάμεσλ αλά 
εκέξα θαη ηελ εχξεζε ηεο κέγηζηεο ζπλνιηθήο 
είζπξαμεο, δειαδή ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ζηειψλ 
ηνπ πίλαθα. 
 

Πξνζέμηε ηηο δηαθνξέο ηνπ δεχηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ 
ηκήκαηνο. Καη νη δχν ρξεζηκνπνηνχλ δχν εκθσιεπ-
κέλνπο βξφρνπο, έλα γηα ηηο γξακκέο θαη έλα γηα ηηο 
ζηήιεο αιιά ζε δηαθνξεηηθή ζεηξά. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κηλεκαηνγξάθνη  
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
ΑΚΔΡΑΗΔ: Δηζπξάμεηο [ 10,7] ,i,j, Άζξνηζκα, Μέγηζην, 
Θέζε 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ: Ολφκαηα[10]  
ΑΡΥΖ 

! Δηζαγσγή δεδνκέλσλ θαη εθρώξεζε ηνπο ζε δύν 
πίλαθεο  
ΓΗΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ 10 

ΓΡΑΦΔ 'Γψζε ην φλνκα ηνπ ',i,' 
θηλεκαηνγξάθνπ'  
ΓΗΑΒΑΔ Ολφκαηα[i]  
ΓΗΑ j ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ 7 

ΓΡΑΦΔ 'Γψζε ηελ  'j,'-ε είζπξαμε'  
ΓΗΑΒΑΔ Δηζπξάμεηο[i,j]  

    ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ  
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

!Άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα Δηζπξάμεηο 
αλά γξακκή 
!θαη ππνινγηζκόο ηνπ κέγηζηνπ αζξνίζκαηνο 

Μέγηζην  0 
ΓΗΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ 10 
Άζξνηζκα  0  
ΓΗΑ j ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ 7 
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Άζξνηζκα  Άζξνηζκα+Δηζπξάμεηο [i,j] 
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

ΓΡΑΦΔ 'πλνι. είζπξαμε ',Ολφκαηα[i], '='  , Άζξνηζκα  
ΑΝ Μέγηζην < Άζξνηζκα ΣΟΣΔ  
Μέγηζην  Άζξνηζκα  
ζέζε  i  
ΣΔΛΟ_ΑΝ  
ΣΔΛΟ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
ΓΡΑΦΔ 'Μέγ.ζπλνι.είζπξαμε ',Μέγηζην, 'ζηνλ 
',Ολφκαηα[Θέζε]  

!Άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα Δηζπξάμεηο 
αλά ζηήιε  
!θαη ππνινγηζκόο ηνπ κέγηζηνπ αζξνίζκαηνο  
Μέγηζην  0  
ΓΗΑ j ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ 7  
Άζξνηζκα  0  
ΓΗΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΗ 10 

Άζξνηζκα  Άζξνηζκα + Δηζπξάμεηο[i,j]  
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

ΓΡΑΦΔ 'πλνι. είζπξαμε',j, '-εο εκέξαο = ', Άζξνηζκα  
ΑΝ Μέγηζην < Άζξνηζκα ΣΟΣΔ  
Μέγηζην  Άζξνηζκα  
ζέζε  j  
    ΣΔΛΟ_ΑΝ  
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
ΓΡΑΦΔ 'Μέγ.ζπλ.είζπξαμε ',Μέγηζην, 'ηελ ',Θέζε, '-ε 
εκέξα'  
ΣΔΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

Πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Pascal 
PROGRAM cinemas;  
VAR 

i,j,k,max,sum:INTEGER; 
tickets:ARRAY[1..10,1..7] OF INTEGER; 
name:ARRAY [1..10] OF STRING; 
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BEGIN 
FOR i:=1 TO 10 do BEGIN 
write ('Γψζε ην φλνκα : ');  
readln (name[i]);  
FOR j:=1 TO 7 DO  

BEGIN 
write ('Γψζε ηελ ' j,' ε είζπξαμε : '); 
readln(tickets[i,j]);  

     END; 
END; 
max:=0; 
FOR i:=1 TO 10 DO  
BEGIN 
sum:=0; 
FOR j:=1 TO 7 DO 
sum:=sum+tickets[i,j]; 
writeln('χλνιν ', name[i],' = ', sum); 
IF max<sum THEN 
BEGIN 

max:=sum;  
k:=i; 

END; 
END; 
writeln ('Μέγηζην ', max, ' ζηνλ ', name[k]); 
max:=0; 
FOR j:=1 TO 7 DO 
BEGIN 
sum:=0; 
FOR i:=1 TO 10 DO 
sum:=sum+tickets[i,j]; 
writeln('χλνιν  ',j'εκέξαο =', sum); 
IF max<sum THEN 
BEGIN 
max:=sum;  
k:=j; 
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END; 
END; 
writeln ('Μέγηζην ', max, ' ηελ ', k); 
END. 

 
 

9.4   Σππηθέο επεμεξγαζίεο πηλάθσλ 

 
Σα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ πίλαθεο 
πνιχ ζπρλά απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο επεμεξγαζίεο ζηα 
ζηνηρεία ηνπ πίλαθα. Οη ηππηθέο απηέο επεμεξγαζίεο 
είλαη: 

 

 Τπνινγηζκφο αζξνηζκάησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
πίλαθα. 

 

 Δχξεζε ηνπ κέγηζηνπ ή ηνπ ειάρηζηνπ 
ζηνηρείνπ. 

 

 Σαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα. 
 

 Αλαδήηεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ πίλαθα. 
 

 πγρψλεπζε δχν πηλάθσλ. 
 
Μεξηθέο απφ απηέο ηηο επεμεξγαζίεο παξνπζηάζηεθαλ 
ήδε ζηα παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. Γηα ηηο 
δηαδηθαζίεο ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηεο αλαδήηεζεο έρνπλ 
παξνπζηαζηεί κεξηθνί αιγφξηζκνη, νη νπνίνη αλαπηχ-
ρζεθαλ ζην αληίζηνηρν θεθάιαην ησλ αιγνξίζκσλ, 
φπνπ ζπδεηήζεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 
κεηνλεθηήκαηα ηνπο. 

 
πλνπηηθά έρνπκε: 
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Τπνινγηζκφο αζξνηζκάησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα. 
 

Πνιχ ζπρλά απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ αζξνίζκαηνο 
ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα πνπ έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 
γηα παξάδεηγκα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζηήιε ή ζηελ ίδηα 
γξακκή. Σα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε 
απηφ ην θεθάιαην απαηηνχζαλ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
αζξνηζκάησλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα ηφζν αλά 
γξακκή φζν θαη αλά ζηήιε. 
 

Δχξεζε ηνπ κέγηζηνπ ή ηνπ ειάρηζηνπ ζηνηρείνπ. 
 

Ζ εχξεζε ηνπ κέγηζηνπ ή ηνπ ειάρηζηνπ ζηνηρείνπ ελφο 
πίλαθα παξνπζηάζηεθε ζηα πξνεγνχκελα παξαδείγ-
καηα. Αλ ν πίλαθαο δελ είλαη ηαμηλνκεκέλνο, ηφηε 
πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ ηα ζηνηρεία έλα πξνο έλα, γηα λα 
βξεζεί ην κέγηζην ή ην ειάρηζην. Αλ ν πίλαθαο είλαη 
ηαμηλνκεκέλνο, ηφηε πξνθαλψο ην κέγηζην θαη ην 
ειάρηζην βξίζθνληαη ζηα δχν αθξηαλά ζηνηρεία ηνπ 
πίλαθα. 
 

Σαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα. 
 

ην θεθάιαην 3 αλαθέξζεθε ε κέζνδνο ηαμηλφκεζεο ηεο 
επζείαο αληαιιαγήο, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην 
παξάδεηγκα 2. 

 
Ζ κέζνδνο απηή είλαη απφ ηηο απινχζηεξεο αιιά δελ 
είλαη ε πην απνδνηηθή. Τπάξρνπλ πνιιέο άιιεο κέζνδνη 
ηαμηλφκεζεο θαζψο θαη παξαιιαγέο απηψλ. 

 
Ζ επηινγή ηνπ θαιχηεξνπ αιγφξηζκνπ εμαξηάηαη θπξίσο 
απφ ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα θαη ηελ 
αξρηθή ηνπο δηάηαμε, αλ δειαδή ν πίλαθαο είλαη ηειείσο 
αηαμηλφκεηνο ή κεξηθψο ηαμηλνκεκέλνο. 
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Αλαδήηεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ πίλαθα. 
Γχν είλαη νη πιένλ δηαδεδνκέλνη αιγφξηζκνη αλα-
δήηεζεο: 

 

1 Ζ ζεηξηαθή αλαδήηεζε 
 

2 Ζ δπαδηθή αλαδήηεζε 
 

Ζ ζεηξηαθή κέζνδνο αλαδήηεζεο είλαη ε πην απιή, αιιά 
θαη ε ιηγφηεξε απνηειεζκαηηθή κέζνδνο. Υξεζηκνπνη-
είηαη φκσο ππνρξεσηηθά γηα πίλαθεο πνπ δελ είλαη 
ηαμηλνκεκέλνη. Αληίζεηα ε δπαδηθή αλαδήηεζε ρξεζη-
κνπνηείηαη κφλν ζε ηαμηλνκεκέλνπο πίλαθεο θαη είλαη 
ζαθψο απνδνηηθφηεξε απφ ηε ζεηξηαθή κέζνδν. 

 

πγρψλεπζε δχν πηλάθσλ. 
 

Ζ ζπγρψλεπζε είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζε 
πίλαθεο. 

 

θνπφο ηεο είλαη ε δεκηνπξγία απφ ηα ζηνηρεία δπν (ή 
πεξηζζφηεξσλ) ηαμηλνκεκέλσλ πηλάθσλ ελφο άιινπ, 
πνπ είλαη θαη απηφο ηαμηλνκεκέλνο. 
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 Αλαθεθαιαίσζε 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ νη πίλαθεο θαη πψο 
ε ΓΛΧΑ ρεηξίδεηαη ηνπο πίλαθεο. Ο πίλαθαο είλαη κία 
νκάδα κεηαβιεηψλ ηδίνπ ηχπνπ πνπ αλαθέξνληαη κε 
έλα θνηλφ φλνκα θαη απνζεθεχνληαη ζε δηαδνρηθέο 
ζέζεηο ζηε κλήκε. Γηα ηελ πξφζβαζε ζε έλα αηνκηθφ 
ζηνηρείν ηνπ πίλαθα πξέπεη λα γξαθεί ην φλνκα ηνπ 
πίλαθα αθνινπζνχκελν απφ έλα δείθηε (κεηαβιεηή ή 
ζηαζεξά). Οη πίλαθεο κπνξεί λα είλαη κνλνδηάζηαηνη, 
δηζδηάζηαηνη ή γεληθφηεξα πνιπδηάζηαηνη. Ο αξηζκφο 
ησλ δεηθηψλ θαζνξίδεη ηε δηάζηαζε ηνπ πίλαθα. Ζ 
επεμεξγαζία πηλάθσλ γίλεηαη ζπλήζσο κε ηε ρξήζε 
εληνιψλ ΓΗΑ. 
 
Οη ηππηθέο επεμεξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζε πίλαθεο 
πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαδήηεζε, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηε 
ζπγρψλεπζε πηλάθσλ. Γηα απηέο ηηο επεμεξγαζίεο 
έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηνί αιγφξηζκνη θαη ε κειέηε ηνπο 
απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο 
αιγνξηζκηθήο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά 

Μεηαβιεηή κε δείθηε, Πίλαθαο, ηνηρείν πίλαθα, 
Αλαδήηεζε, Σαμηλφκεζε, πγρψλεπζε 
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 Δξσηήζεηο Θέκαηα γηα ζπδήηεζε 

1. Ση νλνκάδεηαη πίλαθαο; 
2. Γηα πνην ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαη νη πίλαθεο; 
3. Ση κπνξεί λα είλαη νη δείθηεο ησλ πηλάθσλ; 
4. Πνηα ε δηαθνξά ηνπ πίλαθα θαη ηνπ ζηνηρείνπ ελφο 

πίλαθα; 
5. Πνχ νξίδεηαη ε δηάζηαζε ηνπ πίλαθα; 
6. Ση είδνπο δνκή είλαη ν πίλαθαο; 
7. Πνηνη πίλαθεο νλνκάδνληαη κνλνδηάζηαηνη; 
8. Γψζε έλα παξάδεηγκα ελφο ηξηζδηάζηαηνπ πίλαθα.  
9. Πνχ απνζεθεχνληαη ηα ζηνηρεία ελφο πίλαθα; 
10. Πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο πηλάθσλ; 
11. Πνηεο νη ηππηθέο επεμεξγαζίεο πίλαθα; 
12. Πνηνη είλαη νη πην δηαδεδνκέλνη αιγφξηζκνη 

αλαδήηεζεο; Πνηεο νη δηαθνξέο ηνπο; 
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3. Υξ. Κνίιηαο, Ζ QuickBasic θαη νη εθαξκνγέο ηεο, 
Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ, Αζήλα, 1992. 

4. R. Shackelford, Introduction to Computing and 
Algorithms, Addison-Wesley, USA,1998. 

5. S. Leestma-L.Nyhoff, Turbo Pascal, Programming and 
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6. N. Wirth, Systematic Programming: An introduction, 
Prentice Hall, 1973. 

 

Γηαδίθηπν 
 
http://qbasic.com/ 
Πεξηέρεη εθπαηδεπηηθφ νδεγφ, θψδηθα πνιιψλ 
αζθήζεσλ θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Qbasic. 
 
Δπίζεο ζην δηαδίθηπν παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ 
νκάδεο λέσλ (Usenet), ζρεηηθέο κε ηηο γιψζζεο 
πξνγξακκαηηζκνχ. 
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