
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ανάπτυξη εφαρμογών 
σε προγραμματιστικό 

Περιβάλλον – Αλγοριθμικές δομές 
 
 
Διδακτικοί στόχοι του κεφαλαίου  
Στόχοι: Ο αναγνώστης μελετώντας το κεφαλαίο θα είναι ικανός: 
 να κατανοεί τι είναι αλγόριθμος, 
 να διακρίνει τους τύπους των δεδομένων ενός προβλήματος, 
 να διακρίνει τους τύπους των δεδομένων, 
 να κατανοεί και να εφαρμόζει τις βασικές δομές δεδομένων, 
 να κατανοεί και να εφαρμόζει τις δομές επιλογής και επανάληψης,  
 να μπορεί να δημιουργεί αλγόριθμους προς επίλυση προβλημάτων. 
 

Δεξιότητες: Ο αναγνώστης μελετώντας το κεφαλαίο θα είναι ικανός:  
 να εφαρμόζει τις βασικές προγραμματιστικές δομές, 
 να αναλύει ένα πρόβλημα σε άλλα απλούστερα, 
 να επιλύει προβλήματα σχεδιάζοντας αλγόριθμους, 
 να εκφράζει την αλγοριθμική λύση σε ψευδοκώδικα και σε οπτικό κώδικα. 
 

Λέξεις κλειδιά:  διαγράμματα ροής, αλγόριθμοι, επίλυση προβλήματος, δομές δεδομένων. 
 

 
7.1 Εισαγωγή 
Σε όλες τις επιστήμες, στις οποίες λαμβάνονται αποφάσεις μετά από επεξεργασία δεδομένων, η έννοια 
του προβλήματος έχει κυρίαρχη θέση. Εκτός από τις καθαρά θετικές επιστήμες (όπως Φυσική, Μαθηματι-
κά, Μηχανική, Επιστήμη Η/Υ – Πληροφορική), προβλήματα προς λύση συναντούμε φυσικά και στις θεω-
ρητικές επιστήμες, όπως Κοινωνιολογία, Ψυχολογία και άλλες. Οι άνθρωποι καλούνται να επιλύουν προ-
βλήματα στην καθημερινή τους ζωή.  

Για τη λήψη ορθών και συνάμα βέλτιστων αποφάσεων, θα πρέπει να διαχειριστούν δεδομένα και να 
εφαρμόσουν διαδικασίες επίλυσης που απαιτούν ταυτόχρονα αναλυτικές, συνθετικές και αφαιρετικές 
ικανότητες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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Η ικανότητα αυτή απαιτεί ορθολογική σκέψη η οποία προϋποθέτει αναγνώριση του προβλήματος, πι-
θανή ανάλυσή του σε μικρότερα μέρη, συλλογή δεδομένων και εφαρμογή αλγορίθμου προς επίλυσή του. 
Στον κόσμο των Η/Υ και της τεχνολογίες, ο χειρισμός των δεδομένων γίνεται με ψηφιακά μέσα.  

Η αλγοριθμική επίλυση του προβλήματος είναι μία διαδικασία διακριτών και σαφώς καθορισμένων βη-
μάτων, όπου σε αποδεκτό (ή πολυωνυμικό) χρόνο, αναμένουμε μία λύση. Περισσότερα για τους αλγορίθ-
μους, τις δομές δεδομένων, τις δομές απόφασης και επανάληψης και τους τρόπους έκφρασης αλγορίθ-
μων θα συναντήσουμε στο παρόν κεφάλαιο.  

Στο κεφάλαιο 7 του τόμου θα εξηγήσουμε με παραδείγματα πως δημιουργούμε αλγορίθμους προς επί-
λυση προβλημάτων, ποια τα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών προγραμματισμού σε ψευδοκώδικα 
και ποιες είναι οι αλγοριθμικές δομές.  

Θα επικεντρωθούμε στην κατανόηση ανάπτυξης απλών και πιο σύνθετων αλγορίθμων με τη χρήση του 
περιβάλλοντος «Γλώσσα», καθώς επίσης και του οπτικού προγραμματισμού με Ardublock και όλων των 
διαθέσιμων επιλογών πλακιδίων με τα οποία ο αναγνώστης θα μπορεί να κατανοήσει τις αλγοριθμικές 
δομές και να προτείνει λύση σε προβλήματα.  

 
7.2 Ορισμός, κατανόηση και δομή ενός προβλήματος 
Η πλειονότητα των καθημερινών δραστηριοτήτων μας αφορά την επίλυση προβλημάτων, απλών ή πιο 
σύνθετων, ακόμη και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε άμεσα. Για παράδειγμα, εάν σε σύντομο χρονικό διά-
στημα καλούμαστε να ολοκληρώσουμε πολλές εργασίες που μπορεί να απαιτούν μετακινήσεις, επικοινω-
νίες κτλ., θέτουμε κριτήρια βάση των οποίων ιεραρχούμε τις εργασίες αυτές και ο εγκέφαλός μας προ-
σπαθεί να βρει τη βέλτιστη λύση, δηλαδή να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες από αυτές εντός 
του σταθερού χρονικού διαστήματος που έχουμε υπόψη. 

 Γενικότερα όμως, η έννοια του «προβλήματος» δεν αφορά μόνο «αλγοριθμικά» προβλήματα, δηλαδή 
προβλήματα που η βέλτιστη λύση τους προϋποθέτει ορθολογική σκέψη και δράση.  

Τέτοια προβλήματα είναι για παράδειγμα η μόλυνση του περιβάλλοντος, τα ναρκωτικά, ο ρατσισμός 
κ.α. Ας μείνουμε ωστόσο στα πλαίσια του κεφαλαίου αυτού, στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή τα «αλγοριθ-
μικά» προβλήματα. Ως εκ τούτου, ένας ορισμός του προβλήματος θα μπορούσε να είναι ο εξής: 

 

 
 
Ένα γνωστό αλγοριθμικό (ή μαθηματικό) πρόβλημα θα μπορούσε να είναι η εύρεση του ελάχιστου μο-

νοπατιού ενός πλανόδιου πωλητή, δεδομένου του πλήθους των πόλεων που επισκέπτεται και των χιλιο-
μετρικών τους αποστάσεων.  

Στόχος είναι ο πωλητής να περάσει από όλες τις πόλεις και να διανύσει την ελάχιστη χιλιομετρικά συνο-
λική απόσταση.  

Τέτοιου είδους προβλήματα απαιτούν το σχεδιασμό και την εφαρμογή αλγορίθμων, οι οποίοι θα διαχει-
ριστούν τα δεδομένα εισόδου και θα προτείνουν μία λύση.  Ένας ορισμός του αλγορίθμου θα μπορούσε 
να είναι ο εξής παρακάτω. 

 

 
 

Για να επιλύσουμε όμως ένα πρόβλημα, θα πρέπει προηγουμένως να το κατανοήσουμε. Ο βαθμός κατα-
νόησης ενός προβλήματος είμαι άμεσα εξαρτώμενος αφενός μεν με την ορθή και αυστηρή διατύπωσή του 
και αφετέρου από την ερμηνεία που θα δοθεί.  

Κατά πλειοψηφία, η μορφή παρουσίασης ενός αλγοριθμικού προβλήματος είναι η λεκτική ή η γραπτή. 
Είναι αντιληπτό ότι κατανόηση ενός προβλήματος και η διαδικασία εύρεσης της λύσης του, εξαρτάται σε 

Πρόβλημα νοείται μία κατάσταση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί, δηλαδή να λυθεί. Η λύση 
της δεν είναι ούτε γνωστή αλλά τις περισσότερες φορές ούτε προφανής. 

 

Αλγόριθμος νοείται μία πεπερασμένη, σαφώς και αυστηρά καθορισμένη σειρά εκτελέσιμων  
εντολών σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν να επιλύσουν ένα πρόβλημα. Με πιο απλά λό-
για, ο αλγόριθμος αποτελείται από μία σειρά από εντολές που έχουν συγκεκριμένη αρχή και 
τέλος και στοχεύουν να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα. 
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μεγάλο βαθμό από τη σωστή διατύπωσή του. Σημαντικό στοιχείο προς την επίλυση ενός προβλήματος 
είναι τα δεδομένα. 

 

 
 

 
 
 
 

 
Διατυπώστε με σαφήνεια ένα πρόβλημα και ορίστε τα δεδομένα και τα ζητούμενα. Σημειώστε τη σειρά 
των βημάτων που θα ακολουθούσατε προς επίλυση του προβλήματος αυτού. 
 

Περιγραφή 

 

 

 

 

 

Βήματα 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 
 
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν τους μηχανισμούς οι οποίοι εφαρμόζουν διαδικασίες (συναρτή-

σεις, ρουτίνες, διαδικασίες) που δέχονται δεδομένα, τα επεξεργάζομαι και ως αποτέλεσμα παράγουν 
πληροφορία. Η πληροφορία αποτελεί και τη λύση σε ένα πρόβλημα.  

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τον τρόπο που τα υπολογιστικά συστήματα δέχονται δεδομένα και πα-
ράγουν ως έξοδο πληροφορία.  

Το κουτί της επεξεργασίας αφορά την εφαρμογή μίας ή περισσοτέρων συναρτήσεων και φίλτρων με 
σκοπό να ομαδοποιήσουν, να κατηγοριοποιήσουν και να παράγουν πληροφορία και γνώση από τα αρχικά 
πιθανώς αδόμητα δεδομένα εισόδου.  

Ως δεδομένα νοούνται τα στοιχεία που γίνονται αντιληπτά από έναν παρατηρητή. Συνήθως 
όταν η μορφή παρουσίασης του προβλήματος βασίζεται στον γραπτό λόγο, τα δεδομένα 
μπορούν να πάρουν τη μορφή αριθμών (π.χ. ακεραίων, δεκαδικών, δεκαεξαδικών, δυαδικών 
κτλ.), αλφαριθμητικών, εκφράσεων και λέξεων και λογικών προτάσεων. 

Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών με τη χρήση ψηφιακών μέσων και αλγοριθμικών δο-
μών, οδηγεί σε ένα γνωσιακό πλαίσιο που ονομάζεται πληροφορία.   

 

Δραστηριότητα 7.1 
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Ροή επεξεργασίας από Η/Υ 
 

  
 

7.3 Δομή και ανάλυση προβλήματος  
Η βασικότερη προϋπόθεση για τη σωστή διατύπωση της δομής ενός προβλήματος αποτελεί η κατανόησή 
του. Η διαδικασία της αποτύπωσης της δομής του προβλήματος σημαίνει ότι έχει προ – υπάρξει η ανάλυ-
ση του προβλήματος σε μικρότερα και απλούστερα. 

 Τα υπο – προβλήματα αυτά μπορούν με τη σειρά τους να αναλυθούν σε άλλα απλούστερα και ούτω κα-
θεξής. Η διαδικασία αποδόμησης του αρχικού προβλήματος σε απλούστερα επαναλαμβάνεται μέχρι να 
προκύψουν αρκετά απλούστερα υπο – προβλήματα και η αντιμετώπισή τους να είναι εύκολη.  

 

 
 

 
 
Τελικά, η δομή ενός προβλήματος αναδύεται από την ανάλυσή του σε μικρότερα μέρη και τον τρόπο που 
αυτά συνδέονται μεταξύ τους, δηλαδή τις πιθανές εξαρτήσεις τους. Η ανάλυση μπορεί να γίνει: 

• Με τη χρήση απλών λέξεων και φράσεων της γλώσσας μας (λεκτικός τρόπος) 
• Με τη χρήση ψευδογλώσσας, δηλαδή με τη χρήση συγκεκριμένων και σαφώς καθορισμένων λέ-

ξεων, που η ερμηνεία τους είναι συγκεκριμένη και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες λειτουργίες 
(ψευδοκώδικας) 

• Με γραφικό τρόπο, δηλαδή με τη χρήση διαγραμμάτων 

Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα: 

Διαγραμματική απεικόνιση ανάλυσης προβλήματος 

 
Η παραπάνω εικόνα αναπαριστά την ανάλυση του αρχικού προβλήματος, αρχικά σε δύο υπο-προβλήματα 
του 1ου επιπέδου, τα 1.1 και 1.2. Έπειτα το υπο-πρόβλημα 1.1 αναλύεται περαιτέρω στα 1.1.1 και 1.1.2 στο 

Δομή ενός προβλήματος είναι τα επιμέρους μέρη του προβλήματος, καθώς επίσης και ο τρό-
πος που αυτά τα μέρη συνδέονται.  

Ανάλυση ενός προβλήματος είναι η αποδόμηση του αρχικού προβλήματος σε απλούστερα 
υπο – προβλήματα. 
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Ένας πρωτοετής φοιτητής επιθυμεί να αγοράσει έναν 
Η/Υ για τα μαθήματα της σχολής του. Αναλύστε και ανα-
παραστήστε γραφικά το αρχικό πρόβλημα σε απλούστε-
ρα προβλήματα. 

 

Περιγραφή 

 

 

 

Γραφική περιγραφή 

 

Δραστηριότητα 7.2 
 

2ο επίπεδο ανάλυσης. Παρατηρούμε από το διάγραμμα ότι η λύση των υπο-προβλημάτων των κατώτερων 
επιπέδων θα αποτελέσει λύση για τα προβλήματα των ανωτέρων επιπέδων.  

Ας δώσουμε τώρα ένα παράδειγμα απλού αλγορίθμου, αναπαριστώμενο ως διάγραμμα ροής: 

Παράδειγμα διαγράμματος ροής αλγορίθμου 

 

 
 
Η παραπάνω εικόνα αποτελεί το διάγραμμα 

ροής ενός αλγορίθμου ο οποίος ζητά από το 
χρήστη την τιμή ενός αριθμού ακεραίου και 
ανάλογα με το αν η τιμή είναι θετική, αρνητική 
ή μηδέν, εκτυπώνει το ανάλογο μήνυμα. Έπει-
τα το πρόγραμμα τερματίζει. Δεξιά του δια-
γράμματος παραθέτουμε τον ψευδοκώδικα, 
βάση του οποίου παράχθηκε το διάγραμμα.  

Η χρήση ψευδοκώδικα προϋποθέτει μόνο 
συμφωνία των δεσμευμένων λέξεων και εκ-
φράσεων που συμμετέχουν στη δόμηση ενός 
προγράμματος. 

 Σε παρακάτω ενότητες του κεφαλαίου λοι-
πόν θα εστιάσουμε στη χρήση ψευδοκώδικα 
της «Γλώσσας».  

Αυτό που παραμένει αναλλοίωτο είναι η λο-
γική του αλγορίθμου, είτε χρησιμοποιήσουμε 
διάγραμμα, είτε ψευδοκώδικα είναι μία πραγ-
ματική γλώσσα προγραμματισμού όπως C, 
C++, Java, Python και πολλές άλλες.  
 

Παράδειγμα χρήσης ψευδοκώδικα 

 

Αρχή Προγράμματος; 

Διάβασε ακέραιο αριθμό: a; 

if (a > 0) 

  Εκτύπωσε 'θετικός'; 

else if (a<0) 

  Εκτύπωσε 'αρνητικός'; 

else 

  Εκτύπωσε 'μηδέν'; 

Τέλος Προγράμματος 
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7.4 Κριτήρια, τρόποι περιγραφής αλγορίθμου και μεταβλητές 
Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας αλγόριθμος είναι τα ακόλουθα: 

 

Είσοδος: Σε έναν αλγόριθμο μπορεί να δίνονται καμία, μία ή και περισσότερες τιμές ως 
είσοδοι. Στις περιπτώσεις αλγορίθμων που η έξοδός τους δεν εξαρτάται από την είσοδο, 
τότε δεν χρειάζεται να δώσουμε είσοδο. Ένα παράδειγμα είναι οι «έτοιμες» σε πολλές 
γλώσσες προγραμματισμού στατιστικές γεννήτριες αριθμών βάση γνωστής κατανομής. 

 

Έξοδος: Ένας αλγόριθμος πρέπει να εξάγει ένα τουλάχιστον αποτέλεσμα, δηλαδή μία 
τουλάχιστον τιμή ως αποτέλεσμα προς τον χρήστη ή κάποιο άλλο πρόγραμμα / αλγόριθ-
μος που συνδέεται με τον πρώτο.  

 

Καθοριστικότητα και αποτελεσματικότητα εντολών: Κάθε εντολή (δεσμευμένη λέξη) θα 
πρέπει να είναι μοναδική και να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την εκτέλεσή της. Επί-
σης κάθε εντολή θα πρέπει να είναι απλή, κατανοητή ως προς τη χρήση της και εκτελέσι-
μη. 

 

Πεπερασμένος χρόνος εκτέλεση: Ένας αλγόριθμος θα πρέπει να αποτελείται από πεπε-
ρασμένο αριθμό βημάτων, δηλαδή εντολών, που εκτελούνται είτε σειριακά είτε παράλ-
ληλα και προκύπτει αποτέλεσμα σε πεπερασμένο (δηλαδή πολυωνυμικά φραγμένο στο 
χρόνο εκτέλεσης) χρόνο εκτέλεσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε 
λόγο για αποδεκτή υπολογιστική διαδικασία. Συνεπώς, ένας αποτελεσματικός αλγόριθμος 
δεν αρκεί να επιλύει ένα πρόβλημα, αλλά να το επιλύει σε πεπερασμένο χρόνο. 

Παρόμοια με τους τρόπους έκφρασης ενός προβλήματος, έτσι και οι τρόποι περιγραφής ενός αλγορίθ-
μου είναι οι ακόλουθοι:  

 

 
 

 
 

 
 
Οι βασικές προγραμματιστικές δομές, τις οποίες θα αναλύσουμε με παραδείγματα στο κεφάλαιο αυτό 

είναι οι:  
 Δομή ακολουθίας: Στην περίπτωση αυτή οι εντολές εκτελούνται σειριακά, δηλαδή η μία μετά την 

άλλη. 
 

Φυσική γλώσσα / κείμενο: Χρήση φυσικής γλώσσας για την περιγραφή των βημάτων εκτέλεσης 
ενός αλγορίθμου. Αυτός ο τρόπος μπορεί να παραβιάσει το 3ο κριτήριο των αλγορίθμων. Ο λό-
γος είναι ότι ο καθένας μας μπορεί να «περιγράψει» τα λογικά βήματα του αλγορίθμου με δια-
φορετικές λέξεις – εκφράσεις κάθε φορά. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος περιγραφής είναι ο πιο απλός 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους μη – μυημένους στην Πληροφορική. 

 

Διαγράμματα: Ο τρόπος αυτός αφορά τη γραφική απεικόνιση των βημάτων του αλγορίθμου. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ωστόσο το διάγραμμα που προκύπτει 
μπορεί να γίνει αρκετά περίπλοκο και δυσανάγνωστο.  

Χρήση κώδικα (κωδικοποίηση): Ο τρόπος αυτός αφορά αλγόριθμο (ή ολόκληρο πρόγραμμα) 
γραμμένο σε ψευδογλώσσα / ψευδοκώδικα  ή κάποια γνωστή γλώσσα προγραμματισμού. Με 
αυτόν τον τρόπο έκφρασης δεν παραβιάζεται κανένα από τα παραπάνω κριτήρια, ωστόσο προϋ-
ποθέτει γνώση των δεσμευμένων εντολών που χρησιμοποιούνται, των προγραμματιστικών δομών 
(ακολουθιακής, επιλογής, επανάληψης), καθώς και των συντακτικών κανόνων της γλώσσας προ-
γραμματισμού. 
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 Δομή επανάληψης: Μέσω των δομών επανάληψης, μία ή περισσότερες εντολές εκτελούνται επα-
ναληπτικά μέχρις ότου ικανοποιηθεί μία συνθήκη που καθορίζει το πλήθος των επαναλήψεων. 

 
 Δομή επιλογής: Οι δομές επιλογής δημιουργούν «διακλαδώσεις» στη λογική αλληλουχία του αλ-

γορίθμου και δημιουργούν λογικά μονοπάτια εκτέλεσης κώδικα αν μία ή περισσότερες λογικές 
συνθήκες ικανοποιούνται.  

 
Οι βασικοί τύποι δεδομένων που εκφράζονται μέσω της επιλογής μεταβλητών είναι οι ακόλουθοι: 
 
Βασικοί τύποι δεδομένων μεταβλητών  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
7.5 Βασικές αρχές Προγραμματισμού - Παραδείγματα 
Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε σε παραδείγματα χρήσης βασικών προγραμματιστικών δομών σε:  

Όπου οι αριθμητικές αφορούν μεταβλη-
τές οι οποίες κρατούν αριθμητικές τιμές. 
Οι τιμές αυτές μπορεί να είναι θετικές, 
αρνητικές ή και μηδέν. Οι αριθμητικές 
διαχωρίζονται σε ακέραιες και πραγμα-
τικές. Οι ακέραιες περιλαμβάνουν ακέ-
ραιους αριθμούς. Οι πραγματικές περι-
λαμβάνουν πραγματικούς αριθμούς, δη-
λαδή αριθμούς με δεκαδικό μέρος. Για 
παράδειγμα, η ακέραιη X μπορεί να πά-
ρει την τιμή X = 5, ενώ η πραγματική X 
μπορεί να πάρει την τιμή Χ = 5,23 
 

Ο τύπος δεδομένων χαρακτήρες αναφέ-
ρεται σε μεταβλητές που κρατούν έναν 
χαρακτήρα ή μια σειρά από χαρακτήρες. 
Οι χαρακτήρες βρίσκονται εντός εισαγω-
γικών. Η μεταβλητή τύπου χαρακτήρας 
δεν μπορεί, ας αντίθεση με την αριθμητι-
κή μεταβλητή, να συμμετέχει σε παρα-
στάσεις με αριθμούς. Για παράδειγμα, η 
μεταβλητή Χ ως χαρακτήρας μπορεί να 
πάρει την τιμή Χ = ‘Ζ’.  
 

Οι λογικές αφορά τύπο μεταβλη-
τών που είναι είτε αληθείς (true) 
είτε ψευδής (false).  
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1. Ψευδοκώδικα με τη χρήση του περιβάλλοντος ανάπτυξης κώδικα «Γλώσσα» 
2. Διαγραμμάτων ροής 
3. Java 
4. Python 
5. ARDBUBLOCK (για Arduino) 
6. Wiring C (για Arduino) 
7. Scratch 
8. Οπτικός προγραμματισμός EV3 

 
Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α  

 
ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
Για την ανάπτυξη κώδικα με τη χρήση ψευδοεντολών (ψευδοκώδικα) προτείνε-
ται η χρήση του περιβάλλοντος ανάπτυξης «Διερμηνευτής της Γλώσσας». Ο   
επίσημος ιστότοπος λήψης του εκτελέσιμου προγράμματος εκτέλεσης της 
γλώσσας είναι ο:  

https://alkisg.mysch.gr/downloads/ 
 
Περιβάλλον «Διερμηνευτής της Γλώσσας» 
 

 
 
Το περιβάλλον του διερμηνευτή αποτελείται από δύο βασικά μέρη: 1) Αριστερά το λευκό πλαίσιο όπου 

αναπτύσσεται ο κώδικας και 2) Δεξιά ο χώρος με τη λίστα των δεσμευμένων εντολών. Ο χρήστης επιλέγει 
από τον των εντολών την εντολή και αυτή τοποθετείται αριστερά. Το πρόγραμμα μπορεί να μεταγλωττι-
στεί πατώντας το κουμπί play.  
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CODE2FLOW 
  
Για την ανάπτυξη παραδειγμάτων με διαγράμματα, χρησιμοποιούμε το on line ελεύθερο εργαλείο 
Code2flow, που είναι προσπελάσιμο στον ιστοχώρο: 

 
https://code2flow.com/ 

Περιβάλλον «code2flow» 

 
 

FLOWGORITHM 
 
Για την ανάπτυξη παραδειγμάτων με διαγράμματα ροής, βασιστήκαμε στο εργαλείο «Flowgorithm», το 
οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστοχώρο: 

 
http://www.flowgorithm.org/index.htm 

 
Τo Flowgorithm είναι ένας δωρεάν μεταγλωττιστής γλώσσας προγραμματισμού που βασίζεται σε απλά 

γραφικά διαγράμματα ροής. Επίσης μπορεί ταυτόχρονα να παραχθεί έτοιμος κώδικας σε πολλές γνωστές 
γλώσσες προγραμματισμού, όπως C++, Java, Python και πολλές άλλες. 

 
Περιβάλλον «flowgorithm» 
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ JAVA ΚΑΙ PYTHON 
 
Για την ανάπτυξη παραδειγμάτων με Java και Python, ο αναγνώστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον on line 
μεταγλωττιστή των γλωσσών που είναι προσπελάσιμος στο: 
 

https://www.onlinegdb.com/ ή στο: https://repl.it/languages/python3 
Περιβάλλον «python3» και «onlinegdb» 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiring C και Ardublock 
 
Η Wiring C είναι η γλώσσα προγραμματισμού για την 
πλακέτα Arduino. Επιπροσθέτως ένα Arduino μπορεί 
να προγραμματιστεί και με τη χρήση της οπτικής 
γλώσσας ARDUBLOCK, ο παραγόμενος κώδικας της 
οποίας μπορεί αυτόματα να μεταφραστεί σε Wiring C. 
Και με τους δύο τρόπους, ο χρήστης – προγραμματι-
στής «ανεβάζει» τον κώδικα (upload) στην πλακέτα 
Arduino και αυτός εκτελείται, εάν δεν υπάρχει κάποιο 
συντακτικό σφάλμα. 
 

 

 
 
 

 
Περιβάλλον «Wiring C» 

 
 
 

Περιβάλλον «ARDUBLOCK» 
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SCRATCH 
 
Η Scratch είναι μία γλώσσα οπτικού προγραμματισμού, κατάλληλη για ανάπτυξη απλών και πιο σύνθετων 
προγραμμάτων από παιδιά. Ο αναγνώστης μπορεί να εγκαταστήσει τον μεταγλωττιστή ή να γράψει προ-
γράμματα από την on line έκδοση του μεταγλωττιστή, προσπελάσιμη στον ιστοχώρο: 
, 

https://scratch.mit.edu/ 
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ο off line μεταγλωττιστής, ο οποίος αποτελείται από τρία βασικά μέρη: 1) 
Το αριστερό παράθυρο με τον χαρακτήρα «γάτα» 2) Το μεσαίο παράθυρο των εντολών, οι οποίες βρίσκο-
νται σε διάφορες κατηγορίες και 3) Το δεξί παράθυρο συγγραφής του κώδικα με τον τρόπο «drag and 
drop».  
 
Περιβάλλον Scratch (online editor) 

 

 
 

Περιβάλλον προγραμματισμού EV3 
 
Η οπτική γλώσσα του EV3 στηρίζεται ττην αντικειμενοστραφή γλώσσα LabVIEW. Ο αναγνώστης μπορεί να 
εγκαταστήσει τη γλώσσα του EV3 από τον ιστοχώρο: 

 
https://education.lego.com/en-us/downloads/mindstorms-ev3/software 

 

 
 
7.5.1 Ακολουθιακή εκτέλεση εντολών  
Η ακολουθιακή εκτέλεση εντολών αφορά την εκτέλεση των εντολών του προγράμματος με τη σειρά, η μία 
μετά την άλλη. Οι εντολές εκτελούνται ακριβώς μία φορά σειριακά από την αρχή του προγράμματος μέχρι 
και το τέλος του.  
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Παρακάτω δίνουμε ένα απλό παράδειγμα ακολουθιακής εκτέλεσης εντολών, όπου ο χρήστης ορίζει 
τρείς ακέραιες μεταβλητές, την a, b, result. Διαβάσει από το πληκτρολόγιο ακέραιες τιμές των a,b και η 
result κρατά το αποτέλεσμα της άθροισης των a,b. Τέλος εκτυπώνονται οι τιμές των a,b,result.   

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 
 

Διάγραμμα Flowgorithm Διάγραμμα Code2Flow 

 

 
 

 

  
 
 
 
Το αντίστοιχο παράδειγμα σε ψευδο-
γλώσσα είναι:  

 

Αλγόριθμος Άθροιση_ακεραίων 
Εμφάνισε 'Δώσε τιμή στο a: ' 
Διάβασε a 
Εμφάνισε 'Δώσε τιμή στο b: ' 
Διάβασε b 
result ← a + b 
Εμφάνισε 'Το αποτέλεσμα της άθροισης είναι: ', result 
Τέλος 

Όπως παρατηρούμε χρησιμοποιούμε εντολές που προέρχονται από την καθομιλουμένη, όπως «Εμφάνι-
σε», «Διάβασε». Ο αλγόριθμος γραμμένος σε ψευδοκώδικα εάν εκτελεστεί κάνει ότι και το παραπάνω 
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διάγραμμα ροής. Το περιβάλλον του διερμηνευτή της γλώσσας επιτρέπει την εκτέλεση του προγράμματος 
και το αποτέλεσμα προκύπτει ως αριθμητική τιμή.  

 
 

 
 
 Να γίνει το διάγραμμα ροής και να γραφτεί ο ψευδοκώδικας της εύρεσης του μέσου όρου τριών ακεραί-
ων μεταβλητών, οι τιμές των οποίων θα δίνονται από το χρήστη. 

  

Σχεδίαση διαγράμματος 

 

 
 
 

JAVA 
 

 
 
Για συγγραφή κώδικα σε Java, 
μπορείτε να κάνετε χρήση των (2) 
προτεινόμενων on line editors που 
προτείναμε προηγουμένως. Εναλ-
λακτικά, μπορείτε να γράψετε Java 
κώδικα σε ένα Java IDE, όπως το 
Eclipse (https://www.eclipse.org/) 
και έχοντας εγκαταστήσει τον με-
ταγλωττιστή της Java, το πακέτο 
JDK  
 
(https://www.oracle.com/java/tec
hno-logies/javase-downloads.html 
).  
 

Το αντίστοιχο πρόγραμμα σε Ja-
va είναι το ακόλουθο: 

 
 
Ο κώδικας σε Java, είναι αυτόματα παραγόμενος από το Flowgorithm. Παρατηρούμε ότι κάποιες γραμ-

μές κώδικα ακολουθούν τον ίδιο χρώμα με το προηγούμενο διάγραμμα.  
Αυτό μας δείχνει ποιες δομές του διαγράμματος αντιστοιχούν σε ποιες εντολές στην Java. Τα βασικά 

στοιχεία του διαγράμματος ροής είναι:   

Δραστηριότητα 7.3 
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Με τον Input δίνουμε τιμές, με το Output εκτυπώνουμε μηνύματα και αποτελέσματα, με το Declare δη-
λώνουμε μεταβλητές, με το Assign εκχωρούμε, με το If ορίζουμε δομές επιλογής, με το While, For, Do, ορί-
ζουμε δομές επανάληψης και με το Call  καλούμε μία έτοιμη ή ορισμένη από το χρήστη συνάρτηση. Αντί-
στοιχα λοιπόν και σε μία γλώσσα προγραμματισμού όπως η Java, έχουμε εντολές για να δηλώνουμε τα 
ονόματα των μεταβλητών και το είδος τους, εντολές για να δίνουμε τιμές, εντολές για να πραγματοποιού-
με πράξεις και εκχωρήσεις και εντολές για να εκτυπώνουμε τα αποτελέσματα της εκτέλεσης στην οθόνη.  

 

PYTHON  
 

Η Python είναι πολύ απλή γλώσσα όσο αφορά 
τους συντακτικούς της κανόνες. Δεν χρειάζο-
νται ορισμοί των μεταβλητών, ούτε σύνθετοι 
συντακτικοί χαρακτήρες.  

Ο διπλανός κώδικας μόνο σε 4 γραμμές εκτε-
λεί τον απλό αλγόριθμό μας, δηλαδή ορισμός 
και ανάθεση τιμών σε δύο ακέραιες μεταβλη-
τές, υπολογισμός και εκχώρηση του αθροίσμα-
τος και εκτύπωση του αποτελέσματος. 

 
a=int (input ('Δώσε τον a:  ')) 
 
b=int (input ('Δώσε τον b:  ')) 
 
result = a+b 
 
print ('Αποτέλεσμα: ', result) 
 

 
 
 

Γράψτε ένα πρόγραμμα σε Python εύρεσης του μέσου όρου τριών ακεραίων μεταβλητών και εκτύπωσης 
του αποτελέσματος στην οθόνη. 

 

Κώδικας 

 
 

 

Δραστηριότητα 7.4 
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SCRATCH  
 
Δημιουργούμε ένα απλό αλγόριθμο με τη χρήση του Scratch off line editor. Ο στόχος μας είναι 
η γάτα από την αρχική της κατάσταση στο (x,y) = (0,0) επίπεδο, κοιτώντας μπροστά της, όταν 
πατήσουμε την «πράσινη» σημαία  να γυρίσει ανάποδα. Όταν όμως πατήσουμε το πλήκτρο 
«space» να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση. Η διαδικασία στρέψης της γάτας εκφράζεται 
απλά με σειριακή εκτέλεση εντολών.  

 
Στρέψη Επαναφορά 

               
          

 
 

                                         

 
 

WIRING C 
 
Η Wiring C είναι μία ανοιχτού κώδικα (open source) γλώσσα προγραμματισμού, υποστηρίζοντας ένα ολο-
κληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων (IDE) για ενσωματωμένα συστήματα και μικροελεγκτές, 
όπως ο Arduino controller. Στο παρακάτω παράδειγμα θα φωτοβολήσουμε δύο LEDs, με τη χρήση σειρια-
κής εκτέλεσης κώδικα. Το παρακάτω πρόγραμμα έχει ως λειτουργία να αναβοσβήνουν δύo LEDs που είναι 
συνδεδεμένα στους ακροδέκτες 12 και 13 αντίστοιχα της πλακέτας Arduino UNO.  

 
ΥΛΙΚΑ / ΣΧΕΔΙΑΣΗ  
2x LED, 2x R220Ω 

 
FRITZING WIRRING C 

 

void setup() 
 
{ 
  pinMode(12, OUTPUT); 
  pinMode(13, OUTPUT); 
} 
void loop() 
{ 
digitalWrite(12, HIGH);  
digitalWrite(13, LOW); 
 

  delay(1000);  
 

  digitalWrite(12, LOW);  
digitalWrite(13, HIGH); 
 

  delay(1000);  
} 
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Ο κώδικας της Wiring C αποτελείται από δύο βασικά μέρη:  
 Τη συνάρτηση void setup(): Χρησιμοποιείται για αρ-

χικοποιήσεις. Παρατηρούμε την έτοιμη συνάρτηση 
pinMode() η οποία χρησιμοποιείται για να δηλώσει 
τη σύνδεση των LEDs στους ακροδέκτες 12 και 13 α-
ντίστοιχα. 

 Τη συνάρτηση void loop(): Είναι η βασική συνάρτη-
ση, εντός της οποίας, γράφεται και το κύριο πρό-
γραμμα. Αποτελείται από την έτοιμη συνάρτηση dig-
italWrite() η οποία δίνει 5V (HIGH) και 0V (LOW) ώ-
στε να ανάψει και να σβήσει το LED. Επίσης χρησι-
μοποιείται η έτοιμη delay() η οποία δημιουργεί μία 
χρονοκαθυστέρηση των 1000ms μετάβασης από τη 
μία κατάσταση στην επόμενη. 

Το πρόγραμμα εκτελείται συνεχώς, μέχρι να αποσυνδέσουμε το Arduino από την πηγή τροφοδοσίας.  
 

ARDUBLOCK  
 
Το περιβάλλον προγραμματισμού σε ARDUBLOCK, είναι στην ουσία αυτό που υποστηρίζει τον προγραμ-
ματισμό του μικροελεγκτή Arduino με οπτικό προγραμματισμό, δηλαδή με εντολές σε μορφή πλακιδίων. 
Οι εντολές είναι χωρισμένες σε κατηγορίες, ανάλογα με την εργασία που επιτελούν. 

 

 
 
Το περιβάλλον χωρίζεται σε τρείς περιοχές, την αριστερή που αποτελεί την εργαλειοθήκη, τη δεξιά που 

είναι η περιοχή εργασίας και στην οποία αναπτύσσουμε τον κώδικα χρησιμοποιώντας πλακίδια από την 
αριστερή στήλη με τη μέθοδο «σύρω και εναποθετώ» (drag & drop) και την άνω δεξιά περιοχή πλοήγησης. 
Στην περίπτωση που ο κώδικάς μας είναι αρκετά μεγάλος, μπορούμε να περιηγηθούμε μέσα στο κόκκινο 
πλαίσιο της περιοχής πλοήγησης. 
Ο κώδικας της εικόνας χρησιμοποιείται για να 
φωτοβολήσει ένα LED, συνδεδεμένο στο 
Arduino, στον ακροδέκτη 12. Το πρόγραμμα 
στην ουσία «χτίζεται» από τα πλακίδια. Το βασι-
κό πλακίδιο είναι το κίτρινο «για πάντα κάνε» 
που ουσιαστικά είναι η συνάρτηση void loop(), 
που είδαμε προηγουμένως. 

 
 

7.5.2 Δομές επιλογής / απόφασης 
Στην κατηγορία αυτή των δομών προγραμματισμού, ανήκουν οι εντολές AN TOTE / ΑΛΛΙΩΣ (IF – ELSE), ΑΝ 
ΤΟΤΕ / ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ ΤΟΤΕ / ΑΛΛΙΩΣ (IF – ELSE IF – ELSE).  

Εργαλειοθήκη 

Περιοχή πλοήγησης 

Περιοχή εργασίας 

 
Τροποποιήστε και προγραμματίστε 

το παρακάνω κύκλωμα ώστε να υπο-
στηρίζει 3 LEDs (κόκκινο, πορτοκαλί, 
πράσινο) τα οποία να προσομοιώνουν 
έναν φωτεινό σηματοδότη. Το κόκκινο 
φανάρι να διαρκεί 5 sec, το πράσινο 3 
sec και το πορτοκαλί 1 sec. 

 

Δραστηριότητα 7.1 
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Η χρήση της if μπορεί να είναι απλή ή πιο σύνθετη. Σε κάθε περί-
πτωση όμως χρειάζεται όταν ο αλγόριθμος κατά την εκτέλεσή του 
πρέπει να λάβει μία απόφαση. Η απόφαση αυτή αφορά ποιες 
εντολές θα εκτελεστούν αν ισχύει μία συνθήκη (αληθής if), ενώ 
σε διαφορετική περίπτωση (συνθήκη ψευδής), από που θα συνε-
χίσει την εκτέλεσή του το πρόγραμμα. Η χρήση λοιπόν την δομής 
απόφασης είναι ένα κομβικό σημείο στο πρόγραμμα, όπου η ε-
κτέλεση συνεχίζει προς μία κατεύθυνση. Αυτό που θα καθορίσει 
το ποια κατεύθυνση θα ληφθεί, είναι η συνθήκη της δομής, η ο-
ποία μπορεί να είναι είτε απλή, δηλαδή να ελέγχεται η τιμή μίας 
μεταβλητής μόνο, ή σύνθετη, δηλαδή να ελέγχεται η ισχύς μίας 
παράστασης η οποία αποτελείται από πολλές μεταβλητές. Στην 
δεύτερη περίπτωση θα δούμε ότι χρησιμοποιούνται τελεστές σύ-
γκρισης ή και λογικοί τελεστές.   

 

 

 

 

 

 

 
 
Το αντίστοιχο παράδειγμα σε ψευδογλώσσα 
είναι:  
Για τη δόμηση της κεντρικής συνθήκης δομής 
απόφασης, χρησιμοποιούμε τη δεσμευμένη 
λέξη mod, η οποία εκφράζει το υπόλοιπο της 
ακέραιης διαίρεσης της μεταβλητής a με το 2. 

Αλγόριθμος Έλεγχος_ζυγού_μονού 
Εμφάνισε 'Δώσε την τιμή του a:' 
Διάβασε a 
Αν (a mod 2 = 0) τότε 
  Εκτύπωσε 'Ο αριθμός είναι ζυγός!' 
αλλιώς 
  Εκτύπωσε 'Ο αριθμός είναι μονός!' 
Τέλος_αν 
Τέλος 

Ο ρόμβος παίζει το ρόλο της δομής if, 
η οποία ελέγχει μία συνθήκη ως προς 
την αλήθεια (True) ή το ψεύδος (false). 
Η συνθήκη αφορά τον έλεγχο a % 2. 
Αν είναι ίσο με μηδέν, τότε η ροή του 
αλγορίθμου ακολουθεί το κλαδί True 
και εκτυπώνεται το μήνυμα ότι ο α-
ριθμός είναι ζυγός. Διαφορετικά ακο-
λουθεί το κλαδί False και εκτυπώνεται 
ότι ο αριθμός είναι μονός. Και οι δύο 
ξεχωριστές ροές συγκλίνουν προς το 
τέλος (End).  

Παράδειγμα 1: Έστω ότι έχουμε να 
γράψουμε έναν αλγόριθμο ο οποίος να 
αποφασίζει εάν ένας αριθμός ακέραιος 
που δόθηκε ως είσοδος, είναι ζυγός ή 
μονός. Όπως και να εκφράσουμε τον 
αλγόριθμό μας, ο βασικός έλεγχος α-
φορά την τιμή της μεταβλητής μας. 
Γνωρίζουμε ότι ένας αριθμός είναι ζυ-
γός, όταν διαιρούμενος (ακέραια) με 
τo  δύο δίνει υπόλοιπο μηδέν. 
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Εξηγήστε τον κώδικα 

Σχόλια  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 7.5 
 

ΜΕΘΟΔΟΣ 1 

Παράδειγμα 2: Στο παράδειγμα 
αυτό στόχος μας είναι να δημιουρ-
γηθεί αλγόριθμος κατά τον οποίο ο 
χρήστης θα δίνει από το πληκτρο-
λόγιο τρείς ακέραιες τιμές των πα-
ραμέτρων a,b,c και θα αποφασίζε-
ται ποιος είναι ο μέγιστος (max). Οι 
τιμές μπορούν να είναι είτε αρνητι-
κές, είτε θετικές, είτε μηδέν.  

Σημείωση: Η λύση στο πρόβλημα 
αυτό μπορεί να δοθεί με δύο τρό-
πους, εξίσου ορθούς: 

Τρόπος 1: Να χρησιμοποιηθεί εμ-
φωλευμένη δομή επιλογής, δηλαδή 
if εντός μίας εξωτερικής if 

Τρόπος 2: Να δημιουργηθεί σύνθε-
τη συνθήκη ελέγχου με χρήση λογι-
κού τελεστή AND. 
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Παρατηρούμε από το προηγούμενο διάγραμμα ροής, ότι έχουμε εισάγει δομή απόφασης εντός της αρ-
χικής δομής απόφασης, δημιουργώντας δύο συμμετρικούς κλάδους ροής του αλγορίθμου. Για μην αυξη-
θεί η πολυπλοκότητα του διαγράμματος δεν εξετάζουμε την περίπτωση αν μία ή περισσότερες μεταβλη-
τές έχουν ίση τιμή. Άλλωστε αυτό δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα που είναι η εύρεση του μεγίστου. 
Στη λύση του 2ου τρόπου εφαρμόζουμε τον λογικό τελεστή AND, και άρα πετυχαίνουμε να κάνουμε το 
διάγραμμα πιο απλό.  

ΜΕΘΟΔΟΣ 2 

 
Εξηγήστε τον κώδικα 

Σχόλια  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 7.6 
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JAVA 
 

 

Ο αλγόριθμος του Παραδείγματος 1, 
εκφρασμένος σε κώδικα Java υλο-
ποιείται ως εξής: 

Και εδώ παρατηρούμε ότι στη γραμ-
μή 11 γίνεται η χρήση της δομής α-
πόφασης if με τον έλεγχο τιμής υπο-
λοίπου σχετικά με το αποτέλεσμα 
της ακέραιας διαίρεσης. Στην περί-
πτωση που η συνθήκη είναι ψευδής, 
ο έλεγχος μεταφέρεται στη γραμμή 
13 στο else. Στην γραμμή 17 ολοκλη-
ρώνεται η εκτέλεση του προγράμμα-
τος.  

 

Ο αλγόριθμος του Παραδείγματος 2, εκφρασμένος σε κώδικα Java υλοποιείται ως εξής: 

 

Σχολιάστε ανά γραμμή κώδικα Μέθοδος 1 
 

Στην γραμμή 21 του παραπάνω κώ-
δικα Java, έχουμε δημιουργήσει μία 
εμφωλευμένη if – else (γραμμές 16 
– 20), εντός της αρχικής if της γραμ-
μής 15. Σε συνέχεια έχουμε υλο-
ποιήσει μία εμφωλευμένη if – else 
ως επακόλουθο της else στη γραμμή 
21.  
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ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑ 
 
Η λύση στο Παράδειγμα 2 με τη χρήση του διερμηνευτή της γλώσσας και τις εμφωλευμένες δομές επιλο-
γής δίνονται ως εξής:  

Μέθοδος 1 
 

 

Αλγόριθμος Εύρεση_μεγίστου 

Εμφάνισε 'Δώσε την τιμή για το a:' 

Διάβασε a 

Εμφάνισε 'Δώσε την τιμή για το b:' 

Διάβασε b 

Εμφάνισε 'Δώσε την τιμή για το c:' 

Διάβασε c 

Αν (a > b) τότε 

Σχολιάστε ανά γραμμή κώδικα Μέθοδος 2 
 

Παρατηρούμε στη λύση του 2ου 
τρόπου, ότι η χρήση λογικού τελε-
στή AND μικραίνει λίγο τον κώδικα. 
Να θυμίσουμε στον αναγνώστη ότι 
το αποτέλεσμα σύνθετης συνθήκης 
όπου χρησιμοποιείται ο τελεστής 
AND, είναι συνολικά αληθές, αν και 
μόνο αν, όλες οι συνθήκες που τη 
συγκροτούν είναι επίσης αληθείς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εξηγήστε τον κώδικα 

Σχόλια  

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 7.2 
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Αν (a > c) τότε 

 max ← a 

  αλλιώς 

    max ← c 

  Τέλος_αν 

αλλιώς 

  Αν (b > c) τότε 

    max ← b 

  αλλιώς 

    max ← c 

  Τέλος_αν 

Τέλος_αν 

Εκτύπωσε 'Ο μέγιστος είναι: ', max 

Τέλος 

 

Μέθοδος 2 

 

Αλγόριθμος Εύρεση_μεγίστου 

Εμφάνισε 'Δώσε την τιμή για το a:' 

Διάβασε a 

Εμφάνισε 'Δώσε την τιμή για το b:' 

Διάβασε b 

Εμφάνισε 'Δώσε την τιμή για το c:' 

Διάβασε c 

Αν (a > b) και (a > c) τότε 

  max ← a 

αλλιώς 

  Αν (b > a) και (b > c) τότε 

    max ← b 

  αλλιώς 

    max ← c 

  Τέλος_αν 

Τέλος_αν 

Εκτύπωσε 'Ο μέγιστος είναι: ', max 

Τέλος 
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PYTHON  

 
 

Η χρήση της if  - elif στην Python ακολουθεί την ίδια 
λογική όπως και στις υπόλοιπες γλώσσες προγραμ-
ματισμού ή ψευδογλώσσες. Το παρακάτω παρά-
δειγμα κώδικα αφορά την υλοποίηση της εύρεσης 
της απόλυτης τιμής ενός αριθμού. Φυσικά γνωρί-
ζουμε ότι αν ο αριθμός είναι αρνητικός, τότε το α-
ποτέλεσμα είναι θετικό. Εάν είναι θετικός, τότε πα-
ραμένει θετικός.    

x = int(input('Δώσε μία ακέραιη τιμή: ')) 

if x < 0: 

    x = -x 

    print('Έδωσες αρνητικό που θα μετατραπεί σε 
θετικό: ',x) 

elif x == 0: 

    print('Έδωσες το 0, άρα παραμένει ίδιος: ',x) 

else: 

    print('Παραμένει ο ίδιος αριθμός: ',x) 

H Python, στη χρήση της δομής επιλογής, έχει ως 
συντακτικό κανόνα την εισαγωγή «:» μετά από τη 
συνθήκη του if, ή του elif ή το else. Όπως και στα 
παραπάνω παραδείγματα, μπορούμε και στην Py-
thon να έχουμε εμφωλευμένες if. Το ακόλουθο α-
πλό παράδειγμα αφορά το συνδυασμό δομών επι-
λογής, όπου έστω για να συμμετάσχει ένας αθλητής 
σε ένα άθλημα θα πρέπει το βάρος του να μην ξε-
περνά τα 80 κιλά και το ύψος του να είναι τουλάχι-
στον 1.65 μέτρα. Τις τιμές βάρους και ύψους θα τις 
δίνουμε από το πληκτρολόγιο και θα τις θεωρή-
σουμε ως πραγματικές (δηλαδή float) 

 
 
weight = float(input('Δώσε το βάρος: ')) 

height = float(input('Δώσε το ύψος: ')) 

if (weight <= 80): 

    if (height >= 1.65): 

        print('Μπορεις να συμμετέχεις!') 

    else: 

        print('Είσαι εκτός ορίων ύψους!') 

else: 

    print('Είσαι εκτός ορίων βάρους!') 

 

 
SCRATCH  

 
Στην περίπτωση της Scratch θα εξηγήσουμε τη 
λειτουργία της δομής εάν……αλλιώς μέσω του 
παρακάτω απλού παραδείγματος. Έστω ότι η γάτα 
ξεκινά να κινείται στην ευθεία, επιλέγοντας τυ-
χαία πλήθος βημάτων μεταξύ 1 και 150.  

Στη συνέχεια γίνεται ένας έλεγχος απόστασης, 
έτσι ώστε όταν η απόσταση της γάτας (μετά την 
κίνησή της) από το δείκτη του ποντικιού είναι μι-
κρότερη από 50, θα πει «Γεια!», διαφορετικά θα 
πει «Αντίο!». Στην περίπτωσή μας η συνθήκη είναι 
αληθής και άρα εκφωνεί «Hello!».  

Η Scratch έχει ομαδοποιήσει τις εντολές χρω-
ματικά, όπου κάθε χρώμα αφορά μία ομάδα λει-
τουργιών, για παράδειγμα εντολές ελέγχου, ήχων, 
μετρήσεων από αισθητήρες κτλ.   

 

 
Η επαναφορά της γάτας στην αρχική της θέση εκκίνησης, δηλαδή η επανεκκίνηση του προγράμματος, 
γίνεται όταν πατήσουμε την πράσινη σημαία, δηλαδή πηγαίνει στη θέση (x,y) = (0,0). 


