
Παρατηρήσεις Θεωρίας ΑΕΠΠ 

ΚΥΡΙΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ 

1. Ακολουθία 
2. Επιλογή 
2.1. Απλή επιλογή 

Αν <συνθήκη> τότε 
           οµάδα εντολών 1; 
 αλλιώς 
            οµάδα εντολών 2; 
  Τέλος_αν 
 

2.2. Περιορισµένη επιλογή 
Αν <συνθήκη> τότε 
           οµάδα εντολών ; 
 Τέλος_αν 
 

2.3. Σύνθετη επιλογή 
 Αν <συνθήκη> τότε 
      οµάδα εντολών 1; 
αλλιώς_αν <συνθήκη> τότε 
       οµάδα εντολών 2; 
αλλιώς_αν <συνθήκη> τότε 
        οµάδα εντολών 3; 
αλλιώς 
         οµάδα εντολών 4; 
Τέλος_αν 
 

2.4. Πολλαπλή επιλογή 
∆ιάβασε <µεταβλητή> 
Επίλεξε   
       Περίπτωση <µεταβλητή>= <τιµή 1> 
           οµάδα εντολών 1; 
         Περίπτωση <µεταβλητή>=<τιµή 2> 
           οµάδα εντολών 2; 
                . 
         Περίπτωση <µεταβλητή>=<τιµή ν> 
          οµάδα εντολών ν; 
  Τέλος_επιλογών 
 

2.5. Εµφωλευµένη επιλογή 
Αν <συνθήκη 1> τότε 
       οµάδα επιλογών 1; 
αλλιώς 
        Αν <συνθήκη 2> τότε 
               οµάδα εντολών 2; 
         αλλιώς 
                οµάδα εντολών 3; 
          Τέλος_αν 
Τέλος_αν 
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3. Επαναληπτικές δοµές 
 

3.1. Όσο … επανέλαβε 
Όσο <συνθήκη συνέχειας> επανέλαβε 
             οµάδα εντολών; 
  τέλος_επανάληψης 
 

3.2. Επανέλαβε … µέχρι 
Αρχή_επανάληψης 
      οµάδα εντολών; 
 µέχρις_ότου <συνθήκη τέλους> 
 

3.3. Για-…-µεχρι 
Για <µτ> από <ατ> µέχρι <ττ> µε βήµα <µβ>  
      οµάδα εντολών; 
τέλος_επανάληψης 

 

∆οµές επανάληψης 
Στην «Όσο <συνθήκη>…» ο έλεγχος  γίνεται στην αρχή και µπορεί να µην γίνει 
καθόλου η επανάληψη.  
Η επανάληψη συνεχίζεται ΟΣΟ η <συνθήκη> είναι αληθής. 
Στην «Αρχή_επανάληψης…Μέχρις_ότου <συνθήκη>» ο έλεγχος γίνεται στο τέλος 
και η επανάληψη θα γίνει τουλάχιστον µια φορά.  
Η επανάληψη συνεχίζεται ΜΕΧΡΙ η <συνθήκη> να γίνει αληθινή,  
δηλαδή  ΟΣΟ η <συνθήκη> είναι ψευδής. 
Τις παραπάνω διαφορές θα τις ξεκαθαρίσουµε αργότερα µε το παράδειγµα «Έ-
λεγχος ∆εδοµένων» 
Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να προσέξουµε είναι η µεταβλητή που ελέγχει τη 
<συνθήκη>. Αυτή πρέπει οπωσδήποτε να µεταβάλλεται µέσα στο σώµα της δο-
µής, ή µε είσοδο από το πληκτρολόγιο ή µε εκχώρηση (σε αντίθεση µε τη δοµή Για 
… από … µέχρι όπου αυτό απαγορεύεται). Αν έχουµε τη ΌΣΟ.. πρέπει η µετα-
βλητή να  παίρνει αρχική τιµή πριν την επανάληψη.  
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Σε περίπτωση που η µεταβλητή είναι µετρητής των επαναλήψεων πρέπει να 
προσέξουµε ότι θέλει αρχικοποίηση πριν τη δοµή και στις δύο περιπτώσεις και ότι 
αν αρχικοποιήσουµε τον µετρητή µε την πρώτη τιµή που θέλουµε πρέπει να το-
ποθετήσουµε την αύξηση σαν τελευταία εντολή ενώ αν αρχικοποιήσουµε µε τιµή 
κατά µια µονάδα  µικρότερη πρέπει η αύξηση να µπει πρώτη εντολή. Επίσης 
προσοχή χρειάζεται στις ανισότητες. ∆είτε τα παραδείγµατα που ακολουθούν.  

 

Ι←1 
Όσο Ι<=Ν κάνε 
Όµάδα εντολών 
Ι←Ι+1*

Τέλοςοσο 
 
Ι←0 
Όσο Ι<Ν κάνε 
Ι←Ι+1†

Όµάδα εντολών 
Τέλοςοσο 
 

                                                           
* Εδώ βγαίνει µε Ι=Ν+1 
† Εδώ βγαίνει µε Ι=Ν 

 
I←1 
Αρχή_επανάληψης 
Οµάδα εντολών 
Ι←Ι+1‡

Μέχρις_ότου Ι>Ν
 
I←0 
Αρχή_επανάληψης 
Ι←Ι+1§

Οµάδα εντολών 
Μέχρις_ότου Ι=Ν
 

                                                           
‡ Εδώ βγαίνει µε Ι=Ν+1 
§ Εδώ βγαίνει µε Ι=Ν 
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Όχι αυτόµατες επαναλήψεις: 
Συνήθως όπου ξέρουµε εξ αρχής το πλήθος των επαναλήψεων χρησιµοποιούµε την 
Για … Τέλος_επανάληψης. Εδώ βλέπουµε ένα πρόγραµµα από το άλλο σχολικό 
βιβλίο που µας υπολογίζει για ποιο ν το άθροισµα Σ=12+22+…ν2  ξεπερνά έναν δο-
θέντα αριθµό Φ. Σε αυτό το πρόγραµµα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τη Όσο … 
επανέλαβε ή την Αρχή_επανάληψης … µέχρις_ότου. 

Πρόγραµµα Υπολογισµός_ν  
Μεταβλητές  
Ακέραιες ν, Σ; 
Πραγµατικές Φ; 
Αρχή 
∆ιάβασε Φ    
   ν←0; 

   Σ←0; 
   όσο Σ≤Φ επανέλαβε 
      ν←ν+1; 

      Σ←Σ+ν2; 
   Τέλος_επανάληψης 
Εµφάνισε  ν 
 Τέλος Υπολογισµός_ν 

Πρόγραµµα Υπολογισµός_ν  
Μεταβλητές  
Ακέραιες ν, Σ; 
Πραγµατικές Φ; 
Αρχή 
∆ιάβασε Φ   
 ν←0; 

 Σ←0; 
 Αρχή_επανάληψης 
      ν←ν+1; 

      Σ←Σ+ν2; 
   Μέχρις_ότου  Σ>Φ 
  Εµφάνισε  ν 
 Τέλος Υπολογισµός_ν 
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Άθροισµα: 
Σ←0 
Για ι από 1 µέχρι ν  
Σ←Σ+προσθ. 
Τέλος_επανάληψης 
 
Αν θέλουµε άθροισµα ν φυσικών αριθµών βάζουµε Σ←Σ+i, για άρτιους ή περιττούς 
χρησιµοποιούµε στην επανάληψη –µε βήµα 2- ή στην Pascal την επανάληψη όσο ή 
επανέλαβε. Αν θέλουµε άθροισµα αριθµών που διαβάζονται από το πληκτρολόγιο 
βάζουµε Σ←Σ+Χ αφού προηγουµένως έχουµε βάλει µέσα στην δοµή επανάληψης 
την εντολή ∆ιάβασε Χ έτσι ώστε να διαβάζει κάθε προσθετέο. 
Παρακάτω δίνονται αλγόριθµοι υπολογισµού του αθροίσµατος των ν αρχικών φυσι-
κών αριθµών και ν ακεραίων που διαβάζονται από το πληκτρολόγιο χρησιµοποιώ-
ντας και τις τρεις δοµές επανάληψης. 
 
Πρόγραµµα Άθροισµα_1  
Μεταβλητές 
 Ακέραιες ν, Σ, I 
Αρχή 
∆ιάβασε ν 
   Σ←0; 

   i←1; 
   όσο i≤ν επανέλαβε 
      Σ←Σ+i; 

      i←i+1; 
   Τέλος_επανάληψης 
   Εµφάνισε Σ 
Τέλος Άθροισµα_1  

Αλγόριθµος Άθροισµα_2   
Μεταβλητές 
 Ακέραιες ν, Σ, I 
Αρχή 
∆ιάβασε ν 
   Σ←0; 

   i←1; 
   Αρχή_επανάληψης 
      Σ←Σ+i; 

      i←i+1; 
   µέχρις_ότου i>ν  
  εµφάνισε  Σ 
Τέλος Άθροισµα_2   

Αλγόριθµος Άθροισµα_3   
 Μεταβλητές 
 Ακέραιες ν, Σ, I 
Αρχή 
∆ιάβασε ν 
   Σ←0; 
   για I από1 µέχρι ν  
      Σ←Σ+i; 
   Τέλος_επανάληψης 
 Εµφάνισε Σ 
Τέλος  Άθροισµα_3  

 
 

 
 

 
 

 

Πρόγραµµα Άθροισµα_4  
Μεταβλητές 
 Ακέραιες ν,α 
Αρχή 
∆ιάβασε ν; 
   Σ←0; 

   i←1; 
   όσο i≤ν επανέλαβε 
     ∆ιάβασε α  
      Σ←Σ+α; 

      i←i+1; 
   Τέλος_επανάληψης 
   Εµφάνισε Σ 
Τέλος Άθροισµα_4   

Πρόγραµµα Άθροισµα_5    
Μεταβλητές 
 Ακέραιες ν,α 
Αρχή 
∆ιάβασε ν; 
   Σ←0; 

   i←1; 
   Αρχή_επανάληψης 
      ∆ιάβασε α  
      Σ←Σ+α; 

      i←i+1; 
   µέχρις_ότου i>ν  
  Εµφάνισε Σ 
Τέλος Άθροισµα_5    
 

Πρόγραµµα Άθροισµα_6    
Μεταβλητές 
 Ακέραιες ν,α 
Αρχή 
∆ιάβασε ν; 
   Σ←0; 
   για I από1 µέχρι ν  
      ∆ιάβασε α  
      Σ←Σ+α; 
   Τέλος_επανάληψης 
   Εµφάνισε Σ 
Τέλος  Άθροισµα_6   
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Πολλαπλασιασµός: 
Γ←1 
Για ι από 1 µέχρι ν  
Γ←Γ* συντ 
Τέλος_επανάληψης 
 
Αν θέλουµε δύναµη αν βάζουµε Γ←Γ* α, αν θέλουµε παραγοντικό βάζουµε Γ←Γ* i.  
 
Εµφωλευµένες δοµές επανάληψης 
Αν µας ζητήσουν κάτι πιο πολύπλοκο όπως το άθροισµα: Σ=1!+2!+…Ν! ή 
Σ=1ν+2ν+…+κν µπορούµε να συνδυάσουµε δύο από τα παραπάνω  παραδείγµατα. 
Μπορούµε να «φωλιάσουµε µια δοµή µέσα σε µια άλλη (ίδιου ή διαφορετικού τύπου) 
αρκεί να προσέχουµε τον εξής κανόνα: αν µια δοµή αρχίζει µέσα σε µια άλλη πρέπει 
να τελειώσει πριν από αυτήν. Επίσης πρέπει να κοιτάµε όσα Για… (ή Αν… ή Όσο… 
κλπ) έχουµε να έχουµε το ίδιο πλήθος Τέλος_επανάληψης (ή Τέλος_αν ή Μέ-
χρις_ότου) αντίστοιχα.  
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