
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
  

 
 

Γ΄ Λυκείου  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ                                            1            

ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   222   

 

2.1 Βασικές Έννοιες 

Αλγόριθµος ονοµάζεται µία πεπερασµένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων και ε-
κτελέσιµων σε πεπερασµένο χρόνο µε σκοπό την επίλυση ενός προβλήµατος. Με τον όρο 
ενέργειες εννοούµε τις εντολές ενός αλγορίθµου. 

Κάθε αλγόριθµος πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί τα επόµενα κριτήρια: 

1. Είσοδος (Input):  Αυτό σηµαίνει πως µία, καµία ή περισσότερες τιµές δεδοµένων 
πρέπει να δίνονται ως είσοδος σε έναν αλγόριθµο. Στην περίπτωση που δεν δίνονται 
τιµές δεδοµένων, ο αλγόριθµος δηµιουργεί και επεξεργάζεται κάποιες πρωτογενείς τι-
µές µε τη βοήθεια συναρτήσεων παραγωγής τυχαίων αριθµών ή µε τη βοήθεια άλλων 
απλών εντολών. 

2. Έξοδος (Output):  Αυτό σηµαίνει πως ο αλγόριθµος πρέπει να δηµιουργεί τουλά-
χιστον µία τιµή δεδοµένων ως αποτέλεσµα είτε προς τον χρήστη είτε προς έναν άλλο 
αλγόριθµο. 

3. Καθοριστικότητα (Definiteness): Αυτό σηµαίνει πως κάθε εντολή πρέπει να εί-
ναι απολύτως σαφής ώστε να µην υπάρχει καµία αµφιβολία για τον τρόπο εκτέλε-
σης της. Έτσι π.χ. η εντολή διαίρεσης πρέπει να λαµβάνει µέριµνα και για την περί-
πτωση που ο διαιρέτης είναι µηδέν. 

4. Περατότητα (Finiteness): Αυτό σηµαίνει πως ο αλγόριθµος πρέπει να ολοκληρώ-
νεται µετά από πεπερασµένα βήµατα εκτέλεσης των εντολών του. Σε διαφορετική 
περίπτωση µιλάµε για υπολογιστική διαδικασία (Computational procedure). 

5. Αποτελεσµατικότητα (Effectiveness): Αυτό σηµαίνει πως κάθε µεµονωµένη ε-
ντολή του αλγορίθµου πρέπει να είναι απλή ώστε να είναι και εκτελέσιµη. 

 

ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ  ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ  

Η έννοια του αλγόριθµου είναι θεµελιώδης για την επιστήµη της Πληροφορικής. Η µελέτη 
των αλγορίθµων είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είναι η πρώτη ύλη για τη µελέτη και εµβά-
θυνση, αν όχι σε όλες, τουλάχιστον σε πάρα πολλές γνωστικές περιοχές της επιστήµης αυ-
τής. 

Η Πληροφορική, λοιπόν, µπορεί να ορισθεί ως η επιστήµη που µελετά τους αλγορίθ-
µους από τις ακόλουθες σκοπιές: 

• Υλικού (Hardware). Η ταχύτητα εκτέλεσης ενός αλγορίθµου επηρεάζεται από τις 
διάφορες τεχνολογίες υλικού, δηλαδή από τον τρόπο που είναι δοµηµένα σε µια ε-
νιαία αρχιτεκτονική τα διάφορα συστατικά του υπολογιστή (δηλαδή ανάλογα µε το 
αν ο υπολογιστής έχει κρυφή µνήµη και πόση, ανάλογα µε την ταχύτητα της κύριας 
και δευτερεύουσας µνήµης κοκ.) 
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• Γλωσσών Προγραµµατισµού (Programming languages). Το είδος της γλώσ-
σας προγραµµατισµού που χρησιµοποιείται (δηλαδή, χαµηλότερου ή υψηλότερου 
επιπέδου) αλλάζει τη δοµή και τον αριθµό των εντολών ενός αλγορίθµου. Γενικά 
µία γλώσσα που είναι χαµηλότερου επιπέδου (όπως η Assembly ή η γλώσσα C εί-
ναι ταχύτερη από µία άλλη γλώσσα που είναι υψηλότερου επιπέδου (όπως η Basic ή 
Pascal). Ακόµη, σηµειώνεται ότι διαφορές συναντώνται µεταξύ των γλωσσών σε σχέ-
ση µε το πότε εµφανίσθηκαν. 

• Θεωρητική (Theoretical). Το ερώτηµα που συχνά τίθεται είναι, αν πράγµατι υ-
πάρχει ή όχι κάποιος αποδοτικός αλγόριθµος για την επίλυση ενός προβλήµατος. Η 
εξέταση αυτού του ερωτήµατος είναι δύσκολο να σχολιασθεί επειδή απαιτεί µεγάλη 
θεωρητική κατάρτιση. Ωστόσο η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική, γιατί 
προσδιορίζει τα όρια της λύσης που θα βρεθεί σε σχέση µε ένα συγκεκριµένο πρό-
βληµα. 

• Αναλυτική (Analytical). Μελετώνται οι υπολογιστικοί πόροι (Computer resources) 
που απαιτούνται από έναν αλγόριθµο, όπως για παράδειγµα το µέγεθος της κύριας 
και δευτερεύουσας µνήµης, ο χρόνος για λειτουργίες CPU και για λειτουργίες ει-
σόδου – εξόδου κ.λ.π. 

 

Περιγραφή και Αναπαράσταση αλγορίθµου  

• Ελεύθερο κείµενο (Free Text): Είναι µία µέθοδος αναπαράστασης η οποία γίνεται 
µε την χρήση της απλής καθοµιλουµένης γλώσσας και αποτελεί τον πιο ακατέργα-
στο και αδόµητο τρόπο παρουσίασης αλγορίθµου. Μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε 
µη εκτελέσιµη κατάσταση παραβιάζοντας το κριτήριο της αποτελεσµατικότητας. 

• Φυσική γλώσσα (Natural Language) µε βήµατα: Είναι µία µέθοδος αναπα-
ράστασης η οποία µοιάζει µε την προηγούµενη αφού οι εντολές παρουσιάζονται 
µέσω της απλής καθοµιλουµένης την οποία όµως έχουµε φροντίσει να αριθµήσου-
µε τις ενέργειες. Οµοίως µπορεί εύκολα να παραβιάσει το κριτήριο της καθοριστικό-
τητας και της αποτελεσµατικότητας. 

• ∆ιαγραµµατικές τεχνικές (Diagramming Techniques): Είναι µία µέθοδος γραφι-
κής παρουσίασης ενός αλγορίθµου. Η πιο παλαιά και πιο γνωστή από αυτές είναι το 
διάγραµµα ροής το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο γεωµετρικών σχηµάτων όπου 
το καθένα δηλώνει µία συγκεκριµένη ενέργεια ή λειτουργία. Τα γεωµετρικά αυτά 
σχήµατα ενώνονται µεταξύ τους µε βέλη τα οποία καθορίζουν την σειρά εκτέλεσης 
των ενεργειών αυτών. Τα κυριότερα από αυτά είναι : 

� Έλλειψη, που δηλώνει την αρχή και το τέλος του κάθε αλγορίθµου. 

� Πλάγιο παραλληλόγραµµο, που δηλώνει είσοδο ή έξοδο στοιχείων. 

� Ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, που δηλώνει την εκτέλεση µίας ή περισσο-
τέρων πράξεων και γενικότερα την επεξεργασία. 

� Ρόµβος, που δηλώνει µία συνθήκη η αλήθεια ή όχι της οποίας µας οδηγεί σε 
δύο ή περισσότερες εξόδους. 
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Το επόµενο σχήµα αποτυπώνει όλα αυτά τα σύµβολα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Κωδικοποίηση (Coding): Η οποία γίνεται είτε µέσω κάποιας γλώσσας προγραµ-
µατισµού είτε µέσω ψευδογλώσσας οπότε η αντίστοιχη αναπαράσταση χαρακτηρί-
ζεται ως ψευδοκώδικας. 

� Ψευδογλώσσα: Ονοµάζουµε ένα σύνολο από λέξεις της καθοµιλουµένης 
και σύµβολα οι οποίες έχουν αυστηρώς καθορισµένο ρόλο µέσω των οποίων 
εκφράζουµε τις εντολές ενός αλγορίθµου αλλά και εξυπηρετούν την οµοιό-
µορφη παρουσίαση του. Οι λέξεις αυτές χαρακτηρίζονται ως δεσµευµένες λέ-
ξεις (Reserved words). 

 
 
 
 

Είσοδος 
Έξοδος 

Αρχή Τέλος 

Εκτέλεση 
Πράξεων Συνθήκη Ψευδής Αληθής 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (2.1 Βασικές Έννοιες) 

 

1) Πανελλήνιες 2003 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και 
δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασµένη. 

 

1. Ένας αλγόριθµος είναι µία πεπερασµένη σειρά ενεργειών. 

2.  Οι ενέργειες που ορίζει ένας αλγόριθµος είναι αυστηρά καθορισµένες. 

3. Η έννοια του αλγόριθµου συνδέεται αποκλειστικά µε την Πληροφορική. 

4. Ο αλγόριθµος τελειώνει µετά από πεπερασµένα βήµατα εκτέλεσης  εντολών. 

5. Ο πιο δοµηµένος τρόπος παρουσίασης αλγορίθµων είναι µε ελεύθερο κείµενο. 

6.       Ένας αλγόριθµος στοχεύει στην επίλυση ενός προβλήµατος 
 
 
 
2) Πανελλήνιες 2001 (Εσπερινό) 
 

Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές  (συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθ-

µου). 

 

Β. ∆ίνονται οι παρακάτω έννοιες: 

    1)  Έξοδος 

    2)  Περατότητα 

    3)  ∆ιάγραµµα ροής-διαγραµµατικές τεχνικές 

    4)  Ψευδοκώδικας-κωδικοποίηση 

    5)  Καθοριστικότητα 

    6)  Αποτελεσµατικότητα 

    7)  Είσοδος 

    8)  Ελεύθερο κείµενο 

    9)  Φυσική γλώσσα µε βήµατα 

 

 

Ποιες από τις παραπάνω έννοιες ανήκουν στα χαρακτηριστικά - κριτήρια ενός αλγορίθ-

µου και ποιες στους τρόπους περιγραφής - παρουσίασης - αναπαράστασης του.  
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3) Πανελλήνιες 2000 
 
Α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε πρότασης και δίπλα το γράµµα «Σ» αν 

είναι σωστή ή το γράµµα «Λ» αν είναι λανθασµένη. 

 

Η περατότητα ενός αλγορίθµου αναφέρεται στο γεγονός ότι καταλήγει στη λύση του 

προβλήµατος µετά από πεπερασµένο αριθµό βηµάτων (εντολών).     

 
 

Β) Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της 

στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή αλγοριθµική έννοια. 

ΣΤΗΛΗ Α 

   Χαρακτηριστικά (Κριτήρια)   

ΣΤΗΛΗ Β 

Αλγοριθµικές ΄Έννοιες 

   1. Περατότητα    α. ∆εδοµένα 

   2. Είσοδος    β. Αποτελέσµατα 

   3. Έξοδος    γ.  Ακρίβεια στην έκφραση των εντολών   

     δ.  Πεπερασµένος χρόνος εκτέλεσης. 

 
 

Γ) Να αναφέρετε ονοµαστικά ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης (αναπαρά-

στασης) ενός αλγορίθµου. 

 
∆) Τι είναι αλγόριθµος; 
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4) Πανελλήνιες 2000 (Εσπερινό) 
 

Α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε πρότασης και δίπλα το γράµµα «Σ» αν 
είναι σωστή ή το γράµµα «Λ» αν είναι λανθασµένη. 
 
Το διάγραµµα ροής (flow chart) είναι ένας τρόπος περιγραφής αλγορίθµου.  

 
Β) Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τρεις βασικές δοµές που χρησιµοποιούνται για την ανά-

πτυξη αλγορίθµων. 

 
 
5) Συµπληρώστε τα παρακάτω κενά µε τις λέξεις που λείπουν 
 
1. Ένας αλγόριθµος πρέπει να χαρακτηρίζεται από __________________ προκειµένου 

να τελειώνει µετά από ____________ βήµατα εκτέλεσης, και  
από ____________________ ώστε να µην υπάρχει αµφιβολία για τον τρόπο εκτέλε-
σης των εντολών του. 

 
2. Η αναπαράσταση ενός αλγορίθµου µε ____________ κείµενο αποτελεί τον πιο αδό-

µητο τρόπο, ενώ µε ________________ τεχνικές µπορούµε να έχουµε έναν γραφικό 
τρόπο παρουσίασής του. 

 
 
3. ____________ είναι µια ________________σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων 

και εκτελέσιµων σε ____________ χρόνο που στοχεύουν στην επίλυση ενός 
_______________ 
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2.2 ∆οµή Ακολουθίας 
 

Η πρώτη συνιστώσα αλγορίθµου που θα µελετήσουµε είναι η δοµή ακολουθίας 
 
2.2.1 Βασικές αρχές 
 
Κάθε αλγόριθµος έχει την εξής δοµή: 
 
Ξεκινά πάντα µε τη λέξη Αλγόριθµος ακολουθούµενη από το όνοµα του αλγορίθµου. 
(µεταξύ της λέξης Αλγόριθµος και του ονόµατος του αλγορίθµου υπάρχει ένα κενό διά-
στηµα) 
 
Στη συνέχεια  ακολουθούν οι εντολές του αλγορίθµου 
 
Στο τέλος του αλγορίθµου αναγράφουµε την λέξη Τέλος ακολουθούµενη από το όνοµα 
του αλγορίθµου. 
∆ηλαδή: 
 
Αλγόριθµος Όνοµα Αλγορίθµου 
Εντολές Αλγορίθµου 
Τέλος Όνοµα Αλγορίθµου 
 
Η έντονη γραφή σηµαίνει ότι οι λέξεις πρέπει να γραφούν ακριβώς έτσι, (Οι λέξεις αυτές 
ονοµάζονται δεσµευµένες. Αυτό σηµαίνει ότι η ίδια η γλώσσα προγραµµατισµού έχει 
δεσµεύσει τις λέξεις αυτές για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της.) ενώ η πλάγια γραφή 
σηµαίνει ότι οι λέξεις αντικαθίστανται από κάτι.  
 
 
Όσον αφορά την ονοµασία του αλγορίθµου ισχύουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να τη-
ρούνται αυστηρά. Συγκεκριµένα το όνοµα του αλγορίθµου πρέπει: 
 

• Να µην περιέχει κενά. 
• Να µην ξεκινάει µε αριθµό.(µπορεί να έχει αριθµό µέσα στην ονοµασία) 
• Να περιέχει αλφαριθµητικούς χαρακτήρες και όχι διάφορα ειδικά σύµβολα  όπως 

< >,.+- $ #  
• Να µην είναι δεσµευµένη λέξη 

 
 
Εξαίρεση στον κανόνα χρήσης συµβόλων, αποτελεί το σύµβολο _ (η κάτω παύλα) το 
οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέσα στην ονοµασία των µεταβλητών προκειµένου να 
διαχωρίζονται οι λέξεις µεταξύ τους. 
 
Ειδικότερα το σύµβολο ! έχει έναν διαφορετικό ρόλο. Αν µια γραµµή εντολών ξεκινάει 
µε το σύµβολο ! τότε η γραµµή αυτή αγνοείται και δεν εκτελείται. Έτσι µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε το σύµβολο ! για εισαγωγή σχολίων στον κώδικά µας προκειµένου ο 
αναγνώστης να κατανοήσει καλύτερα τον κώδικά µας..  
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Συνίσταται στις πανελλήνιες εξετάσεις η εισαγωγή σχολίων στον κώδικα προκειµένου ο 
εξεταστής να κατανοήσει τι κάνουµε στον κώδικα, ιδιαίτερα σε σηµεία όπου είναι πολύ-
πλοκα. 
 
 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (2.2.1 Βασικές Αρχές) 
 
1. Ποιες από τις παρακάτω ονοµασίες είναι αποδεκτές για την ονοµασία ενός αλγο-
ρίθµου; 
 
Αλγόριθµος Παράδειγµα 1  Λάθος: περιέχει κενό 
Αλγόριθµος Παράδειγµα_1 Σωστό 
Αλγόριθµος 1Παράδειγµα Λάθος: ξεκινάει µε αριθµό 
Αλγόριθµος Παράδειγµα-1 Λάθος:περιέχει το ειδικό σύµβολο – 
Αλγόριθµος Τέλος Λάθος: Η λέξη Τέλος είναι δεσµευµένη λέξη. 
Αλγόριθµος Εκτύπωσε  Λάθος: Η λέξη Εκτύπωσε είναι δεσµευµένη λέξη. 
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2.2.2 Μεταβλητές 
 
2.2.2.1 Η έννοια της Μεταβλητής 
 
Κάθε υπολογιστής προκειµένου να εκτελέσει υπολογισµούς χρειάζεται να αποθηκεύει τα 
δεδοµένα σε κάποιον χώρο στη µνήµη του. Για παράδειγµα για να προσθέσει δύο αριθ-
µούς πρέπει να τους αποθηκεύσει κάπου στην µνήµη, να εκτελέσει την πράξη και το ά-
θροισµα να το αποθηκεύσει επίσης σε κάποιον άλλον χώρο στην µνήµη. 
 
Μια µεταβλητή παριστά ακριβώς αυτόν τον χώρο στον οποίο είναι αποθηκευµένα τα δε-
δοµένα.  
Κάθε αποθηκευτικός χώρος, πρέπει να έχει και ένα όνοµα µοναδικό, ώστε να είναι δυνα-
τή η αναφορά στον χώρο αυτό. Έτσι, κάθε µεταβλητή χαρακτηρίζεται από ένα όνοµα. Για 
την ονοµασία των µεταβλητών ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όπως και στην ονοµασία του Αλ-
γορίθµου. Φυσικά τα ονόµατα των µεταβλητών πρέπει να είναι διαφορετικά µεταξύ 
τους καθώς επίσης και διαφορετικά από το όνοµα του αλγορίθµου 
 
Επιλέγουµε πάντα να δίνουµε ονόµατα στις µεταβλητές που να είναι περιγραφικά µε αυ-
τό που κάνουν. Για παράδειγµα εάν η µεταβλητή µας παριστάνει τον µισθό ενός υπαλλή-
λου θα την ονοµάσουµε ΜΙΣΘΟΣ. 
 
 
2.2.2.2 Εντολή ανάθεσης τιµής 
 
Οι εντολή ανάθεσης χρησιµοποιείται προκειµένου να θέσουµε µια τιµή σε µια µεταβλη-
τή. Η εντολή ανάθεσης χαρακτηρίζεται από το σύµβολο � 
 
Τα παρακάτω παραδείγµατα δείχνουν τις διαφορετικές χρήσεις µιας εντολής ανάθεσης 
 
• Αποθήκευση αριθµού 
 
Χ�5 
 
Η µεταβλητή Χ λαµβάνει την τιµή 5. Με άλλα λόγια υπάρχει ένας χώρος στην µνήµη του 
υπολογιστή ο οποίος ονοµάζεται Χ και το περιεχόµενο αυτού του χώρου γίνεται η τιµή 5. 
Το 5 είναι η τιµή της µεταβλητής, ενώ το Χ είναι η ονοµασία της µεταβλητής 
 
Προκειµένου να αποθηκεύσουµε πραγµατικούς αριθµούς χρησιµοποιούµε για τον διαχω-
ρισµό των δεκαδικών την τελεία και όχι το κόµµα. Τέλος ποτέ δεν χρησιµοποιούµε δια-
χωριστικό για τις χιλιάδες όπως κάνουµε στα µαθηµατικά. Έτσι µπορούµε να πούµε: 
 
Χ�4.32 
 
 

X 5 

X 4.32 
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• Αλλαγή τιµής 
 
Χ�5 
Χ�8 
 
Η µεταβλητή Χ αρχικά έχει την τιµή 5. Μετά όµως χάνει την τιµή 5 και παίρνει την τιµή 
8. Έτσι στο τέλος έχει την τιµή 8. 

 
 
Θα µπορούσαµε να είχαµε γράψει, ισοδύναµα, το ακό-
λουθο: 
 

Χ�5 
Χ�Χ+3 

 
Εδώ γίνεται σαφές ότι  το σύµβολο � δεν δηλώνει µαθηµατική ισότητα. Η 2η εντολή 
σηµαίνει «υπολόγισε την τιµή της παράστασης Χ+3 και το αποτέλεσµα αποθήκευσέ το 
στην Χ». ∆εν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι τα δύο µέλη είναι ίσα όπως λέµε στα µα-
θηµατικά. 
 
• Ανάθεση τιµής άλλης µεταβλητής 
 
Χ�5 
Υ�Χ 
 

 
 

 
 
 
• Ανάθεση αριθµητικής παράστασης 
 
Υ�4 
Χ�Υ+1 
 
Η µεταβλητή Χ έχει την τιµή 5. Γίνεται δηλαδή η πράξη, 
και το αποτέλεσµά της αποθηκεύεται στην µεταβλητή Χ 

X 5 Y 5 

Πρέπει να γίνει κατανο-
ητό ότι η προηγούµενη 
τιµή της Χ χάνεται και  
δεν προστίθεται η νέα 
τιµή στην παλιά. 

Και η Χ και η Υ έχουν 
την τιµή 5. Οι δύο µετα-
βλητές είναι ανεξάρτη-
τες µεταξύ τους. Πρό-
κειται για δύο εντελώς 
διαφορετικούς χώρους 
στην µνήµη του υπολο-
γιστή. Με άλλα λόγια, 
αλλαγή στην τιµή της 
µιας δεν συνεπάγεται 
αλλαγή στην τιµή της 
άλλης. 
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• Ανάθεση αλφαριθµητικού 
 
Σε µια µεταβλητή µπορούµε εκτός από αριθµούς να αποθηκεύουµε και λεκτικά. 
Το λεκτικό θα πρέπει να γραφεί µέσα σε εισαγωγικά: 
 
Χ�’Test’ 
 
Η τιµή της µεταβλητής Χ είναι το λεκτικό Test 
 

X Test 
 
Η χρήση των εισαγωγικών είναι προφανής. Αν τα παραλείψουµε τότε το Test θα παρί-
στανε µια 2η µεταβλητή. ∆ηλαδή ο υπολογιστής θα έψαχνε στην µνήµη του να βρει µια 
µεταβλητή µε το όνοµα Test, ώστε να αναθέσει την τιµή της Test στην µεταβλητή Χ. Ό-
ταν αναθέταµε έναν αριθµό ως τιµή µιας µεταβλητής, δεν χρησιµοποιούσαµε εισαγωγικά. 
Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει σύγχυση γιατί σύµφωνα τους κανόνες ονοµασίας των 
µεταβλητών, απαγορεύεται µια µεταβλητή να έχει όνοµα έναν αριθµό. ∆εν µπορούµε να 
πούµε «η µεταβλητή µε όνοµα 4». Έτσι ο υπολογιστής δεν θα ανατρέξει στην µνήµη να 
βρει κάποια µεταβλητή µε το όνοµα 4. 
 
παρατήρηση: Αν πούµε Χ�’4’ τότε στην Χ θα αποθηκευτεί ο χαρακτήρας 4 και όχι ο 
αριθµός 4. Αν και φαίνεται ότι είναι το ίδιο, στην πραγµατικότητα υπάρχει µεγάλη δια-
φορά. Αν πούµε Χ�’4’ τότε δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την Χ σε πράξεις. ∆η-
λαδή είναι λάθος να πούµε Υ�Χ+3. Αυτό γιατί ο υπολογιστής µεταχειρίζεται την Χ σαν 
αλφαριθµητικό και όχι σαν αριθµό.  
 
Μια µεταβλητή µπορεί να έχει τιµή και ολόκληρη πρόταση: 
Χ�’Hello. How are you?’ 
 

X Hello. How are you? 
 
 
 
 
Συνοψίζοντας, η σύνταξη µιας εντολή ανάθεσης είναι: 
 
 
 
ΌνοµαΜεταβλητής �     
 
 
 

 Αριθµός 
 Άλλη µεταβλητή 
 Αριθµητική παράσταση (µεταξύ αριθµών – µεταβλητών) 
 Αλφαριθµητικό 
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παρατήρηση 1: µία µεταβλητή περιέχει πάντα δεδοµένα ενός συγκεκριµένου τύπου. Για 
παράδειγµα αν πούµε Χ�5 δεν µπορούµε στη συνέχεια να πούµε Χ�’Τεστ’, όπως επί-
σης δεν µπορούµε να πούµε και Χ�4.2.  
 
Ο τύπος µιας µεταβλητής µπορεί να είναι α)Ακέραιος β)πραγµατικός γ)χαρακτήρες. Υ-
πάρχει και ένας 4ος τύπος, ο λογικός. Αυτός θα εξεταστεί παρακάτω. 
 
παρατήρηση 2: Στο αριστερό µέλος υπάρχει πάντα το όνοµα µιας µεταβλητής. ∆εν έχει 
νόηµα να πούµε π.χ. Χ+1�5. 
 
 
 
 
 
2.2.2.3 Σταθερές 
 
Σε έναν αλγόριθµο ορισµένες φορές κάποιες µεταβλητές παίρνουν µια τιµή συνήθως 
στην αρχή του αλγορίθµου και διατηρούν την τιµή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του αλγο-
ρίθµου, επειδή δεν έχει νόηµα να αλλάξουµε την τιµή τους. Για παράδειγµα, σε ένα µα-
θηµατικό πρόβληµα αν θέσουµε π�3.14 ή σε ένα πρόβληµα φυσικής αν θέσουµε 
g�9.81 δεν θα είχε νόηµα να αλλάξουµε τις τιµές των π και g. Αυτούς τους χώρους µνή-
µης τους αποκαλούµε σταθερές. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (2.2.2 Μεταβλητές) 

 
1. Έστω δύο µεταβλητές Χ, Υ µε κάποιες τιµές. Να γραφεί ένας αλγόριθµος ο οποίος 
να ανταλλάσσει τις τιµές των Χ και Υ. ∆ηλαδή στο τέλος η Υ να έχει πάρει την τιµή 
της Χ, και η Χ την τιµή της Υ. (Η διαδικασία αυτή λέγεται Αντιµετάθεση των Χ, Υ) 
 
Αλγόριθµος Αντιµετάθεση 
Χ�10 
Υ�8 
temp�X 
X�Y 
Y�temp 
Τέλος Αντιµετάθεση 
 
 
 
Παρατηρούµε ότι πρέπει να χρησιµοποιηθεί µια ενδιάµεση µεταβλητή, η temp. Κάποιος 
θα µπορούσε να πει: 
Χ�Υ 
Υ�Χ 
το οποίο είναι λάθος, αφού µε την 1η εντολή θα χαθεί η τιµή της Χ, ενώ µε την 2η εντολή 
θα καταλήξουµε οι Χ και Υ να έχουν την ίδια τιµή! 
 
παρατήρηση: προκειµένου να αντιµεταθέσουµε δύο µεταβλητές µπορούµε επίσης να 
χρησιµοποιήσουµε κατευθείαν την εντολή Αντιµετάθεσε(Χ, Υ) και να µην γράψουµε τις 
παραπάνω εντολές. Συνίσταται να µην χρησιµοποιείται η Αντιµετάθεσε. Είναι πιο θετικό 
για τον εξεταστή να δει τις παραπάνω 3 εντολές από το να δει κατευθείαν τη χρήση της 
Αντιµετάθεσε. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ (2.2.2 Μεταβλητές) 

 
 
1. Ποιο από τα παρακάτω δεν µπορεί να οριστεί σαν µεταβλητή 

α. Abc 
β. ABC12345 
γ. 1a 
δ. a_b_c_d 

 
2. Έστω οι εντολές ανάθεσης: 

Χ�5 
Υ�8 
Χ�Υ 

 
Να εξηγήσετε ποιο από τα παρακάτω είναι η επίδραση της 3ης εντολής (Χ�Υ) 
α. Η µεταβλητή Χ έχει ως τιµή τον χαρακτήρα Υ  
β. Η Υ χάνει την τιµή της και την δίνει στην Χ. Έτσι η Υ είναι χωρίς τιµή και η Χ θα έχει 
την τιµή 8 
γ. Στην µεταβλητή Χ προστίθεται το 8, άρα τώρα η Χ θα έχει την τιµή 13 
δ. Και η Χ και η Υ αναφέρονται στον ίδιο χώρο µνήµης 
ε. Και η Χ και η Υ θα έχουν την τιµή 8. Όµως οι Χ και Υ παραµένουν δύο εντελώς ανε-
ξάρτητοι χώροι στην µνήµη του υπολογιστή. 
 
3. Ποιές από τις παρακάτω αναθέσεις είναι σωστές 

i. Α�2+1�3 
ii.  Ε�23 + 25 + 29 
iii.  Α�2 + ‘5’ 
iv. C�’καληµερα’ 
v. X�X+1 

vi. X�X 
vii.  Χ�Χ 
viii.  Χ�-Χ 
ix. X�X+X+X 
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2.2.2.4 Μαθηµατικές πράξεις  
 
Πρόσθεση – αφαίρεση 
Για την πρόσθεση και την αφαίρεση χρησιµοποιούµε τους τελεστές + και – αντίστοιχα 
όπως και στα µαθηµατικά. 
 
Πολλαπλασιασµός 
Για τον πολλαπλασιασµό χρησιµοποιούµε τον τελεστή αστεράκι (*). Χρειάζεται προσοχή 
γιατί ο συµβολισµός διαφοροποιείται από τα µαθηµατικά. Στα µαθηµατικά λέµε α . β ή αβ 
εννοώντας το γινόµενο των α και β. Στον υπολογιστή όµως το γινόµενο των α και β πρέ-
πει να εκφραστεί ως α *  β. 
 
∆ιαίρεση 
Για την διαίρεση χρησιµοποιούµε τον τελεστή /. Και εδώ υπάρχει διαφοροποίηση από τα 
µαθηµατικά όπου χρησιµοποιούµε µια οριζόντια γραµµή. Στον υπολογιστή µια αριθµη-
τική παράσταση πρέπει να γραφεί σε µία γραµµή. Έτσι για παράδειγµα η παράσταση 

Y

X
 θα πρέπει να γραφεί Χ/Υ, ενώ η παράσταση 

2

1+X
 θα πρέπει να γραφεί ως (Χ+1)/2. 

Η χρήση της παρένθεσης είναι απαραίτητη. Αν δεν είχαµε εισάγει την παρένθεση και 

γράφαµε Χ+1/2, τότε αυτό θα ισοδυναµούσε στα µαθηµατικά µε την παράσταση Χ +
2

1
 

Το αποτέλεσµα της διαίρεσης µπορεί να είναι και δεκαδικός αριθµός 
 
Ακέραια ∆ιαίρεση 
Όταν στην διαίρεση δύο αριθµών µας ενδιαφέρει το ακέραιο πηλίκο τους και όχι τα δε-
καδικά ψηφία, τότε χρησιµοποιούµε την ακέραια διαίρεση. Για την ακέραια διαίρεση 
χρησιµοποιούµε τον τελεστή DIV. Έτσι 7 DIV 2 θα µας δώσει 3.  
 
Αντί για το DIV µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε εναλλακτικά το σύµβολο της κανονικής 
διαίρεσης αρκεί να το περικλείσουµε σε αγκύλες. Έτσι µπορούµε να γράψουµε ισοδύνα-
µα [7/2].  
 
Η ακέραια διαίρεση έχει νόηµα µόνο µεταξύ ακεραίων αριθµών. 
 
Υπόλοιπο ∆ιαίρεσης 
Κατ’ επέκταση της ακέραιας διαίρεσης, για να πάρουµε το υπόλοιπο της διαίρεσης δύο 
ακεραίων αριθµών χρησιµοποιούµε τον τελεστή MOD. Έτσι 7 MOD 2 θα µας δώσει τον 
αριθµό 1. 
 
Όπως και µε την ακέραια διαίρεση, έτσι και η πράξη mod έχει νόηµα µόνο µεταξύ ακε-
ραίων αριθµών. 
 
Ύψωση σε δύναµη 
Επειδή στον υπολογιστή δεν είναι δυνατόν να γράψουµε τον συµβολισµό της ύψωσης σε 
δύναµη όπως στα µαθηµατικά, χρησιµοποιούµε το σύµβολο ^. Έτσι, η παράσταση Χ3, 
στον υπολογιστή θα γραφεί ως Χ^3. 
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Τετραγωνική Ρίζα 
Επειδή στο πληκτρολόγιο ενός υπολογιστή δεν υπάρχει το σύµβολο της τετραγωνικής 
ρίζας όπως το χρησιµοποιούµε στα µαθηµατικά, χρησιµοποιούµε την συνάρτηση Τ_Ρ(). 

Έτσι, η παράσταση 1+X  στον υπολογιστή θα πρέπει να γραφεί ως Τ_Ρ(Χ+1). 
 
Άλλες µαθηµατικές συναρτήσεις 
Ειδικότερα για τους διάφορους µαθηµατικούς υπολογισµούς, υπάρχουν κάποιες συναρ-
τήσεις. Αυτές είναι: 
Α_Μ(Χ) η οποία υπολογίζει το ακέραιο µέρος του Χ. πχ Α_Μ(4.32) θα δώσει 4. 
Α_Τ(Χ) η οποία υπολογίζει την απόλυτη τιµή του Χ πχ Α_Τ(-5) θα δώσει 5 
ΗΜ(Χ), ΣΥΝ(Χ), ΕΦ(Χ), ΛΟΓ(Χ), Ε(Χ) οι οποίες υπολογίζουν αντίστοιχα το ηµίτονο, 
συνηµίτονο, εφαπτοµένη, λογάριθµο, ex του Χ. 
 
 
Οι πράξεις συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Πράξη Τελεστής παράδειγµα 
πρόσθεση + Χ + Υ 
αφαίρεση - Χ – Υ 
πολλαπλασιασµός * Χ * Υ 
∆ιαίρεση / Χ / Υ 
Ακέραια ∆ιαίρεση DIV ή [ / ] Χ DIV Y ή [Χ / Υ] 
Υπόλοιπο ∆ιαίρεσης MOD X MOD Y 
Ύψωση σε δύναµη ^ Χ ^ 2 
Τετραγωνική Ρίζα Τ_Ρ Τ_Ρ(Χ) 
Ακέραιο Μέρος Α_Μ Α_Μ(Χ) 
Απόλυτη τιµή Α_Τ Α_Τ(Χ) 
Ηµίτονο, Συνηµίτονο, Εφαπτοµένη, 
Λογάριθµος, ex 

ΗΜ, ΣΥΝ, ΕΦ, 
ΛΟΓ, Ε 

ΗΜ(Χ), ΣΥΝ(Χ), ΕΦ(Χ), 
ΛΟΓ(Χ), Ε(Χ) 

 
 

Οι τελεστές που χρησιµοποιούνται για τις βασικές πράξεις +, -, *, / ονοµάζονται αριθµη-
τικοί τελεστές 
Στον υπολογιστή δεν χρησιµοποιούµε ποτέ αγκύλες σε µια µαθηµατική παράσταση, 
αλλά µόνο παρενθέσεις. ∆ηλαδή, εκεί που θα χρησιµοποιούσαµε αγκύλη στα µαθηµατι-
κά, στον υπολογιστή χρησιµοποιούµε πάλι το σύµβολο της παρένθεσης. 
 
Για το πρόσηµο των αποτελεσµάτων από τις πράξεις DIV και MOD συνοπτικά ισχύουν 
τα εξής 

• Για την Ακέραια ∆ιαίρεση (DIV)  : Αν και οι δυο αριθµοί που χρησιµοποιούνται 
στην πράξη έχουν το ίδιο πρόσηµο τότε το αποτελέσµατα είναι θετικό αλλιώς το 
αποτέλεσµα είναι αρνητικό. 

• Για το Υπόλοιπο ∆ιαίρεσης (MOD) : Το πρόσηµο του αποτελέσµατος είναι το 
πρόσηµο του αριθµού που βρίσκεται στα αριστερά της πράξης MOD. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (2.2.2.4 Μαθ/κές Πράξεις) 

1. Να γράψετε την µαθηµατική παράσταση    y-x

 y)-(x  z] 2y)[(x  ⋅+⋅+
         σε έναν υπο-

λογιστή. 
 
Λύση 
((x+y)*2+z)*(x-y)/(x-y) 
 
 
2. Να υπολογίσετε τις τιµές των παρακάτω αριθµητικών παραστάσεων 
 
9 div 5 5 div 9 -9 div -5 
9 mod 5 5 mod 9 -9 mod 5 
0 div 5 9 div -5 9 mod -5 
0 mod 5 -9 div 5 -9 mod -5 
 
 
Λύση 
1 0 1 
4 5 -4 
0 -1 4 
0 -1 -4 
 
 
παρατήρηση: Ας πάρουµε για παράδειγµα την πράξη 9 MOD -5. Η ακέραια διαίρεσή 
τους θα δώσει -1. Τώρα για τον υπολογισµό του υπολοίπου σκεφτόµαστε την έννοια που 
έχει το υπόλοιπο στα µαθηµατικά, δηλαδή: ∆ιαιρετέος = πηλίκο * ∆ιαιρέτη + υπόλοιπο. 
Άρα για το παράδειγµά µας δεν µπορεί παρά το υπόλοιπο να είναι ίσο µε 4. Με το ίδιο 
σκεπτικό βρίσκουµε ότι -9 MOD 5 είναι αυτή τη φορά -4. Γενικά σαν κανόνα θα έχουµε 
ότι τα πρόσηµα συµπεριφέρονται όπως και σε µια κανονική διαίρεση στα µαθηµατικά µε 
εξαίρεση όταν το πρόσηµο είναι στα δεξιά της πράξης MOD όπου τότε το απαλείφουµε. 
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3. Να παρατηρήσετε πως αλλάζουν οι µεταβλητές στον παρακάτω αλγόριθµο 
 
Αλγόριθµος ΑΣΚΗΣΗ1 
Χ�1 
Υ�Χ+2 
Ζ�Χ+Υ 
Υ�Υ^Υ+Υ-Ζ 
Ζ�Υ 
Χ�Ζ+Υ 
 
Υ�Χ+1 
Χ�0 
Ζ�Υ-Χ+10 
Τέλος ΑΣΚΗΣΗ1 
 
 
 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ (2.2.2.4 Μαθ/κές Πράξεις) 
 
1. Το αποτέλεσµα της πράξης 7 mod 2 είναι 

α. 0 
β. 1 
γ. 3 
δ. –1 

 
2. Το αποτέλεσµα της πράξης 7 div 2 είναι 

α. 3.5 
β. 1 
γ. 3 
δ. 2 

 
3. Η τιµή της παράστασης 3*5-3 είναι 

α. 6 
β. 10 
γ. 12 
δ. 45 

 
4. Υπολογίστε τις τιµές των παρακάτω παραστάσεων: 

α. 0 div 4 
β. 0 mod 4 
γ.  2+6*3 
δ. 12 div 3 * 4 
ε. 3 div 6 
στ. 2*3 div 6 
ζ. 4 mod 280 

 

Χ Υ Ζ 
1 - - 
1 3 - 
1 3 4 
1 26 4 
1 26 26 
54 26 26 
54 55 26 
0 55 26 
0 55 65 
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5. Έστω η εντολή ανάθεσης: 
Χ�8 

 
Ποια εντολή θα πρέπει να γράψουµε στη συνέχεια ώστε το περιεχόµενο της µεταβλητής 
Χ να αυξηθεί κατά 1; 

6. Ποιές από τις παρακάτω αναθέσεις είναι σωστές 

i. Β�(-2) 4 
ii.  Α� 5 * Α 

iii.  Γ�3.2 DIV 2 
 
 
7. Να παρατηρήσετε πως αλλάζουν οι τιµές των µεταβλητών στον παρακάτω αλγόριθµο 
 
Αλγόριθµος ΑΣΚΗΣΗ3 
Α�10 
Β�20 
Γ�3 
Α�Α DIV  3 
Β�Α+Β 
Γ�Α^Γ 
Β�Α 
Γ�Α*Β-Α 
Τέλος ΑΣΚΗΣΗ3 
 
 
8. Να υπολογίσετε τις τιµές των παρακάτω πράξεων. (να γράψετε το γράµµα της παρά-
στασης και δίπλα την τιµή της)  
 
α) 14 mod 5 β) 19 DIV 20  γ) 5 DIV (-2) 

δ) -17 mod 8 ε) 6 mod (-3) στ) 3*10- 3^3 

ζ) 0 mod (-17) η) 8 mod 373 θ) (5+3) mod 3 * 4 

ι) (Τ_Ρ((2+1)^2 DIV2))^2  κ) 20 DIV 2 DIV 2 DIV 3 λ) (36/(2+1)^2) MOD 3 
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9. Να γράψετε πως θα εκφράζατε τις παρακάτω µαθηµατικές παραστάσεις σε έναν υπο-
λογιστή  
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