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Εξεταστέα Ύλη 2015 -2016

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ(ΑΕΠΠ)
Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής Από το βιβλίο
«Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»
της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ .Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι.
Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, Έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) "Διόφαντος".

2.Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων
2.1 Τι είναι αλγόριθμος.
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.
2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου.
2.4.1 Δομή ακολουθίας.
2.4.2 Δομή Επιλογής.
2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται η εντολή πολλαπλής επιλογής
"Επίλεξε")
2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες.
2.4.5 Δομή Επανάληψης.
3.Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
3.2Αλγόριθμο ι+ Δομές Δεδομένων =Προγράμματα
3.3 Πίνακες
3.4 Στοίβα
3.5 Ουρά
3.6 Αναζήτηση
3.7 Ταξινόμηση
6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό
6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.
6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων.
6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος.
6.4.2 Τμηματικός προγραμματισμός.
6.4.3 Δομημένος προγραμματισμός.
6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα.
7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού.
7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.
7.2 Τύποι δεδομένων.
7.3 Σταθερές.
7.4 Μεταβλητές.
7.5 Αριθμητικοί τελεστές.
7.6 Συναρτήσεις.
7.7 Αριθμητικές εκφράσεις.
7.8 Εντολή εκχώρησης.
7.9 Εντολές εισόδου--‐εξόδου.
7.10 Δομή προγράμματος.
8. Επιλογή και επανάληψη
8.1 Εντολές Επιλογής
8.1.1 Εντολή ΑΝ
8.2 Εντολές επανάληψης
8.2.1 Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
8.2.3 Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ
9. Πίνακες
9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες.
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9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες.
9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες.
9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.
10.Υποπρογράμματα
10.1 Τμηματικός προγραμματισμός.
10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων.
10.3 Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.
10.4 Παράμετροι.
10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις.
10.5.1Ορισμός και κλήση συναρτήσεων.
10.5.2Ορισμός και κλήση διαδικασιών.
10.5.3Πραγματικές και τυπικές παράμετροι.
10.6 Εμβέλεια μεταβλητών – σταθερών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
● Οι Αλγόριθμοι να υλοποιούνται σε αμιγώς προγραμματιστικό περιβάλλον και
συγκεκριμένα
αυτό της ΓΛΩΣΣΑΣ.
● Επισκόπηση της έννοιας του αλγορίθμου, των χαρακτηριστικών του και των τρόπων
αναπαράστασής

του,

και

εισαγωγή

στα

χαρακτηριστικά

των

γλωσσών

προγραμματισμού και ειδικά της ΓΛΩΣΣΑΣ.

● Οι βασικές αλγοριθμικές δομές του κεφαλαίου 2 (ακολουθίας, επιλογής και
επανάληψης) να διδαχθούν συνοπτικά και παράλληλα με το κεφάλαιο 7 και 8 στην
κατεύθυνση της κάλυψης τυχόν γνωσιακών κενών από την προηγούμενη τάξη, με τις
ασκήσεις να υλοποιούνται απ’ ευθείας σε ΓΛΩΣΣΑ.

● Στο κεφάλαιο 3:
○ Να προστεθούν ασκήσεις στη στοίβα και ουρά που επίσης θα υλοποιηθούν
απ’ ευθείας σε ΓΛΩΣΣΑ. και με την πρόσθεση της ενότητας 3.9 που θα διδαχθεί.

○ Οι δυναμικές δομές της ενότητας 3.9 (λίστες, δένδρα, γράφοι) να
διδαχθούν αποκλειστικά ως θεωρία.

○ Οι πίνακες να διδαχθούν παράλληλα με το κεφάλαιο 9 με τις ασκήσεις
να υλοποιούνται απ’ ευθείας σε ΓΛΩΣΣΑ.

○ Εισάγονται νέοι αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης σε πίνακες.
● Στο κεφάλαιο 5 να διδαχθούν οι ενότητες 5.1 (επίδοση αλγορίθμων), και 5.3
(πολυπλοκότητα αλγορίθμων). Η έννοια της επίδοσης να εξεταστεί με αναφορά
στους αλγορίθμους αναζήτησης και ταξινόμησης. Η πολυπλοκότητα αλγορίθμων θα
διδαχθεί θεωρητικά με παραδείγματα και σε σύνδεση με την επίδοση χωρίς οι
μαθητές να εμπλακούν σε ασκήσεις υπολογισμού της τάξης Ο ενός αλγορίθμου.

Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου

Σελίδα 4

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Κεφ. 2ο Βασικές έννοιες αλγορίθμων
1.Αλγόριθμος

(Ορισμός) Είναι μία
•πεπερασμένη σειρά ενεργειών,
•αυστηρά καθορισμένων και
•εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που
•στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος
Η σειρά – αλληλουχία των ενεργειών δεν είναι μοναδική.
Η έννοια του αλγορίθμου δεν συνδέεται αποκλειστικά με έννοιες της πληροφορικής.

2. Απαραίτητα κριτήρια αλγορίθμων

(πρέπει να τα ικανοποιεί κάθε αλγόριθμος):
Είσοδος: Καμία , μία ή περισσότερες τιμές δεδομένων πρέπει να δίνονται ως είσοδος.
Η περίπτωση που δεν δίνονται τιμές δεδομένων εμφανίζεται όταν: ο αλγόριθμος
δημιουργεί και επεξεργάζεται κάποιες πρωτογενείς τιμές με την βοήθεια συναρτήσεων
παραγωγής τυχαίων αριθμών ή με την βοήθεια άλλων απλών εντολών.
Έξοδος: Ο αλγόριθμος πρέπει να δημιουργεί τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα προς τον
χρήστη ή προς ένα άλλο αλγόριθμο.
Καθοριστικότητα: Κάθε εντολή πρέπει να καθορίζεται χωρίς αμφιβολία για τον
τρόπο εκτέλεσής της. Πχ μία εντολή ζ  χ / ψ πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν της το
γεγονός ότι μπορεί το ψ να είναι μηδέν.
Περατότητα: Ο αλγόριθμος πρέπει να τελειώνει μετά από πεπερασμένα βήματα. Αν
δεν τελειώνει μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό βημάτων δεν είναι αλγόριθμος αλλά
υπολογιστική διαδικασία.
Αποτελεσματικότητα: Κάθε εντολή ενός αλγορίθμου πρέπει να είναι απλή και
εκτελέσιμη (δεν αρκεί να έχει οριστεί).

3.Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων

Ελεύθερο κείμενο (Free text): Αποτελεί τον πιο
ανεπεξέργαστο και αδόμητο τρόπο παρουσίασης. Υπάρχει
κίνδυνος να οδηγήσει σε μη εκτελέσιμη παρουσίαση,
παραβιάζοντας το τελευταίο χαρακτηριστικό των αλγορίθμων
το κριτήριο της αποτελεσματικότητας.
Διαγραμματικές τεχνικές (diagramming techniques):
Αποτελούν ένα γραφικό τρόπο αναπαράστασης. Μια τεχνική
(από τις πιο παλιές και γνωστές ) είναι το διάγραμμα ροής
(Flow Chart). Η χρήση διαγρ. τεχνικών δεν είναι η καλύτερη
λύση, γι’ αυτό εμφανίζονται όλο και σπανιότερα στην
βιβλιογραφία και στην πράξη.
Φυσική γλώσσα κατά βήματα (natural language):
Μοιάζει με το Ελεύθερο κείμενο απλά είναι κατά
βήματα. Κίνδυνος να παραβιαστεί το κριτήριο της
καθοριστικότητας.
Κωδικοποίηση (coding): Δηλαδή με ένα πρόγραμμα
γραμμένο είτε με μία ψευδογλώσσα είτε σε κάποιο
προγραμματιστικό περιβάλλον που όταν εκτελεσθεί θα
δώσει τα ίδια αποτελέσματα με τον αλγόριθμο.

Αρχή

Τέλος

Εκτέλεση
Πράξεων
Είσοδος
Έξοδος

Συνθήκη

Αληθής

Ψευδής

4.Διάγραμμα ροής

Είναι στην ουσία μία διαγραμματική τεχνική {βλέπε
παραπάνω}.
Αποτελείται από ένα σύνολο γεωμετρικών σχημάτων, όπου το
καθένα δηλώνει μία συγκεκριμένη ενέργεια ή λειτουργία.
Τα σχήματα ενώνονται μεταξύ τους με βέλη που δηλώνουν την σειρά εκτέλεσης των
ενεργειών αυτών. Τα κυριότερα σχήματα είναι τα εξής:
Έλλειψη: Η αρχή και το τέλος του αλγορίθμου.

Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου

Σελίδα 5

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ρόμβος: Μία συνθήκη με δύο εξόδους ανάλογα με την τιμή της. {αληθής - ψευδής}
Ορθογώνιο: Η εκτέλεση μίας ή περισσοτέρων πράξεων.
Πλάγιο παρ/μο: Η είσοδος δεδομένων και η έξοδος αποτελεσμάτων του αλγορίθμου.

5.Στοιχεία αλγορίθμου

Ένας αλγόριθμος διαμορφώνεται από τα παρακάτω :
•Τελεστέοι
•Τελεστές
•Εκφράσεις
•Εντολές
{Αναλυτικότερα:}

6.Τελεστέοι (operands)

•Σταθερές(constants): Προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν αμετάβλητες σε όλη
τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός αλγορίθμου.
•Μεταβλητές(variables):
Είναι
ένα
αντικείμενα
{δηλαδή
λέξεις..}
που
χρησιμοποιούνται για να παραστήσουν στοιχεία δεδομένων. Η διαφορά τους από τις
σταθερές είναι ότι δέχονται μία τιμή που μπορεί να αλλάξει κατά την εκτέλεση ενός
αλγορίθμου.
Οι τελεστέοι (μεταβλητές-σταθερές) διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το είδος
των τιμών που μπορούν να λάβουν.
{βλέπε για αντιπαραβολή το κεφάλαιο 7 όπου οι κατηγορίες είναι τέσσερις}
•Αριθμητικοί:
Είναι ακέραιες τιμές ή πραγματικές
πχ 12, 3.14, -19.99, κλπ
•Αλφαριθμητικοί:
Αποτελούνται από σειρές χαρακτήρων μέσα σε εισαγωγικά. Οι χαρακτήρες μπορεί να
είναι γράμματα, ψηφία, σημεία στίξης κλπ
πχ ‘γειά σας’, ‘μεσος1’, ‘12’ κλπ
•Λογικοί: Η τιμές που μπορούν να πάρουν είναι ακριβώς δύο !: αληθής, ψευδής

7.Τελεστές (operators)

Είναι σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις διάφορες πράξεις. Διακρίνονται σε τρεις
κατηγορίες:
Αριθμητικοί
^
* / div mod
+-

Λογικοί
Όχι (άρνηση)
Και (σύζευξης)
Ή (διάζευξης)

Συγκριτικοί
= (ίσο)
<> (διάφορο)
>= (μεγαλύτερο ή ίσο)
<= (μικρότερο ή ίσο)
>
<

8.Εκφράσεις (expressions)

Όταν μία τιμή προκύπτει από υπολογισμό τότε αναφερόμαστε σε εκφράσεις. Οι τελεστές
μαζί με τους τελεστέους διαμορφώνουν τις εκφράσεις. Η διεργασία αποτίμησης μίας
έκφρασης συνίσταται στην απόδοση τιμών στις μεταβλητές και στην εκτέλεση των
πράξεων. Η εκτέλεση των πράξεων εξαρτάται από την ιεραρχία των πράξεων και την χρήση
παρενθέσεων. Μία έκφραση μπορεί να αποτελείται από μία μόνο μεταβλητή ή σταθερά μέχρι
μία πολύπλοκη μαθηματική παράσταση.
{
Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : τις αριθμητικές (Σχολ. Κεφ. 7) και τις
λογικές (Σχολ. Κεφ. 8)

SOS: Οι λογικές εκφράσεις ονομάζονται αλλιώς και: Συνθήκες

9.Εντολές

Αποκαλείται κάθε μία λέξη (ή σύμβολο πχ  εντολή εκχώρησης) που προσδιορίζει μία σαφή
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ενέργεια. Οι εντολές μπορούν να διακριθούν στις τρεις βασικές δομές του δομημένου
προγραμματισμού:
{βλέπε και κεφάλαιο
(δομημένος προγραμματισμός)}
•Δομή ακολουθίας
•Δομή επιλογής
•Δομή επανάληψης
Οι εντολές διακρίνονται επίσης σε δηλωτικές και σε εκτελέσιμες. {δεν αναφέρει
περισσότερα σχολικό περί της διάκρισης αυτής}
Πχ
Δηλωτικές
Εκτελέσιμες
Αλγόριθμος
Διάβασε Χ
Άλλες δηλωτικές εντολές:
Δεδομένα //
//: Τα δεδομένα εισόδου αν υπάρχουν περιγράφονται στην δεύτερη γραμμή
του αλγορίθμου (μετά την εντολή αλγόριθμος) Η εντολή υποκαθιστά τις άλλες 2 εντολές
εισαγωγής τιμών δεδομένων, την Διάβασε και την εκχώρηση . Όταν χρησιμοποιείται για
πίνακα, τότε αναγράφεται μόνο το όνομα του πίνακα και όχι το πλήθος γραμμών, στηλών
κλπ πχ Από την εντολή Δεδομένα //Α// και μόνο, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα
για το αν το Α είναι πίνακας ή απλή μεταβλητή. Αυτό θα φανεί από τις επόμενες γραμμές
του αλγορίθμου.
Αποτελέσματα //
// : Τα αποτελέσματα εξόδου δίνονται στην προτελευταία γραμμή
(πριν την εντολή τέλος)

10.Δομή ακολουθίας

Ονομάζεται και σειριακή ή ακολουθιακή δομή. Αποτελείται από ένα σύνολο εντολών που
τοποθετούνται η μία κάτω από την άλλη. Χρησιμοποιείται (από μόνη της) για την επίλυση
πολύ απλών προβλημάτων όπου η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών είναι
δεδομένη. Χρησιμοποιείται ευρύτατα σε συνδυασμό με άλλες δομές (επιλογής,
επανάληψης). Στη δομή αυτή ανήκουν οι εντολές:
•Εισόδου: Διάβασε. Η εντολή αυτή συνοδεύεται με το όνομα μίας ή περισσοτέρων
μεταβλητών Η λειτουργία της είναι: μετά την ολοκλήρωση της η μεταβλητή/ μεταβλητές
θα έχει λάβει τιμή ως περιεχόμενο. Π.χ. Διάβασε Χ,Ψ
•Εξόδου: Εμφάνισε – Εκτύπωσε. Οι εντολές αυτές εμφανίζουν τα αποτελέσματα στην
οθόνη και στον εκτυπωτή αντίστοιχα. Η σύνταξή της εντολής αυτής είναι ανάλογη με
του διάβασε. Χρησιμοποιείται επίσης και η Γράψε σε κάθε περίπτωση εξόδου και
αποκλειστικά όταν πρόκειται για ΓΛΩΣΣΑ.
•Εκχώρησης τιμής:  Η γενική μορφή της εντολής είναι : Μεταβλητήέκφραση. Η
λειτουργία της είναι: γίνονται οι πράξεις στην έκφραση και το αποτέλεσμά τους
αποδίδεται , μεταβιβάζεται, εκχωρείται στη μεταβλητή. Ας σημειωθεί ότι δεν πρόκειται
για εξίσωση και ότι οι διάφορες γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιούν διάφορα
σύμβολα αντί για το βέλος.
•Δηλωτικές : Αλγόριθμος , Τέλος. Ένας αλγόριθμος διατυπωμένος σε ψευδογλώσσα
αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος συνοδευόμενη με το όνομα του και τελειώνει με
την λέξη Τέλος συνοδευόμενη
επίσης με το όνομά του.
{Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις τρεις πρώτες εντολές ανατρέξτε
καλύτερα στο κεφάλαιο 7}

11.Δομή επιλογής

Αποτελείται από ένα σύνολο εντολών που εκτελούνται κατά περίπτωση. Η διαδικασία της
επιλογής περιλαμβάνει τον έλεγχο κάποιας συνθήκης με δύο δυνατές τιμές (αληθής,
ψευδής) και στη συνέχεια την απόφαση εκτέλεσης κάποιας εντολής ανάλογα με τη
συνθήκη.
{Για περισσότερα βλέπε κεφάλαιο 8}

12.Δομή επανάληψης

Η δομή επανάληψης εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου μία ακολουθία εντολών πρέπει
να εκτελεστεί περισσότερες από μία φορές. Εφαρμόζεται σε ένα σύνολο περιπτώσεων που
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έχουν κάτι κοινό. Οι επαναληπτικές διαδικασίες έχουν τρεις μορφές και συχνά εμπεριέχουν
συνθήκες επιλογών.
{βλέπε κεφάλαιο 8}

13.Ολίσθηση

Στα κυκλώματα του υπολογιστή τα δεδομένα αποθηκεύονται με δυαδική μορφή , δηλαδή 0
και 1. Έτσι ο αριθμός 5 του δεκαδικού συστήματος αντιστοιχεί στον αριθμό 00000101
του δυαδικού συστήματος (με χρήση 8 bits). Η ολίσθηση διακρίνεται σε ολίσθηση προς τα
αριστερά και προς τα δεξιά.
•Προς τα αριστερά : Ο αριθμός 00000101 γράφεται 00001010 (μετακινείται προς τα
αριστερά).
Ο ισοδύναμος αριθμός στο δεκαδικό είναι ο 10 (δέκα). Άρα ολίσθηση προς τα
αριστερά ισοδυναμεί με διπλασιασμό του αριθμού.
Πχ προς τα αριστερά :
5:
0
0
0
0
0
1
0
1
10:
0
0
0
0
1
0
1
0

•Προς τα δεξιά: Ο αριθμός 00000101 γράφεται 00000010 (μετακινείται προς τα δεξιά). Ο
ισοδύναμος αριθμός στο δεκαδικό είναι ο 2 (δύο) Άρα ολίσθηση προς τα δεξιά ισοδυναμεί
με υποδιπλασιασμό του αριθμού.
Πχ προς τα δεξιά:
5:
0
0
0
0
0
1
0
1
2:
0
0
0
0
0
0
1
0

14.Πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά

Η πράξη του πολλαπλασιασμού δύο αριθμών δεν εκτελείται από τον υπολογιστή με τον
τρόπο που την εκτελούμε εμείς. Έστω ότι θέλω να πολλαπλασιάσω τους αριθμούς 45 και
19 Οι αριθμοί που πρέπει να πολλαπλασιαστούν γράφονται δίπλα δίπλα και ο πρώτος
διπλασιάζεται ενώ ο δεύτερος υποδιπλασιάζεται. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται ώσπου
ο δεύτερος να γίνει μονάδα :

45
90
180
360
720

19
9
4
2
1

45
90

720

Τελικά το ζητούμενο γινόμενο ισούται με το άθροισμα των στοιχείων της πρώτης στήλης
όπου αντίστοιχα στην δεύτερη στήλη υπάρχει περιττός αριθμός. Στο παράδειγμα τα
στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στην τρίτη στήλη.
Δηλαδή είναι 45+90+720=855

Αλγόριθμος Πολλαπλασιασμός_αλά_ρωσικά
Δεδομένα // M1,M2 ακέραιοι //
Ρ ← 0
Όσο M2 > 0 επανάλαβε
Αν M2 mod 2 = 1 τότε Ρ ← Ρ+Μ1
M1 ← Μ1*2
M2 ← M2 div 2
Τέλος_επανάληψης
Αποτελέσματα // Ρ, το γινόμενο των ακεραίων M1,M2 //
Τέλος Πολλαπλασιασμός_αλά_ρωσικά

15.Ο υπολογιστής εκτελεί τον πολλαπλασιασμό αλά ρωσικά γιατί:

Είναι υλοποιείται πιο απλά και γρήγορα με την βοήθεια κυκλωμάτων. Σε αντίθεση με
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την γνωστή μας διαδικασία πολ/μου απαιτεί μόνο διπλασιασμούς και υποδιπλασιασμούς. Σε
επίπεδο λοιπόν κυκλωμάτων ο διπλασιασμός μπορεί να γίνει με μία εντολή ολίσθησης
προς τα αριστερά ενώ ο υποδιπλασιασμός με ολίσθηση προς τα δεξιά.

16.Δομή ενός αλγόριθμου σε ψευδογλώσσα
Αλγόριθμος όνομα
Δεδομένα // //
Εντολές
Αποτελέσματα //
Τέλος όνομα

//

Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου
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Κεφάλαιο 7ο Βασικά Στοιχεία Προγραμματισμού
1.Εισαγωγή

Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σχεδιαστή για την βέλτιστη αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου
είδους προβλημάτων. Για το λόγο αυτό, μία γλώσσα προγραμματισμού επικεντρώνει σε ορισμένα
χαρακτηριστικά σε βάρος κάποιων άλλων. Ακόμη, οι πληροφορίες που περιέχει, οι οποίες
σχετίζονται με τεχνητά θέματα, αλλάζουν συχνά με την εξέλιξη της γλώσσας και εξαρτώνται σε
μεγάλο βαθμό από τον εξοπλισμό και το λειτουργικό σύστημα. Έτσι οι νεώτερες εκδόσεις μιας
γλώσσας διαθέτουν πλουσιότερο ρεπερτόριο εντολών και δυνατοτήτων, χωρίς όμως να
προσθέτουν κάτι στην εκμάθηση της δημιουργίας σωστών προγραμμάτων.
Η επιλογή της κατάλληλης γλώσσας για την ανάπτυξη ενός προγράμματος γίνεται ανάλογα με:
 Το είδος του προγράμματος
 Το διαθέσιμο εξοπλισμό
 Τις γνώσεις και τις προτιμήσεις του προγραμματιστή.
Η γλώσσα προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ είναι μια διαδικασιακή γλώσσα σχεδιασμένη για
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η ΓΛΩΣΣΑ περιέχει τα χαρακτηριστικά, τις δομές και τις εντολές που
περιέχονται σε διάφορες σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού.

2.Βασικά Στοιχεία της Γλώσσας

Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ αποτελείται από:
 Γράμματα
 Κεφαλαία ελληνικού αλφαβήτου. (Α-Ω)
 Πεζά ελληνικού αλφαβήτου (α-ω)
 Κεφαλαία λατινικού αλφαβήτου. (Α-Ζ)
 Πεζά λατινικού αλφαβήτου. (a-z)
 Ψηφία (0-9)
 Ειδικούς χαρακτήρες + - * / = ( ) · . : , _ ‘ ! & κενός χαρακτήρας

3. Οι τύποι των δεδομένων που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ

Οι τύποι των δεδομένων που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ είναι οι παρακάτω:
 Ακέραιος τύπος
Περιλαμβάνει τους ακέραιους αριθμούς. Για παράδειγμα 1, 66060, 0, -7727,
 Πραγματικός τύπος
Περιλαμβάνει τους πραγματικούς αριθμούς.
 Χαρακτήρας
Τα δεδομένα αυτού του τύπου περιέχουν οποιοδήποτε χαρακτήρα ή οποιαδήποτε σειρά
χαρακτήρων που εισάγεται από το πληκτρολόγιο. Οι χαρακτήρες πρέπει υποχρεωτικά να
βρίσκονται μέσα σε εισαγωγικά ‘ ‘. Επειδή περιέχουν τόσο αλφαβητικούς όσο και
αριθμητικούς χαρακτήρες, ονομάζονται συχνά αλφαριθμητικά δεδομένα. Για παράδειγμα
‘παντελής’ ‘τμήμα ΑΙ’
 Λογικός
Ο τύπος αυτός δέχεται μόνο δύο τιμές ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ. Οι τιμές αυτές
αντιπροσωπεύουν συνήθως αληθής ή ψευδείς συνθήκες.

4. Οι Σταθερές

Οι σταθερές είναι ποσότητες με προκαθορισμένες τιμές, που δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του προγράμματος. Οι σταθερές είναι αντίστοιχου τύπου δεδομένων με τις μεταβλητές,
Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου
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ακέραιες, πραγματικές, αλφαριθμητικές. Δεσμευμένες λέξεις, όπως ΓΡΑΨΕ, ΑΝ, ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ κλπ.,
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ονόματα σταθερών.
Οι σταθερές δηλώνονται στην αρχή του προγράμματος, στο τμήμα δήλωσης των σταθερών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α_1
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
π=3.14
ΦΠΑ=0.19
ΟΝΟΜΑ = ‘Αλέκος’

5. Οι Μεταβλητές

Οι μεταβλητές είναι ποσότητες συγκεκριμένου τύπου, των οποίων οι τιμές μεταβάλλονται κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. Παράλληλα αντιστοιχούνται από το μεταγλωττιστή σε
συγκεκριμένες θέσης μνήμης του υπολογιστή. Η τιμή μιας μεταβλητής βρίσκεται στην αντίστοιχη
θέση μνήμης και μπορεί να μεταβάλλεται κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Αυτό που
παραμένει αναλλοίωτο κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι ο τύπος της μεταβλητής. Η
ΓΛΩΣΣΑ επιτρέπει τη χρήση τεσσάρων τύπων (ακέραιες, πραγματικές, χαρακτήρες, λογικές). Τέλος.
Το όνομα κάθε μεταβλητής ακολουθεί τους κανόνες ονομασίας που αναφέρθηκαν στους
αλγορίθμους. Η δήλωση των μεταβλητών γίνεται στην αρχή του προγράμματος μετά το τμήμα
δήλωσης των σταθερών, στο τμήμα δήλωσης των μεταβλητών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α_1
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
π=3.14
ΦΠΑ=0.19
ΟΝΟΜΑ = ‘Αλέκος’
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΤΕΛ-ΚΟΣΤΟΣ, Α1, Α_2
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Έτος, Πλήθος
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΜΗΝΑΣ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΛΟΓΙΚΕΣ: Done, Flag
Συνιστάται τα ονόματα των μεταβλητών να ανάγουν στο περιεχόμενό τους για την ευκολότερη
ανάγνωση και κατανόηση του προγράμματος.
Σημείωση:
Επειδή ο ακέραιος τύπος δεδομένων καταλαμβάνει μικρότερο χώρο στη μνήμη του υπολογιστή
από τα πραγματικά δεδομένα, είναι αναγκαίο, ιδίως στην περίπτωση μακροσκελών προγραμμάτων
με μεγάλο πλήθος σταθερών και μεταβλητών, να προσδιορίζεται ο ακριβής τύπος της κάθε
μεταβλητής.

6. Οι Αριθμητικοί Τελεστές που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ

Οι αριθμητικοί τελεστές που υποστηρίζονται από τη ΓΛΩΣΣΑ είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται και
στους αλγορίθμους, δηλαδή: +, -, *, /, DIV, MOD .

7. Οι Συναρτήσεις που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ
Η ΓΛΩΣΣΑ υποστηρίζει τις παρακάτω συναρτήσεις:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1
2
3
4

ΗΜ(x)
ΣΥΝ(x)
ΕΦ(x)
Τ_Ρ(x)

Υπολογισμός του ημιτόνου γωνιάς x
Υπολογισμός του συνημίτονου γωνιάς x
Υπολογισμός της εφαπτομένης γωνιάς x
Υπολογισμός της τετραγωνικής ρίζας του x
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5
6
7
8

ΛΟΓ(x)
Ε(x)

Α_Μ(x)
A_T(x)

Υπολογισμός του φυσικού λογαρίθμου του x (lnx)
Υπολογισμός της εκθετικής συνάρτησης του x ( 𝒆𝒆 × )
Υπολογισμός του ακεραίου μέρους του x
Υπολογισμός της απόλυτης τιμής του x

8. Αριθμητικές Εκφράσεις

Αριθμητική έκφραση είναι μία παράσταση, για τη σύνταξη της οποίας χρησιμοποιούνται σταθερές,
μεταβλητές, συναρτήσεις, αριθμητικοί τελεστές και παρενθέσεις, υλοποιώντας έτσι απλές ή
σύνθετες μαθηματικές πράξεις. Όταν εκτελεστούν οι πράξεις σε μία αριθμητική έκφραση, το
αποτέλεσμα είναι μία συγκεκριμένη αριθμητική τιμή.

9. Εντολή Εκχώρησης

Η εντολή εκχώρησης είναι μία εντολή που αποδίδει τιμές στις μεταβλητές κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης ενός προγράμματος. Η εντολή εκχώρησης στα προγράμματα ακολουθεί τους ίδιους
κανόνες και την ίδια λειτουργία που έχει στους αλγορίθμους. Συμβολίζεται συνήθως με το σύμβολο
<-- . Βέβαια οι διάφορες γλώσσες χρησιμοποιούν διαφορετικά σύμβολα.

10. Εντολές Εισόδου – Εξόδου

Οι εντολές εισόδου-εξόδου, όπως και στον αλγόριθμο, είναι εντολές που χρησιμοποιούνται για την
εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα, από κάποια μονάδα εισόδου (πχ. πληκτρολόγιο) και την
εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε κάποια μονάδα εξόδου (πχ. Οθόνη)

Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ, όπως και στον αλγόριθμο, είναι η εντολή για την
εισαγωγή των δεδομένων από το πληκτρολόγιο ή από κάποια άλλη μονάδα εισόδου. Η εκτέλεση
της έχει σαν αποτέλεσμα την είσοδο τιμών από τη μονάδα εισόδου και την εκχώρηση τους στις
αντίστοιχες μεταβλητές. Η εκχώρηση των τιμών στις μεταβλητές γίνεται με τη σειρά που
αναφέρονται οι μεταβλητές στην εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ. Τα ονόματα των μεταβλητών χωρίζονται μεταξύ
τους με κόμμα (,). Κατά την εκτέλεση του προγράμματος, η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ διακόπτει τη ροή του,
μέχρι να εισαχθούν από το πληκτρολόγιο οι τιμές όλων των μεταβλητών.
Η εντολή ΓΡΑΨΕ είναι η εντολή που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ για την εμφάνιση τιμών στη μονάδα
εξόδου, που μπορεί να είναι είτε η οθόνη είτε ο εκτυπωτής είτε μία βοηθητική μνήμη και
γενικότερα οποία συσκευή εξόδου έχει οριστεί από το πρόγραμμα. Κατά την εκτέλεση του
προγράμματος, η εντολή αυτή προκαλεί αρχικά την ανάκτηση της τιμής της μεταβλητής που
αναφέρεται στη λίστα στοιχείων και στη συνέχεια την εμφάνιση της τιμής αυτής στη μονάδα
εξόδου. Επίσης μπορεί να εμφανιστούν και διευκρινιστικά μηνύματα, αν αυτά δηλωθούν μετά την
εντολή ΓΡΑΨΕ μέσα σε εισαγωγικά .

11. Δομή Προγράμματος

Δομή ενός προγράμματος είναι ο αυστηρά καθορισμένος τρόπος που συντάσσεται ένα πρόγραμμα
για να είναι εκτελέσιμο. Έτσι:
 Η πρώτη εντολή κάθε προγράμματος είναι η επικεφαλίδα που αποτελείται από τη λέξη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ακολουθούμενη από το όνομα του προγράμματος, το οποίο πρέπει να
ικανοποιεί τους κανόνες δημιουργίας των ονομάτων της ΓΛΩΣΣΑΣ.
 Ακολουθεί το τμήμα δήλωσης των σταθερών, αν το πρόγραμμα χρησιμοποιεί σταθερές.
 Στη συνέχεια γράφεται το τμήμα των μεταβλητών.
 Ακολουθεί το κύριο μέρος του προγράμματος, που περιλαμβάνει όλες τις εκτελέσιμες
εντολές που περιλαμβάνονται μεταξύ των λέξεων ΑΡΧΗ και ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου
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 Η τελευταία εντολή του προγράμματος είναι υποχρεωτικά η εντολή
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ακολουθούμενη προαιρετικά από το όνομα του προγράμματος
που δηλώθηκε μετά την πρώτη εντολή μετά τη λέξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
Σημειώσεις:
1) Τα σχόλια που ενδεχομένως γράφονται σε διάφορα τμήματα του κυρίου μέρους του
προγράμματος, ακολουθούν το χαρακτήρα ! .
2) Κάθε εντολή γράφεται σε ξεχωριστή γραμμή, ενώ αν πρέπει να συνεχιστεί και στην
επόμενη, τότε υπάρχει η εντολή ΓΡΑΨΕ_.
3) Αν το πρόγραμμα χρησιμοποιεί διαδικασίες ή συναρτήσεις που δεν περιέχονται στη
ΓΛΩΣΣΑ, τότε αυτές γράφονται μετά την εντολή ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Οι διαδικασίες
και οι συναρτήσεις που δεν περιέχονται στη ΓΛΩΣΣΑ θα μελετηθούν διεξοδικά σε επόμενο
κεφάλαιο.

Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου
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Κεφάλαιο 8ο Επιλογή και Επανάληψη
1.Εντολές Επιλογής

Οι συγκριτικοί τελεστές της ΓΛΩΣΣΑΣ είναι =,<, >, <=, >= και <>.
Οι λογικοί τελεστές ΓΛΩΣΣΑΣ είναι ΟΧΙ, ΚΑΙ, Ή .
Η λειτουργία και η ιεραρχία των τελεστών παραμένει ίδια, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα
κεφάλαια.
Μία λογική έκφραση στη ΓΛΩΣΣΑ, συντάσσεται χρησιμοποιώντας σταθερές, μεταβλητές,
συναρτήσεις, αριθμητικές παραστάσεις, παρενθέσεις, συγκριτικούς και λογικούς τελεστές.
Η δομή επιλογής υλοποιείται στη ΓΛΩΣΣΑ με τις εντολές ΑΝ και ΕΠΙΛΕΞΕ. Οι εντολές αυτές
συντάσσονται με τις παρακάτω γενικές μορφές:
Απλή Επιλογή
ΑΝ Συνθήκη ΤΟΤΕ
Εντολή ή Εντολές
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Σύνθετη Επιλογή Με Μία Συνθήκη
ΑΝ Συνθήκη_1 ΤΟΤΕ
Διαδικασία_1
ΑΛΛΙΩΣ
Διαδικασία_2
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Πολλαπλή Επιλογή
ΑΝ Συνθήκη_1 ΤΟΤΕ
Διαδικασία_2
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Συνθήκη_2 ΤΟΤΕ
Διαδικασία_2
.
.
.
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Συνθήκη_ν ΤΟΤΕ
Διαδικασία_ν
ΑΛΛΙΩΣ
Διαδικασία_ν+1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Η λειτουργία των παραπάνω δομών
επιλογής είναι πανομοιότυπη με τη
λειτουργία των αντίστοιχων δομών του
αλγορίθμου. Τέλος, να σημειωθεί οτί κάθε
εντολή ΑΝ πρέπει να κλείνει με ΤΕΛΟΣ_ΑΝ.

Δομή της
επιλογής
Άπλη
επιλογή

Σύνθετη
επιλογή

Πολλαπλή
επιλογή

Εμφαλωμένη
επιλογή

Α. Απλή Επιλογή
Στην απλή επιλογή, αν η λογική συνθήκη είναι αληθής εκτελούνται οι Εντολές που περιέχονται στη
δομή και στη συνέχεια ο αλγόριθμος εκτελείται μετά το ΤΕΛΟΣ_ΑΝ. Αν η λογική συνθήκη είναι
ψευδής, τότε ΔΕΝ εκτελούνται οι Εντολές της δομής και ο αλγόριθμος συνεχίζεται μετά το
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ.
Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου
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Η γενική μορφή της απλής επιλογής είναι

Με διάγραμμα ροής

Με τη μορφή ψευδογλώσσας

Αληθής

Συνθήκη

Εντολές

ΑΝ Συνθήκη = Αληθής ΤΟΤΕ
Εντολές
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Ψευδής

Β. Σύνθετη Επιλογή
Στη σύνθετη επιλογή, αν η λογική συνθήκη είναι αληθής, εκτελείται η Ομάδα Εντολών 1 της δομής
και στη συνέχεια ο αλγόριθμος εκτελείται μετά το ΤΕΛΟΣ_ΑΝ. Αν η λογική συνθήκη είναι ψευδής,
τότε εκτελείται η Ομάδα εντολών 2 της δομής και ο αλγόριθμος συνεχίζεται μετά το ΤΕΛΟΣ_ΑΝ.
Με διάγραμμα ροής

Ομάδα
εντολών 2

Συνθήκη
Ψευδής

Αληθής

Ομάδα
εντολών 1

Με μορφή ψευδογλώσσας
ΑΝ Συνθήκη = Αληθής ΤΟΤΕ
Ομάδα εντολών 1
ΑΛΛΙΩΣ
Ομάδα εντολών 2
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου
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Παράδειγμα 1.

Να γραφεί αλγόριθμος

ΑΡΧΗ

που να:

α. Διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό α
β. Βρίσκει την απόλυτη τιμή του αριθμού
α
γ. Εμφανίζει το μήνυμα ‘’Η απόλυτη τιμή
του αριθμού είναι ‘’ και την απόλυτη τιμή
του αριθμού α.

ΔΙΑΒΑΣΕ α

Λύση:
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ_ΤΙΜΗ
! Εισαγωγή δεδομένων
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Δώσε έναν ακέραιο ΄΄
ΔΙΑΒΑΣΕ α
!Έλεγχος και υπολογισμοί
ΑΝ α<0 ΤΟΤΕ
𝛂𝛂 ← 𝛂𝛂 ∗ (−𝟏𝟏)
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
! Αποτελέσματα
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Η απόλυτη τιμή του α είναι ΄΄ , α
ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ_ΤΙΜΗ

α<0
ΟΧΙ

ΝΑΙ

𝛂𝛂 ← 𝛂𝛂 ∗ (−𝟏𝟏)

ΕΜΦΑΝΙΣΕ α

ΤΕΛΟΣ

Με διάγραμμα ροής

Με ψευδογλώσσα

Παράδειγμα 2.

Να γραφεί αλγόριθμος με την μορφή ψευδογλώσσας που να:
α. Διαβάζει δύο ακέραιους αριθμούς.
β. Βρίσκει μεγαλύτερο από τους δύο αριθμούς max
γ. Γράφει το μήνυμα ‘’ Ο μεγαλύτερος είναι:’’ και την τιμή της μεταβλητής max.

Λύση:
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
! Εισαγωγή Δεδομένων
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Δώσε δύο ακεραίους αριθμούς ΄΄
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ,Ψ
! Εύρεση του μεγαλυτέρου
ΑΝ Χ>Ψ ΤΟΤΕ
𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ← 𝑿𝑿
ΑΛΛΙΩΣ
𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ← 𝜳𝜳
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
!Εμφάνιση αποτελεσμάτων
Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου
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ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι ο ΄΄ , max
ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Γ. Πολλαπλή Επιλογή

Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε διαφορετικές αποφάσεις
ανάλογα με την ισχύ μίας ή περισσότερων συνθηκών.
Γ.1
Στη δομή της πολλαπλής επιλογής αρχικά ελέγχεται η Συνθήκη 1.
Αν η Συνθήκη 1 είναι αληθής τότε εκτελείται η Ομάδα εντολών 1 και η δομή επιλογής
ολοκληρώνεται.
Αν η Συνθήκη 1 είναι ψευδής, τότε ελέγχεται η Συνθήκη 2. Αν η Συνθήκη 2 είναι αληθής τότε
εκτελείται η Ομάδα εντολών 2 και η δομή επιλογής ολοκληρώνεται.
Αν η Συνθήκη 2 είναι ψευδής, τότε ελέγχεται η Συνθήκη 3 κ.ο.κ.

Συνθήκη 1

Ψευδής

Αληθής

Ομάδα εντολών 1

Ψευδής

Συνθήκη 2

Αληθής

Ομάδα εντολών 2

Συνθήκη ν

Αληθής

Ομάδα εντολών ν

Με τη μορφή ψευδογλώσσας
ΑΝ Συνθήκη 1= Αληθής ΤΟΤΕ
Ομάδα εντολών1
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Συνθήκη 2= Αληθής ΤΟΤΕ
Ομάδα εντολών 2
●
●
●
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Συνθήκη ν = Αληθής ΤΟΤΕ
Ομάδα εντολών ν
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Παράδειγμα 3.

Να γραφεί αλγόριθμος σε μορφή ψευδογλώσσας που να:
α. Διαβάζει δύο ακέραιους αριθμούς α, β.

Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου
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β. Υπολογίζει και εμφανίζει το άθροισμα τους, αν α>β ή το γινόμενό τους αν α=β ή το
πηλίκο αν β<α.

Λύση:
Προσοχή!!! Για τον υπολογισμό του πηλίκου θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ο παρονομαστής να
είναι διάφορος του μηδενός.
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Πράξεις
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Εισάγετε δύο ακεραίους αριθμούς ΄΄
ΔΙΑΒΑΣΕ α, β
ΑΝ (α>β) ΤΟΤΕ
Sum ← a + β
ΕΜΦΑΝΙΣΕ Sum
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (α=β) ΤΟΤΕ
Ρ← α∗β
ΕΜΦΑΝΙΣΕ Ρ
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (α<β) ΚΑΙ (α<>0) ΤΟΤΕ
Π ← α/β
ΕΜΦΑΝΙΣΕ Π
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ Πράξεις

! Sum άθροισμα των αριθμών
! Ρ γινόμενο των αριθμών
! Π πηλίκο των αριθμών

Παράδειγμα 4.

Δίνεται η εξίσωση 𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 = 0. Να δοθεί ο αλγόριθμος με τη μορφή
ψευδογλώσσας, που να:
α. Διαβάζει τους συντελεστές b, c της εξίσωσης.
β. Βρίσκει και εμφανίζει τις λύσεις της εξίσωσης στο σύνολο των πραγματικών αριθμών.
Λύση:
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Εξίσωση_β_βαθμού
! Εισαγωγή Δεδομένων
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Εισάγετε τους συντελεστές b, c ΄΄
ΔΙΑΒΑΣΕ b, c
! Υπολογισμοί και εμφάνιση αποτελεσμάτων
𝑑𝑑 ← 𝑏𝑏 ∗ 𝑏𝑏 − 4 ∗ 1 ∗ 𝑐𝑐
ΑΝ (d<0) ΤΟΤΕ
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Οι λύσεις είναι μιγαδικές ΄΄
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (d=0) ΤΟΤΕ
𝛸𝛸 ← −𝑏𝑏/(2 ∗ 1)
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Η διπλή ρίζα της εξίσωσης είναι: ΄΄, Χ
ΑΛΛΙΩΣ
𝑿𝑿𝑿𝑿 ← (−𝒃𝒃 + 𝒅𝒅^(𝟏𝟏/𝟐𝟐))/(𝟐𝟐 ∗ 𝟏𝟏)
𝑿𝑿𝑿𝑿 ← (−𝒃𝒃 − 𝒅𝒅^(𝟏𝟏/𝟐𝟐))/(𝟐𝟐 ∗ 𝟏𝟏)
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Οι ρίζες της εξίσωσης είναι ΄΄, Χ1, Χ2
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ Εξίσωση_β_βαθμού
Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου
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Δ. Εμφωλευμένη Επιλογή

Εμφωλευμένη επιλογή είναι εκείνη όπου σε μία εξωτερική επιλογή περιέχεται μία ή και
περισσότερες εσωτερικές δομές επιλογής.
Στη δομή αυτή ελέγχεται πρώτα η αρχική συνθήκη.
Αν η αρχική <Συνθήκη> είναι αληθής, τότε στη συνέχεια ελέγχεται η εσωτερική <Συνθήκη Α1>. Αν η
<Συνθήκη Α1> είναι αληθής, τότε εκτελείται η Ομάδα εντολών Α11, αλλιώς η Ομάδα εντολών Α12.
Αν η αρχική <Συνθήκη> είναι ψευδής, τότε στη συνέχεια ελέγχεται η εσωτερική <Συνθήκη Α2>. Αν η
<Συνθήκη Α2> είναι αληθής, τότε εκτελείται η Ομάδα εντολών Α21, αλλιώς η Ομάδα εντολών Α22.

Αληθής

Συνθήκη

Ψευδής

Συνθήκη
Αληθής

Συνθήκη Α2

Ψευδής

Ομάδα
εντολών Α11

Ομάδα
εντολών Α12

Αληθής

Ομάδα
εντολών Α21

Ψευδής

Ομάδα
εντολών Α22

Με ψευδογλώσσα
ΑΝ <Συνθήκη Α>ΤΟΤΕ
ΑΝ <Συνθήκη Α1> ΤΟΤΕ
Ομάδα εντολών Α11
ΑΛΛΙΩΣ
Ομάδα εντολών Α12
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΛΛΙΩΣ
ΑΝ <Συνθήκη Α2> ΤΟΤΕ
Ομάδα εντολών Α21
ΑΛΛΙΩΣ
Ομάδα εντολών Α22
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Παράδειγμα 5.

Δίδεται η εξίσωση ά βαθμού bx+c=0. Όπου b, c είναι οποιοιδήποτε
πραγματικοί αριθμοί. Να γραφεί αλγόριθμος που να:
α. Διαβάζει τους πραγματικούς αριθμούς b, c.
β. Υπολογίζει και εμφανίζει τη λύση της εξίσωσης, αν υπάρχει, αλλιώς να εμφανίζει
κατάλληλο μήνυμα.
Λύση:
Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Εξίσωση_α΄_βαθμού
! Εισαγωγή Δεδομένων
ΕΜΦΑΝΙΣΕ “Δώσε τους συντελεστές b, c”
ΔΙΑΒΑΣΕ b, c
! Υπολογισμοί και εμφάνιση αποτελεσμάτων
ΑΝ (b<>0) TOTE
𝛸𝛸 ← −𝑐𝑐/𝑏𝑏
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Η λύση της εξίσωσης είναι ΄΄, Χ
ΑΛΛΙΩΣ
ΑΝ (c<>0) ΤΟΤΕ
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Η εξίσωση είναι αδύνατη ΄΄
ΑΛΛΙΩΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Η εξίσωση είναι αόριστη ΄΄
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ Εξίσωση_α΄_βαθμού

Παράδειγμα 6.

Να γραφεί αλγόριθμος σε μορφή ψευδογλώσσας που να:
α. Διαβάζει τις τρείς πλευρές ενός τριγώνου.
β. Με βάση τα μήκη των πλευρών του να διακρίνεται το τρίγωνο ως προς το είδος των
γωνιών του σε ορθογώνιο, οξυγώνιο, αμβλυγώνιο.

Λύση:
Πρώτα πρέπει να ελέγξουμε αν οι αριθμοί που διαβάζει το πρόγραμμα αποτελούν πλευρές
τριγώνου όπως ορίζει η γεωμετρία. Δηλαδή αν ικανοποιούν την τριγωνική ανισότητα, κάθε πλευρά
να είναι μικρότερη από το άθροισμα των άλλων δύο.
Στη συνέχεια με βάση το Πυθαγόρειο θεώρημα χαρακτηρίζουμε το τρίγωνο ορθογώνιο, οξυγώνιο ή
αμβλυγώνιο.
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟ
! Εισαγωγή Δεδομένων
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Εισάγετε τις τρεις πλευρές του τριγώνου ΄΄
ΔΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ
!Υπολογισμοί δεδομένων και εξαγωγή αποτελεσμάτων
ΑΝ (Α<Β+Γ) ΚΑΙ (Β<Α+Γ) ΚΑΙ (Γ<Α+Β) ΤΟΤΕ
ΑΝ (Α^2=Β^2+Γ^2) Ή (Β^2=Α^2+Γ^2) Ή (Γ^2=Β^2+Α^2) ΤΟΤΕ
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Το τρίγωνο είναι ορθογώνιο ΄΄
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΝ (Α^2<Β^2+Γ^2) Ή (Β^2<Α^2+Γ^2) Ή (Γ^2<Β^2+Α^2) ΤΟΤΕ
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Το τρίγωνο είναι οξυγώνιο ΄΄
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΝ (Α^2>Β^2+Γ^2) Ή (Β^2>Α^2+Γ^2) Ή (Γ^2>Β^2+Α^2) ΤΟΤΕ
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Το τρίγωνο είναι αμβλυγώνιο ΄΄
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου
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ΑΛΛΙΩΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Οι αριθμοί Α, Β, Γ δεν αποτελούν πλευρές τριγώνου ΄΄
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟ

2.Εντολές Επανάληψης

Οι εντολές επανάληψης που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ ένα η εντολή ΟΣΟ, η εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ και
η εντολή ΓΙΑ. Οι εντολές αυτές συντάσσονται με τις παρακάτω γενικές μορφές:
ΟΣΟ Συνθήκη ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ
Διαδικασία
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Διαδικασία
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Συνθήκη

ΓΙΑ μεταβλητή ΑΠΟ τιμή1 ΜΕΧΡΙ τιμή2 ΜΕ_ΒΗΜΑ τιμή3
Διαδικασία
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Η λειτουργία των παραπάνω επαναληπτικών Δομών είναι πανομοιότυπη με τη λειτουργία των
αντίστοιχων δομών των αλγορίθμων.
Πέρα από τη σειριακή εκτέλεση των εντολών (δομή ακολουθίας) και τη δομή επιλογής, ανάλογα με
την εφαρμογή ο αλγόριθμος μπορεί να περιέχει και μία επαναληπτική διαδικασία. Τι είναι όμως
επαναληπτική διαδικασία;
Είναι η διαδικασία στην οποία επαναλαμβάνονται πεπερασμένες φορές ορισμένα βήματα του
αλγορίθμου. Τη χρησιμοποιούμε κάθε φορά που θέλουμε να εκτελέσουμε ορισμένα βήματα
παραπάνω από μία φορά.
Η επαναληπτική διαδικασία ελέγχεται από μία συνθήκη. Δηλαδή όσο ισχύει η συνθήκη, εκτελείται
η επαναληπτική διαδικασία.
Οι δομές της επανάληψης είναι τρεις, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Δομή επανάληψης

ΟΣΟ...ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ

Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου

ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ...

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
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Α. ΟΣΟ … ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ
Α) Με διάγραμμα ροής

Β) Με ψευδογλώσσα
●
●
●

Συνθήκ

Αληθής

Εντολές

ΟΣΟ Συνθήκη= Αληθής ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ
Εντολές
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
●
●
●

Ψευδής

Στη δομή αυτή οι εντολές εκτελούνται όσες φορές η συνθήκη που ελέγχει την επαναληπτική
διαδικασία είναι αληθής. Πριν γίνει η εκτέλεση της πρώτης εντολής, ελέγχεται η συνθήκη. Αν για
οποιοδήποτε λόγω η συνθήκη γίνει ψευδής, τότε δεν εκτελούνται οι εντολές και η ροή περνάει
στην επόμενη εντολή του αλγορίθμου μετά το ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.

Παράδειγμα 7.

Να γραφεί αλγόριθμος με τη μορφή ψευδογλώσσας που να εμφανίζει το
μήνυμα ΄΄ ΣΧΟΛΕΙΟ ΄΄ δέκα φορές.
Λύση:
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ
! Αρχική τιμή του μετρητή i των επαναλήψεων
𝑖𝑖 ← 1
! Έλεγχος και εμφάνιση αποτελεσμάτων
ΟΣΟ (i<=10) ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ ΣΧΟΛΕΙΟ΄΄
𝑖𝑖 ← 𝑖𝑖 + 1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ

Σημείωση: Πρέπει να έχουμε
με κάποιο τρόπο ένα αριθμό,
ως δείκτη για να μετράμε τον
αριθμό των επαναλήψεων.
Η επαναληπτική διαδικασία
εξακολουθεί όσο ο δείκτης θα
είναι μικρότερος ή ίσος του 10.

Παράδειγμα 8.

Να γραφεί αλγόριθμος με την μορφή ψευδογλώσσας ο οποίος να:
α. Διαβάζει δέκα ακεραίους αριθμούς από το πληκτρολόγιο.
β. Βρίσκει και εμφανίζει το μεγαλύτερο max από τους δέκα αυτούς αριθμούς.

Λύση:
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ
!Εισαγωγή Δεδομένων
Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου
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ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ 1ο ΑΡΙΘΜΟ ΄΄
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
! Αρχική τιμή του μετρητή i των επαναλήψεων
𝑖𝑖 ← 2
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ← 𝑋𝑋
ΟΣΟ i<=10 ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΄΄ ,i ,΄΄ ΑΡΙΘΜΟ΄΄
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
ΑΝ X>max ΤΟΤΕ
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ← 𝑋𝑋
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
𝑖𝑖 ← 𝑖𝑖 + 1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
! Εμφάνιση Αποτελεσμάτων
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο: ΄΄, max
ΤΕΛΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ

Β. ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ ….
Τη δομή αυτή την χρησιμοποιούμε όταν γνωρίζουμε από πριν πόσες φορές θα εκτελέσουμε μια
επαναληπτική διαδικασία.
α) Με διάγραμμα ροής

Αληθής

Συνθήκη

Εντολές

Ψευδής

β) Με τη μορφή ψευδογλώσσας
ΓΙΑ ( μετρητής) ΑΠΟ (αρχική τιμή) ΜΕΧΡΙ (τελική τιμή) ΜΕ_ΒΗΜΑ (βήμα)
Εντολές
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Παράδειγμα 9.

Να γραφεί αλγόριθμος με τη μορφή ψευδογλώσσας που να υπολογίζει και
να εμφανίζει το άθροισμα 𝑆𝑆 = 1 ∗ 1 + 2 ∗ 2 + ⋯ + 10 ∗ 10
Λύση:
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
! Αρχική τιμή του αθροίσματος S
𝑆𝑆 ← 0
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου

Σελίδα 23

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

𝑆𝑆 ← 𝑆𝑆 + 𝐼𝐼 ∗ 𝐼𝐼
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
! Εμφάνιση Αποτελεσμάτων
ΕΜΑΦΑΝΙΣΕ ΄΄ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΄΄, S
ΤΕΛΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Γ. ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ …
Στην περίπτωση της δομής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ … η επαναληπτική διαδικασία ελέγχεται από μία
συνθήκη που τερματίζει τη διαδικασία, μόλις γίνει αληθής.
Οι εντολές σε αυτή την επαναληπτική διαδικασία θα εκτελεστούν τουλάχιστον μία φορά.
Α) Με διάγραμμα ροής Β) Με ψευδογλώσσα

●
●
●

Εντολές

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Εντολές
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Συνθήκη= Αληθής
Ψευδής

Συνθήκ

●
●
●

Αληθής

Παράδειγμα 10. Να γραφεί αλγόριθμος με τη μορφή ψευδογλώσσας που να:
α. Διαβάζει ακέραιους αριθμούς από το πληκτρολόγιο
β. Να μετράει και να εμφανίζει το πλήθος των αριθμών που πληκτρολογούμε.
γ. Ο αλγόριθμος να τερματίζεται, μόλις εισάγουμε τον αριθμό (0).
Λύση:
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΜΗΔΕΝ
𝛫𝛫 ← 0
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
! Εισαγωγή Δεδομένων
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Δώσε έναν αριθμό ΄΄
ΔΙΑΒΑΣΕ Α
Κ ← Κ+1
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (Α=0)
! Εμφάνιση Αποτελεσμάτων
ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΄΄ Το πλήθος των αριθμών είναι ΄΄, Κ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΔΕΝ

Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου

Η λογική συνθήκη που ελέγχει
την επανάληψη είναι Α=0. Οι
ενέργειες του αλγορίθμου
είναι:
 Διαβάζει έναν αριθμό
 Τον εμφανίζει
 Ελέγχει αν ο αριθμός
είναι 0.
 Αν ο αλγόριθμος είναι
0,
τότε
τερματίζεται
η
επαναληπτική διαδικασία
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Κεφ. 3ο Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
1.Δομή δεδομένων

(Ορισμός). Είναι ένα σύνολο αποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από
ένα σύνολο λειτουργιών.

•Τα δεδομένα ενός προβλήματος αποθηκεύονται στον υπολογιστή, είτε στην κύρια
μνήμη του είτε στην δευτερεύουσα.
•Η αποθήκευση δεν γίνεται κατά ένα τυχαίο τρόπο αλλά συστηματικά, δηλαδή
χρησιμοποιώντας μία δομή.
•Κάθε μορφή δομής δεδομένων αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων (nodes)
{ένας πίνακας 100 θέσεων έχει 100 κόμβους }
•Οι βασικές πράξεις επί των δομών δεδομένων είναι :

2.Βασικές λειτουργίες (πράξεις) των δομών δεδομένων

Προσπέλαση: πρόσβαση σε ένα κόμβο με σκοπό να εξεταστεί ή να αλλάξει το
περιεχόμενό του.
Εισαγωγή: προσθήκη νέων κόμβων σε μία δομή.
Διαγραφή: (αντίθετο της εισαγωγής), δηλαδή αφαίρεση ενός κόμβου από μία δομή.
Αναζήτηση: γίνεται προσπέλαση των κόμβων μίας δομής προκειμένου να
εντοπιστούν ένας ή περισσότεροι που έχουν μία δεδομένη ιδιότητα.
Ταξινόμηση: όπου οι κόμβοι διατάσσονται κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.
Αντιγραφή: όλοι ή μερικοί από τους κόμβους μίας δομής αντιγράφονται σε μία άλλη.
Συγχώνευση: δύο ή περισσότερες δομές ενώνονται σε μία δομή.
Διαχωρισμός: (αντίστροφα από την συγχώνευση)

3.Γιατί υπάρχουν διαφορετικές δομές;

Στην πράξη σπάνια χρησιμοποιούνται και οι οκτώ λειτουργίες για κάποια δομή. Συνήθως
μία δομή είναι αποδοτικότερη από μία άλλη σε κάποια λειτουργία. Άλλη είναι πιο
αποδοτική στην αναζήτηση άλλη στην εισαγωγή κλπ. Ανάλογα με την λειτουργία την οποία
θέλουμε να κάνουμε επιλέγουμε και την κατάλληλη δομή.

4.Αλγόριθμοι + Δομές δεδομένων = Προγράμματα

Υπάρχει μεγάλη εξάρτηση μεταξύ της δομής δεδομένων και του αλγορίθμου που
επεξεργάζεται αυτήν την δομή.
Ένα πρόγραμμα πρέπει να θεωρεί τον αλγόριθμο καθώς και την δομή που αυτός
επεξεργάζεται ως μια αδιάσπαστη ενότητα
{Εδώ το σχολικό δεν μας τα λέει καλά... Το τι ακριβώς εννοεί δεν το
περιγράφει αναλυτικά. Φαντάσου όμως έναν αλγόριθμο ο οποίος ταξινομεί κατά
αύξουσα σειρά μια δομή δεδομένων. Δεν χρειάζεται περισσότερη φαντασία για
να καταλάβεις ότι ο αλγόριθμος αυτός είναι εντελώς διαφορετικός όταν η
δομή είναι ένας μονοδιάστατος πίνακας και εντελώς διαφορετικός όταν η δομή
είναι ένα δυαδικό δέντρο...
Το πρόγραμμα τελικά που περιέχει τον αλγόριθμο, ή καλύτερα που εκφράζει
τον αλγόριθμο, εξαρτάται και από την δομή αλλά και από τον ίδιο τον
αλγόριθμο!!}

5.Κατηγορίες δομών δεδομένων

Οι δομές διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : Δυναμικές και στατικές

6.Δυναμικές δομές:
•

•

•

Οι δομές αυτές δεν έχουν σταθερό μέγεθος αλλά ο αριθμός των κόμβων τους
μεγαλώνει καθώς εισάγονται νέα δεδομένα , και μικραίνει καθώς διαγράφονται.
Δεν αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης αλλά στηρίζονται στην τεχνική
της δυναμικής παραχώρησης μνήμης ( DMA : Dynamic Memory Allocation).

Όλες οι σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού τις υποστηρίζουν.

Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου
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7.Στατικές δομές:
•
•
•

Το ακριβές μέγεθός τους είναι σταθερό και καθορίζεται κατά την στιγμή του
προγραμματισμού τους και όχι κατά την στιγμή της εκτέλεσης του προγράμματος.
Οι κόμβοι τους αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης.
Στην πράξη οι στατικές δομές υλοποιούνται με πίνακες .

8.Πίνακες

•(ορισμός). Είναι μία δομή που περιέχει στοιχεία του ίδιου τύπου (δηλαδή ακέραιους ,
πραγματικούς).
•Η αναφορά στα στοιχεία του γίνεται με την χρήση του συμβολικού ονόματος
του πίνακα ακολουθούμενου από την τιμή ενός ή περισσοτέρων δεικτών.
{ΠΧ
Α[3,4]}Ο τρόπος δήλωσης του πίνακα και η μέθοδος αναφοράς του
εξαρτάται από την γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται.
{ΠΧ στην γλώσσα Java A[3][4]}
•Ένας πίνακας μπορεί να είναι μονοδιάστατος , δισδιάστατος , τρισδιάστατος και γενικά
ν-διάστατος. Ειδικά για τους δισδιάστατους πίνακες αν το μέγεθος των δύο διαστάσεων
είναι ίδιο τότε ο πίνακας ονομάζεται τετραγωνικός. Οι πίνακες χρησιμεύουν για την
αποθήκευση και διαχείριση δύο σπουδαίων δομών της στοίβας και της ουράς

9.Αναζήτηση

{Βλέπε και παράγραφο
Βασικές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων}
•Το πρόβλημα της αναζήτησης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της χρησιμότητάς
του σε πλήθος εφαρμογών
{ΠΧ αναζήτηση του καταλόγου του ΟΤΕ για κάποιο συγκεκριμένο όνομα}
•Υπάρχουν αρκετοί αλγόριθμοι (μέθοδοι) αναζήτησης σε πίνακα. Η επιλογή του
πιο κατάλληλου εξαρτάται από δύο παράγοντες:
oΑν ο πίνακας είναι ταξινομημένος ή όχι.
oΑν όλα τα στοιχεία του πίνακα είναι διαφορετικά μεταξύ τους ή όχι.
•Τα στοιχεία του πίνακα μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου: αριθμητικά (ακέραιοιπραγματικοί), αλφαριθμητικά (χαρακτήρες) ακόμη και λογικά.

10.Σειριακή (sequential) – γραμμική (linear)
αναζήτηση

•Είναι η πιο απλή αλλά και η πιο αναποτελεσματική μέθοδος αναζήτησης σε πίνακα.
•Η χρήση της δικαιολογείται σε περιπτώσεις όπου ο πίνακας:
oείναι μη ταξινομημένος,
oείναι μικρού μεγέθους (ν<=20),
•η αναζήτηση γίνεται σπάνια.
•{βλέπε σχολικό για τον αντίστοιχο αλγόριθμο}
Εδώ πρέπει να γίνεται αναφορά και στις 4 περιπτώσεις αναζήτησης:
1.Όταν απλώς ψάχνουμε να δούμε αν υπάρχει το στοιχείο και τίποτα άλλο
(βλ αλγόριθμο βιβλίου, με λογική μεταβλητή χωρίς μεταβλητή για τη θέση)
2.Όταν ψάχνουμε να δούμε αν υπάρχει το στοιχείο και μας ενδιαφέρει και σε
ποια θέση βρίσκεται (βλ αλγόριθμο βιβλίου, με λογική μεταβλητή και με
μεταβλητή για τη θέση)
3.Όταν μας ενδιαφέρει, όχι μόνο αν υπάρχει ένα στοιχείο, αλλά και πόσες
φορές ή/και σε ποιες θέσεις. Τότε μας συμφέρει να το διδάξουμε με το Για,
αφού αναγκαστικά θα σαρώσουμε όλο τον πίνακα.
4.Όταν ο πίνακας είναι ταξινομημένος, τότε προσθέτουμε ακόμα μια συνθήκη
στο Όσο του αλγόριθμου του βιβλίου, ώστε να σταματάει και σε μια
περίπτωση ακόμα, όταν δηλαδή το στοιχείο που συναντούμε έχει υπερβεί
αυτό που αναζητούμε σε περίπτωση που είναι ταξινομημένος κατά αύξουσα
σειρά (και αντιστρόφως για φθίνουσα)
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11.Ταξινόμηση

•(Ορισμός): Δοθέντων των στοιχείων α1, α2, … αn η ταξινόμηση ορίζεται ως μετάθεση
της θέσης των στοιχείων ώστε να τοποθετηθούν σε μια σειρά ακ1, ακ2, … ακn έτσι ώστε:
Αν δοθεί συνάρτηση διάταξης (ordering function) F να ισχύει :
F(ακ1) ≤ F(ακ2) ≤ … ≤ F(ακn).
Η παραπάνω συνάρτηση διάταξης μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να καλύπτει και
την φθίνουσα ταξινόμηση.
{Αν η συνάρτηση διάταξης είναι η F(x)= x τότε η παραπάνω διάταξη
είναι αύξουσα. Αν η συνάρτηση διάταξης είναι η F(x)=-x τότε η
παραπάνω διάταξη είναι φθίνουσα.}
•(Εναλλακτικός ορισμός)
Ταξινόμηση είναι η διαδικασία κατά την οποία τα στοιχεία μιας δομής (εδώ πίνακας)
διατάσσονται κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. (βλ και κεφ 8, σ.166)
{Βλέπε και Δομές δεδομένων (παράγραφος: 6η) Βασικές λειτουργίες επί
των δομών δεδομένων}

12.Ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής-φυσαλίδας

•Η μέθοδος της φυσαλίδα βασίζεται στην σύγκριση και ανταλλαγή ζευγών γειτονικών
στοιχείων μέχρις ότου διαταχθούν όλα τα στοιχεία.
•Αν θεωρήσουμε ένα πίνακα μονοδιάστατο σε κατακόρυφη θέση, σύμφωνα με την μέθοδο
αυτή γίνονται διαδοχικές προσπελάσεις στον πίνακα και μετακινείται το μικρότερο
στοιχείο του πίνακα προς τα άνω (αύξουσα ταξινόμηση).
•{βλέπε σχολικό για τον αντίστοιχο αλγόριθμο}
•Η ταξινόμηση φυσαλίδας είναι η πιο απλή και πιο αργή μέθοδος ταξινόμησης.
•Δείτε στο πλάι της σελίδας68 τις υπόλοιπες τεχνικές ταξινόμησης.
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Κεφάλαιο 9ο Πίνακες

1.Οι Πίνακες Στη Γλώσσα

Ορισμός:
Πίνακας είναι ένα σύνολο αντικειμένων ιδίου τύπου, τα οποία αναφέρονται με ένα κοινό όνομα.
Κάθε ένα από τα αντικείμενα που απαρτίζουν τον πίνακα λέγεται στοιχείο του πίνακα. Η αναφορά
σε ατομικά στοιχεία του πίνακα γίνεται με το όνομα του πίνακα ακολουθούμενο από ένα ή
περισσότερους δείκτες.
Ένας πίνακας δηλώνεται στο τμήμα δήλωσης των μεταβλητών του προγράμματος και πρέπει να
περιέχει δεδομένα ιδίου τύπου (ακέραια, πραγματικά, αλφαριθμητικά, λογικά). Επίσης, πρέπει να
δηλώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός των στοιχείων που μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος
πίνακας, εφόσον θα πρέπει να δεσμευτούν οι αντίστοιχες συνεχόμενες θέσεις μνήμης. Για
παράδειγμα:
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[100, 50]
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ROW[100]
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δηλώθηκαν:
 Ένας δισδιάστατος πίνακας 100 γραμμών και 50 στηλών. Έτσι το πρόγραμμα θα δεσμεύσει
5000 συνεχόμενες θέσεις μνήμης, ακεραίων αριθμών, που θα χρησιμοποιηθούν για την
αποθήκευση των στοιχείων του πίνακα Α.
 Ένας μονοδιάστατος πίνακας 100 στοιχείων. Έτσι το πρόγραμμα θα δεσμεύσει 100
συνεχόμενες θέσεις μνήμης, ακεραίων αριθμών, που θα χρησιμοποιηθούν για την
αποθήκευση των στοιχείων του πίνακα ROW.
Τα βασικά μειονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση των πινάκων στα προγράμματα είναι:
 Οι πίνακες απαιτούν μνήμη. Επειδή κάθε πίνακας δεσμεύει από την αρχή του
προγράμματος πολλές θέσεις μνήμης, σε ένα μεγάλο και σύνθετο πρόγραμμα, η άσκοπη
χρήση μεγάλων πινάκων μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία εκτέλεσης του προγράμματος.
 Οι πίνακες περιορίζουν τις δυνατότητες του προγράμματος, εφόσον είναι στατικές δομές
και το μέγεθός τους πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά στην αρχή του προγράμματος, ενώ
παραμένει υποχρεωτικά σταθερό κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
Οι πίνακες, λόγω των μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται
αλόγιστα, παρά μόνο σε περιπτώσεις διαχείρισης πολλών δεδομένων του ιδίου τύπου, τα οποία
πρέπει να διατηρούνται στη μνήμη του υπολογιστή μέχρι το τέλος της εκτέλεσης του
προγράμματος. Δύο χαρακτηριστικά προβλήματα στα οποία επιβάλλεται η χρήση πινάκων για την
επίλυσή τους, είναι η ταξινόμηση στοιχείων του ιδίου τύπου και η αναζήτηση ενός στοιχείου
μεταξύ ενός πλήθους στοιχείων του ιδίου τύπου.

2. Οι τυπικές επεξεργασίες των στοιχείων ενός πίνακα είναι:

 Υπολογισμός αθροισμάτων των στοιχείων ενός πίνακα.
 Εύρεση του μέγιστου ή του ελάχιστου στοιχείου ενός πίνακα.
Αυτό γίνεται είτε συγκρίνοντας το κάθε στοιχείο με όλα τα υπόλοιπα είτε ταξινομώντας
αρχικά τα στοιχεία του πίνακα, οπότε το μέγιστο και το ελάχιστο στοιχείο βρίσκονται στις
δύο ακραίες θέσεις του πίνακα.
 Ταξινόμηση των στοιχείων.
 Αναζήτηση των στοιχείων του πίνακα
Οι δύο πιο διαδεδομένες μέθοδοι αναζήτησης είναι:
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 Η σειριακή αναζήτηση που χρησιμοποιείται αν ο πίνακας δεν είναι ταξινομημένος
και είναι ο πιο απλός αλλά λιγότερο γρήγορος και αποτελεσματικός αλγόριθμος.
 Η δυαδική αναζήτηση, που χρησιμοποιείται μόνο σε ταξινομημένους πίνακες και
είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδος από τη σειριακή αναζήτηση.
 Συγχώνευση δύο πινάκων.
Σκοπός της είναι η δημιουργία ενός ταξινομημένου πίνακα, από τα στοιχεία δύο ή
περισσοτέρων ταξινομημένων πινάκων του ιδίου τύπου.
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Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
1.Το αλφάβητο

Αλφάβητο μίας γλώσσας καλείται το σύνολο των στοιχείων που χρησιμοποιείται από τη γλώσσα.
Για παράδειγμα, η ελληνική γλώσσα περιέχει τα εξής στοιχεία: Τα γράμματα του αλφαβήτου πεζά
και κεφαλαία 48 δηλαδή χαρακτήρες (Α-Ω και α-ω), τα 10 ψηφία (0-9) και όλα τα σημεία στίξης.
Αντίστοιχα η αγγλική γλώσσα περιλαμβάνει τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου (Α-Ζ και a-z)
καθώς και τα ψηφία και όλα τα σημεία στίξης που χρησιμοποιούνται.

2.Το λεξιλόγιο

Το λεξιλόγιο αποτελείται από ένα υποσύνολο όλων των ακολουθιών που δημιουργούνται από τα
στοιχεία του αλφαβήτου, τις λέξεις που είναι δε- κτές από τη γλώσσα. Για παράδειγμα, στην
ελληνική γλώσσα η ακολουθία των γραμμάτων ΑΒΓΑ είναι δεκτή αφού αποτελεί λέξη, αλλά η
ακολουθία ΑΒΓΔΑ δεν αποτελεί λέξη της ελληνικής γλώσσας, άρα δεν είναι δεκτή.

3.Η Γραμματική

Η Γραμματική αποτελείται από το τυπικό ή τυπολογικό (accidence) και το συντακτικό (syntax).
 Τυπικό είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει τις μορφές με τις οποίες μία λέξη είναι
αποδεκτή. Για παράδειγμα, στην ελληνική γλώσσα οι λέξεις γλώσσα, γλώσσας, γλώσσες
είναι δεκτές, ενώ η λέξη γλώσσατ δεν είναι αποδεκτή.
 Συντακτικό είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζει τη νομιμότητα της διάταξης και της
σύνδεσης των λέξεων της γλώσσας για τη δημιουργία προτάσεων.
Η γνώση του συντακτικού επιτρέπει τη δημιουργία σωστών προτάσεων στις φυσικές γλώσσες, ενώ
στις γλώσσες προγραμματισμού τη δημιουργία σωστών εντολών.

4.Η σημασιολογία

Η σημασιολογία (Semantics) είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζει το νόημα των λέξεων και
κατά επέκταση των εκφράσεων και προτάσεων που χρησιμοποιούνται σε μία γλώσσα.
Στις γλώσσες προγραμματισμού οι οποίες είναι τεχνητές γλώσσες, ο δημιουργός της γλώσσας
αποφασίζει τη σημασιολογία των λέξεων της γλώσσας.

5.Διαφορές φυσικών και τεχνητών γλωσσών

Μία βασική διαφορά μεταξύ φυσικών και τεχνητών γλωσσών είναι η δυνατότητα εξέλιξής τους. Οι
φυσικές γλώσσες εξελίσσονται συνεχώς, νέες λέξεις δημιουργούνται, κανόνες γραμματικής και
σύνταξης αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και αυτό γιατί η γλώσσα χρησιμοποιείται για την
επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, που εξελίσσονται και αλλάζουν ανάλογα με τις εποχές και τον
κοινωνικό περίγυρο.
Αντίθετα οι τεχνητές γλώσσες χαρακτηρίζονται από στασιμότητα, αφού κατασκευάζονται
συνειδητά για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Ωστόσο συχνά οι γλώσσες προγραμματισμού βελτιώνονται και μεταβάλλονται από τους
δημιουργούς τους, με σκοπό να διορθωθούν αδυναμίες ή να καλύψουν μεγαλύτερο εύρος
εφαρμογών ή τέλος να ακολουθήσουν τις νέες εξελίξεις. Οι γλώσσες προγραμματισμού αλλάζουν
σε επίπεδο διαλέκτου (για παράδειγμα GW-Basic και QuickBasic) ή σε επίπεδο επέ- κτασης (για
παράδειγμα Basic και Visual Basic).

6.Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων

Από την αρχή της εμφάνισης των υπολογιστών γίνονται συνεχείς προσπάθειες ανάπτυξης
μεθοδολογιών και τεχνικών προγραμματισμού, που θα εξασφαλίζουν τη δημιουργία απλών και
κομψών προγραμμάτων, την εύκολη γραφή τους όσο και την κατανόησή τους.
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Οι τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων αναπτύχθηκαν για τους παρακάτω λόγους:
 Για την δημιουργία απλών και κομψών προγραμμάτων
 Για την εύκολη γραφή των προγραμμάτων
 Για την κατανόηση

Οι τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων είναι οι εξής:
 Η ιεραρχική σχεδίαση των προγραμμάτων, η οποία υλοποιείται με τον τμηματικό
προγραμματισμό.
 Ο δομημένος προγραμματισμός, ο οποίος εμπεριέχει την ιεραρχική σχεδίαση και τον
τμηματικό προγραμματισμό.
 Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, που εμπεριέχει τον οδηγούμενο από τα γεγονότα
προγραμματισμό και τον οπτικό προγραμματισμό.
 Ο παράλληλος προγραμματισμός.

7. Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος

Η τεχνική της ιεραρχικής σχεδίασης και επίλυσης ή η διαδικασία σχεδίασης "από επάνω προς τα
κάτω" όπως συχνά ονομάζεται (top-down program design) περιλαμβάνει τον καθορισμό των
βασικών λειτουργιών ενός προγράμματος, σε ανώτερο επίπεδο, και στη συνέχεια τη διάσπαση των
λειτουργιών αυτών σε όλο και μικρότερες λειτουργίες, μέχρι το τελευταίο επίπεδο που οι
λειτουργίες είναι πολύ άπλες, ώστε να επιλυθούν εύκολα.
Σκοπός της ιεραρχικής σχεδίασης είναι η διάσπαση λοιπόν του προβλήματος σε μια σειρά από
απλούστερα υποπροβλήματα, τα οποία να είναι εύκολο να επιλυθούν οδηγώντας στην επίλυση του
αρχικού προβλήματος.
Για την υποβοήθηση της ιεραρχικής σχεδίασης χρησιμοποιούνται διάφορες διαγραμματικές
τεχνικές, όπως για παράδειγμα το διάγραμμα του σχήματος 6.9.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΟΛΟΥ
ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑ
ΜΗΝΑ
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ ΑΝΑ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΑΔΕΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΜΙΣΘΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΩΝ
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8. Τμηματικός προγραμματισμός

Η ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος υλοποιείται με τον τμηματικό προγραμματισμό. Μετά την
ανάλυση του προβλήματος σε αντίστοιχα υποπροβλήματα, κάθε υποπρόβλημα αποτελεί
ανεξάρτητη ενότητα (module), που γράφεται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα τμήματα προγράμματος.
Η σωστή διαίρεση του αρχικού προβλήματος σε υποπροβλήματα και κατά συνέπεια του αρχικού
προγράμματος σε τμήματα προγράμματος είναι μία διαδικασία αρκετά πολύπλοκη και θα
εξεταστεί σε επόμενο κεφάλαιο.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο τμηματικός προγραμματισμός διευκολύνει τη δημιουργία του
προγράμματος, μειώνει τα λάθη και επιτρέπει την ευκολότερη παρακολούθηση, κατανόηση και
συντήρηση του προγράμματος από τρίτους.

9. Δομημένος Προγραμματισμός

Το 1964 παρουσιάστηκαν οι αρχές του δομημένου προγραμματισμού από τους Bohm και Jacodini.
Οι απόψεις τους αρχικά δεν έγιναν ευρύτερα γνωστές, ώσπου το 1968 ο Edger Dijkstra δημοσίευσε
ένα κείμενο που άλλαξε τόσο τον τρόπο του προγραμματισμού όσο και τις γλώσσες
προγραμματισμού. Ο τίτλος του δημοσιεύματος ήταν: «GOTO Statement Considered Harmful» και
θεμελίωνε τον δομημένο προγραμματισμό στη συνείδηση των προγραμματιστών. Η χρήση όμως
του δομημένου προγραμματισμού άρχισε αρκετά χρόνια αργότερα.
Στην ανάπτυξη του δομημένου προγραμματισμού οδήγησε τόσο η ανάγκη ύπαρξης μιας κοινής
μεθοδολογίας στην ανάπτυξη προγραμμάτων όσο και η τάση για μείωση των εντολών GOTO που
χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα. Όλες οι γλώσσες προγραμματισμού υποστηρίζουν το δομημένο
προγραμματισμό και διαθέτουν εντολές που κάνουν περιττή τη χρήση της εντολής GOTO.
Τα μειονεκτήματα της εντολής GOTO είναι τα εξής:
 Αλλάζει τη ροή του προγράμματος.
 Αλλάζει τη διακλάδωση σε μία άλλη εντολή του προγράμματος, και όχι στην επόμενη.
 Δυσκολεύει την κατανόηση και την παρακολούθηση του προγράμματος.
 Δυσκολεύει τη συντήρηση του προγράμματος.
 Απαιτείται πολύς χρόνος για τη συγγραφή και τη διόρθωση του προγράμματος.
Ο δομημένος προγραμματισμός (Structured programming) είναι μία μεθοδολογία σύνταξης
προγραμμάτων, που έχει σκοπό να βοηθήσει τον προγραμματιστή στην ανάπτυξη σύνθετων
προγραμμάτων. Στηρίζεται στη χρήση τριών και μόνο στοιχειωδών λογικών δομών. ( δομή
ακολουθίας, δομή επανάληψης, δομή επιλογής). Έτσι όλα τα προγράμματα μπορούν να γραφούν
χρησιμοποιώντας τις δομές αυτές είτε ξεχωριστά είτε σε συνδιασμό. Τέλος, κάθε πρόγραμμα, όπως
και κάθε ενότητα προγράμματος, έχει μια είσοδο και μία έξοδο. Σήμερα, ο όρος δομημένος
προγραμματισμός περιέχει τόσο την ιεραρχική σχεδίαση όσο και τον τμηματικό προγραμματισμό.
Τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού είναι τα εξής:
 Δημιουργία απλούστερων προγραμμάτων
 Άμεση υλοποίηση των αλγορίθμων σε προγράμματα.
 Διευκόλυνση της ανάλυσης του προγράμματος σε τμήματα.
 Περιορισμός των λαθών κατά την ανάπτυξη του προγράμματος.
 Ευκολότερη διόρθωση και συντήρηση του προγράμματος.
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10. Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

Η μετατροπή ενός προγράμματος σε γλώσσα μηχανής γίνεται με τη χρήση ειδικών μεταφραστικών
προγραμμάτων. Οι δύο μεγάλες κατηγορίες τέτοιων προγραμμάτων είναι οι μεταγλωττιστές και οι
διερμηνευτές.
Μεταγλωττιστής (compiler) ονομάζεται το πρόγραμμα το οποίο δέχεται στην είσοδο ένα
πρόγραμμα γραμμένο σε γλώσσα υψηλού επιπέδου και παράγει ένα ισοδύναμο πρόγραμμα σε
γλώσσα μηχανής. Το τελευταίο μπορεί να εκτελείται οποτεδήποτε από τον υπολογιστή και είναι
τελείως ανεξάρτητο από το αρχικό.
Διερμηνευτής (interpreter) καλείται το πρόγραμμα που μεταφράζει και εκτελεί την κάθε εντολή
μιας γλώσσας προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, πριν τη μετάφραση και εκτέλεση της επόμενης
εντολής. έτσι το αρχικό πρόγραμμα δεν εκτελείται άμεσα από του κεντρική μονάδα επεξεργασίας
του υπολογιστή, αλλά από το διερμηνευτή. Ο πρώτος διερμηνευτής της BASIC σε 8K ROM ήταν έργο
του Bill Gates και του Paul Allen. Να σημειωθεί ότι η Microsoft ιδρύθηκε για την εμπορική
εκμετάλλευση αυτού του διερμηνευτή.
Ο συντάκτης (editor) είναι ένας μικρός επεξεργαστής κειμένου, ο οποίος έχει τη δυνατότητες που
διευκολύνουν την γρήγορη γραφή των εντολών των προγραμμάτων. Χρησιμοποιείται για την
αρχική σύνταξη των προγραμμάτων και τη διόρθωσή τους στη συνέχεια.
Πηγαίο πρόγραμμα (source program) ονομάζεται το αρχικό πρόγραμμα που οδηγείται στο
μεταγλωττιστή ή στο διερμηνευτή.
Αντικείμενο πρόγραμμα (object Program) ονομάζεται το πρόγραμμα το οποίο παράγεται από το
μεταγλωττιστή. Το πρόγραμμα είναι σε γλώσσα κατανοητή από τον υπολογιστή, αλλά συνήθως δεν
είναι εκτελέσιμο σε αυτόν.
Για vα εκτελεστεί το αντικείμενο πρόγραμμα από τον υπολογιστή θα πρέπει να συνδεθεί με άλλα
τμήματα προγράμματος απαραίτητα για την εκτέλεση του. Αυτά είτε τα γράφει ο προγραμματιστής
είτε υπάρχουν σε βιβλιοθήκες ( libraries) της γλώσσας. Το πρόγραμμα που επιτρέπει τη σύνδεση
αυτή ονομάζεται συνδέτης - φορτωτής (linker –loader). Το αποτέλεσμα του συνδέτη είναι το
εκτελέσιμο πρόγραμμα (executable program).
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για την μετάφραση και την εκτέλεση ενός
προγράμματος με τη χρήση μεταγλωττιστή είναι τα εξής:
 Συγγραφή του προγράμματος (πηγαίο πρόγραμμα) με τη βοήθεια ενός συντάκτη κειμένου.
 Μεταγλώττιση του πηγαίου προγράμματος σε γλώσσα μηχανής (αντικείμενο πρόγραμμα)
με τη βοήθεια του μεταγλωττιστή.
 Σύνδεση του αντικείμενου προγράμματος με τα απαραίτητα προγράμματα από τις
βιβλιοθήκες, με τη βοήθεια του συνδέτη – φορτωτή.
 Εκτέλεση του αυτόνομου και εκτελέσιμου προγράμματος από τη κεντρική μονάδα
επεξεργασίας του υπολογιστή.
Να σημειωθεί ότι η δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο στην περίπτωση που
το πηγαίο πρόγραμμα δεν έχει λάθη.
Myprog. Pas
Πηγαίο πρόγραμμα

Μεταγλωττιστής
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(Εξετάσεις 2002) Σε ένα πρόγραμμα παρουσιάζονται τα παρακάτω είδη λαθών:
 Λάθη κατά την υλοποίηση (syntax errors), που εμφανίζονται στο στάδιο της μεταγλώττισης
και οφείλονται στην παραβίαση των συντακτικών κανόνων της γλώσσας που
χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη του προγράμματος.
 Λάθη κατά την εκτέλεση (run time errors), τα οποία προκαλούν:
 α. τον αντικανονικό τερματισμό μίας εφαρμογής ο οποίος οφείλεται, είτε στην
έλλειψη καθοριστικότητας κάποιας εντολής του προγράμματος, είτε στην αδυναμία
του υπολογιστικού συστήματος να ικανοποιήσει κάποια απαίτηση του
προγράμματος.
 β. Το κρέμασμα του συστήματος, λόγω της μη περατότητας κάποιας
επαναληπτικής δομής του προγράμματος.
 Λογικά λάθη, τα οποία εμφανίζονται μόνο κατά την εκτέλεση του προγράμματος και
οφείλονται στην κακή σχεδίαση του αλγορίθμου ή στη λανθασμένη υλοποίησή του. Τα
λογικά λάθη δεν διακόπτουν την εκτέλεση του προγράμματος, αλλά οδηγούν σε
λανθασμένα αποτελέσματα τα οποία εντοπίζονται μόνο με τη διαδικασία ελέγχου του
προγράμματος από τον προγραμματιστή.
Ο μεταγλωττιστής ανιχνεύει τα λάθη και εμφανίζει κατάλληλα διαγνωστικά μηνύματα. Το
διορθωμένο πρόγραμμα υποβάλλεται εκ νέου για μεταγλώττιση, μέχρις ότου εξαλειφθούν όλα τα
λάθη.
Η διαδικασία που ακολουθείται για την μετάφραση και την εκτέλεση ενός προγράμματος με τη
χρήση διερμηνευτή είναι η παρακάτω:
 Ο διερμηνευτής διαβάζει μία εντολή του αρχικού προγράμματος η οποία έχει γραφεί με τη
βοήθεια του συντάκτη, που είναι συνήθως ενσωματωμένος στο πρόγραμμα του
διερμηνευτή.
 Ελέγχει και εκτελεί αμέσως την εντολή αυτή.
 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο λάθος στην εκτέλεση της προηγούμενης εντολής, ο
διερμηνευτής επαναλαμβάνει την προηγούμενη διαδικασία για την επόμενη εντολή του
αρχικού προγράμματος.
 Αφού ολοκληρωθεί από το διερμηνευτή ο έλεγχος και η εκτέλεση της κάθε εντολής του
αρχικού προγράμματος, στη συνέχεια το πρόγραμμα στη φάση της μεταγλώττισης, κατόπιν
στη φάση της σύνδεσης τους με τα αντίστοιχα προγράμματα των βιβλιοθηκών, και τελικά
στη φάση της εκτέλεσής του από τον υπολογιστή.

Επιμέλεια Κων/νος Παπασταματίου

Σελίδα 34

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Διερμηνευτής

Ανάλυση – έλεγχος
Ανίχνευση – εκτέλεση
Εντολής 1

Ανάλυση – έλεγχος
Ανίχνευση – εκτέλεση
Εντολής 2

Αρχικό πρόγραμμα

Μεταγλωττιστής

Εντολή 1

Εντολή 2

Ανάλυση – έλεγχος
Ανίχνευση – εκτέλεση
Εντολής ν

•
•
•

Μεταγλώττιση
Φόρτωση
Σύνδεση όλων
των εντολών

Εκτέλεση
ολόκληρου του
προγράμματος

Το μειονέκτημα του μεταγλωττιστή είναι το γεγονός ότι, πριν χρησιμοποιηθεί ένα πρόγραμμα,
πρέπει να περάσει από τη διαδικασία της μεταγλώττισης και της σύνδεσης. Αντίθετα, με το
διερμηνευτή το πρόγραμμα εκτελείται άμεσα, συνεπώς τα οποία λάθη διορθώνονται άμεσα.
Ωστόσο, με το διερμηνευτή η εκτέλεση του προγράμματος καθίσταται μερικές φορές πολύ πιο
αργή από την εκτέλεση του ισοδύναμου προγράμματος που παράγει ο μεταγλωττιστής.
Τα σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα περιέχουν όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για τη
συγγραφή και την εκτέλεση προγραμμάτων και βοηθούν στη διόρθωση των λαθών τους.
Παρουσιάζονται έτσι με μεικτές υλοποιήσεις, στις οποίες χρησιμοποιείται διερμηνευτής κατά τη
φάση της δημιουργίας και μεταγλωττιστής για την τελική έκδοση και εκμετάλλευση του
προγράμματος. Έτσι, για τη δημιουργία, τη μετάφραση και την εκτέλεση ενός προγράμματος
απαιτούνται τρία προγράμματα: 1. Ο συντάκτης 2. Ο μεταγλωττιστής 3. Ο συνδέτης-φορτωτής
Οπτικό προγραμματισμό (visual programming) ονομάζουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε
γραφικά ολόκληρο το περιβάλλον εφαρμογής. Τα βήματα του αλγορίθμου σχεδιάζονται με τη
βοήθεια διαγραμμάτων και τα αντικείμενα της γραφικής διεπαφής χρήστη (Graphical User
Interface-GUI) κατασκευάζονται από παλέτες (πχ. Πλαίσια διαλόγου, μενού).
Οδηγούμενο από το γεγονός προγραμματισμό (event driven programming) ονομάζουμε την
ιδιότητα ενός λειτουργικού συστήματος ή περιβάλλοντος κατά την οποία, όταν συμβεί ένα γεγονός
(πχ. κλικ ποντικιού), εκτελείται κατάλληλο τμήμα κώδικα για την εξυπηρέτησής του.
Ένα περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού περιέχει οπωσδήποτε και ειδικό συντάκτη, που
διευκολύνει τη δημιουργία γραφικών αντικειμένων (φόρμες, λίστες, παράθυρα διαλόγου),
παρέχοντας στον προγραμματιστή τα αντίστοιχα γραφικά εργαλεία. Να τονιστεί ότι το κάθε
προγραμματιστικό περιβάλλον έχει διαφορετικά εργαλεία και ιδιότητες.
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Κεφάλαιο 10ο Υποπρογράμματα
1.Τμηματικός Προγραμματισμός

Ορισμός:
Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης και ανάπτυξης των προγραμμάτων
ως ένα σύνολο από απλούστερα τμήματα προγραμμάτων.
Η τεχνική αυτή είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του δομημένου προγραμματισμού, ο
οποίος εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχή και εύκολη δημιουργία σωστών προγραμμάτων.
Υποπρόγραμμα (subprogram) είναι ένα τμήμα προγράμματος το οποίο επιτελεί ένα αυτόνομο
έργο και είναι γραμμένο ξεχωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα.
Κύριο πρόγραμμα είναι το αρχικό πρόγραμμα, το οποίο ενεργοποιεί υποπρογράμματα και έτσι
επιλύει το συνολικό πρόβλημα.
Κάθε υποπρόγραμμα είναι γραμμένο ξεχωριστά τόσο από το κύριο πρόγραμμα όσο και από τα
υπόλοιπα υποπρογράμματα. Ένα υποπρόγραμμα ενεργοποιείται (καλείται) είτε από το κύριο
πρόγραμμα είτε από κάποιο άλλο υποπρόγραμμα.

2.Χαρακτηριστικά των Υποπρογραμμάτων.

Τα χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων είναι τα παρακάτω:
 Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να έχει μόνο μία είσοδο και μόνο μία έξοδο.
Το κάθε υποπρόγραμμα ενεργοποιείται με την είσοδο σε αυτό, που γίνεται πάντα από την
αρχή του, εκτελεί ορισμένες ενέργειες και απενεργοποιείται με την έξοδο από αυτό, που
γίνεται κατά το τέλος του.
 Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να είναι ανεξάρτητο και τα υπόλοιπα υποπρογράμματα.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σχεδιαστεί, να αναπτυχθεί και να συντηρηθεί αυτόνομα, χωρίς
να επηρεαστούν τα υπόλοιπα υποπρογράμματα. Στην πράξη, η απόλυτη ανεξαρτησία των
υποπρογραμμάτων είναι δύσκολο να επιτευχθεί.
 Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να είναι σχετικά μικρό σε μέγεθος, ώστε να είναι κατανοητό
και να ελέγχεται εύκολα.
Επειδή η αξιολόγηση του μεγέθους είναι υποκειμενική, θα πρέπει το κάθε υποπρόγραμμα,
για να μην θεωρηθεί μεγάλο, να εκτελεί μία μόνο λειτουργία. Αν εκτελεί περισσότερες από
μία λειτουργίες, τότε συνήθως μπορεί και πρέπει να διασπαστεί σε μικρότερα
υποπρογράμματα.

3.Πλεονεκτήματα του Τμηματικού Προγραμματισμού

Η σωστή χρήση του τμηματικού προγραμματισμού, δηλαδή ο σωστός διαχωρισμός ενός σύνθετου
προγράμματος σε υποπρογράμματα, εξασφαλίζει στον τμηματικό προγραμματισμό τέσσερα βασικά
πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα αυτά, που πρέπει να χαρακτηρίζουν και κάθε πρόγραμμα το
οποίο έχει αναπτυχθεί με τον αποδοτικότερο τρόπο, είναι τα εξής:
 Η διευκόλυνση της ανάπτυξης του αλγορίθμου και του αντίστοιχου προγράμματος.
Το πλεονέκτημα αυτό έγκειται στο γεγονός ότι με τη χρήση υποπρογραμμάτων επιλύεται
σταδιακά το κάθε υποπρόβλημα που συνθέτη το κύριο πρόβλημα, υλοποιώντας και
ελέγχοντας ευκολότερα το αντίστοιχο υποπρόγραμμα.
 Η ευκολότερη κατανόηση και διόρθωση του προγράμματος.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο διαχωρισμός του προγράμματος σε υποπρογράμματα
επιτρέπει τη γρήγορη και ευκολότερη διόρθωση κάποιου υποπρογράμματος χωρίς να
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επηρεαστεί το υπόλοιπο πρόγραμμα. Επίσης, ο διαχωρισμός αυτός διευκολύνει την
ευκολότερη ανάγνωση του προγράμματος, καθώς και την κατανόηση της λειτουργίας του.
 Η οικονομία χρόνου και προσπάθειας στη συγγραφή ενός προγράμματος.
Το κάθε υποπρόγραμμα αποτελεί ξεχωριστή οντότητα και μπορεί να καλείται σε
οποιοδήποτε σημείο του προγράμματος και για διαφορετικές μεταβλητές κάθε φορά. Έτσι,
δεν είναι απαραίτητο να ξαναγραφεί το τμήμα του προγράμματος που απαιτείται, για τον
υπολογισμό των τιμών των μεταβλητών αυτών. Συνεπώς, απαιτείται λιγότερος χρόνος και
κόπος στη συγγραφή του προγράμματος.
 Η επέκταση των δυνατοτήτων μιας γλώσσας προγραμματισμού.
Το πλεονέκτημα αυτό, οφείλεται στη δυνατότητα ενεργοποίησης ενός υποπρογράμματος α
οποιοδήποτε σημείο ενός προγράμματος και στην ανεξαρτησία του από τα υπόλοιπα
υποπρογράμματα, καθώς και από το κυρίως πρόγραμμα. Γράφοντας λοιπόν πολλά χρήσιμα
υποπρογράμματα και δημιουργώντας βιβλιοθήκες με αυτά επεκτείνονται οι δυνατότητες
μιας γλώσσας προγραμματισμού.

4. Παράμετροι

Ορισμός
Παράμετρος είναι μια μεταβλητή που επιτρέπει το πέρασμα της τιμής της από ένα τμήμα του
προγράμματος σε ένα άλλο.
Ένα υποπρόγραμμα είναι ένα αυτόνομο και ανεξάρτητο τμήμα προγράμματος, το οποίο συχνά
επικοινωνεί με το κύριο πρόγραμμα και με τα υπόλοιπα υποπρογράμματα. Το κύριο πρόγραμμα ή
κάποιο υποπρόγραμμα δίνει συνήθως τιμές στο υποπρόγραμμα που ενεργοποιεί μετά την εκτέλεσή
του επιστρέφει συνήθως νέες τιμές στο τμήμα του προγράμματος από το οποίο καλείται.
Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά την ενεργοποίηση και εκτέλεση ενός υποπρογράμματος
είναι οι ακόλουθες:
 Διακόπτεται η εκτέλεση του κυρίου προγράμματος.
 Στη συνέχεια οι τιμές των παραμέτρων περνούν από το κύριο πρόγραμμα στο
υποπρόγραμμα. Η διεύθυνση επιστροφής (return address), αποθηκεύεται από το
μεταφραστή σε μία στοίβα η οποία ονομάζεται στοίβα χρόνου εκτέλεσης (execution time
stack).
 Κατόπιν εκτελούνται οι εντολές του υποπρογράμματος.
 Αφού εκτελεστούν οι εντολές του υποπρογράμματος οι τιμές των αποτελεσμάτων περνούν
από το υποπρόγραμμα στο κύριο πρόγραμμα.
 Τέλος, συνεχίζεται η εκτέλεση του κυρίου προγράμματος από την εντολή που βρίσκεται
ακριβώς μετά από αυτήν με την οποία ενεργοποιήθηκε το υποπρόγραμμα.
Το ίδιο συμβαίνει όταν ένα υποπρόγραμμα καλεί ένα άλλο υποπρόγραμμα.

5. Διαδικασίες και Συναρτήσεις

Τα υποπρογράμματα διακρίνονται σε διαδικασίες και συναρτήσεις. Το είδος του κάθε
υποπρογράμματος καθορίζεται από το είδος της λειτουργίας που καλείται να επιτελέσει. Οι
διαδικασίες και οι συναρτήσεις γράφονται στο τέλος του κυρίου προγράμματος.
Ορισμός
Διαδικασία είναι ένας τύπος υποπρογράμματος, που μπορεί να εκτελέσει όλες τις λειτουργίες ενός
προγράμματος.
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Οι διαδικασίες είναι υποπρογράμματα, που μπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε από τις εντολές
που εκτελεί ένα πρόγραμμα. Μπορούν δηλαδή να αποθηκεύσουν δεδομένα, να εκτελέσουν
υπολογισμούς, να μεταβάλλουν τις τιμές των μεταβλητών και να τυπώσουν αποτελέσματα. Με τη
χρήση των παραμέτρων οι διάφορες τιμές μεταβιβάζονται στη διαδικασία κατά την κλήση της και
επιστρέφονται στο τμήμα προγράμματος από το οποίο έγινε η κλήση της διαδικασίας.
Ορισμός
Συνάρτηση είναι ένας τύπος υποπρογράμματος, που υπολογίζει και επιστρέφει μόνο μία τιμή με το
όνομά της (όπως η μαθηματικές συναρτήσεις).
Η λειτουργία των συναρτήσεων είναι πιο περιορισμένη από αυτή των διαδικασιών. Οι
συναρτήσεις μοιάζουν με τις συναρτήσεις των μαθηματικών και χρήση τους είναι όμοια με τη
χρήση των ενσωματωμένων συναρτήσεων που υποστηρίζει η γλώσσα προγραμματισμού. Μία
συνάρτηση μπορεί να έχει μία ή περισσότερες παραμέτρους μέσω των οποίων μεταβιβάζοντα τιμές
στη συνάρτηση είτε από το κύριο πρόγραμμα είτε από κάποιο υποπρόγραμμα. Επιστρέφει όμως
μόνο μια τιμή, οποιουδήποτε από τους τέσσερις τύπους δεδομένων (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΑΚΕΡΑΙΑ,
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, ΛΟΓΙΚΗ)
Δίνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα αυτό εκτελεί τρείς απλές λειτουργίες:
 Διαβάσει την ακτίνα της σφαίρας και κάνει έλεγχο ώστε αυτή να είναι θετική
 Υπολογίζει τον όγκο της σφαίρας.
 Εμφανίζει τον όγκο της σφαίρας.
Προφανώς, είναι ευκολότερη η ανάπτυξη του παραπάνω προγράμματος σύμφωνα
με τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού. Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να
αναπτυχθεί τμηματικά χρησιμοποιώντας τρία υποπρογράμματα, εκτελώντας τις ίδιες
λειτουργίες. Όπως αναφέρθηκε, τα υποπρογράμματα μπορούν να εκτελεστούν
αυτόνομα, χωρίς το κύριο πρόγραμμα. Έτσι, για την επίλυση του παραπάνω
προβλήματος, αλλά και οποιουδήποτε άλλου προβλήματος πρέπει να γραφεί αρχικά
το κύριο πρόγραμμα. Το κύριο πρόγραμμα και τα υποπρογράμματα που ενεργοποιεί
αναπτύσσονται παρακάτω:
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6. Ορισμός και Κλήση Διαδικασιών

Η δομή μιας διαδικασίας έχει την παρακάτω γενική μορφή:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Όνομα_διαδικασίας (λίστα παραμέτρων)
Τμήμα δήλωσης σταθερών
Τμήμα δήλωσης μεταβλητών.
ΑΡΧΗ
Εντολές
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Μία διαδικασία έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
 Το όνομά της είναι οποιοδήποτε έγκυρο όνομα της ΓΛΩΣΣΑΣ
 Η λίστα παραμέτρων της είναι μια λίστα μεταβλητών, των όποιων οι τιμές μεταβιβάζονται
στη διαδικασία κατά την κλήση της και επιστρέφονται μετά το τέλος της διαδικασίας.
 Οι εντολές της είναι οποιεσδήποτε εντολές της ΓΛΩΣΣΑΣ.
Η κλήση μιας διαδικασίας γίνεται με την εντολή ΚΑΛΕΣΕ που ακολουθείται από το όνομα της
διαδικασίας και τη λίστα των παραμέτρων σε παρένθεση. Για παράδειγμα
ΚΑΛΕΣΕ Όνομα_διαδικασίας (λίστα παραμέτρων)
Σημείωση:
Η λίστα παραμέτρων δεν είναι υποχρεωτική. Θα πρέπει όμως ο αριθμός των παραμέτρων καθώς
και ο τύπος τους να είναι ο ίδιος τόσο στη λίστα παραμέτρων της διαδικασίας όσο και στη λίστα
παραμέτρων της εντολής ΚΑΛΕΣΕ

7. Ορισμός και Κλήση Συναρτήσεων

Η δομή μιας διαδικασίας έχει την παρακάτω γενική μορφή:
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Όνομα_διαδικασίας (λίστα παραμέτρων):τύπος συνάρτησης
Τμήμα δήλωσης σταθερών
Τμήμα δήλωσης μεταβλητών.
ΑΡΧΗ
Εντολές
Όνομα_συνάρτησης <-- Έκφραση
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
Μία διαδικασία έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
 Το όνομά της είναι οποιοδήποτε έγκυρο όνομα της ΓΛΩΣΣΑΣ
 Η λίστα παραμέτρων της είναι μια λίστα μεταβλητών, των όποιων οι τιμές μεταβιβάζονται
στη διαδικασία κατά την κλήση της και επιστρέφονται μετά το τέλος της διαδικασίας.
 Μπορεί να επιστρέφει στο κύριο πρόγραμμα ή σε κάποιο υποπρόγραμμα μία τιμή
οποιοδήποτε τύπου δεδομένων που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΑΚΕΡΑΙΑ,
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΛΟΓΙΚΗ)
 Στις εντολές του σώματος υπάρχει υποχρεωτικά μια εντολή εκχώρησης τιμής στο όνομα
της συνάρτησης. Ουσιαστικά παρατηρείται το φαινόμενο το όνομα ενός αλγορίθμου να
είναι και μεταβλητή του προγράμματος.
Η κλήση μίας συνάρτησης από ένα πρόγραμμα γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που το
πρόγραμμα ενεργοποιεί μία από τις ενσωματωμένες συναρτήσεις της ΓΛΩΣΣΑΣ. Έτσι, αναφέρεται
το όνομα της συνάρτησης σε μία οποιαδήποτε έκφραση και επιστρέφει η τιμή της.
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Για παράδειγμα:
Ο<-- Όνομα_συνάρτησης(λίστα παραμέτρων)
ή
ΑΝ Όνομα_συνάρτησης(λίστα παραμέτρων)>ΤΙΜΗ ΤΟΤΕ
Σημείωση:
Η λίστα παραμέτρων δεν είναι υποχρεωτική. Θα πρέπει όμως ο αριθμός των παραμέτρων καθώς
και ο τύπος τους να είναι ο ίδιος τόσο στη λίστα της συνάρτησης όσο και στη λίστα της εντολής που
την καλεί.

8. Πραγματικές και Τυπικές Παράμετροι

Οι μεταβλητές ενός προγράμματος που ενεργοποιεί κάποιο υποπρόγραμμα ονομάζονται
πραγματικές παράμετροι (ή απλά παράμετροι), ενώ οι μεταβλητές του υποπρογράμματος που
καλείται ονομάζονται τυπικές παράμετροι (ή ορίσματα).
Παράδειγμα

Το παρακάτω σχήμα δείχνει τον τρόπο που
ανταλλάσσονται οι τιμές μεταξύ των πραγματικών
και των τυπικών παραμέτρων:

Η λίστα των πραγματικών παραμέτρων (actual parameter list) καθορίζει τις παραμέτρους κατά την
κλήση του υποπρογράμματος.
Η λίστα των τυπικών παραμέτρων ( formal parameter list) καθορίζει τις παραμέτρους στη δήλωση
του υποπρογράμματος.
Οι λίστες των παραμέτρων πρέπει να ακολουθούν τους εξής κανόνες:
 Ο αριθμός των πραγματικών και των τυπικών παραμέτρων πρέπει να είναι ο ίδιος.
 Κάθε πραγματική παράμετρος αντιστοιχεί στην τυπική παράμετρο που βρίσκεται στην
αντίστοιχη θέση. Για παράδειγμα, η πρώτη παράμετρος της λίστας των τυπικών
παραμέτρων αντιστοιχεί στην πρώτη παράμετρο της λίστας των πραγματικών παραμέτρων
κ.ο.κ.
 Η τυπική παράμετρος και η αντίστοιχη πραγματική πρέπει να είναι του ιδίου τύπου.
Παράδειγμα
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Δίνεται η παρακάτω διαδικασία

Στη διαδικασία αυτή οι τυπικές παράμετροι είναι οι ακέραιες μεταβλητές Κ και Σ1. Άρα, η εντολή με
την οποία θα κληθεί η διαδικασία, δεν μπορεί να είναι άλλη από την ΚΑΛΕΣΕ Δ_1(Α,Β), όπου οι
μεταβλητές Α και Β είναι επίσης ακέραιες.
Η εκτέλεση των διαδικασιών πραγματοποιείται, είτε αυτές ανταλλάσουν είτε δεν ανταλλάσουν
τιμές με το τμήμα του προγράμματος που τις καλεί. Έτσι, υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες:
 Δεν δέχονται αρχικές τιμές από το τμήμα του προγράμματος που τις κάλεσε ούτε
επιστρέφουν τιμές σε αυτό.
 Δεν δέχονται αρχικές τιμές από το τμήμα προγράμματος που τις κάλεσε αλλά επιστρέφουν
τιμές στις πραγματικές παραμέτρους.
 Δέχονται αρχικές τιμές από τις πραγματικές παραμέτρους και εκτελούν κάποια λειτουργία
ανεξάρτητη από το τμήμα του προγράμματος που τις κάλεσε.
 Δέχονται αρχικές από το τμήμα προγράμματος που τις κάλεσε και μεταβάλουν τις τιμές σε
ορισμένες από τις τυπικές παραμέτρους, επιστρέφοντας νέες τιμές στις αντίστοιχες
πραγματικές παραμέτρους. Στην περίπτωση αυτή, όταν το τμήμα του προγράμματος μετά
την κλήση της διαδικασίας χρησιμοποιεί μία από τις νέες τιμές των παραμέτρων του, τότε η
διαδικασία μπορεί να αντικατασταθεί από μία συνάρτηση.
Περιοχή Ισχύος και Εμβέλεια μίας Μεταβλητής.
Πολλές γλώσσες προγραμματισμού επιτρέπουν την χρήση των μεταβλητών και των σταθερών όχι
μόνο στο τμήμα του προγράμματος που δηλώνονται, αλλά και σε άλλα ή ακόμη και σε όλα τα
υπόλοιπα υποπρογράμματα. Αυτό που καθορίζει την περιοχή που ισχύουν οι μεταβλητές και οι
σταθερές είναι η εμβέλεια των μεταβλητών της γλώσσας. Έτσι, έχουμε γλώσσα με:
 Απεριόριστη Εμβέλεια
Σύμφωνα με την αρχή αυτή όλες οι μεταβλητές και όλες οι σταθερές είναι γνωστές και μπορούν
χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε τμήμα ενός προγράμματος, άσχετα που δηλώθηκαν. Όλες οι
μεταβλητές είναι καθολικές.
Η απεριόριστη εμβέλεια καταστρατηγεί την αρχή της αυτονομίας των υποπρογραμμάτων,
δημιουργεί πολλά προβλήματα και τελικά είναι αδύνατο να εφαρμοστεί σε μεγάλα προγράμματα
με πολλά υποπρογράμματα, αφού κατά την ανάπτυξη κάποιου υποπρογράμματος πρέπει να είναι
γνωστά τα ονόματα όλων των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στα υπόλοιπα υποπρογράμματα.
 Περιορισμένη εμβέλεια
Η περιορισμένη εμβέλεια υποχρεώνει όλες τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε τμήμα
προγράμματος να δηλώνονται σε αυτό το τμήμα. Όλες οι μεταβλητές είναι τοπικές, ισχύουν δηλαδή
για το υποπρόγραμμα στο οποίο δηλώθηκαν. Οι μεταβλητές και οι σταθερές στη ΓΛΩΣΣΑ είναι
τοπικές.
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Τα πλεονεκτήματα της περιορισμένης εμβέλειας είναι η απόλυτη αυτονομία όλων των
υποπρογραμμάτων και η δυνατότητα να χρησιμοποιείται οποιοδήποτε όνομα, χωρίς να παίζει ρόλο
αν το ίδιο το όνομα χρησιμοποιείται σε άλλο υποπρόγραμμα.
 Μερικώς Περιορισμένη Εμβέλεια
Σύμφωνα με την αρχή αυτή άλλες μεταβλητές είναι τοπικές και άλλες καθολικές. Κάθε γλώσσα
προγραμματισμού έχει τους δικούς κανόνες και μηχανισμούς, για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις
που ορίζονται οι μεταβλητές ως τοπικές ή καθολικές.
Η μερικώς περιορισμένη εμβέλεια προσφέρει μερικά πλεονεκτήματα στον πεπειραμένο
προγραμματιστή, αλλά για τον αρχάριο περιπλέκει το πρόγραμμα δυσκολεύοντας την ανάπτυξή
του.
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