
Εισαγωγή στους Αλγορίθμους 

Ένας αλγόριθμος σε ψευδογλώσσα περιέχει ένα σύνολο εντολών.  

Αρχή και τέλος Αλγορίθμου 
Για έναν αλγόριθμος που θα κάνει πρόσθεση: 

Πρώτη Εντολή:  Αλγόριθμος Πρόσθεση 
Τελευταία Εντολή: Τέλος Πρόσθεση 

Μεταξύ αυτών γράφονται οι υπόλοιπες εντολές του αλγορίθμου. 

Ένα αλγόριθμος δέχεται δεδομένα, τα επεξεργάζεται και εμφανίζει αποτελέσματα.  

Εισαγωγή Δεδομένων 
Τα δεδομένα είναι οι σταθερές του προγράμματος.  

Τύποι Σταθερών 
Αριθμητικές  

   Ακέραιες (π.χ. 2 , 5, -20, 2000, -500 κ.τ.λ.) 
   Πραγματικές (π.χ. -3.5, 100.12, 30.2 κ.τ.λ.) 

Αλφαριθμητικές 
 Κείμενο μέσα σε διπλά εισαγωγικά (π.χ. “ΚΑΛΗΜΕΡΑ” κ.τ.λ.) 
Λογικές 

  Αληθής, Ψευδής 

Μεταβλητές 
Οι σταθερές εκχωρούνται σε μεταβλητές. Ο τύπος μίας μεταβλητής είναι ο τύπος της σταθεράς που δέχεται. Μία 
μεταβλητή κατά τη διάρκεια εκτέλεση του προγράμματος μπορεί να αλλάζει τιμή. 

Εντολές 
Α  5  (Στη μεταβλητή Α δίνει την ακέραια αριθμητική σταθερά 5) 
Διάβασε Α (Για τη μεταβλητή Α περιμένει από το χρήστη να δώσει σταθερά)  

Επεξεργασία 
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται από αριθμητικές και λογικές εκφράσεις. 

Αριθμητική Έκφραση (Δίνει αποτέλεσμα αριθμό) 
Χρησιμοποιούνται οι αριθμητικοί τελεστές: +, -, *, /,  κ.τ.λ. 
Εντολή:  Γ  2 + 3 (Κάνει την πράξη 2 + 3 και το αποτέλεσμα το τοποθετεί στη μεταβλητή Γ)  

Λογική Έκφραση - Λογική Συνθήκη (Δίνει αποτέλεσμα Αληθής ή Ψευδής) 
Χρησιμοποιούνται 

οι σχεσιακοί τελεστές: <>, =, <, <=, >, >= 
οι λογικοί τελεστές: ΚΑΙ, ‘Η, ΟΧΙ 

Εντολή: Όσο (Α <> 0) επανέλαβε (Επαναλαμβάνει τις εντολές όσο η μεταβλητή Α δεν είναι 0) 
           Εντολές 
Τέλος_επανάληψης 

Εμφάνιση Αποτελέσματα 
Εντολές (Όλες οι παρακάτω εντολές εμφανίζουν την τιμή της μεταβλητής Γ) 
 Γράψε Γ, Εμφάνισε Γ, Εκτύπωσε Γ 

Δομές Αλγορίθμου 
Ένας αλγόριθμος, ανάλογα με το πρόβλημα που λύνει, μπορεί να: 
 Εκτελεί τις εντολές του, με τη σειρά πάντα και μία μόνο φορά (Δομή Ακολουθίας) 
 Εκτελεί ομάδα εντολών ανά περίπτωση (Δομή Επιλογής) 
 Εκτελεί  ομάδα εντολών επαναληπτικά (Δομή Επανάληψης) 
Συνήθως ένας αλγόριθμος περιέχει συνδυασμό από τις παραπάνω δομές. 

Δομή Ακολουθίας 
Παράδειγμα: Διάβασε δύο αριθμούς, πρόσθεσέ τους και εμφάνισε το αποτέλεσμά τους. 

Αλγόριθμος Πρόσθεση 
 Διάβασε Α 
 Διάβασε Β 
 Γ  Α + Β 
 Εμφάνισε Γ 
Τέλος Πρόσθεση 



Δομή Επιλογής 
Παράδειγμα: Διάβασε δύο αριθμούς και την πράξη, εκτέλεσε την αντίστοιχη πράξη και εμφάνισε το αποτέλεσμα. 

Αλγόριθμος Αριθμομηχανή 
 Διάβασε Α 
 Διάβασε πράξη 
 Διάβασε Β 
 Αν πράξη = “+” τότε 
  Γ  Α + Β 
 αλλιώς_αν πράξη = “-” τότε 
  Γ  Α – Β 
 αλλιώς_αν πράξη = “*” τότε 
  Γ  Α * Β 

αλλιώς  
  Γ  Α / Β 
 Τέλος_αν 
 Εμφάνισε Γ 
Τέλος Αριθμομηχανή 

 
 
 
 
Αν λογική_συνθήκη τότε 
        Εντολές 
αλλιώς_αν λογική_συνθήκη τότε 
        Εντολές 
αλλιώς_αν λογική_συνθήκη τότε 
        Εντολές 
αλλιώς 
        Εντολές 
Τέλος_αν 

 
 
 
 
 
 
 Καμία, μία ή 

περισσότερες 
αλλιώς_αν 

 

 Καμία ή μία αλλιώς  

Δομή Επανάληψης 
1) Για …. από …. μέχρι.  
Χρησιμοποιείται όταν γνωρίζουμε τον αριθμό των επαναλήψεων 
Παράδειγμα: Διάβασε 100 αριθμούς, πρόσθεσέ τους και εμφάνισε το αποτέλεσμα. 
  

Αλγόριθμος Άθροισμα_Αριθμών 
Σ  0 
Για i από 1 μέχρι 100  
 Διάβασε Α 
 Σ  Σ + Α 
Τέλος_επανάληψης 
Εμφάνισε Σ 
Τέλος Άθροισμα_Αριθμών           

 
 
Για i από τ1 μέχρι τ2 με βήμα β 
 Εντολές 
Τέλος_Επανάληψης 

 Η i θα πάρει πρώτη τιμή τ1 
και σε κάθε επανάληψη θα 
αυξάνεται ή μειώνεται 
κατά β μέχρι να φτάσει ή 
να περάσει το τ2 

 Όταν δεν έχει «με βήμα β», 
το βήμα είναι 1. 

 Όταν τ1 < τ2 το βήμα 
πρέπει να είναι > 0. 

 Όταν τ1 > τ2 το βήμα 
πρέπει να είναι < 0. 

2)Όσο …. Επανάλαβε 3)Επανάλαβε …. Μέχρι_ότου 
Χρησιμοποιούνται όταν δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των επαναλήψεων 
Παράδειγμα: Διάβασε αριθμούς μέχρι που ο χρήστης να δώσει 0, πρόσθεσέ τους και εμφάνισε το αποτέλεσμα. 
           

Αλγόριθμος Άθροισμα_Αριθμών 
Σ  0 
Διάβασε Α 
Όσο Α <> 0 Επανάλαβε  
 Σ  Σ + Α 
 Διάβασε Α 
Τέλος_επανάληψης 
Εμφάνισε Σ 
Τέλος Άθροισμα_Αριθμών 

 
 
 
Όσο Συνθήκη επανέλαβε 
 Εντολές 
Τέλος_επανάληψης 
 

 Οι Εντολές επαναλαμβάνονται 
όσο η συνθήκη είναι αληθής 

 Η επανάληψη μπορεί να μην 
εκτελεστεί καμία φορά αν ο 
πρώτος αριθμός που δώσει ο 
χρήστης είναι 0.   

Αλγόριθμος Άθροισμα_Αριθμών 
Σ  0 
Επανάλαβε  
 Διάβασε Α 
 Σ  Σ + Α 
Μέχρι_ότου Α=0 
Εμφάνισε Σ 
Τέλος Άθροισμα_Αριθμών 

 
 
Επανέλαβε 
 Εντολές 
Μέχρι_ότου Συνθήκη 
 

 Οι Εντολές επαναλαμβάνονται 
μέχρι ότου η συνθήκη είναι 
αληθής, δηλαδή για όσο η 
συνθήκη είναι ψευδής. 

 Η επανάληψη θα εκτελεστεί 
τουλάχιστον μία φορά ότι και 
να εισάγει ο χρήστης.   

 


