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Χρήσιμα 

 
Μπορούμε να γράφουμε και να εκτελούμε τους αλγορίθμους μας online στο περιβάλλον της 

ψευδογλώσσας στο: https://pseudoglossa.gr/ 
 

ή να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε το πακέτο «Αλγοριθμική και Προγραμματισμός» από εδώ: 

http://www.ecedu.upatras.gr/algorithmics/ 
 

 

 

  

https://pseudoglossa.gr/
http://www.ecedu.upatras.gr/algorithmics/


Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Συνοπτική Θεωρία  Άγγελος Ανδρέου 

 Σελίδα 2 από 5 

2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών 

2.2 Αλγόριθμοι 

2.2.1 Ορισμός αλγορίθμου 
Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε 

πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. 

Η έννοια του αλγορίθμου δεν συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με προβλήματα της Πληροφορικής. 

2.2.5 Αναπαράσταση αλγορίθμου 
Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με: Φυσική γλώσσα, Ψευδοκώδικα ή 

ψευδογλώσσα, Γλώσσα προγραμματισμού (υπάρχουν οι οπτικές και οι κειμενικές γλώσσες), 

Μεθοδολογίες διαγραμματικής αναπαράστασης (πχ διάγραμμα ροής). 

 

2.2.6 Δεδομένα και αναπαράστασή τους 
Τύποι δεδομένων: Ακέραιος, Πραγματικός, Αλφαριθμητικός (ή Χαρακτήρες), Λογικός. 

2.2.7 Εντολές και δομές αλγορίθμου 
Γενικά στοιχεία ψευδογλώσσας: 
 

 Σταθερές (constants). Είναι προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια 

της εκτέλεσης ενός αλγορίθμου. Διακρίνονται σε: 

o Αριθμητικές που διακρίνονται περεταίρω σε ακέραιες και πραγματικές: χρησιμοποιούνται τα 

αριθμητικά ψηφία, το +, το – και το κόμμα ως δεκαδικό σημείο. π.χ. 123, +5, -1,25 

o Αλφαριθμητικές ή Χαρακτήρες: σχηματίζονται από οποιουσδήποτε χαρακτήρες εντός διπλών 

εισαγωγικών. π.χ. "Τιμή", "Κατάσταση αποτελεσμάτων" 

o Λογικές: υπάρχουν δύο: Αληθής και Ψευδής. 
 

 Μεταβλητές (variables). Μια μεταβλητή είναι ένα γλωσσικό αντικείμενο, που χρησιμοποιείται για να 

παραστήσει ένα στοιχείο δεδομένου. Στη μεταβλητή εκχωρείται μια τιμή, η οποία μπορεί να αλλάζει 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου. Ανάλογα με το είδος της τιμής που μπορούν να λάβουν, οι 

μεταβλητές διακρίνονται και αυτές σε: 

o Αριθμητικές που διακρίνονται περεταίρω σε ακέραιες και πραγματικές 

o Αλφαριθμητικές ή Χαρακτήρες 

o Λογικές 

 

Σύμβολα διαγράμματος ροής. 

Ένα διάγραμμα ροής αποτελείται από ένα σύνολο γεωμετρικών σχημάτων, όπου το καθένα 

δηλώνει μία συγκεκριμένη ενέργεια ή λειτουργία. Τα γεωμετρικά σχήματα ενώνονται μεταξύ 

τους με βέλη, που δηλώνουν τη σειρά εκτέλεσης των ενεργειών αυτών. Τα κυριότερα 

χρησιμοποιούμενα γεωμετρικά σχήματα είναι τα εξής: 

Έλλειψη. Δηλώνει την αρχή και το τέλος 

του κάθε αλγορίθμου. 

Ρόμβος. Δηλώνει μία ερώτηση με δύο ή 

περισσότερες εξόδους για απάντηση. 

Ορθογώνιο. Δηλώνει την εκτέλεση μίας ή 

περισσότερων πράξεων. 

Πλάγιο παραλληλόγραμμο. Δηλώνει είσοδο 

ή έξοδο στοιχείων. 

Αρχή 

Συνθήκη 

Ψευδής Αληθής 

Πράξη1 

Πράξη2 

Είσοδος 

στοιχείου 

Έξοδος 

στοιχείου 

Τέλος 
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 Τελεστέοι (operands). Ονομάζονται με μία λέξη οι σταθερές και οι μεταβλητές που παίρνουν μέρος σε 

μια πράξη. 

 Τελεστές (operators). Ονομάζονται τα σύμβολα των πράξεων. Οι τελεστές που υποστηρίζει η 

ψευδογλώσσα διακρίνονται σε: 

o Αριθμητικούς: 

+ (πρόσθεση) 

- (αφαίρεση) 

* (πολλαπλασιασμός) 

 / (διαίρεση) 

^ (ύψωση σε δύναμη) 

div (ακέραιο πηλίκο) 

mod (ακέραιο υπόλοιπο) 

o Σχεσιακούς ή συγκριτικούς: 

= (ίσο) 

≠ (όχι ίσο, διαφορετικό) 

< (μικρότερο) 

> (μεγαλύτερο) 

≤ (μικρότερο ή ίσο), επειδή δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιο μπορεί να γράφεται και <= 

≥ (μεγαλύτερο ή ίσο), επειδή δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιο μπορεί να γράφεται και >= 

o Λογικούς: 

όχι (άρνηση): αντιστρέφει την επόμενη λογική τιμή (το αληθής το κάνει ψευδής και αντίστροφα) 

και (σύζευξη): ενώνει δυο λογικές τιμές. Το αποτέλεσμα είναι αληθής όταν και οι δύο είναι αληθής 

ή (διάζευξη): ενώνει δυο λογικές τιμές. Το αποτέλεσμα είναι αληθής όταν έστω η μία είναι αληθής 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς λειτουργούν οι λογικοί τελεστές: 

 

Πρόταση Α Πρόταση Β Α ή Β Α και Β όχι Α 
Αληθής Αληθής Αληθής Αληθής Ψευδής 

Αληθής Ψευδής Αληθής Ψευδής Ψευδής 

Ψευδής Αληθής Αληθής Ψευδής Αληθής 

Ψευδής Ψευδής Ψευδής Ψευδής Αληθής 
 

o Συναρτησιακούς ή Συναρτήσεις: όλες οι συνηθισμένες συναρτήσεις, όπως οι τριγωνομετρικές 

ΗΜ(x), ΣΥΝ(x), ΕΦ(x), οι μαθηματικές Α_Τ(x) για την απόλυτη τιμή, Ε(x) για την e
x
, ΛΟΓ(x) 

για το δεκαδικό λογάριθμο, ΛΝ(x) για το φυσικό λογάριθμο, Τ_Ρ(x) για την τετραγωνική ρίζα, και 

Α_Μ(x) για το ακέραιο μέρος. 
 

 Εκφράσεις (expressions). Οι  εκφράσεις διαμορφώνονται από τους τελεστέους και από τους τελεστές. 

Σχηματίζονται από σταθερές, μεταβλητές, συναρτήσεις, τελεστές και παρενθέσεις. Μια έκφραση μπορεί 

να αποτελείται από μια μόνο μεταβλητή ή σταθερά μέχρι μια πολύπλοκη μαθηματική παράσταση. 

Υπάρχουν τριών ειδών εκφράσεις:  

o Αριθμητικές: Χρησιμοποιούνται μόνο αριθμητικοί τελεστές και το αποτέλεσμά τους είναι ένας 

αριθμός πχ. α / 2 + χ ^ 2. 

o Απλές συγκρίσεις: Δύο ποσότητες συγκρίνονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας έναν συγκριτικό 

τελεστή. Το αποτέλεσμα είναι μια από τις δυο λογικές τιμές (αληθής ή ψευδής) πχ. ηλικία ≥ 18. 

Στη θέση των ποσοτήτων που συγκρίνονται, μπορούν να βρίσκονται και ολόκληρες αριθμητικές 

εκφράσεις πχ. (α+β) > 0, (2 * α) = (α + β). Σε αυτή την περίπτωση, οι αριθμητικές πράξεις γίνονται 

πρώτες και τελευταία η σύγκριση. 

Τα αλφαριθμητικά συγκρίνονται μεταξύ τους λεξικογραφικά πχ ισχύει ότι:  "Α" < "Β", "ΓΕΙΑ" < 

"ΓΙΑ", "ΓΙΑ" < "ΓΙΑΓΙΑ". 

Στις λογικές τιμές και μεταβλητές εφαρμόζονται μόνο το = και το ≠ πχ. ισχύει ότι: αληθής = 

αληθής, αληθής ≠ ψευδής, αλλά δεν έχει νόημα το αληθής > ψευδής. 

o Λογικές εκφράσεις: Απλές συγκρίσεις, λογικές τιμές και λογικές μεταβλητές μπορούν να 

συνδυαστούν μεταξύ τους με τη χρήση των λογικών τελεστών (όχι, και, ή) και να σχηματίσουν πιο 

πολύπλοκες λογικές εκφράσεις. Το αποτέλεσμα είναι και πάλι μια από τις δυο λογικές τιμές 
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(αληθής ή ψευδής) πχ. (ηλικία ≥ 18) ΚΑΙ (ποσό – τιμή ≥ 0) ΚΑΙ ΟΧΙ (απαγορεύεται = αληθής). Οι 

αριθμητικές πράξεις γίνονται πρώτες, έπειτα οι συγκρίσεις και τελευταίες οι λογικές πράξεις. 

Η διεργασία αποτίμησης μιας έκφρασης συνίσταται στην απόδοση τιμών στις μεταβλητές και στην 

εκτέλεση των πράξεων. Η τελική τιμή μιας έκφρασης εξαρτάται από την ιεραρχία των πράξεων και τη 

χρήση των παρενθέσεων. Υπάρχουν οι ακόλουθοι κανόνες: 

o Πρώτες γίνονται οι αριθμητικές πράξεις, έπειτα οι συγκρίσεις και τελευταίες οι λογικές πράξεις. 

o Η ιεραρχία των αριθμητικών τελεστών είναι: 

 Δύναμη (^) 

 Πολλαπλασιασμός (*), διαίρεση (/), ακέραιο πηλίκο (div), ακέραιο υπόλοιπο (mod) 

 Πρόσθεση (+), αφαίρεση(-) 

o Οι συγκριτικοί τελεστές έχουν όλοι την ίδια ιεραρχία μεταξύ τους 

o Η ιεραρχία των λογικών τελεστών είναι: 

 Άρνηση ( ΌΧΙ ) 

 Σύζευξη ( ΚΑΙ ) 

 Διάζευξη ( Ή ) 

o Πράξεις ίδιας ιεραρχίας γίνονται με τη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά. 

 

 Εντολή. Ονομάζεται κάθε μία λέξη της χρησιμοποιούμενης ψευδογλώσσας, που προσδιορίζει μια σαφή 

ενέργεια. 

 

 Πρώτη γραμμή ενός αλγορίθμου είναι η: Αλγόριθμος όνομα_αλγορίθμου. 

 

 Τελευταία γραμμή ενός αλγορίθμου είναι η: Τέλος όνομα_αλγορίθμου. 

 

 Σχόλια. Πρόκειται για επεξηγηματικές φράσεις μπροστά από τις οποίες μπαίνει το σύμβολο !. π.χ. 

!Αρχή εύρεσης μέγιστου. 

 

 Ονόματα. για τα ονόματα του αλγορίθμου και των μεταβλητών υπάρχουν οι εξής περιορισμοί: 

o Χρησιμοποιούνται μόνο γράμματα, ελληνικά ή λατινικά, πεζά και κεφαλαία, αριθμητικά ψηφία,  

καθώς και ο χαρακτήρας _ (underscore). Οποιοσδήποτε άλλος χαρακτήρας ή κενό 

απαγορεύονται. 

o Ο πρώτος χαρακτήρας πρέπει να είναι γράμμα. 

o Ένα όνομα απαγορεύεται να είναι ολόιδιο με δεσμευμένη λέξη, λέξη δηλαδή που 

χρησιμοποιείται σε εντολή της ψευδογλώσσας. 
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Λυμένες Ασκήσεις 

 

Α1. Γράψετε σε ποιον τύπο ανήκουν τα παρακάτω δεδομένα. 

1. 8 ακέραιος 

2. – 12.4 πραγματικός 

3. 2 * 5 - 12 ακέραιος 

4. 0.5 + 0.5 πραγματικός (όταν σε πράξη συμμετέχει ένας πραγματικός, το αποτέλεσμα είναι 

πραγματικό) 

5. Αληθής λογικός 

6. 10 < 5 λογικός (και συγκεκριμένα η τιμή ψευδής) 

7. "Γιάννης" Αλφαριθμητικός (η τιμή είναι μέσα σε αποστρόφους) 

8. "10" Αλφαριθμητικός (η τιμή είναι μέσα σε αποστρόφους) 

9. "Αληθής" Αλφαριθμητικός (η τιμή είναι μέσα σε αποστρόφους) 

 

Α2. Τα παρακάτω μπορούν να είναι ονόματα μεταβλητών ή αλγορίθμου; 

1. Βαθμός_ Ναι, δεν παραβιάζεται κάποιος κανόνας 

2. 1Βάρος Όχι, παραβιάζεται ο δεύτερος κανόνας (δεν ξεκινά από γράμμα) 

3. Ηλικία! Όχι, παραβιάζεται ο πρώτος κανόνας (ο χαρακτήρας ! απαγορεύεται) 

4. Τέλος Όχι, παραβιάζεται ο τρίτος κανόνας (το Τέλος είναι δεσμευμένη λέξη) 

5. Βαθμός 1 Όχι, παραβιάζεται ο πρώτος κανόνας (ο χαρακτήρας κενό απαγορεύεται) 

6. Μέγιστος_Β Ναι, δεν παραβιάζεται κάποιος κανόνας 

 

Α3. Ποιο είναι το αποτέλεσμα των παρακάτω αριθμητικών εκφράσεων. 

1. (2 + 3) * 5 = 5*5 = 25 (οι παρενθέσεις γίνονται πρώτες) 

2. 2 + 3 * 5 = 2 + 15 = 17 (προηγείται ο πολλαπλασιασμός) 

3. 12 / 2 * 3 = 6 * 3 = 18 (και όχι 12/6=2, ίδιας προτεραιότητας πράξεις γίνονται από 

αριστερά προς τα δεξιά) 

4. 11 div 3 = 3 (το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του 11 με το 3) 

5. 11 mod 3 = 2 (το ακέραιο υπόλοιπο της διαίρεσης του 11 με το 3) 

6. 15 div 2 ^ 2 = 15 div 4 = 3 (η δύναμη προηγείται) 

 

Α4. Ποιο είναι το αποτέλεσμα των παρακάτω συγκριτικών εκφράσεων. 

1. 2 > 1 = αληθής 

2. 1 ≤ 1 = αληθής (ισχύει το ίσον) 

3. 1 ≠ 1 = ψευδής 

4. 5 – 2 = 3 = (3 = 3) = αληθής (οι αριθμητικές πράξεις γίνονται πρώτες) 

5. (5 – 2 = 3) = (5 = 3 + 2) = (αληθής = αληθής) = αληθής  

 

Α5. Ποιο είναι το αποτέλεσμα των παρακάτω λογικών εκφράσεων. 

1. 2 > 1 ΚΑΙ 3 = 2 + 1 = (αληθής ΚΑΙ αληθής) = αληθής (και οι δυο ποσότητες είναι αληθείς) 

2. 2 < 1 ΚΑΙ 3 = 2 + 1 = (ψευδής ΚΑΙ αληθής) = ψευδής (δεν είναι και οι δυο ποσότητες αληθείς) 

3. ΟΧΙ 1 ≠ 1 = ΟΧΙ ψευδής = αληθής (η σύγκριση γίνεται πρώτη και αντιστρέφεται η 

τιμή της) 

4. 2 < 1 Ή 3 = 2 + 1 = (ψευδής Ή αληθής) = αληθής (η μία τουλάχιστον από τις δυο ποσότητες 

είναι αληθής) 

5. 2 < 1 Ή 3 ≠ 2 + 1 = (ψευδής Ή ψευδής) = ψευδής (και οι δυο ποσότητες είναι ψευδής) 

6. 5 – 1 < 3 Ή ΟΧΙ 1 + 1 = 2 ΚΑΙ 2 > 0 = ψευδής Ή ΟΧΙ αληθής ΚΑΙ αληθής 

= ψευδής Ή ψευδής ΚΑΙ αληθής 

= ψευδής Ή ψευδής = ψευδής 

(πρώτα το ΟΧΙ, μετά το ΚΑΙ, τελευταίο το Ή) 

 


