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ΔΟΜΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

 Κάθε αλγόριθμος που είναι διατυπωμένος σε ψευδογλώσσα έχει

την παρακάτω δομή.

 Οι εντολές του αλγορίθμου γράφονται σε ξεχωριστές γραμμές και

είναι λέξεις που έχουν αυστηρά καθορισμένο νόημα στην
ψευδογλώσσα . Οι λέξεις αυτές καλούνται δεσμευμένες λέξεις.



ΤΕΛΕΣΤΕΟΙ

Τελεστέοι είναι κυριολεκτικές τιμές ή συμβολικά ονόματα που 

αντιπροσωπεύουν τα δεδομένα του αλγορίθμου τα οποία 

υποβάλλονται σε επεξεργασία. Οι τελεστέοι διακρίνονται σε 

σταθερές και μεταβλητές.

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ



ΣΤΑΘΕΡΕΣ

Οι σταθερές (constants) είναι τιμές που δεν μεταβάλλονται κατά 

την εκτέλεση του αλγορίθμου και μπορεί να είναι αριθμητικές, 

αλφαριθμητικές ή λογικές.

Πραγματικές Σταθερές

43,123   3,14   

-15,89

Ακέραιες Σταθερές  

23, 0, -17, 

20000000

Αλφαριθμητικές Σταθερές

″Hello!″    ″10″ 

″Μαρία 2014″

Λογικές Σταθερές

Αληθής  

Ψευδής



ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Οι μεταβλητές χαρακτηρίζονται ως

αριθμητικές, αλφαριθμητικές ή λογικές

ανάλογα με την τιμή που θα αποδοθεί σε

αυτές. Πριν από την απόδοση κάποιας

τιμής σε μια μεταβλητή (με εντολή εισόδου

ή εκχώρησης) η μεταβλητή έχει

απροσδιόριστη τιμή.

Οι μεταβλητές (variables) είναι συμβολικά ονόματα που 

δέχονται κάποια τιμή την οποία επιτρέπεται και να αλλάξουν 

κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου.



ΤΕΛΕΣΤΕΣ

 Οι τελεστές διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες:

Οι τελεστές (operands) είναι τα σύμβολα και οι λέξεις που 

υλοποιούν τις διάφορες πράξεις μεταξύ των τελεστέων.



ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ

 Οι αριθμητικοί τελεστές χρησιμοποιούνται στην εκτέλεση

αριθμητικών πράξεων:



ΣΧΕΣΙΑΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ

 Οι σχεσιακοί τελεστές χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία

απλών λογικών εκφράσεων (συνθήκες) μέσω της σύγκρισης

δύο τιμών, με πιθανό αποτέλεσμα Αληθής ή Ψευδής



ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ

 Οι λογικοί τελεστές ΚΑΙ (σύζευξη), Ή (διάζευξη) και ΟΧΙ

(άρνηση) χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία σύνθετων

λογικών εκφράσεων.

 Το αποτέλεσμα των λογικών τελεστών φαίνεται στον

παρακάτω πίνακα αληθείας, όπου Χ και Υ δύο λογικές

εκφράσεις.

Η σχέση

0 < x <= 10 

μπορεί να γραφεί 

ως:

x > 0 KAI x ≤ 10



ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ

 Άλλη μια κατηγορία τελεστών είναι και οι συναρτησιακοί

τελεστές με τους οποίους ο αλγόριθμος μπορεί να αποδώσει

συγκεκριμένες μαθηματικές συναρτήσεις, όπως:



ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

1) Από τα αριστερά προς τα δεξιά

2) Παρενθέσεις ( ) αρχικά οι εσωτερικές

3) Δυνάμεις ( ^ )

4) Πολλαπλασιασμοί ( * ) και Διαιρέσεις ( /, div, mod )

5) Προσθέσεις ( + ) – Αφαιρέσεις ( - )

6) Σχεσιακοί τελεστές ( = ,  , ,  ,  ,  )

7) Λογικοί τελεστές ( ΟΧΙ, ΚΑΙ, Η )

Οι παρενθέσεις

αλλάζουν την 

προτεραιότητα των 

πράξεων, ενώ οι 

τελεστές div και mod

χρησιμοποιούνται 

μόνο σε θετικούς 

ακεραίους.



ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ

Οι τελεστέοι ενός αριθμητικού τελεστή πρέπει να 

είναι αριθμητικές εκφράσεις.
α+β^3

Στις λογικές εκφράσεις μπορούν να  

χρησιμοποιηθούν όλοι οι τελεστές. Αν μία λογική 

έκφραση περιλαμβάνει τελεστές, τότε ένας 

τουλάχιστον πρέπει να είναι λογικός ή σχεσιακός.

α+β^3 > 5 

α ≠ β ΚΑΙ γ/3 < 2

Οι σχεσιακοί τελεστές συνδυάζονται με εκφράσεις

ιδίου τύπου, ενώ οι λογικοί τελεστές μόνο με 

λογικές εκφράσεις

α+β > 3

″ΑΒ″ < ″Γ″

Χ-5 > 2 Ή Υ = 4 

Οι συγκρίσεις λογικών εκφράσεων έχουν νόημα 

μόνο στην περίπτωση του = και ≠.
Χ = Αληθής



ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

Η σημασιολογία της εντολής είναι ότι υπολογίζεται η τιμή της 
έκφρασης που βρίσκεται στα δεξιά του τελεστή εκχώρησης , 

και το αποτέλεσμα που βρίσκουμε εκχωρείται στην μεταβλητή 
που βρίσκεται στα αριστερά του τελεστή εκχώρησης .

 Το σύμβολο  διαβάζεται «γίνεται» ή «εκχώρησε» και δεν έχει

καμία σχέση με το σύμβολο της ισότητας ( = ).



ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

 Η έκφραση στα δεξιά του τελεστή εκχώρησης () μπορεί να

είναι αριθμητική ή λογική.

Αριστερά του τελεστή εκχώρησης ← 
υπάρχει πάντα μόνο μια μεταβλητή.  
Δεξιά του τελεστή εκχώρησης μπορεί 

να υπάρχει σταθερά, μεταβλητή ή 
έκφραση (αριθμητική ή λογική).



ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Με την εντολή Διάβασε διακόπτεται η ροή εκτέλεσης του 

αλγορίθμου, μέχρι τη στιγμή που ο χρήστης θα εισάγει (από το 

πληκτρολόγιο) τόσα δεδομένα όσα χρειάζονται για τις 

μεταβλητές που βρίσκονται δεξιά της εντολής Διάβασε.

Η είσοδος δεδομένων σε έναν αλγόριθμο γίνεται με την εντολή

Διάβασε που συντάσσεται ως εξής:



ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΔΟΥ

Κάθε αποτέλεσμα που εμφανίζεται μπορεί να είναι μεταβλητή

(κάθε τύπου δεδομένων) σταθερά (κάθε τύπου δεδομένων), 

έκφραση (αριθμητική ή λογική) ή συνδυασμός τους.

Η έξοδος των αποτελεσμάτων γίνεται με την εντολή Εμφάνισε (ή 

Εκτύπωσε ή Γράψε) που συντάσσεται ως εξής:



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΔΟΥ



ΕΙΣΟΔΟΣ & ΕΞΟΔΟΣ

 Εναλλακτικά της εντολής Διάβασε, τα δεδομένα εισόδου

περιγράφονται στη δεύτερη γραμμή του αλγορίθμου εντός της

εντολής: Δεδομένα // .... //

 Εναλλακτικά της εντολής Εμφάνισε, τα αποτελέσματα εξόδου

δίνονται στην προτελευταία γραμμή του αλγορίθμου εντός της

εντολής: Αποτελέσματα // .... //



ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

 Με τη δομή αυτή, οι εντολές του αλγορίθμου εκτελούνται

σειριακά (ακολουθιακά), δηλαδή η μία μετά την άλλη.

 Ο αλγόριθμος ξεκινάει με την επικεφαλίδα, ακολουθεί η

είσοδος των δεδομένων, η επεξεργασία τους, η έξοδος των

αποτελεσμάτων και τελευταία η εντολή του τέλους.



ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 Με τη δομή αυτή τροποποιείται η ακολουθιακή σειρά

εκτέλεσης των εντολών, βάσει μιας συνθήκης που μπορεί να

έχει δύο τιμές (Αληθής ή Ψευδής).

Ως συνθήκη εννοείται μια λογική έκφραση η οποία περιέχει 

τουλάχιστον έναν σχεσιακό τελεστή και η τιμή που μπορεί να 
πάρει είναι είτε Αληθής είτε Ψευδής.



ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 Η δομή επιλογής διατίθεται σε 3 σχήματα εντολών επιλογής:

ΑΠΛΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΣΥΝΘΕΤΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗ



ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ



ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ



ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ



ΕΜΦΩΛΕΥΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Είναι σύνθετες δομές εντολών, σύμφωνα με τις οποίες, μέσα στο σώμα

μιας εντολής επιλογής ανοίγει και ολοκληρώνεται μια άλλη δομή

επιλογής.



ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 Με τη δομή αυτή, επαναλαμβάνεται κάποιες φορές ένα

συγκεκριμένο τμήμα εντολών, που καλείται βρόχος.

 Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η ανάγκη επαναληπτικής

συγγραφής των ίδιων εντολών.

 Η δομή επανάληψης διαθέτει 3 σχήματα εντολών:

ΟΣΟ .. 

ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ .. 

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
ΓΙΑ .. ΑΠΟ .. 

ΜΕΧΡΙ .. 



ΟΣΟ .. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ



ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ .. ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ



ΓΙΑ .. ΑΠΟ .. ΜΕΧΡΙ .. ΜΕ ΒΗΜΑ ..


