
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

• Εντολές επιλογής 

• Εντολές επανάληψης 



Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναπτύξαμε προγράμματα, τα οποία ήταν 
πολύ απλά και οι εντολές των οποίων εκτελούνται η μία μετά την άλλη. Αυ-
τή η σειριακή εκτέλεση των εντολών είναι κατάλληλη όμως μόνο για πολύ α-
πλά προγράμματα, τα οποία εισάγουν δεδομένα, τα επεξεργάζονται και 
τυπώνουν το αποτέλεσμα, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα της επιλεκτι-
κής εκτέλεσης τμημάτων του προγράμματος, σύμφωνα με την τιμή κά-
ποιων δεδομένων ή την επανάληψη τμημάτων του προγράμματος. Όπως 
έχουμε αναφέρει οι τρεις βασικές δομές, είναι η δομή της ακολουθίας, της ε-
πιλογής και της επανάληψης. Οι δομές αυτές αποτελούν τη βάση του δο-
μημένου προγραμματισμού και με τη χρήση αυτών μπορούν να υλοποιη-
θούν όλα τα προγράμματα υπολογιστών. Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχολη-
θούμε με τις δύο αυτές βασικές δομές της επιλογής και της επανάληψης 
που θα μας επιτρέψουν την συγγραφή πληρέστερων και πιο πολύπλοκων 
προγραμμάτων. 

Διδακτικοί στόχοι 

Να είναι σε θέση ο μαθητής: 

Να σχηματίζει λογικές εκφράσεις, απλές και σύνθετες. 

Να διατυπώνει τις μορφές της εντολής ελέγχου (επιλογής) ΑΝ. 

Να διακρίνει τις διαφορές των μορφών της εντολής ΑΝ. 

Να επιλέγει την καλύτερη μορφή της εντολής ΑΝ για το κάθε πρόγραμ-
μα. 

Να διατυπώνει τις εντολές επανάληψης. 

Να επιλέγει την καλύτερη δομή επανάληψης και να χρησιμοποιεί την 
κατάλληλη εντολή. 

Να συντάσσει προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούν και τις τρεις βα-
σικές δομές: της ακολουθίας, της επιλογής και της επανάληψης. 

Προερωτησεις 

Γιατί χρησιμοποιούνται οι αλγοριθμικές δομές; 

Νομίζεις ότι όλες οι αλγοριθμικές δομές έχουν τις αντίστοιχες εντολές 
σε μία γλώσσα προγραμματισμού; 

Η δομή της επιλογής είναι σημαντική για την επίλυση προβλημάτων; 

Αρκεί μία εντολή για να εκφράσει την δομή της επανάληψης; 

Πώς μπορεί να ελέγχεται ο τερματισμός μίας επανάληψης; 



8.1 Εντολές Επιλογής 

Μία από τις βασικότερες δομε'ς που εμφανίζονται σε ε'να πρόγραμμα, 
είναι η επιλογή. Σχεδόν σε όλα τα προβλήματα περιλαμβάνονται κάποιοι έ-
λεγχοι και ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων επιλέγονται οι ε-
νέργειες που θα ακολουθήσουν. 

Ας θεωρήσουμε το πολύ απλό πρόβλημα της καταμέτρησης των θετι-
κών και των αρνητικών αριθμών. Πρέπει λοιπόν να γράψουμε ένα πρό-
γραμμα, το οποίο εισάγει αριθμούς και μετράει πόσοι από αυτούς είναι θε-
τικοί και πόσοι αρνητικοί. Για να αποφασίσουμε, αν ένας αριθμός είναι θετι-
κός ή αρνητικός, πρέπει να τον συγκρίνουμε με το 0. Το αποτέλεσμα αυτής 
της σύγκρισης καθορίζει το είδος του αριθμού, αν είναι μεγαλύτερος από το 
0, τότε ο αριθμός είναι θετικός, ενώ αντίθετα αν είναι μικρότερος από το 0, 
είναι αρνητικός. 

Λογική Έκφραση 

Για τη σύνταξη μιας λογικής έκφρασης ή συνθήκης χρησιμοποιούνται 
σταθερές, μεταβλητές, αριθμητικές παραστάσεις, συγκριτικοί και λογικοί 
τελεστές, καθώς και παρενθέσεις. Στις λογικές εκφράσεις γίνεται σύγκριση 
της τιμής μίας έκφρασης, που βρίσκεται αριστερά από το συγκριτικό τελε-
στή με την τιμή μιας άλλης έκφρασης που βρίσκεται δεξιά. Το αποτέλεσμα 
είναι μία λογική τιμή ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ. 

Οι χρησιμοποιούμενοι συγκριτικοί τελεστές παρουσιάζονται στον επό-
μενο πίνακα. 

Συγκριτικοί τελεστές 

Τελεστής Ελεγχόμενη σχέση Παράδειγμα 

= Ισότητα Αριθμός=0 
<> Ανισότητα Ονομα1 <> 'Κώστας' 

> Μεγαλύτερο από Τιμή >10000 

> = Μεγαλύτερο ή ίσο Χ+Υ >= (Α+Β)/Γ 

< Μικρότερο από ΒΛ2-4*Α*Γ < 0 

< = Μικρότερο ή ίσο Βάρος <= 500 
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Όταν αριθμητικοί και συγκρι-

τικοί τελεστές συνδυάζονται 

σε μια έκφραση, οι αριθμητι-

κές πράξεις εκτελούνται 

πρώτες. Ακόμη, οι λογικοί τε-

λεστές έχουν χαμηλότερη ιε-

ραρχία από τους συγκριτι-

κούς. 

Οι συγκρίσεις γίνονται σε δεδομε'να αριθμητικά, αλφαριθμητικά και λογι-
κά. 

Η σύγκριση μεταξύ δύο αριθμών γίνεται με προφανή τρόπο. Στην περί-
πτωση των πραγματικών αριθμών θεωρούμε ότι οι αριθμοί μπορούν να έ-
χουν άπειρο αριθμό ψηφίων. 

Η σύγκριση ατομικών χαρακτήρων στηρίζεται στην αλφαβητική σειρά, 
για παράδειγμα το 'α' θεωρείται μικρότερο από το 'β'. 

Η σύγκριση αλφαριθμητικών δεδομένων βασίζεται στη σύγκριση χαρα-
κτήρα προς χαρακτήρα σε κάθε θέση μέχρις ότου βρεθεί κάποια διαφορά, 
για παράδειγμα η λέξη 'κακός' θεωρείται μικρότερη από τη λέξη 'καλός' α-
φού το γράμμα κ προηγείται του γράμματος λ. 

Η σύγκριση λογικών έχει έννοια μόνο στην περίπτωση του ίσου ( = ) και 
του διάφορου (<>), αφού οι τιμές που μπορούν να έχουν είναι ΑΛΗΘΗΣ 
και ΨΕΥΔΗΣ. 

Σύνθετες Εκφράσεις 

Σε πολλά προβλήματα οι επιλογές δεν αρκεί να γίνονται με απλές λογι-
κές παραστάσεις όπως αυτές οι οποίες αναφέρθηκαν, αλλά χρειάζεται να 
συνδυαστούν μία ή περισσότερες λογικές παραστάσεις. Αυτό επιτυγχάνε-
ται με τη χρήση των τριών βασικών λογικών τελεστών ΟΧΙ, ΚΑΙ, Ή . 

Παραδείγματα 

0<Χ<5 Χ>0 ΚΑΙ Χ<5 

Χ=1 ή 2 ή 3 Χ=1 Ή Χ=2 Ή Χ=3 

Η ιεραρχία των λογικών τελεστών είναι μικρότερη των αριθμητικών. 

8.1.1 Εντολή ΑΝ 

Η δομή επιλογής υλοποιείται στη ΓΛΩΣΣΑ με την εντολή ΑΝ. Η εντολή ΑΝ 
εμφανίζεται με τρεις διαφορετικές μορφές. Την απλή εντολή ΑΝ...ΤΟΤΕ, 
την εντολή ΑΝ...ΤΟΤΕ..ΑΛΛΙΩΣ και τέλος την εντολή ΑΝ...ΤΟΤΕ..ΑΛΛΙΩΝ_ΑΝ. 
Κάθε εντολή ΑΝ πρέπει να κλείνει με ΤΕΑΟΣ_ΑΝ. 

Στην απλούστερη μορφή της η εντολή ΑΝ ελέγχει τη συνθήκη και αν αυ-
τή ισχύει (είναι αληθής), τότε εκτελούνται οι εντολές που περιλαμβάνονται 
μεταξύ των λέξεων ΤΟΤΕ και ΤΕΛΟΣ_ΑΝ. 
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Αν για παράδειγμα θέλουμε να υπολογίσουμε την τετραγωνική ρίζα 
των αριθμών που διαβάζουμε από το πληκτρολόγιο, τότε το αντίστοιχο 
τμήμα προγράμματος είναι. 

Η γενική μορφή της εντολής ΑΝ είναι η εξής: 

Συχνά η εντολή ΑΝ εκτός από το τμήμα των εντολών, που εκτελούνται 
όταν η λογική ε'κφραση είναι Αληθής, περιε'χει και το τμήμα των εντολών 
που εκτελούνται, αν δεν ισχύει η συνθήκη (είναι Ψευδής). 

Η μορφή αυτής της εντολής ονομάζεται ΑΝ...ΤΟΤΕ.. .ΑΛΛΙΩΣ, 

Στο παράδειγμα του υπολογισμού της τετραγωνικής ρίζας έχουμε 
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Περιγράψτε τη σύνταξη και τη λειτουργία της εντολής απλής επιλογής (γενική μορφή εντολής ΑΝ)



Η γενική μορφή της εντολής ΑΝ.. .ΤΟΤΕ.. .ΑΛΛΙΩΣ έχει ως εξής: 
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Η γενική μορφή της εντολής ΑΝ καλύπτει την επιλογή μιας από δύο ε-
ναλλακτικε'ς περιπτώσεις. 

Όταν οι εναλλακτικές περιπτώσεις είναι περισσότερες από τις δύο, τό-
τε μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές εντολές ΑΝ η μία μέσα στην άλλη, 
οι εμφωλευμένες εντολές ΑΝ, όπως ονομάζονται. 

Εμφωλευμένα ΑΝ ονομάζονται δύο ή περισσότερες εντολές της μορφής 
ΑΝ...ΤΟΤΕ...ΑΛΛΙΩΣ που περιέχονται η μία με'σα στην άλλη. 

Για παράδειγμα οι παρακάτω εντολε'ς προγράμματος 

Η χρήση εμφωλευμένων εντολών ΑΝ οδηγεί συνήθως σε πολύπλοκες 
δομές που αυξάνουν την πιθανότητα του λάθους καθώς και τη δυσκολία 
κατανόησης του προγράμματος. 

Πολύ συχνά οι εντολε'ς που έχουν γραφεί με εμφωλευμένα ΑΝ, μπορούν 
να γραφούν πιο απλά χρησιμοποιώντας σύνθετες εκφράσεις ή την εντολή 
επιλογής ΑΝ ... ΤΟΤΕ ... ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ, που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια. 

Το προηγούμενο τμήμα προγράμματος μπορεί να γραφεί ως εξής 

Μία άλλη μορφή επιλογής είναι η εντολή ΑΝ...ΤΟΤΕ...ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ 
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Περιγράψτε τη σύνταξη και τη λειτουργία της εντολής πολλαπλής επιλογής



Στο πρόγραμμα του προηγούμενου κεφαλαίου (πωλήσεις υπολογι-
στών) υποθέτουμε ότι η τιμή των υπολογιστών εξαρτάται από την 
ποσότητα παραγγελίας. Συγκεκριμένα ισχύουν οι παρακάτω τιμές α-
γοράς υπολογιστών. 

Παράδειγμα 1 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

1-50 580 

51-100 520 

101-200 470 

πάνω από 200 440 

Να αποφεύγεται, αν είναι δυ-
νατόν, η χρήση των εμφωλευ-
μένων ΑΝ, και στη θέση τους 
να χρησιμοποιούνται απλού-
στερες δομές που διευκολύ-
νουν την ανάγνωση και την 
κατανόηση του προγράμμα-
τος. 



Ένα συχνό λάθος που παρατηρείται στα προγράμματα είναι ο έλεγχος 
περιττών συνθηκών. Οι επιπλέον έλεγχοι αυξάνουν την πολυπλοκότητα 
του προγράμματος. 

Στο προηγούμενο παράδειγμα για το οποίο θεωρούμε ότι η ποσότητα 
είναι θετικός αριθμός, ένα παράδειγμα περιττών ελέγχων είναι το ακόλου-
θο: 

Στην πρώτη εντολή ΑΛ-
ΛΙΩΣ_ΑΝ ο έλεγχος της συν-
θήκης Ποσότητα>50 είναι 
περιπός 

8.1.2 Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ 

Αν οι εναλλακτικές περιπτώσεις επιλογής είναι πολλές, μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί η εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ, η γενική μορφή της οποίας είναι: 
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Στην εντολή αυτή οι λίστες τιμών που συνοδεύουν κάθε περίπτωση 
μπορούν να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες τιμές ή περιοχή τιμών 
από-έως. 

Η χρήση της εντολής ΕΠΙΛΕΞΕ λόγω της συμπαγούς δομής της προσφέ-
ρει σημαντικά πλεονεκτήματα στον προγραμματισμό. 

8.2 Εντολές επανάληψης 

Η τρίτη βασική δομή είναι η δομή επανάληψης, ο βρόχος, η οποία επι-
τρέπει την εκτέλεση εντολών περισσότερες από μία φορά. Οι επαναλή-
ψεις ελέγχονται πάντοτε από κάποια συνθήκη, η οποία καθορίζει την έξο-
δο από το βρόχο. 

Η ΓΛΩΣΣΑ υποστηρίζει τρεις εντολές επανάληψης, την εντολή ΟΣΟ ό-
που η επανάληψη ελέγχεται από μία λογική έκφραση στην αρχή και εκτε-
λείται συνεχώς όσο η συνθήκη είναι Αληθής, την εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ό-
που η συνθήκη βρίσκεται στο τέλος του βρόχου και εκτελείται συνεχώς μέ-
χρις ότου η συνθήκη αυτή γίνει Αληθής και τέλος την εντολή ΓΙΑ, με την ο-
ποία ο βρόχος επαναλαμβάνεται για προκαθορισμένο αριθμό φορών. 

8.2.1 Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

Η γενικότερη δομή επανάληψης υλοποιείται στη ΓΛΩΣΣΑ με την εντολή 
ΟΣΟ... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ. Σε αυτή, η συνθήκη που ελέγχει την επανάληψη βρί-
σκεται στην αρχή της επανάληψης και ο βρόχος επαναλαμβάνεται συνε-
χώς, όσο η συνθήκη αυτή ισχύει. Με τη δομή αυτή μπορούν να εκφραστούν 



όλες οι επαναλήψεις και γι αυτό η εντολή ΟΣΟ... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ είναι η σημα-
ντικότερη από όλες τις εντολές επανάληψης. Χαρακτηριστικό της επανά-
ληψης αυτής είναι ότι ο αριθμός των επαναλήψεων δεν είναι γνωστός, ούτε 
μπορεί να υπολογιστεί πριν από την εκτέλεση του προγράμματος. 

Εφόσον μετά από κάθε επανάληψη ελέγχεται εκ νέου η συνθήκη, πρέπει 
υποχρεωτικά μέσα στο βρόχο να υπάρχει μία εντολή, η οποία να μεταβάλει 
την τιμή της μεταβλητής που ελέγχεται με τη συνθήκη. Σε αντίθετη περί-
πτωση η επανάληψη δε θα τερματίζεται και θα εκτελείται συνεχώς. 

Παράδειγμα 2 

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο διαβάζει από το πληκτρολόγιο μία 
σειρά μετρήσεων, ακεραίων μη μηδενικών αριθμών, υπολογίζει και 
τυπώνει το άθροισμα τους καθώς και το μέσο τους όρο. Ως τέλος της 
διαδικασίας εισαγωγής στοιχείων χρησιμοποιείται η τιμή 0. 
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Περιγράψτε τη σύνταξη και τη λειτουργία της εντολής ΟΣΟ....ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ



Παρατηρήσεις 

Η χρήση τιμών για τον τερματισμό μίας επαναληπτικής διαδικασίας, ό-
πως στο παράδειγμα η αυθαίρετη επιλογή του 0, είναι συνήθης στον προ-
γραμματισμό. 

Η τιμή αυτή ορίζεται από τον προγραμματιστή και αποτελεί μια σύμβα-
ση για το τέλος του προγράμματος. Η τιμή αυτή είναι τέτοια, ώστε να μην 
είναι λογικά σωστή για το πρόβλημα, για παράδειγμα η τιμή 0 αποκλείεται 
από τις μετρήσεις σύμφωνα με την εκφώνηση του παραδείγματος. Η τιμή 
αυτή συχνά αποκαλείται "τιμή φρουρός". 

8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 

Η δεύτερη εντολή επανάληψης που χρησμοποιεί η ΓΛΩΣΣΑ είναι η εντο-
λή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. Σε αυτή οι εντολές του βρόχου εκτελούνται μέχρις ότου 
ικανοποιηθεί κάποια συνθήκη η οποία ελέγχεται στο τέλος της επανάλη-
ψης. 
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Πολύ συχνά η ίδια επαναληπτική διαδικασία μπορεί να γραφεί εξίσου 
σωστά χρησιμοποιώντας είτε τη δομή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ είτε τη δομή ΜΕ-
ΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ και είναι προσωπική επιλογή του προγραμματιστή ποια από 
τις δυο θα χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου η χρήση της 
εντολής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ οδηγεί σε απλούστερα και πιο ευκολονόητα προ-
γράμματα. Γενικά σε περιπτώσεις όπου η επανάληψη θα συμβεί υποχρεω-
τικά μία φορά, είναι προτιμότερη η χρήση της ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. 

Χαρακτηριστική περίπτωση όπου προτιμάται η εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 
είναι στον ε'λεγχο αποδεκτών τιμών καθώς και στην επιλογή από προκαθο-
ρισμε'νες απαντήσεις ή μενού. 

PV
Sticky Note
Περιγράψτε τη σύνταξη και τη λειτουργία της εντολής ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ....ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

PV
Highlight

PV
Highlight



Παράδειγμα 3 

Στο προηγούμενο παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι οι μετρήσεις είναι 
υποχρεωτικό θετικοί αριθμοί και ότι μετά την εισαγωγή κάθε αριθμού 
υπάρχει η ερώτηση, αν θα εισάγουμε άλλο. Η διαδικασία θα τελειώσει, 
όταν η απάντηση θα είναι Όχι (ο ή Ο). 

Η εντολή επανάληψης ΜΕ-
ΧΡΙΣ_0Τ0Υ εκτελείται υπο-
χρεωτικά τουλάχιστον μία 
φορά 



Η εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ 
χρησιμοποιείται στην περί-
πτωση που πρέπει να επανα-
ληφθεί η εκτέλεση κάποιων 
εντολών για προκαθορισμένο 
αριθμό επαναλήψεων. 

8.2.3 Εντολή ΓΙΑ.. ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ 

Πολύ συχνά ο αριθμός των επαναλήψεων που πρέπει να εκτελεστούν, 
είναι γνωστός από την αρχή. Αν και αυτού του είδους οι επαναλήψεις μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν με τη χρήση των προηγούμενων εντολών επανά-
ληψης, η ΓΛΩΣΣΑ διαθέτει και την εντολή ΓΙΑ. Η εντολή αυτή χειρίζεται μια 
μεταβλητή, στην οποία αρχικά εκχωρείται η αρχική τιμή. Η τιμή της μετα-
βλητής συγκρίνεται με την τελική τιμή και εφόσον είναι μικρότερη από αυ-
τή, τότε εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται στο βρόχο (ανάμεσα στις ε-
ντολές ΓΙΑ και ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ). Στη συνέχεια η μεταβλητή ελέγχου 
αυξάνεται κατά την τιμή που ορίζει το ΒΗΜΑ. Αν η νέα τιμή είναι μικρότερη 
της τελικής, τότε ο βρόχος εκτελείται ξανά. Η διαδικασία αυτή επαναλαμ-
βάνεται συνεχώς, έως ότου η τιμή ελέγχου γίνει μεγαλύτερη της τελικής τι-
μής, οπότε τερματίζεται η επανάληψη και το πρόγραμμα συνεχίζει με 
την εντολή που ακολουθεί το ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. 

Ας σημειωθεί ότι, αν η τιμή του βήματος είναι 1, τότε μπορεί να παρα-
ληφθεί. 



Πολύ συχνά για την επίλυση των προβλημάτων απαιτείται η χρήση εμ-
φωλευμένων βρόχων. Σε αυτή την περίπτωση ο ένας βρόχος βρίσκεται μέ-
σα στον άλλο. 

Κάθε επανάληψη που εκτε-
λείται με μία εντολή 
ΠΑ..ΑΠ0..ΜΕΧΡΙ, μπορεί να υ-
λοποιηθεί και με τη χρήση 
των βασικών εντολών επανά-
ληψης ΟΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ και 
ΜΕΧΡΙΣ..ΟΤΟΥ. 

Το παρακάτω πρόγραμμα υπολογίζει το άθροισμα των περιττών α-
ριθμών που είναι μικρότεροι από το 100. 

Παράδειγμα 4 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Περιττοί 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ:Άθροισμα, Αριθμός 
ΑΡΧΗ 

Άθροισμα <- 0 
Γ Ι Α Αριθμός ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 ΜΕ ΒΗΜΑ 2 

Άθροισμα <- Άθροισμα + Αριθμός 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ Άθροισμα περιττών αριθμών είναι: ', Άθροισμα 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

PV
Sticky Note
Περιγράψτε τη σύνταξη και τη λειτουργία της εντολής ΓΙΑ...ΑΠΟ....ΜΕΧΡΙ...ΜΕ_ΒΗΜΑ



Στη χρήση των εμφωλευμένων βρόχων ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες 
που πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά για την σωστή λειτουργία των 
προγραμμάτων. 

Συγκεκριμένα: 

Ο εσωτερικός βρόχος πρέπει να βρίσκεται ολόκληρος μέσα στον εξω-
τερικό. Ο βρόχος που ξεκινάει τελευταίος, πρέπει να ολοκληρώνεται 
πρώτος. 

Η είσοδος σε κάθε βρόχο υποχρεωτικά γίνεται από την αρχή του. 

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια μεταβλητή ως μετρητής δύο ή πε-
ρισσοτέρων βρόχων που ο ένας βρίσκεται στο εσωτερικό του άλλου. 

Παράδειγμα 5 

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να εκτυπώνει τη προπαίδεια του πολ-
λαπλασιασμού. 

PV
Highlight

PV
Sticky Note
Ποιοι ειναι οι κανόνες που ισχύουν στη χρήση εμφωλευμένων βρόχων;



Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι εντολές που χρησιμοποιεί η 
ΓΛΩΣΣΑ για να υλοποιήσει τις βασικές δομε'ς της επιλογής και της επανάλη-
ψης. 

Αρχικά παρουσιάζονται οι λογικε'ς εκφράσεις καθώς και ο τρόπος που 
διατυπώνονται σύνθετες λογικές εκφράσεις με τη χρήση των λογικών τελε-
στών ΟΧΙ, Ή , ΚΑΙ. Η εντολή ΑΝ...ΤΟΤΕ υλοποιεί τη δομή της επιλογής. 

Η εντολή αυτή εμφανίζεται με πιο σύνθετες μορφές: την εντολή 
ΑΝ...ΤΟΤΕ...ΑΛΛΙΩΣ καθώς και την εντολή ΑΝ...ΤΟΤΕ... ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ. Μία 
άλλη εντολή επιλογής που υπάρχει είναι η εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ. 

Οι εντολές επανάληψης είναι τρεις. Η εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, η ε-
ντολή ΜΕΧΡΙΣΟΤΟΥ και τέλος η εντολή ΓΙΑ. Η εντολή ΓΙΑ χρησιμοποιείται 
για καθορισμένο αριθμό επαναλήψεων, ενώ ο αριθμός επαναλήψεων των 
άλλων δύο δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων και εξαρτάται από τις συν-
θήκες που τις ελέγχουν. Η εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ελέγχει τη συνθήκη 
στην αρχή της επανάληψης, ενώ η εντολή ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ κάνει τον έλεγχο 
στο τέλος της επανάληψης. 

Λέξεις κλειδιά 

Λογική έκφραση, Επιλογή, Επανάληψη, Βρόχος 

Ερωτήσεις - Θέματα για συζήτηση 

1. Ποιες είναι οι τιμές που μπορεί να πάρει μία λογική έκφραση; 

2. Ποιοι είναι οι βασικοί λογικοί τελεστές; Αναφέρατε δύο παραδείγματα 
για τη χρήση του καθενός; 

3. Ποια είναι η σύνταξη της εντολής ΑΝ; 

4. Ποια είναι η διαφορά της εντολής ΑΝ- ΑΛΛΙΩΣ και της ΑΝ- ΑΛ-
ΛΙΩΣ_ΑΝ; 

5. Τι είναι τα εμφωλευμένα ΑΝ; 

6. Πότε χρησιμοποιείται η εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ; 



7. Ποιες οι εντολές επανάληψης; 

8. Ποιες οι διαφορές της εντολής ΟΣΟ και της εντολής ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ; 

9. Πώς συντάσσεται η εντολή ΓΙΑ; 

10. Ποια η βασική διαφορά της εντολής ΓΙΑ από τις άλλες δυο εντολές ε-
πανάληψης; 
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