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Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 

 Σταθερά: Μια ποσότητα που έχει προκαθορισμένη τιμή που 
δε μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός 
αλγορίθμου/προγράμματος  

 Παράδειγμα 

 Αλφαριθμητική σταθερά : ‘Καλημέρα’ 

 Αριθμητική σταθερά:  20  

 Μία σταθερά μπορεί να πάρει ένα συμβολικό όνομα σε ένα 
πρόγραμμα και χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει 
παγκόσμιες σταθερές (πχ π=3.14, g=9.81) ή δεδομένα που 
δεν αλλάζουν για το συγκεκριμένο πρόβλημα (πχ 
φπα=0.19, Ν=100)  

 Η δήλωση και η χρήση συμβολικών ονομάτων αντί των 
αντίστοιχων σταθερών τιμών είναι προαιρετική, κάνει όμως 
πιο ευανάγνωστο και κατανοητό το πρόγραμμά μας.  
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Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 

 Μεταβλητή :Μια ποσότητα που η τιμή της μπορεί να 
μεταβάλλεται. Αποτελεί ένα γλωσσικό αντικείμενο, που 
χρησιμοποιείται για να παραστήσει ένα στοιχείο δεδομένου 
(ή ζητουμένου).  

 Οι μεταβλητές αντιστοιχίζονται από τον μεταγλωττιστή κάθε 
γλώσσας σε συγκεκριμένες θέσεις μνήμης του υπολογιστή.  

 Το όνομα και ο τύπος καθορίζεται στην αρχή και δεν αλλάζει 
κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου, ενώ η τιμή της μπορεί 
να αλλάξει. 
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Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 

 Έκφραση:Συνδυασμός τελεστών (σύμβολα πράξεων) και 
ορισμάτων – τελεστέων (μεταβλητές, σταθερές) καθώς και 
παρενθέσεων, με συγκεκριμένο νόημα.  

 Η διεργασία αποτίμησης μίας έκφρασης γίνεται με 
αντικατάσταση των μεταβλητών από τις τιμές τους και εκτέλεση 
των πράξεων 

 Η τελική τιμή μιας έκφρασης εξαρτάται από την ιεραρχία των 
πράξεων και τη χρήση των παρενθέσεων 

 Π.χ.  

 Η έκφραση (α+β)/2, για α=10 και β=2 έχει τιμή 6. 

 Η έκφραση α>β+5, για α=10 και β=2 έχει τιμή Αληθής 

 Το αποτέλεσμα μιας έκφρασης είναι πάντα μία τιμή.  
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Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 

 Πράξεις 
 Στον αλγόριθμο οι 

πράξεις κωδικοποιούνται 
με ειδικό τρόπο 
προκειμένου να γίνονται 
κατανοητές. Δίπλα 
παρουσιάζονται οι 
πράξεις που υποστηρίζει 
η ΓΛΩΣΣΑ και η ιεραρχία 
τους 

 Πράξεις ίδιας ιεραρχίας 
εκτελούνται από 
αριστερά προς τα δεξιά. 
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 Αποτελείται από ένα σύνολο εντολών 
που τοποθετούνται η μία κάτω από την 
άλλη. 

 Χρησιμοποιείται για την επίλυση πολύ 
απλών προβλημάτων όπου η σειρά 
εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών 
είναι δεδομένη. 

 Όλες οι εντολές εκτελούνται με τη 
σειρά χωρίς να παραλείπεται καμία.  

Δομή Ακολουθίας 
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Εντολή εκχώρησης τιμής  

 Χρησιμοποιείται για την απόδοση τιμών στις μεταβλητές, κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου.  

 Σύνταξη:  

 μεταβλητή <─ Έκφραση  

 Πως δουλεύει: 

 Πραγματοποιούνται οι πράξεις στο δεξιό τμήμα της εντολής (υπολογίζεται δηλαδή 
η έκφραση δεξιά της εντολής) και το αποτέλεσμα που προκύπτει (η τιμή της 
έκφρασης) εκχωρείται στη μεταβλητή αριστερά της εντολής.  

 Παραδείγματα:  

 x <─ y ^ 2 + 7  

 Όνομα <─ ‘Ιωάννου’  

 παντρεμένος <─ αληθής  

 Παρατηρήσεις:  

 Η εντολή δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως εξίσωση. Π.χ. η εντολή x <─ x + 2 
αυξάνει το x κατά 2 

 Η μεταβλητή αριστερά και η έκφραση δεξιά πρέπει να είναι του ίδιου τύπου  

 

Δομή Ακολουθίας 
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Δομή Ακολουθίας 

Εντολή εισόδου στη ΓΛΩΣΣΑ 

 Για την εισαγωγή δεδομένων από το χρήστη σε μία ή 
περισσότερες μεταβλητές χρησιμοποιείται η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ    

 Σύνταξη:  

 ΔΙΑΒΑΣΕ λίστα μεταβλητών που χωρίζονται με κόμμα μεταξύ 
τους  

 Πως δουλεύει:  

 Διακόπτεται η εκτέλεση του προγράμματος και το πρόγραμμα 
περιμένει την εισαγωγή (από το πληκτρολόγιο) τιμών, που θα 
εκχωρηθούν στις μεταβλητές.  

 Παράδειγμα:  

 ΔΙΑΒΑΣΕ όνομα, ηλικία  

 Ζητάει από το χρήστη να δώσει 2 τιμές. Η πρώτη μπαίνει στη 
μεταβλητή όνομα και η δεύτερη στην ηλικία 
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Εντολή εξόδου  

 Για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μία καθορισμένη 
μονάδα εξόδου αποτελεσμάτων (π.χ. Οθόνη, Εκτυπωτής, 
αρχείο κειμένου, βοηθητική μνήμη) η εντολή ΕΜΦΑΝΙΣΕ 

 Σύνταξη:  

 ΕΜΦΑΝΙΣΕ Ή ΕΚΤΥΠΩΣΕλίστα σταθερών, μεταβλητών, 
(εκφράσεων) που χωρίζονται με κόμμα μεταξύ τους  

 Παράδειγμα:  

 ΕΜΦΑΝΙΣΕ όνομα, ‘είσαι ’, ηλικία, ‘ετών’  

 Θα εμφανίσει στην καθορισμένη μονάδα εξόδου την τιμή 
της μεταβλητής όνομα, το σταθερό μήνυμα ‘είσαι’, την 
τιμή της μεταβλητής ηλικία και το σταθερό μήνυμα ‘ετών’ 

Δομή Ακολουθίας 
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Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 

Όλα μαζί 
Παράδειγμα1 :  Με δεδομένη την ακτίνα ενός κύκλου, να υπολογισθεί η 

περίμετρος και το εμβαδόν του. 

 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Κύκλος 

 ΔΙΑΒΑΣΕ Ακτ 

 Περ 2*π*Ακτ 

 Εμβ π*Ακτ^2 

 ΕΜΦΑΝΙΣΕ ‘Η Περίμετρο είναι:’, Περ, ‘. Το εμβαδό:’, Εμβ  

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 



12 

Η ακολουθιακή 

δομή εντολών 

(σειριακών 

βημάτων) 

χρησιμοποιείται 

για την 

αντιμετώπιση 

απλών 

προβλημάτων, 

όπου είναι 

δεδομένη η σειρά 

εκτέλεσης ενός 

συνόλου 

ενεργειών.  

Παράδειγμα 2 : Να διαβασθούν 

δύο αριθμοί, να υπολογισθεί και 

να εκτυπωθεί το άθροισμά τους 

Αλγόριθμος Παράδειγμα1 

Διάβασε a, b 

c  a + b 

Εκτύπωσε c 

Τέλος Παράδειγμα1 

Δομή Ακολουθίας 
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Δομή επιλογής 

Η δομή της επιλογής χρησιμοποιείται στις 

περιπώσεις που χρειάζεται να λαμβάνονται 

κάποιες αποφάσεις με βάση κάποια δεδομένα 

κριτήρια, που μπορεί να είναι διαφορετικά για 

κάθε διαφορετικό στιγμιότυπο ενός 

προβλήματος.  
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Δομή επιλογής 

Αν συνθήκη  τότε  

 εντολή_1 

 εντολή_2 

 ... 
Τέλος_αν 

Αν συνθήκη τότε  

 εντολή ή 

εντολές 

Αλλιώς  
 εντολή ή 

εντολές 

Τέλος_αν 

Μορφή εντολής επιλογής  
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 Χρησιμοποιείται σε προβλήματα όπου χρειάζεται να 
ληφθούν κάποιες αποφάσεις με βάση κάποια 
δεδομένα κριτήρια.  

 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.  

 Τη συναντάμε στις εξείς μορφές 

 Απλή Επιλογή 

 Σύνθετη Επιλογή 

 Πολλαπλή Επιλογή 

 Εμφωλευμένη Επιλογή 

Δομή Επιλογής 
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Απλή Δομή Επιλογής 

Απλή ΑΝ 

 Σύνταξη: 

ΑΝ Συνθήκη ΤΟΤΕ  

Εντολή1  

…..  

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 Πως λειτουργεί:  

 Ελέγχεται η τιμή της συνθήκης και αν αυτή ισχύει (είναι 
αληθής), τότε εκτελούνται οι εντολές στο τμήμα του ΤΟΤΕ 
(μέχρι το ΤΕΛΟΣ_ΑΝ). Αν η συνθήκη είναι ψευδής οι 
εντολές αυτές αγνοούνται και η εκτέλεση του προγράμματος 
συνεχίζεται με την εντολή που ακολουθεί τη δήλωση 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  
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Παράδειγμα1: Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει έναν 

αριθμό και να εκτυπώνει την απόλυτη τιμή του.   

Αλγόριθμος Παράδειγμα_1 

Διάβασε a 

  Αν a < 0 τότε  

   a  a*(-1) 

  Τελος_Αν 

Εκτύπωσε a 

Τέλος Παράδειγμα _1 

Απλή Δομή Επιλογής 
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Σύνθετη Δομή Επιλογής 

Σύνθετη ΑΝ 

 Σύνταξη: 

ΑΝ Συνθήκη ΤΟΤΕ  

Εντολή1  

…..  

ΑΛΛΙΩΣ  

Εντολή2  

…..  

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

 Πως δουλεύει:  

 Ελέγχεται η τιμή της συνθήκης και αν αυτή ισχύει (είναι αληθής), τότε 
εκτελούνται οι εντολές στο τμήμα του ΤΟΤΕ (μέχρι το ΑΛΛΙΩΣ). Αν η 
συνθήκη είναι ψευδής οι εντολές αυτές αγνοούνται και εκτελούνται οι 
εντολές στο τμήμα του ΑΛΛΙΩΣ (μέχρι το ΤΕΛΟΣ_ΑΝ). Σε κάθε περίπτωση 
λοιπόν εκτελείται μόνο το ένα τμήμα εντολών και η εκτέλεση του 
προγράμματος συνεχίζεται με την εντολή που ακολουθεί τη δήλωση 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  
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Παράδειγμα 2:  

Να διαβασθούν 

δύο αριθμοί και σε 

περίπτωση που ο 

πρώτος αριθμός 

είναι μικρότερος 

του δεύτερου, να 

υπολογισθεί και να 

εκτυπωθεί το 

άθροισμά τους, 

διαφορετικά να 

υπολογισθεί και να 

εκτυπωθεί το 

γινόμενό τους 

Αλγόριθμος Παράδειγμα_3 

Διάβασε a, b 

  Αν a < b τότε 

   c  a + b 

  αλλιώς 

   c  a * b 

  τέλος_αν 

Εκτύπωσε c 

Τέλος Παράδειγμα _3 

Σύνθετη Δομή Επιλογής 
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Πολλαπλή Δομή Επιλογής 

Πολλαπλή Επιλογή 

 Οι διαδικασίες των πολλαπλών  επιλογών χρησιμοποιούνται στα 
προβλήματα όπου μπορεί να ληφθούν διαφορετικές αποφάσεις ανάλογα με 
την τιμή που παίρνει μία μεταβλητή 

ΑΝ Συνθήκη1 ΤΟΤΕ 

  Εντολές1  

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Συνθήκη2 ΤΟΤΕ 

  Εντολές2 

  …  

ΑΛΛΙΩΣ  

  ΕντολέςΚ  

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 Πως δουλεύει:  

 Σε περίπτωση που η πρώτη συνθήκη ισχύει εκτελείται το τμήμα εντολών 
του δικού της ΤΟΤΕ. Διαφορετικά (αν δεν ισχύει) ελέγχεται η επόμενη 
συνθήκη (που βρίσκεται στο ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ), κοκ. Αν καμία συνθήκη δεν 
είναι αληθής εκτελούνται οι εντολές στο τελευταίο τμήμα ΑΛΛΙΩΣ.     
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Παράδειγμα 3: Να διαβασθεί ένας ακέραιος και να εκτυπωθεί το 

αντίστοιχο γράμμα της αλφαβήτου αν ο ακέραιος έχει τιμή 1 ή 2 ή 3 

διαφορετικά να εκτυπωθεί η λέξη “άγνωστος”.  

Πολλαπλή Δομή Επιλογής 

Αλγόριθμος Παράδ_3 
Διάβασε a 
Αν a = 1 τότε  
  εκτύπωσε ‘Α’ 

αλλιώς_Αν a = 2 τότε  

  εκτύπωσε ‘Β’ 

αλλιώς_Αν a = 3 τότε  

  εκτύπωσε ‘Γ’ 

αλλιώς  

  εκτύπωσε “άγνωστος” 

Τέλος_αν 
Τέλος Παράδ _3 
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Εμφωλευμένη Δομή Επιλογής 
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Εμφωλευμένη Δομή Επιλογής 
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Έλεγχος Συνθήκης 

 Συνθήκη: είναι μία λογική Έκφραση. Το 
αποτέλεσμα μίας συγκριτικής ή λογικής πράξης. 
Μπορεί να πάρει δύο μόνο τιμές: Αληθής, Ψευδής.  

 Η απλή συνθήκη προκύπτει ως αποτέλεσμα της 
επίδρασης ενός συγκριτικού τελεστή σε δύο 
εκφράσεις ίδιου τύπου.  

 Για παράδειγμα (α+5)^2 > 5-β/2+10  

 Η σύνθετη συνθήκη προκύπτει ως αποτέλεσμα 
της επίδρασης ενός λογικού τελεστή σε μία (αν 
πρόκειται για την Άρνηση) ή δύο άλλες λογικές 
εκφράσεις (απλές ή σύνθετες).  

 Για παράδειγμα ΟΧΙ( χ>5 ΚΑΙ χ<=10).   
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Πίνακας αληθείας Λογικών Πράξεων 

 Ο πίνακας ορισμού των τριών λογικών πράξεων είναι ο 
παρακάτω 

 

 

 

 

 

 

 Όταν συνδυάζονται διαφορετικές πράξεις, εκτελούνται 
πρώτα οι αριθμητικές, ύστερα οι συγκριτικές και τελευταίες 
οι λογικές. 
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Μετατροπή εμφωλευμένης δομής  
σε δομή πολλαπλής Επιλογής 

 Εμφωλευμένη - Πολλαπλή 

ΔΙΑΒΑΣΕ Βάρος, Ύψος 

ΑΝ Βάρος < 80 ΤΟΤΕ 

 ΑΝ Ύψος < 1.70 ΤΟΤΕ 

  ΓΡΑΨΕ ‘Ελαφρύς, 
κοντός’ 

 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΔΙΑΒΑΣΕ Βάρος, Ύψος 
ΑΝ Βάρος<80 ΚΑΙ Ύψος<1.70 ΤΟΤΕ 
   ΓΡΑΨΕ ‘Ελαφρύς, κοντός’ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
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 Δομή επιλογής 

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα 
διαβάζει τους  3 βαθμούς ενός 

μαθητή θα υπολογίζει τον μέσο όρο 
του και θα εμφανίζει μήνυμα σχετικά 
με το αν προάγεται ή όχι ο μαθητής.  
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Αλγόριθμος Μαθητής 
Διάβασε Β1, Β2, Β3 
ΜΟ ← (Β1 + Β2 + Β3)/3 
Εμφάνισε "ΜΟ= ", ΜΟ 
Αν ΜΟ ≥ 10 τότε 
  Εμφάνισε "Προάγεται" 
αλλιώς 
  Εμφάνισε "Απορρίπτεται" 
Τέλος_αν 
Τέλος Μαθητής  

Δομή επιλογής 
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Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει 

την ηλικία ενός ατόμου και θα εμφανίζει 

κατάλληλο μήνυμα σχετικά με το αν είναι 

ενήλικος ή ανήλικος 

Παράδειγμα 2:  
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Αλγόριθμος Ατομο 
Διάβασε Ηλικία 
Αν Ηλικία >= 18 τότε 
  Εμφάνισε "Ενήλικος" 
αλλιώς 
  Εμφάνισε "Ανήλικος" 
Τέλος_αν 
Τέλος Ατομο  
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Δομή επιλογής 

Παράδειγμα 3:  

Να διαβασθούν 

δύο αριθμοί και 

σε περίπτωση 

που ο πρώτος 

αριθμός είναι 

μικρότερος του 

δεύτερου, να 

υπολογισθεί και 

να εκτυπωθεί το 

άθροισμά τους, 

διαφορετικά να 

υπολογισθεί και 

να εκτυπωθεί το 

γινόμενό τους 

Αλγόριθμος Παράδειγμα3 

Διάβασε a, b 

  Αν a < b τότε 

   c  a + b 

  αλλιώς 

   c  a * b 

  τέλος_αν 

Εκτύπωσε c 

Τέλος Παράδειγμα3 
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Σας δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος : 

Α ← 20 

Διάβασε Χ 

Αν Χ < 20 τότε 

    Α ← Α + Χ         !(εντολή 1) 

Αλλιώς 

    Α ← Α - Χ          !(εντολή 2) 

Τέλος_Αν 

Εμφάνισε Α 

 

α) Να γράψετε 2 αριθμούς, ο καθένας από τους οποίους αν δοθεί στην μεταβλητή Χ θα εκτελεστεί 

η εντολή1 

β) Να γράψετε 2 αριθμούς, ο καθένας από τους οποίους αν δοθεί στην μεταβλητή Χ θα εκτελεστεί 

η εντολή2 

γ) Υπάρχει αριθμός που μπορεί να δοθεί στην μεταβλητή Χ ώστε η εντολή Εμφάνισε Α να μην 

εκτελεσθεί ποτέ; 

Απάντηση: πχ 3, 7 

Απάντηση: πχ 21, 30 

Απάντηση: Όχι γιατί η εκτέλεση αυτής της εντολής δεν 
εξαρτάται από την τιμή της μεταβλητής χ  
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Τι θα εμφανίσουν οι παρακάτω εντολές στην οθόνη 

Αλγόριθμος Πίνακας_Τιμών1 

  Χ ← 2 

  Υ ← Χ ^ 2 - 1 

  Ζ ← 2 * Χ + Υ - 1 

  Αν (Χ > Υ) τότε 

    Υ ← Ζ mod X 

    Z ← X ^ 2 

  Αλλιώς 

    X ← Ζ mod Y 

    Z ← Y ^ 2  

  Τέλος_Αν 

  Εκτύπωσε X, Y, Z 

Τέλος Πίνακας_Τιμών1 

X Y Z εξοδος 

2 3 6 

0 9 2,0,9 

Απάντηση 
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Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν Σωστές ή Λανθασμένες. 

a)Στην δομή επιλογής μια ή περισσότερες εντολές μπορεί να μην εκτελεσθούν 

ποτέ (Σ) 

b)Η συνθήκη που ελέγχεται σε μια δομή επιλογής μπορεί να πάρει δύο ή 

περισσότερες τιμές. (Λ) 

c)Η δομή της επιλογής χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που θέλουμε να 

πάρουμε μια απόφαση μέσα σε έναν αλγόριθμο (Σ) 

d)Στην σύνθετη δομή επιλογής το τμήμα του ΑΛΛΙΩΣ εκτελείται όταν η 

συνθήκη είναι Αληθής (Λ) 

e)Για να βρούμε τον μέσο όρο 3 αριθμών πρέπει απαραίτητα να 

χρησιμοποιήσουμε δομή επιλογής (Λ) 



Η Δομή Επανάληψης 

οι 3 Δομές Επανάληψης 

ή 

αλλιώς οι τρεις σωματοφύλακες… 
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Δομή επανάληψης 

Η δομή της επανάληψης  

χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις 

όπου μία ακολουθία εντολών πρέπει 

να εφαρμοσθεί σε ένα σύνολο 

περιπτώσεων, που έχουν κάτι κοινό 



την χρησιμοποιούμε για συγκεκριμένο 

πλήθος επαναλήψεων 

την χρησιμοποιούμε για να κάνουμε 

έλεγχο δεδομένων  

Όσο συνθήκη  επ/βε  

  εντολή ή εντολές 

Τέλος_επανάληψης 

Για i από a μέχρι b με_βήμα  c  

 εντολή ή εντολές 

Τέλος_επανάληψης 

Επαναληπτικές Διαδικασίες 

Αρχή_επανάληψης 

  εντολή ή εντολές 

Μέχρις_ότου συνθήκη  

Μορφές της Δομή επανάληψης 

Η πιο 

συνηθισμένη 

μορφή, λύνει όλα 

τα προβλήματα  
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Πρόβλημα : Να γραφεί αλγόριθμος που να 

εμφανίζει τους αριθμούς από 1 έως 100 

Αλγόριθμος Loop3 

 x  1 

Όσο x<=100 επανάλαβε 

Εμφάνισε x 

x  x + 1 

 Τέλος_επανάληψης 

Τέλος Loop3 

Αλγόριθμος L2 
 x  1 

 Εμφάνισε x 
   x  x +1 

   Εμφάνισε x 
   x  x+ 1 

   Εμφάνισε x 
   x  x+ 1  

    .... 
Τέλος L2 



Η δομή «Όσο… επανάλαβε» λειτουργεί όπως 
ακριβώς και η απλή δομή «Αν …τέλος_αν», 
απλά επαναλαμβάνει ένα τμήμα εντολών 
όσο η συνθήκη είναι αληθής  

Δομή επανάληψης Όσο 

Διάβασε χ 

Αν χ <>0 τότε 

    Ψ κ/χ 

   Εμφάνισε Ψ 

Τέλος_αν 

Διάβασε χ 

Όσο χ<>0 επανάλαβε 

 Ψκ / χ 

 Εμφάνισε Ψ 

 Διάβασε χ 

Τέλος_επανάληψης 



Δομή επανάληψης Όσο 

Διάβασε χ 

Όσο χ<>0 

επανάλαβε 

 Ψκ / χ 

 Εμφάνισε Ψ 

 Διάβασε χ 

Τέλος_επανάληψης 

Η υποχρεωτική αυτή εντολή 

πρέπει να αλλάζει τη 

μεταβλητή της συνθήκης. Eίναι 

συνήθως μια εντολή Διάβασε ή 

μια εντολή xx+1 

Διάβασε x 

 

x<>0 

         ναι 

 ψκ / x 

 

 Εμφάνισε ψ 

 
Διάβασε x 

οχι 



Για να στήσουμε σωστά μια δομή «Όσο» πρέπει 

1. να προσδιορίσουμε την συνθήκη τέλους 

2. να προσδιορίσουμε την συνθήκη αρχής 
(εντολή για να γίνει ο πρώτος έλεγχος της 
συνθήκης τέλους) 

3. να βρούμε την υποχρεωτική εντολή, το βήμα, 
(που συνήθως είναι ίδια με αυτήν πριν την 
«Όσο» ) 

4. να τοποθετήσουμε με την κατάλληλη σειρά τις 
υπόλοιπες εντολές του βρόχου 

5. να «τρέξουμε» την επανάληψη για να 
διαπιστώσουμε την αποτελεσματικότητά της 

Δομή επανάληψης Όσο 



Μεταβλητές που συχνά χρησιμοποιούμε 

Μετρητής : x  x+1, πόσες φορές έγινε η 

επανάληψη ή πόσες φορές μια συνθήκη 
ικανοποιήθηκε (προσοχή!!! Αρχική τιμή 0)  

Αθροιστής: sum  sum + x , αθροίζει 

τιμές που διαβάζονται (προσοχή !!! Αρχική 
τιμή 0) 

Μέσος όρος: ΜΟ  άθροισμα / πλήθος , 

υπολογίζεται πάντα εκτός της επανάληψης 

Συνέβη κάτι η όχι: flag  αληθής ( αρχική 

τιμή ψευδής ) 

 



Η δομή «Μέχρις_ότου» είναι το ίδιο 

ισχυρή με την «Όσο». Μπορούμε να την 

εφαρμόζουμε σε κάθε πρόβλημα που 

απαιτεί επανάληψη. 

Πολύ συχνά ζητείται η μετατροπή μιας 

«Όσο» σε «Μέχρις_ότου» και αντίστροφα. 

Η επανάληψη λειτουργεί μέχρις ότου η 

συνθήκη γίνει αληθής 

Είναι ιδανική για τον έλεγχο 

δεδομένων 

Δομή επανάληψης Μέχρις_ότου 



6/5/2016 

Έλεγχος δεδομένων πρέπει να γίνεται όταν το 
ζητάει η άσκηση και σημαίνει ότι «επιτρέπει» ο 
αλγόριθμος την καταχώρηση συγκεκριμένων 
δεδομένων και αποκλείει τα άλλα. Πχ.: να 
διαβάζει μόνο θετικούς αριθμούς 

 

    

Δομή επανάληψης Μέχρις_ότου 

Αρχή_επανάληψης  
Διάβασε x  

Μέχρις_ότου x>0 

Μέχρις ότου να 
δοθεί «σωστό» 

δεδομένο 
επαναλαμβάνει 

 
 

 

 

   Διάβασε x 

 

 

             x > 0   ΟΧΙ 

             ΝΑΙ 



Αλγόριθμος περιττοί 

 Για x από 1 μέχρι 99 με_βήμα 2 

  Εμφάνισε x 

 Τέλος_επανάληψης 

Τέλος περιττοί 

Δομή επανάληψης Γιά 

Η «Για» χρησιμοποιείται όταν γνωρίζουμε 

το πλήθος των επαναλήψεων ή την αρχή 

& το τέλος 
όλα σε μια 

γραμμή  

ο 

μετρητής, 

η αρχή, το 

τέλος και η 

αύξηση 

του 

μετρητή 
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Δομή Επανάληψης Μέχρις_ότου 

 Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα 
ζητά από το χρήστη να μαντέψει το 
συνδυασμό ενός χρηματοκιβωτίου 

 Ο αλγόριθμος θα δέχεται αριθμούς  
μέχρι να εισαχθεί ο σωστός 
συνδυασμός 

 Έξοδος του αλγορίθμου είναι οι 
προσπάθειες που 
πραγματοποιήθηκαν 

   Η διατύπωση της 

εκτύπωσης 

παραπέμπει στη 

χρήση της δομής 

Μέχρις_ότου 
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Συνδυασμός χρηματοκιβωτίου 
Ο αλγόριθμος βήμα - βήμα 

Αλγόριθμος Εύρεση_Συνδυασμού 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος Εύρεση_Συνδυασμού 
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Αλγόριθμος Εύρεση_Συνδυασμού 

 Συνδυασμός  3456 

 

 

 

 

 

 

Τέλος Εύρεση_Συνδυασμού 

Συνδυασμός 
χρηματοκιβωτίου 

Έστω ότι ο σωστός 

συνδυασμός είναι ο 

3456.  
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Αλγόριθμος Εύρεση_Συνδυασμού 

   Συνδυασμός  3456 

 

  Αρχή_επανάληψης 

 

 

  Μέχρις_ότου __________________  

 

Τέλος Εύρεση_Συνδυασμού 

Συνδυασμός 
χρηματοκιβωτίου 

Δίνουμε έμφαση στη 

σχεδίαση της δομής 

επανάληψης – τον 

σκελετό του αλγορίθμου 
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Αλγόριθμος Εύρεση_Συνδυασμού 

 Συνδυασμός  3456 

              Αρχή_επανάληψης 

   

 

  Μέχρις_ότου αριθμός = συνδυασμός  

 

Τέλος Εύρεση_Συνδυασμού 

Συνδυασμός 
χρηματοκιβωτίου 

Η επανάληψη 

συνεχίζεται μέχρι 

να δοθεί ο 

σωστός 

συνδυασμός 
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Συνδυασμός 
χρηματοκιβωτίου 

Αλγόριθμος Εύρεση_Συνδυασμού 

Συνδυασμός  3456 

προσπάθειες ← 0 

 Αρχή_επανάληψης 

προσπάθειες ← προσπάθειες + 1 

  Μέχρις_ότου αριθμός = συνδυασμός  

   

Τέλος Εύρεση_Συνδυασμού 

Φροντίζουμε να 

λειτουργεί ο 

βρόχος με τη 

χρήση μετρητή 

του πλήθους των 

επαναλήψεων 

δηλαδή των 

προσπαθειών  
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Συνδυασμός 
χρηματοκιβωτίου 

Αλγόριθμος Εύρεση_Συνδυασμού 

 Συνδυασμός  3456 

  προσπάθειες ← 0 

  Αρχή_επανάληψης 

      Διάβασε αριθμός 

      προσπάθειες ← προσπάθειες + 1 

  Μέχρις_ότου αριθμός = συνδυασμός  

 

Τέλος Εύρεση_Συνδυασμού 

Επαναληπτικά 

πρέπει να 

διαβάζουμε τον 

αριθμό της νέας 

προσπάθειας 
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Συνδυασμός 
χρηματοκιβωτίου 

Αλγόριθμος Εύρεση_Συνδυασμού 

 Συνδυασμός  3456 

  προσπάθειες ← 0 

  Αρχή_επανάληψης 

      Διάβασε αριθμός 

      προσπάθειες ← προσπάθειες + 1 

  Μέχρις_ότου αριθμός = συνδυασμός  

Εμφάνισε προσπάθειες  

Τέλος Εύρεση_Συνδυασμού 

Έξοδος 

είναι οι 

προσπάθει

ες που 

πραγματο

ποιήθηκα

ν 
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Συνδυασμός 
χρηματοκιβωτίου – Δ.Ρ. 

Αλγόριθμος Εύρεση_Συνδυασμού 

 Συνδυασμός  3456 

  προσπάθειες ← 0 

  Αρχή_επανάληψης 

      Διάβασε αριθμός 

     προσπάθειες ← προσπάθειες + 1 

Μέχρις_ότου αριθμός = συνδυασμός  

  Εμφάνβισε  προσπάθειες  

Τέλος Εύρεση_Συνδυασμού 
ΝΑΙ 

Αρχή 

προσπάθειες ← προσπάθειες + 1 

προσπάθειες ← 0 

OXI 

Διάβασε αριθμός 

Τέλος 

 Συνδυασμός  3456 

Το «Αρχή_επανάληψης» 

δεν έχει ειδικό σχήμα, το 

βέλος γυρίζει πίσω. Έτσι, 

δηλώνεται η επανάληψη 

αριθμός=συνδυασμός 

Εμφάνισε προσπάθειες 
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Από τη δομή 
Μέχρις_ότου 

στην Όσο 

Αλγόριθμος Εύρεση_Συνδυασμού 

   Συνδυασμός  3456 

  προσπάθειες ← 0 

  Αρχή_επανάληψης 

      Διάβασε αριθμός 

      προσπάθειες ← προσπάθειες + 1 

  Μέχρις_ότου αριθμός = συνδυασμός  

  Εμφανισε προσπάθειες  

Τέλος Εύρεση_Συνδυασμού Αλγόριθμος 
Εύρεση_Συνδυασμού_αλλιώς 

   Συνδυασμός  3456 

  προσπάθειες ← 0 

 

 

 

 Εμφάνισε  προσπάθειες  

Τέλος Εύρεση_Συνδυασμού_αλλιώς 
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Από τη δομή 
Μέχρις_ότου 

στην Όσο 

Αλγόριθμος Εύρεση_Συνδυασμού 

   Συνδυασμός  3456 

  προσπάθειες ← 0 

  Αρχή_επανάληψης 

      Διάβασε αριθμός 

      προσπάθειες ← προσπάθειες + 1 

  Μέχρις_ότου αριθμός = συνδυασμός  

  Εμφάνισε  προσπάθειες 

Τέλος Εύρεση_Συνδυασμού 

Αλγόριθμος Εύρεση_Συνδυασμού 

Συνδυασμός  3456 

  προσπάθειες ← 0 

  Όσο ________________  επανάλαβε 

 

 

 

  Τέλος_επανάληψης 

 

 Εμφάνισε προσπάθειες 

Τέλος Εύρεση_Συνδυασμού_αλλιώς 

Έμφαση στο σκελετό 

Η  συνθήκη πρέπει να 

τοποθετηθεί στην 

αρχή του βρόχου 
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Από τη δομή 
Μέχρις_ότου 

στην Όσο 

Αλγόριθμος Εύρεση_Συνδυασμού 

Συνδυασμός  3456 

  προσπάθειες ← 0 

  Αρχή_επανάληψης 

      Διάβασε αριθμός 

      προσπάθειες ← προσπάθειες + 1 

  Μέχρις_ότου αριθμός = συνδυασμός  

  Εμφάνισε  προσπάθειες  

Τέλος Εύρεση_Συνδυασμού 

Αλγόριθμος 
Εύρεση_Συνδυασμού_αλλιώς 

  Συνδυασμός  3456 

  προσπάθειες ← 0 

 

  Όσο αριθμός <> συνδυασμός  
επανάλαβε 

 

 

 Τέλος_επανάληψης 

  Εμφάνισε  προσπάθειες  

Τέλος Εύρεση_Συνδυασμού_αλλιώς 

Διάβασε αριθμούς μέχρι να 

διαβαστεί ο σωστός (και 

μέτρα τις προσπάθειες) 

Όσο δεν έχει διαβαστεί ο 

σωστός αριθμός συνέχισε 

να διαβάζεις κι άλλους 

(και μέτρα τις προσπάθειες) 
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Από τη δομή 
Μέχρις_ότου 

στην Όσο 

Αλγόριθμος Εύρεση_Συνδυασμού 

  Συνδυασμός  3456 

  προσπάθειες ← 0 

  Αρχή_επανάληψης 

      Διάβασε αριθμός 

      προσπάθειες ← προσπάθειες + 1 

  Μέχρις_ότου αριθμός = συνδυασμός  

 Εμφάνισε   // προσπάθειες // 

Τέλος Εύρεση_Συνδυασμού 

Αλγόριθμος Εύρεση_Συνδυασμού_αλλιώς 

  Συνδυασμός  3456 

  προσπάθειες ← 0 

 Διάβασε αριθμός 

 Όσο αριθμός <> συνδυασμός  επανάλαβε 

          προσπάθειες ← προσπάθειες + 1 

 Διάβασε αριθμός 

 Τέλος_επανάληψης 

 Εμφάνισε  προσπάθειες 

Τέλος Εύρεση_Συνδυασμού_αλλιώς 
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Από τη δομή Μέχρις_ότου 
στην Όσο 

Η διαφοροποίηση της δομής Μέχρις_ότου  με τη δομή Όσο, 

είναι η θέση της λογικής έκφρασης – συνθήκης 

Στην Όσο η συνθήκη ελέγχεται στην αρχή (συνθήκη 

συνέχειας), ενώ στην Μέχρις_ότου μετά την εκτέλεση της 

ομάδας εντολών (συνθήκη τερματισμού) 

Οι συνθήκες των δύο δομών είναι συμπληρωματικές, με άλλα 

λόγια αντίθετες 



Πώς επιλέγουμε τη σωστή 
δομή επανάληψης 
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 Όταν είναι γνωστός ο αριθμός των 
επαναλήψεων, τότε χρησιμοποιείται η 
δομή επανάληψης Για 

 Όταν είναι άγνωστος ο αριθμός των 
επαναλήψεων, τότε χρησιμοποιείται η 
δομή επανάληψης Όσο ή Μέχρις_ότου 

 Όταν απαιτείται η διακοπή των 
επαναλήψεων βάσει συνθήκης, τότε 
επίσης χρησιμοποιείται η δομή Όσο ή 
Μέχρις_ότου 

Επιλογή μεταξύ της δομής Για και των 
άλλων δομών επανάληψης 
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 Όταν απαιτείται έλεγχος μίας συνθήκης 
και στη συνέχεια η εκτέλεση ομάδας 
εντολών προτιμάται η δομή Όσο 

 Με τη δομή Όσο μπορούν να επιλυθούν 
όλα τα προβλήματα, γι’ αυτό είναι η 
σημαντικότερη 

 Όταν η επανάληψη πρέπει να εκτελεστεί 
τουλάχιστον μία φορά, είναι προτιμότερη 
η χρήση της δομής επανάληψης 
Μέχρις_ότου 

Επιλογή μεταξύ της δομής  
Όσο και Μέχρις_ότου 
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Οι περιπτώσεις όπου προτιμάται η 
δομή Μέχρις_ότου είναι στον 
έλεγχο εγκυρότητας τιμών ή στον 
έλεγχο αποδεκτών τιμών  

Καθώς και στην επιλογή από 
προκαθορισμένες απαντήσεις ή 
μενού 

Επιλογή μεταξύ της δομής  
Όσο και Μέχρις_ότου 


