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 ΔηζαγσγΪ  

 
Ζ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο δηεπθνιχλεηαη κε ηε 
δηαίξεζε ηνπ ζε κηθξφηεξα ππνπξνβιήκαηα. Ζ επίιπζε 
ησλ ππνπξνβιεκάησλ απηψλ νδεγεί ζηελ επίιπζε ηνπ 
αξρηθνχ πξνβιήκαηνο. Ο ηκεκαηηθφο πξνγξακκαηη-
ζκφο, ε δηαίξεζε δειαδή ελφο πξνγξάκκαηνο ζε 
ππνπξνγξάκκαηα πινπνηεί απηήλ ηελ ηδέα ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ. Σν θεθάιαην απηφ αζρνιείηαη κε ηηο 
αξρέο ηνπ ηκεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηα είδε ησλ 

ππνπξνγξακκάησλ πνπ ππνζηεξίδεη ε ΓΙΥΠΠΑ, ηηο 
δηαδηθαζίεο θαη ηηο ζπλαξηήζεηο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν 
πνπ ηα ππνπξνγξάκκαηα απηά επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 
ηνπο. Σέινο παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ν ηξφπνο 
πινπνίεζεο αλαδξνκηθψλ αιγνξίζκσλ κε ρξήζε 
αλαδξνκηθψλ ππνπξνγξακκάησλ. 

 ΓηδαθηηθνΫ ζηφρνη 

 
Να είλαη ζε ζέζε ν καζεηήο: 
 

 Να αλαιχεη έλα ζχλζεην πξφγξακκα ζε απιά 
ππνπξνγξάκκαηα. 

 

 Να δηαθξίλεη ηηο ζπλαξηήζεηο απφ ηηο δηαδηθαζίεο θαη 
λα επηιέγεη ηε ρξήζε δηαδηθαζίαο ή ζπλάξηεζεο γηα 
ηελ πινπνίεζε ελφο ππνπξνγξάκκαηνο. 
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 Να πεξηγξάθεη ηε δνκή ησλ ππνπξνγξακκάησλ θαη 
λα ρξεζηκνπνηεί παξακέηξνπο γηα ηελ επηθνηλσλία 
ηνπο. 

 

 Να θαζνξίδεη ηηο πεξηνρέο εκβέιεηαο ησλ παξακέ-
ηξσλ.  

 Να ζπληάζζεη αλαδξνκηθά ππνπξνγξάκκαηα θαη λα 
ζπγθξίλεη αλαδξνκηθέο θαη επαλαιεπηηθέο δηαδη-
θαζίεο. 

 ΞξνεξσηΪζεηο 

 
 Ζ δφκεζε ελφο πξνγξάκκαηνο κε ηε κνξθή ελφο 

ζπλφινπ κηθξφηεξσλ πξνγξακκάησλ βνεζάεη ηνλ 
πξνγξακκαηηζηή ζηελ αλάπηπμε ελφο ζχλζεηνπ 
πξνγξάκκαηνο; 

 

 Ννκίδεηε φηη φια ηα είδε ηκεκάησλ πξνγξακκάησλ 
επηηεινχλ ηελ ίδηα εξγαζία; 

 

 Πψο κπνξεί λα νξγαλψλεηαη έλα πξφγξακκα ζε 
κηθξφηεξα πξνγξάκκαηα; 

 

 ηα επηκέξνπο πξνγξάκκαηα λα επηθνηλσλνχλ 
κεηαμχ ηνπο; 

 

 Γλσξίδεηο απφ ηελ άιγεβξα ηνπο αλαδξνκηθνχο 
ηχπνπο; Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο; 
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10.1   Ρκεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο 
 
Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ 
ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ήηαλ 
αξθεηά απιά, ψζηε λα κπνξνχλ λα 
αλαπηπρζνχλ ζσζηά ζε έλα θαη κφλν 
πξφγξακκα. Όπσο αλαθέξζεθε ζην 
θεθάιαην 6, ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα 

αληηκεησπηζζνχλ ζχλζεηα πξνβιήκαηα θαη λα γξαθνχλ 
ηα αληίζηνηρα, είλαη ε ηεξαξρηθή πξνζέγγηζε, ε 
αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ επάλσ πξνο ηα θάησ 
(top-down). Κάζε πξφβιεκα δηαηξείηαη ζε κηθξφηεξα 
επηκέξνπο πξνβιήκαηα θαη θάζε έλα απφ απηά ηα πξν 
γξάκκαηα δηαηξείηαη ζε αθφκα απινχζηεξα θαη 
κηθξφηεξα. ην ηέινο ηα επηκέξνπο ππνπξνβιήκαηα 
είλαη αξθεηά απιά, ψζηε νη αληίζηνηρνη αιγφξηζκνη θαη 
ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα πξνγξάκκαηνο λα κπνξνχλ λα 
ζρεδηαζζνχλ θαη λα γξαθνχλ εχθνια. Ο ηειηθφο 
αιγφξηζκνο ηνπ πξνβιήκαηνο αλάγεηαη ζε πνιινχο 
απινχζηεξνπο επηκέξνπο αιγφξηζκνπο θαη ην ηειηθφ 
πξφγξακκα ζε πνιιά απινχζηεξα ηκήκαηα 
πξνγξάκκαηνο. 

 
Ζ ηερληθή ηνπ ηκεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη έλα 
απφ ηα βαζηθφηεξα ζπζηαηηθά ηνπ δνκεκέλνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ, ν νπνίνο εμαζθαιίδεη ζε κεγάιν 
βαζκφ ηελ επηηπρή θαη εχθνιε δεκηνπξγία ζσζηψλ 
πξνγξακκάησλ. 

 
ΟΡΗΜΟ  

Τκεκαηηθόο πξνγξακκαηηζκόο νλνκάδεηαη ε ηερληθή 
ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο ηωλ πξνγξακκάηωλ ωο έλα 
ζύλνιν από απινύζηεξα ηκήκαηα πξνγξακκάηωλ.  
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ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ 1 
 

Αο κειεηΪζνπκε θαη' αξρΪλ ην πξφβιεκα πνπ καο 
απαζρφιεζε ζην πξψην θεθΨιαην ηνπ βηβιΫνπ, ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκΨησλ ησλ καζεηψλ Γ' 
ΙπθεΫνπ ζηα καζΪκαηα εηδηθφηεηαο. 
 

Σν ζχλζεην απηφ πξφβιεκα γηα λα αληηκεησπηζζεί πην 
εχθνια πξέπεη λα αλαιπζεί ζε επηκέξνπο κηθξφηεξα 
πξνβιήκαηα. 

 
πγθεθξηκέλα ηα ηξία βαζηθά δηαθνξεηηθά ηκήκαηα 
είλαη: 

 

 Δηζαγσγή δεδνκέλσλ 

 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

 Δθηχπσζε απνηειεζκάησλ 
 

Σα ηξία απηά ηκήκαηα κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ πεξηζ-
ζφηεξν. πγθεθξηκέλα: 
 

ΔηζαγσγΪ δεδνκΩλσλ 
 

 Καηαρψξηζε δεδνκέλσλ 

 Έιεγρνο δεδνκέλσλ 
 

ΔπεμεξγαζΫα δεδνκΩλσλ 
 

 Τπνινγηζκφο κέζεο ηηκήο 

 Τπνινγηζκφο ηππηθήο απφθιηζεο 

 Καηαλνκή ζπρλνηήησλ 

 Γεκηνπξγία γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ 
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Δθηχπσζε απνηειεζκΨησλ 
 

 Δθηχπσζε πηλάθσλ ζπρλνηήησλ 

 Δθηχπσζε γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ 
 
Όπσο θαίλεηαη ην αξρηθφ πξφβιεκα δηαζπάζηεθε ζε 
αξθεηά απινχζηεξα ππνπξνβιήκαηα. Ζ δεκηνπξγία 
ινηπφλ ηνπ ηειηθνχ πξνγξάκκαηνο αλάγεηαη ζηε 
δεκηνπξγία ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ πξνγξακκάησλ ή 
ελνηήησλ θαη ηε ζχλδεζε απηψλ κεηαμχ ηνπο.  Μεξηθά 
απφ απηά ηα ηκήκαηα φπσο ν ππνινγηζκφο ηεο κέζεο 
ηηκήο ή ηεο ηππηθήο απφθιηζεο, έρνπλ ήδε αληηκεησ-
πηζηεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, πνπ ζεκαίλεη φηη 
κπνξνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε ηα πξνγξάκκαηα πνπ 
ήδε έρνπκε γξάςεη κεηψλνληαο έηζη ηελ εξγαζία γηα ηελ 
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 
Ζ παξάζηαζε ηεο αλάιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί 
λα γίλεη γξαθηθά κε ην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 10.1 
 
Ζ έλλνηα ηνπ ηκεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ έρεη ήδε 
απνηππσζεί θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Γηα 
παξάδεηγκα ζην πξφγξακκα ππνινγηζκνχ ησλ ζεξκν-
θξαζηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ (παξάδεηγκα 3) 
ην ηκήκα ηεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ έρεη μερσξίζεη απφ 
ην ηκήκα ππνινγηζκψλ ζε αληίζεζε κε ηα παξαδείγ-
καηα 1 θαη 2 πνπ είλαη εληαία. 
 
Όηαλ έλα ηκήκα πξνγξάκκαηνο επηηειεί έλα απηφλνκν 
έξγν θαη έρεη γξαθεί ρσξηζηά απφ ην ππφινηπν 

πξφγξακκα, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζε ππνπξφγξακκα 
(subprogram).
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Σρ. 10.1 Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο αλάιπζεο πξνβιήκαηνο

Πξφγξακκα 
Απνηειέζκαηα 

Μαζεηψλ

Δηζαγσγή 
δεδνκέλσλ

Καηαρψξεζε 
δεδνκέλσλ

Έιεγρνο δεδνκέλσλ

Δπεμεξγαζία

Τπνινγηζκφο κέζεο 
ηηκήο

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ

Γεκηνπξγία
δηαγξακκάησλ

Τπνινγηζκφο
ηππηθήο απφθιηζεο

Δθηχπσζε
Απνηειεζκάησλ

Δθηχπσζε πηλάθσλ

Δθηχπσζε δηαγξακκάησλ
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10.2   ΣαξαθηεξηζηηθΨ ησλ ππνπξνγξακκΨησλ  
 
Ο ρσξηζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο ζε ππνπξνγξάκκαηα 
πξνυπνζέηεη ηελ αλάιπζε ηνπ αξρηθνχ πξνβιήκαηνο 
ζε κηθξφηεξα ππνπξνβιήκαηα, ηα νπνία λα κπνξνχλ 
λα αληηκεησπηζζνχλ αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν. Ζ 
αλάιπζε φκσο απηή δελ είλαη πάληα εχθνιε θαη φπσο 
ηζρχεη γεληθά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, δελ ππάξρνπλ 
ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο γηα ηελ επηηπρή αλάιπζε. Ζ 
δπζθνιία δε απμάλεηαη φζν πην κεγάιν θαη πην ζχλζεην 
είλαη ην πξφβιεκα. Ζ ζσζηή εθαξκνγή ηνπ ηκεκαηηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ απαηηεί κειέηε ζηελ αλάιπζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο, εκπεηξία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηαιέλην 
θαη θπζηθά γλψζεηο. 
 
Τπάξρνπλ πάλησο ηξεηο ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα 
δηαθξίλνπλ ηα ππνπξνγξάκκαηα : 

 

1 ΘΨζε ππνπξφγξακκα Ωρεη κφλν κΫα εΫζνδν θαη κΫα 
Ωμνδν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θάζε ππνπξφγξακκα 
ελεξγνπνηείηαη κε ηελ είζνδν ζε απηφ πνπ γίλεηαη 
πάληνηε απφ ηελ αξρή ηνπ, εθηειεί νξηζκέλεο 
ελέξγεηεο, θαη απελεξγνπνηείηαη κε ηελ έμνδν απφ 
απηφ πνπ γίλεηαη πάληνηε απφ ην ηέινο ηνπ. 

 

2 ΘΨζε ππνπξφγξακκα πξΩπεη λα εΫλαη αλεμΨξηεην 
απφ ηα Ψιια. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε ππνπξφ-
γξακκα κπνξεί λα ζρεδηαζηεί, λα αλαπηπρζεί θαη λα 
ζπληεξεζεί απηφλνκα ρσξίο λα επεξεαζηνχλ άιια 
ππνπξνγξάκκαηα. ηελ πξάμε βέβαηα ε απφιπηε 
αλεμαξηεζία είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί. 

 

3 ΘΨζε ππνπξφγξακκα πξΩπεη λα κελ εΫλαη πνιχ 
κεγΨιν. Ζ έλλνηα ηνπ κεγάινπ πξνγξάκκαηνο είλαη 
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ππνθεηκεληθή, αιιά πξέπεη θάζε ππνπξφγξακκα λα 
είλαη ηφζν, ψζηε λα είλαη εχθνια θαηαλνεηφ γηα λα 
κπνξεί λα ειέγρεηαη. Γεληθά θάζε ππνπξφγξακκα 
πξέπεη λα εθηειεί κφλν κία ιεηηνπξγία. Αλ εθηειεί 
πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο, ηφηε ζπλήζσο κπνξεί 
θαη πξέπεη λα δηαζπαζηεί ζε αθφκε κηθξφηεξα 
ππνπξνγξάκκαηα. 

 
 

10.3   ΞιενλεθηΪκαηα ηνπ ηκεκαηηθνχ 
Ξξνγξακκαηηζκνχ 

 
Ζ ρξήζε ππνπξνγξακκάησλ ζε έλα πξφγξακκα 
παξνπζηάδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ 
ζπλνπηηθά ζην θεθάιαην 6. Ζ ζσζηή ρξήζε ηνπ 
ηκεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, δειαδή ν ζσζηφο 
ρσξηζκφο ελφο ζχλζεηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 
ππνπξνγξάκκαηα εμαζθαιίδεη ηέζζεξα βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ: 

 

1 Γηεπθνιύλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηνπ 
αληηζηνίρνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
Δπηηξέπεη ηελ εμέηαζε θαη ηελ επίιπζε απιψλ πξν-
βιεκάησλ θαη φρη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξνβιήκαηνο. Με ηε ζηαδηαθή επίιπζε ησλ ππνπξν-
βιεκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ αληηζηνίρσλ 
ππνπξνγξακκάησλ ηειηθά επηιχεηαη ην ζπλνιηθφ 
πξφβιεκα. 
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2 Γηεπθνιύλεη ηελ θαηαλόεζε θαη δηόξζωζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

 
Ο ρσξηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κηθξφηεξα 
απηνηειή ηκήκαηα επηηξέπεη ηε γξήγνξε δηφξζσζε 
ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηφο ηνπ ρσξίο νη αιιαγέο 
απηέο λα επεξεάζνπλ φιν ην ππφινηπν πξφγξακκα. 
Δπίζεο δηεπθνιχλεη νπνηνλδήπνηε ρξεηαζηεί λα 
δηαβάζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν πνπ ιεη-
ηνπξγεί ην πξφγξακκα. Όπσο έρεη πνιιέο θνξέο 
ηνληζηεί απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 
ηνπ ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ, αθνχ έλα κεγάιν 
πξφγξακκα ζηνλ θχθιν ηεο δσήο ηνπ ρξεηάδεηαη λα 
ζπληεξεζεί απφ δηαθνξεηηθνχο πξνγξακκαηηζηέο. 
 

3 Απαηηεί ιηγόηεξν ρξόλν θαη πξνζπάζεηα ζηε 
ζπγγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
Πνιχ ζπρλά ρξεηάδεηαη ε ίδηα ιεηηνπξγία ζε 
δηαθνξεηηθά ζεκεία ελφο πξνγξάκκαηνο. Απφ ηε 
ζηηγκή πνπ έλα ππνπξφγξακκα έρεη γξαθεί, κπνξεί 
ην ίδην λα θαιείηαη απφ πνιιά ζεκεία ηνπ πξνγξάκ-
καηνο. Έηζη κεηψλνληαη ην κέγεζνο ηνπ πξνγξάκ-
καηνο, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ 
θαη νη πηζαλφηεηεο ιάζνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ην 
πξφγξακκα γίλεηαη πην εχιεπην θαη θαηαλνεηφ. 
 

4 Δπεθηείλεη ηηο δπλαηόηεηεο ηωλ γιωζζώλ 
πξνγξακκαηηζκνύ. 

 
Έλα ππνπξφγξακκα πνπ έρεη γξαθεί κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί πνιχ εχθνια θαη ζε άιια πξν-
γξάκκαηα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, ε 
ρξήζε ηνπ δελ δηαθέξεη απφ ηε ρξήζε ησλ ελζσ-

14 / 174 



καησκέλσλ ζπλαξηήζεσλ πνπ παξέρεη ε γιψζζα 
πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
εκίηνλνπ ή ηνπ ζπλεκίηνλνπ ή ηελ εληνιή κε ηελ 
νπνία εθηειεί κία ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, γηα 
παξάδεηγκα γξάθεη ζηελ νζφλε (εληνιή ΓΡΑΦΔ). Αλ 
ινηπφλ ρξεηάδεηαη ζπρλά θάπνηα ιεηηνπξγία πνπ δελ 
ππνζηεξίδεηαη απεπζείαο απφ ηε γιψζζα, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ε εχξεζε ηνπ κηθξφηεξνπ δχν αξηζκψλ, 
ηφηε κπνξεί λα γξαθεί ην αληίζηνηρν ππνπξφγξακκα. 
Ζ ζπγγξαθή πνιιψλ ππνπξνγξακκάησλ θαη ε 
δεκηνπξγία βηβιηνζεθψλ κε απηά, νπζηαζηηθά 
επεθηείλνπλ ηελ ίδηα ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

 
10.4   ΞαξΨκεηξνη  

 
Σα ππνπξνγξάκκαηα ελεξγνπνηνχληαη απφ θάπνην 
άιιν πξφγξακκα ή ππνπξφγξακκα γηα λα εθηειέζνπλ 
ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Κάζε ππνπξφγξακκα γηα λα 
ελεξγνπνηεζεί θαιείηαη, φπσο ιέγεηαη, απφ έλα άιιν 
ππνπξφγξακκα ή ην αξρηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν 

νλνκάδεηαη θύξην πξόγξακκα. Σν ππνπξφγξακκα είλαη 
απηφλνκν θαη αλεμάξηεην ηκήκα πξνγξάκκαηνο, αιιά 
ζπρλά πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ην ππφινηπν 
πξφγξακκα. πλήζσο δέρεηαη ηηκέο απφ ην ηκήκα 
πξνγξάκκαηνο πνπ ην θαιεί θαη κεηά ηελ εθηέιεζε 
επηζηξέθεη ζε απηφ λέεο ηηκέο, απνηειέζκαηα. 
 
Οη ηηκέο απηέο πνπ πεξλνχλ απφ ην έλα ππνπξφγξακκα 

ζην άιιν ιέγνληαη παξάκεηξνη. 
 
Οη παξάκεηξνη ινηπφλ είλαη ζαλ ηηο θνηλέο κεηαβιεηέο 
ελφο πξνγξάκκαηνο κε κία νπζηψδε δηαθνξά, ρξεζηκν-
πνηνχληαη γηα λα πεξλνχλ ηηκέο ζηα ππνπξνγξάκκαηα.  
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ΟΡΗΜΟ  

Μία παξάκεηξνο είλαη κία κεηαβιεηή πνπ επηηξέπεη ην 
πέξαζκα ηεο ηηκήο ηεο από έλα ηκήκα πξνγξάκκαηνο 
ζε έλα άιιν. 

 
Παξαδείγκαηα παξακέηξσλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο πνπ 
πεξλνχλ νη ηηκέο πξνο θαη απφ ην ππνπξφγξακκα, ζα 
δνζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 
 

 
10.5   ΓηαδηθαζΫεο θαη ζπλαξηΪζεηο  

 

Τπάξρνπλ δχν εηδψλ ππνπξνγξάκκαηα, νη δηαδηθαζΫεο 
θαη νη ζπλαξηΪζεηο. Σν είδνο θάζε ππνπξνγξάκκαηνο 
θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ θαιείηαη 
λα επηηειέζεη. 
 
Οη δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ νπνηαδήπνηε 
ιεηηνπξγία απφ απηέο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη έλα 
πξφγξακκα. Να εηζάγνπλ δεδνκέλα, λα εθηειέζνπλ 
ππνινγηζκνχο, λα κεηαβάιινπλ ηηο ηηκέο ησλ κεηα-
βιεηψλ θαη λα ηππψζνπλ απνηειέζκαηα. Με ηε ρξήζε 
ησλ παξακέηξσλ, απηέο ηηο ηηκέο κπνξνχλ λα ηηο 
κεηαθέξνπλ θαη ζηα άιια ππνπξνγξάκκαηα. 
  
Αληίζεηα ε ιεηηνπξγία ησλ ζπλαξηήζεσλ είλαη πην 
πεξηνξηζκέλε. Οη ζπλαξηήζεηο ππνινγίδνπλ κφλν κία 
ηηκή, αξηζκεηηθή, ραξαθηήξα ή ινγηθή θαη κφλν απηήλ 
επηζηξέθνπλ ζην ππνπξφγξακκα πνπ ηελ θάιεζε. Οη 
ζπλαξηήζεηο κνηάδνπλ κε ηηο ζπλαξηήζεηο ησλ καζε-
καηηθψλ θαη ε ρξήζε ηνπο είλαη φκνηα κε ηε ρξήζε ησλ 
ελζσκαησκέλσλ ζπλαξηήζεσλ πνπ ππνζηεξίδεη ε 
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. 
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Ο ηξφπνο θιήζεο θαζψο θαη ν ηξφπνο ζχληαμεο ησλ 
δχν απηψλ ηχπσλ ησλ ππνπξνγξακκάησλ είλαη 
δηαθνξεηηθφο. Σφζν νη ζπλαξηήζεηο φζν θαη νη 
δηαδηθαζίεο ηνπνζεηνχληαη κεηά ην ηέινο ηνπ θπξίνπ 
πξνγξάκκαηνο. 
 
Οη ζπλαξηήζεηο εθηεινχληαη απιά κε ηελ εκθάληζε  
ηνπ νλφκαηφο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε έθθξαζε, ελψ γηα 
λα εθηειεζηνχλ νη δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηείηαη ε εηδηθή 
εληνιή ΚΑΛΔΔ θαη ην φλνκα ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
ΟΡΗΜΟ  

Η ζπλΨξηεζε είλαη έλαο ηύπνο ππνπξνγξάκκαηνο πνπ 
ππνινγίδεη θαη επηζηξέθεη κόλν κία ηηκή κε ην όλνκά 
ηεο (όπωο νη καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο). 
 
Η δηαδηθαζΫα είλαη έλαο ηύπνο ππνπξνγξάκκαηνο πνπ 
κπνξεί λα εθηειεί όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ελόο 
πξνγξάκκαηνο. 

 
Αο δνχκε έλα απιφ παξάδεηγκα ρξήζεο δηαδηθαζηψλ 
θαη ζπλαξηήζεσλ. 
 

ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ 2 
 

Λα γξαθεΫ πξφγξακκα, ην νπνΫν ππνινγΫδεη ην 
εκβαδφ ηνπ θχθινπ απφ ηελ αθηΫλα ηνπ. 
 
Σν πξφγξακκα εθηειεί ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο απιέο 
ιεηηνπξγίεο. 
 
α) Γηαβάδεη ηα δεδνκέλα, ηελ αθηίλα ε νπνία πξέπεη λα 

είλαη ζεηηθφο αξηζκφο 
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β) Τπνινγίδεη ην εκβαδφ (Δ=πr
2
) 

 

γ) Σππψλεη ην απνηέιεζκα, ην εκβαδφ, Δ 
 

Αλ θαη ην πξφγξακκα είλαη πνιχ απιφ θαη κπνξεί 
θάιιηζηα λα γξαθεί ρσξίο ηε ρξήζε ππνπξνγξακ-
κάησλ, αο ην δηαζπάζνπκε ζε ηξία ππνπξνγξάκκαηα 
πνπ εθηεινχλ ηηο ηξεηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο. 
 
Σα πξψην ππνπξφγξακκα πξέπεη λα δηαβάδεη ηελ 
αθηίλα θαη λα ηελ επηζηξέθεη ζην θχξην πξφγξακκα. 
Αθνχ ην ππνπξφγξακκα πξέπεη λα δηαβάδεη δεδνκέλα, 
πινπνηείηαη κε δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία απηή πνπ 
νλνκάδεηαη Δίζνδνο_δεδνκέλσλ, δέρεηαη απφ ην 
πιεθηξνιφγην ηελ ηηκή ηεο αθηίλαο πνπ ηελ θαηαρσξεί 
ζηε κεηαβιεηή Αξηζκφο θαη έρεη σο εμήο: 
 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  Δίζνδνο_δεδνκέλσλ(Αξηζκφο) 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
 ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ:  Αξηζκφο 
ΑΡΥΖ 
 ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
 ΓΡΑΦΔ „Γψζε ηελ αθηίλα‟ 
  ΓΗΑΒΑΔ  Αξηζκφο 
 ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ Αξηζκφο > 0 
ΣΔΛΟ_ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
  
Σν δεχηεξν πξέπεη λα ππνινγίδεη ην εκβαδφ θαη λα 
επηζηξέθεη ηελ ηηκή ζην θχξην πξφγξακκα. Σν 
ππνπξφγξακκα απηφ ηελ ηηκή ηεο αθηίλαο θαη 
επηζηξέθεη κφλν κία ηηκή, ηελ ηηκή ηνπ Δκβαδνχ. 
Μπνξεί ινηπφλ λα πινπνηεζεί κε κία ζπλάξηεζε, ε 
νπνία επηζηξέθεη έλαλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ. 
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Ζ ζπλάξηεζε Δκβαδφ_θχθινπ(R) δέρεηαη έλαλ 
πξαγκαηηθφ αξηζκφ θαη ππνινγίδεη ην εκβαδφ πνπ 
επίζεο είλαη έλαο πξαγκαηηθφο αξηζκφο. Σν είδνο ηεο 
ζπλάξηεζεο, δειαδή ε ηηκή πνπ επηζηξέθεη, δειψλεηαη 
ζηελ αξρή ηεο ζπλάξηεζεο. 
 
ΤΝΑΡΣΖΖ  Δκβαδφ_θχθινπ(R): ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ 
ΣΑΘΔΡΔ:   
 Π=3.14 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
 ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ:  R 
ΑΡΥΖ 
 Δκβαδφ_θχθινπ  Π* R^2 
ΣΔΛΟ_ΤΝΑΡΣΖΖ 
 
Σν ηξίην ππνπξφγξακκα ηππψλεη ην απνηέιεζκα. Δθφ-
ζνλ απαηηείηαη απφ απηφ ε εθηέιεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
εθηχπσζεο, πξέπεη λα πινπνηεζεί κε δηαδηθαζία. Ζ 
δηαδηθαζία Δθηχπσζε δέρεηαη απφ ην θχξην πξφγξακκα 
κηα ηηκή ζηε κεηαβιεηή Απνηέιεζκα θαη ηελ εθηππψλεη. 
 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  Δθηχπσζε (Απνηέιεζκα) 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
 ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ:  Απνηέιεζκα 
ΑΡΥΖ 
 ΓΡΑΦΔ „Σν εκβαδφ ηνπ θχθινπ είλαη :‟, Απνηέιεζκα 
ΣΔΛΟ_ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
 

Σν θχξην πξφγξακκα πνπ θαιεί φια ηα ππνπξνγξάκ-
καηα έρεη σο εμήο: 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παξάδεηγκα_2 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
 ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ:  R, Δκ 
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ΑΡΥΖ 
 ΚΑΛΔΔ Δίζνδνο_δεδνκέλσλ(R) 
 Δκ  Δκβαδφ_θχθινπ (R) 
 ΚΑΛΔΔ Δθηχπσζε (Δκ) 
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

Σν πξφγξακκα πιένλ έρεη νινθιεξσζεί. Όηαλ εθηειε-
ζηεί, ζα δεηήζεη απφ ην ρξήζηε λα εηζάγεη κηα ηηκή γηα 
ηελ αθηίλα θαη ζα εκθαλίζεη ην εκβαδφ ηνπ θχθινπ. Αλ ε 
εηζαγφκελε ηηκή γηα ηελ αθηίλα είλαη 10, ηφηε ζα ε νζφλε 
ζα παξνπζηάδεη ηα εμήο: 
 

Γψζε ηελ αθηίλα 
10 
Σν εκβαδφ ηνπ θχθινπ είλαη : 314 
 

Χζηφζν ππάξρνπλ κεξηθά ιεπηά ζεκεία πνπ αθνξνχλ 
ζην πέξαζκα ηηκψλ, ηα νπνία ζα δηεπθξηληζηνχλ ζηε 
ζπλέρεηα. 

 
 

10.5.1. Νξηζκφο θαη θιΪζε ζπλαξηΪζεσλ 
 
Κάζε ζπλάξηεζε έρεη ηελ αθφινπζε δνκή.  
 
ΤΝΑΡΣΖΖ φλνκα(ιίζηα παξακέηξσλ) : ηχπνο 
ζπλάξηεζεο 
Σκήκα δειψζεσλ 
ΑΡΥΖ 
 . . . 
 φλνκα  έθθξαζε 
 . . . 
ΣΔΛΟ_ΤΝΑΡΣΖΖ 
 
Σν φλνκα ηεο ζπλάξηεζεο είλαη νπνηνδήπνηε έγθπξν 

φλνκα ηεο ΓΙΥΠΠΑΠ. Ζ ιίζηα παξακέηξσλ είλαη κηα 
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ιίζηα κεηαβιεηψλ, ησλ νπνίσλ νη ηηκέο κεηαβηβάδνληαη 
ζηε ζπλάξηεζε θαηά ηελ θιήζε ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ, 
ΑΚΔΡΑΗΑ, ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ, ΛΟΓΗΚΖ 
ηηο εληνιέο ηνπ ζψκαηνο ηεο ζπλάξηεζεο πξέπεη 
ππνρξεσηηθά λα ππάξρεη κία εληνιή εθρψξεζεο ηηκήο 
ζην φλνκα ηεο ζπλάξηεζεο, ζην πξνεγνχκελν παξά-
δεηγκα Δκβαδφ_θχθινπ  Π * R ^ 2. 
 
Κάζε ζπλάξηεζε εθηειείηαη, φπσο αθξηβψο εθηεινχληαη 
νη ελζσκαησκέλεο ζπλαξηήζεηο ηεο γιψζζαο. Απιψο 
αλαθέξεηαη ην φλνκά ηεο ζε κηα έθθξαζε ή ζε κία 
εληνιή θαη επηζηξέθεηαη ε ηηκή ηεο. ην παξάδεηγκα ε 
ζπλάξηεζε εθηειείηαη κε ηελ εληνιή  
Δκ  Δκβαδφ_θχθινπ (R). 
 
Ο κεραληζκφο πνπ επηηπγράλεηαη απηφ, είλαη ν εμήο:  
Σν θχξην πξφγξακκα πξηλ ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο 
γλσξίδεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο R.  
 
Καηά ηελ θιήζε κεηαβηβάδεηαη απηή ε ηηκή ζηελ αληί-
ζηνηρε κεηαβιεηή R ηεο ζπλάξηεζεο. Ζ ζπλάξηεζε 
ππνινγίδεη ην εκβαδφ ηνπ θχθινπ θαη ην απνηέιεζκα 
απηφ εθρσξείηαη ζην φλνκα ηεο ζπλάξηεζεο. Με ην 
ηέινο ηεο ζπλάξηεζεο γίλεηαη επηζηξνθή ζην θχξην 
πξφγξακκα, φπνπ ε ηηκή ηνπ εκβαδνχ εθρσξείηαη ζηε 
κεηαβιεηή Δκ. 
 
 

10.5.2. Νξηζκφο θαη θιΪζε δηαδηθαζηψλ 
 
Κάζε δηαδηθαζία έρεη ηελ αθφινπζε δνκή. 
 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  Όλνκα (ιίζηα παξακέηξσλ) Σκήκα 
δειψζεσλ 
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ΑΡΥΖ 
 εληνιέο 
ΣΔΛΟ_ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
 

Σν φλνκα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη νπνηνδήπνηε έγθπξν 
φλνκα ηεο ΓΛΧΑ.Ζ ιίζηα παξακέηξσλ είλαη κηα 
ιίζηα κεηαβιεηψλ, ησλ νπνίσλ νη ηηκέο κεηαβηβάδνληαη 
πξνο ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ θιήζε ή/θαη επηζηξέ-
θνληαη ζην θχξην πξφγξακκα κεηά ην ηέινο ηεο 
δηαδηθαζίαο. ην ζψκα ηεο δηαδηθαζίαο κπνξνχλ λα 
ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε εληνιέο ηεο γιψζζαο. 
 
Κάζε δηαδηθαζία εθηειείηαη φηαλ θαιείηαη απφ ην θχξην 
πξφγξακκα ή άιιε δηαδηθαζία. Ζ θιήζε ζε δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εληνιή ΘΑΙΔΠΔ, πνπ αθνινπ-
ζείηαη απφ ην φλνκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλνδεπφκελν 
κέζα ζε παξελζέζεηο κε ηε ιίζηα παξακέηξσλ. Ζ γεληθή 

κνξθή ηεο εληνιήο ΘΑΙΔΠΔ είλαη: 
 

Σύληαμε 
 ΘΑΙΔΠΔ φλνκα-δηαδηθαζίαο (ιίζηα-παξακέηξσλ) 
 

Παξάδεηγκα 

 ΘΑΙΔΠΔ Πξάμεηο ( Α, Β, Γηαθνξά ) 

 
Λεηηνπξγία 
Ζ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαθφπηεηαη θαη εθηε-
ινχληαη νη εληνιέο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ θαιείηαη. Μεηά 
ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκ-
καηνο ζπλερίδεηαη απφ ηελ εληνιή πνπ αθνινπζεί. Ζ 
ιίζηα ησλ παξακέηξσλ νξίδεη ηηο ηηκέο πνπ πεξλνχλ 
ζηε δηαδηθαζία θαη ηηο ηηκέο πνπ απηή επηζηξέθεη. Ζ 
ιίζηα παξακέηξσλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή. 
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ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα ε θιήζε ησλ δχν δηαδη-
θαζηψλ έγηλε κε ηηο εληνιέο  
 
ΚΑΛΔΔ Δίζνδνο_δεδνκέλσλ (R) 
ΚΑΛΔΔ Δθηχπσζε (Δκ) 

 
ε θάζε πεξίπησζε θιήζεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα 
γίλεηαη πέξαζκα ηηκψλ κέζσ ηεο ιίζηαο παξακέηξσλ. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαδηθαζίαο 
Δίζνδνο_δεδνκέλσλ γίλεηαη επηζηξνθή ζην θχξην 
πξφγξακκα ηεο ηηκήο ηεο αθηίλαο, ελψ ζηε δηαδηθαζία 
Δθηχπσζε γίλεηαη κεηαβίβαζε ηεο ηηκήο ηνπ εκβαδνχ 
απφ ην θχξην πξφγξακκα ζηε δηαδηθαζία. Γειαδή, ε 
Δίζνδνο_δεδνκέλσλ δέρεηαη κηα ηηκή απφ πιεθηξν-
ιφγην, ηελ εθρσξεί ζηε κεηαβιεηή Αξηζκφο θαη θαηά ηελ 
επηζηξνθή (κεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο) γίλεηαη 
κεηαβίβαζε απηήο ηεο ηηκήο ζηε κεηαβιεηή R ηνπ 
θχξηνπ πξνγξάκκαηνο. Αληίζεηα ζηε δηαδηθαζία 
Δθηχπσζε θαηά ηελ θιήζε ηεο κεηαβηβάδεηαη ε ηηκή ηεο 
κεηαβιεηήο Δ ηνπ θχξηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε κεηαβιεηή 
Απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα θάζε δηαδηθαζία έρεη απφ 
κία παξάκεηξν. ηε γεληθή πεξίπησζε κπνξνχλ λα 
ππάξρνπλ θακία, κία ή πεξηζζφηεξεο παξάκεηξνη. Όηαλ 
ππάξρνπλ πνιιέο παξάκεηξνη, ηφηε άιιεο ρξεζηκν-
πνηνχληαη γηα λα κεηαβηβάζνπλ ηηκέο ζηε δηαδηθαζία θαη 
άιιεο γηα λα επηζηξέςνπλ ηηκέο ζην θχξην πξφγξακκα. 
 
Κάζε δηαδηθαζία ή ζπλάξηεζε κπνξεί λα θαιείηαη απφ 
ην θχξην πξφγξακκα ή απφ άιιε δηαδηθαζία ή ζπλάξ-
ηεζε. ε θάζε πεξίπησζε κεηά ην ηέινο ηεο εθηέιεζεο 
ηεο δηαδηθαζίαο ή ηεο ζπλάξηεζεο γίλεηαη επηζηξνθή 
αθξηβψο κεηά ην ζεκείν απ' φπνπ θιήζεθε. 
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην παξάδεηγκα 2 πινπνη-
εκέλν ζηηο γιψζζεο Pascal θαη Basic. 
 

Πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ Pascal 
 
PROGRAM  example2; 
 VAR  
 r,e: REAL; 
FUNCTION area(r:REAL) :REAL; 
BEGIN 
  area := pi  *  sqr (r) 
END; 
PROCEDURE input (var x:REAL); 
BEGIN 

  REPEAT 
   write („Γψζε ηελ αθηίλα :‟); 

 readln (x); 
 UNTIL x >0 

END; 
PROCEDURE output (result:REAL); 
BEGIN 

 writeln („Σν εκβαδφ είλαη :‟); result:6:2) 
END;  
 
BEGIN 
 Input (r); 
 e:=area (r); 
 output (e); 
END. 
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Πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ Basic 
 
„ Παξάδεηγκα 3 
DECLARE SUB Eisodos (nb!)  
DECLARE SUB Ektypwsh (res!)  
DECLARE SUB Emvado! (r!)  
 
CLS 
CALL Eisodos (r) 
e = Emvado (r) 
CALL Ektypwsh (e) 
END 
 
 
SUB Eisodos (nb) 
DO 
 INPUT “Γψζε ηελ αθηίλα : ”, nb 
LOOP UNTIL nb >0 
END SUB 
 
 
SUB Ektypwsh (res) 
PRINT “Σν εκβαδφ ηνπ θχθινπ είλαη: ”; res 
END SUB 
 
FUNCTION Emvado (r)  
pi =3.14 
Emvado = pi * r ^2 
END FUNCTION 
 
 

10.5.3. ΞξαγκαηηθΩο θαη ηππηθΩο παξΨκεηξνη 
 
Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ γίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ 
ηηκψλ αλάκεζα ζηηο παξακέηξνπο είλαη ηδηαίηεξα 
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ζεκαληηθή θαη γη απηφ αο παξαθνινπζήζνπκε ην 
επφκελν παξάδεηγκα. 
 

ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑ 3 
 

Λα γξαθεΫ κηα δηαδηθαζΫα ε νπνΫα δΩρεηαη ζηελ 
εΫζνδν δπν ηηκΩο θαη ππνινγΫδεη θαη επηζηξΩθεη ην 
Ψζξνηζκα θαη ηε δηαθνξΨ ηνπο. 
 

 
 
Οη κεηαβιεηέο Α, Β, Γηαθ1, Αζξ1, Γηαθ2, Αζξ2 είλαη 
κεηαβιεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο Παξάδεηγκα_3 θαη 

απνηεινχλ ηηο πξαγκαηηθΩο παξακέηξνπο, ελψ νη 
κεηαβιεηέο Υ,Τ, Γηαθνξά, Άζξνηζκα είλαη κεηαβιεηέο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παξάδεηγκα 3 
… 
Α5  
Β7 
ΚΑΛΔΔ Πξάμεηο(Α, Β , Γηαθ1, Αζξ1) 
… 

 

Α9  
Β6 
ΚΑΛΔΔ Πξάμεηο (Α, Β, Γηαθ2, Αζξ2) 
… 

 
   ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Πξάμεηο(Υ, Τ, Γηαθνξά, Άζξνηζκα) 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ : Υ, Τ, Γηαθνξά, Άζξνηζκα 

ΑΡΥΖ 
Γηαθνξά  Υ-Τ  
Άζξνηζκα  Υ+Τ 

ΣΔΛΟ_ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
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ηεο δηαδηθαζίαο Πξάμεηο, θαη νλνκάδνληαη ηππηθΩο 
παξάκεηξνη. 
 
Οη κεηαβιεηέο Α, Β, Γηαθ1 θαζψο θαη φιεο νη κεηαβιεηέο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο Παξάδεηγκα_3 δελ είλαη γλσζηέο 
ζηε δηαδηθαζία Πξάμεηο θαη αληίζηνηρα φιεο νη κεηα-
βιεηέο ηεο δηαδηθαζίαο Πξάμεηο είλαη άγλσζηεο ζην 
πξφγξακκα Παξάδεηγκα_3. Σα νλφκαηα ησλ ηππηθψλ 
θαη ησλ πξαγκαηηθψλ παξακέηξσλ κπνξνχλ λα είλαη 
νπνηαδήπνηε. Αθνχ είλαη νλφκαηα κεηαβιεηψλ ζε δηα-
θνξεηηθά ηκήκαηα πξνγξάκκαηνο, είλαη ππνρξεσηηθά 
δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο, άζρεηα αλ έρνπλ ην ίδην 
φλνκα. 
 

Όιεο νη κεηαβιεηέο είλαη γλσζηέο, έρνπλ ηζρχ φπσο 
ιέγεηαη, κφλν γηα ην ηκήκα πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν 

έρνπλ δεισζεί, ηζρχνπλ δειαδή ηνπηθΨ γηα ην ζπγθε-
θξηκέλν ππνπξφγξακκα ή θπξίσο πξφγξακκα. 
 

 
ΟΡΗΜΟ  

Η ιίζηα ηωλ ηππηθώλ παξακέηξωλ (formal parameter 
list) θαζνξίδεη ηηο παξακέηξνπο ζηε δήιωζε ηνπ 
ππνπξνγξάκκαηνο.  
Η ιίζηα ηωλ πξαγκαηηθώλ παξακέηξωλ (actual 
parameter list) θαζνξίδεη ηηο παξακέηξνπο ζηελ 
θιήζε ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο. 

 

 

Μεξηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

νλνκάδνπλ νξΫζκαηα ηηο ηππηθέο 

παξακέηξνπο θαη απιά παξακΩηξνπο 
ηηο πξαγκαηηθέο παξακέηξνπο  
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Αο παξαθνινπζήζνπκε πψο γίλεηαη ε επηθνηλσλία 
αλάκεζα ζην πξφγξακκα Παξάδεηγκα_3 θαη ηε 
δηαδηθαζία Πξάμεηο. 
 

Οη ηηκέο πνπ ππάξρνπλ ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ πξν-
γξάκκαηνο Α,Β, Γηαθ1 θαη Αζξ1 δίλνληαη θαηά ηελ 
θιήζε ζηηο κεηαβιεηέο ηεο δηαδηθαζίαο Υ, Τ, Γηαθνξά, 
Άζξνηζκα. 
 

Έηζη ε κεηαβιεηή Υ παίξλεη ηελ ηηκή 5 θη ε Τ ηελ ηηκή 7. 
Οη κεηαβιεηέο Γηαθνξά θαη Άζξνηζκα δελ παίξλνπλ 
θακία ηηκή, αθνχ νη αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο Γηαθ1 θαη 
Αζξ1 δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ηηκή. 
 

Μεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηεο δηαδηθαζίαο, φηαλ 
εθηειεζηεί ε εληνιή ΣΔΛΟ_ΓIΑΓIΚΑIΑ, νη κεηαβιε-
ηέο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δήισζε ηεο 
δηαδηθαζίαο δίλνπλ ηηο ηηκέο πνπ πεξηέρνπλ ζηηο 
αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
θιήζε ηεο δηαδηθαζίαο Πξάμεηο. Έηζη ε Α παίξλεη ηελ 
ηηκή ηεο Υ ( = 5), ε Β ηελ ηηκή ηεο Τ (= 7), ε Γηαθ1 ηεο 
Γηαθνξά (=-2) θαη ε κεηαβιεηή Άζξ1 ηεο Άζξνηζκα ( = 
12). Με ηελ επηζηξνθή ζην θχξην πξφγξακκα φιεο νη 
ζέζεηο κλήκεο πνπ είραλ δνζεί ζηε δηαδηθαζία 
απειεπζεξψλνληαη. 
 

Οη ιίζηεο ησλ παξακέηξσλ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνπο 
εμήο θαλφλεο:
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Α 5  Α 5  5 Υ 

Β 7  Β 7  7 Τ 

Γηαθ1   Γηαθ1    Γηαθνξά 

Άζξ1   Άζξ1    Άζξνηζκα 

 (α)    (β)    

         
5 Υ Α 5  5 Υ 

7 Τ Β 7  7 Τ 

-2 Γηαθνξά Γηαθ1 -2  -2 Γηαθνξά 

12 Άζξνηζκα Άζξ1 12  12 Άζξνηζκα 

         (γ)     (δ)    

Σρ. 10.2. Πέξαζκα παξακέηξωλ θαηά ηελ θιήζε δηαδηθαζηώλ (α) Καηάζηαζε πξηλ ηελ 
θιήζε (β) Μεηαβίβαζε ηηκώλ ηωλ κεηαβιεηώλ Α θαη Β ζηηο Φ θαη Υ αληίζηνηρα (γ) Σηε 
δηαδηθαζία εθρωξνύληαη ηηκέο ζηηο κεηαβιεηέο Γηαθνξά θαη Άζξνηζκα (δ) Οη ηηκέο ηωλ 
ηειεπηαίωλ επηζηξέθνληαη ζηηο Γηαθ1 θαη Αζξ1 κεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ρξήζε ζη 
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Ζ ρξΪζε ζηνΫβαο ζηελ θιΪζε δηαδηθαζηψλ 
 
 Ζ έλλνηα ηεο ζηνίβαο είλαη πνιχ ρξήζηκε ζην ίδην 
ην ινγηζκηθφ ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. Όηαλ 
κία δηαδηθαζία ή ζπλάξηεζε θαιείηαη απφ ην θχξην 
πξφγξακκα, ηφηε ε ακέζσο επφκελε δηεχζπλζε ηνπ 

θχξηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ νλνκάδεηαη δηεύζπλζε 
επηζηξνθήο (return address), απνζεθεχεηαη απφ ην 

κεηαθξαζηή ζε κία ζηνίβα πνπ νλνκάδεηαη ζηνίβα 
ρξόλνπ εθηέιεζεο (execution time stack).Μεηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο ή ηεο ζπλάξηεζεο, ε 
δηεχζπλζε επηζηξνθήο απσζείηαη απφ ηε ζηνίβα θαη 
έηζη ν έιεγρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαθέξεηαη θαη 
πάιη ζην θχξην πξφγξακκα. Ζ ηερληθή απηή 
εθαξκφδεηαη θαη γεληθφηεξα, δειαδή νπνηεδήπνηε κία 
δηαδηθαζία ή ζπλάξηεζε θαιεί κία δηαδηθαζία ή 
ζπλάξηεζε. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη κία δηαδηθαζία 
a θαιεί ηε δηαδηθαζία b πνπ κε ηε ζεηξά ηεο θαιεί ηε 
δηαδηθαζία c θνθ. ηελ πεξίπησζε απηή ν δηεπζχλζεηο 
επηζηξνθήο εκθαλίδνληαη ζηε ζηνίβα κε ζεηξά c, b, a. 
Μεηά ηελ εθηέιεζε θάζε δηαδηθαζίαο, ε δηεχζπλζε 
επηζηξνθήο απσζείηαη απφ ηε ζηνίβα θαη ν έιεγρνο 
κεηαβηβάδεηαη ζηε δηεχζπλζε απηή. Σν παξάδεηγκα 
απηφ δείρλεη κία απφ ηηο πνιιέο ρξεζηκφηεηεο ηεο 
LIFO ηδηφηεηαο ηεο ζηνίβαο. 
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Σρ. 10.3. Φξήζε ζηνίβαο από ην κεηαθξαζηή γηα ην 
ρεηξηζκό θιήζεωλ δηαδηθαζηώλ θαη επηζηξνθώλ από 
απηέο.  
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Οη ιίζηεο ησλ παξακέηξσλ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνπο 
εμήο θαλφλεο: 
 

 Ο αξηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ θαη ησλ ηππηθψλ 
παξακέηξσλ πξέπεη λα είλαη ίδηνο. 
 

 Κάζε πξαγκαηηθή παξάκεηξνο αληηζηνηρεί ζηελ 
ηππηθή παξάκεηξν πνπ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε 
ζέζε. Γηα παξάδεηγκα ε πξψηε ηεο ιίζηαο ησλ 
ηππηθψλ παξακέηξσλ ζηελ πξψηε ηεο ιίζηαο ησλ 
πξαγκαηηθψλ παξακέηξσλ θνθ. 
 

 Ζ ηππηθή παξάκεηξνο θαη ε αληίζηνηρή ηεο 
πξαγκαηηθή πξέπεη λα είλαη ηνπ ηδίνπ ηχπνπ. 

 
 
10.6   ΔκβΩιεηα κεηαβιεηψλ-ζηαζεξψλ  

 
Κάζε θχξην πξφγξακκα φπσο θαη θάζε ππνπξφγξακκα 
πεξηιακβάλεη ηηο δηθέο ηνπ κεηαβιεηέο θαη ζηαζεξέο. 
 

Οη κεηαβιεηέο απηέο ζηε ΓΙΥΠΠΑ είλαη γλσζηέο ζην 
αληίζηνηρν ππνπξφγξακκα πνπ δειψλνληαη θαη κφλν 
ζε απηφ. Όιεο νη κεηαβιεηέο (θαη νη ζηαζεξέο) είλαη 

ηνπηθέο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα πξνγξάκκαηνο. 
 
Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα πεξάζεη κία ηηκή απφ έλα ππν-
πξφγξακκα ζε έλα άιιν ή απφ ην θπξίσο πξφγξακκα 
ζε έλα ππνπξφγξακκα είλαη δηακέζνπ ησλ παξακέηξσλ 
θαηά ην ζηάδην ηεο θιήζεο ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο θαη 
κεηά ην ηέινο ηεο εθηέιεζεο ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο. 
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Αο δνχκε ηνλ παξαθάησ ζθειεηφ πξνγξάκκαηνο 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αξρηθφ 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
 ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ: Α, Β, Γ  
ΑΡΥΖ 
. . .  
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Πξψηε 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
 ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ: Γ, Δ, Ε, Ζ 
ΑΡΥΖ 
. . .  
ΣΔΛΟ_ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Γεχηεξε 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
 ΑΚΔΡΑΗΔ: Γ, Θ, Η 
ΑΡΥΖ 
. . .  
ΣΔΛΟ_ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
 
Οη κεηαβιεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο Αξρηθφ κε νλφκαηα Α, 
Β, Γ είλαη γλσζηέο, ηζρχνπλ κφλν γηα ην πξφγξακκα. 
Έμσ απφ ην πξφγξακκα ζε φια ηα ππνπξνγξάκκαηα νη 
κεηαβιεηέο απηέο δελ ηζρχνπλ. Δπίζεο ε δηαδηθαζία 
Πξψηε έρεη ηηο πξαγκαηηθέο κεηαβιεηέο Γ, Δ, Ε, Ζ, νη 
νπνίεο ηζρχνπλ κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 
θαη φρη γηα ηα ππφινηπα ππνπξνγξάκκαηα ή ην θχξην 
πξφγξακκα. 

 
Ζ δηαδηθαζία Γεχηεξε έρεη θαη απηή ηηο δηθέο ηεο κεηα-
βιεηέο Γ,Θ,Η. Οη κεηαβιεηέο απηέο ηζρχνπλ κφλν γηα ηε 
δηαδηθαζία Γεχηεξε. Ζ κεηαβιεηή κε ην φλνκα Γ δελ έρεη 
θακία ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή Γ ηνπ θχξηνπ 
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πξνγξάκκαηνο, ε κία είλαη ηχπνπ Αθεξαίνπ θαη ε άιιε 
ηχπνπ Πξαγκαηηθνχ. Αθνχ φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη 
ηνπηθέο, ην ίδην φλνκα κεηαβιεηήο κπνξεί λα εκθα-
λίδεηαη ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα πξνγξάκκαηνο, ρσξίο 
λα αληηζηνηρεί ζηελ ίδηα κεηαβιεηή. Σν ίδην έγηλε θαη κε 
ηε κεηαβιεηή R ηεο αθηίλαο ηνπ θχθινπ ζην παξάδεηγκα 
2. 
 
Όηη ηζρχεη γηα ηηο κεηαβιεηέο ηζρχεη θαη γηα ηηο ζηαζεξέο. 
 
Πνιιέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ επηηξέπνπλ ηε 
ρξήζε ησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ ζηαζεξψλ, φρη κφλν 
ζην ηκήκα πξνγξάκκαηνο πνπ δειψλνληαη, αιιά θαη ζε 
άιια ή αθφκε θαη ζε φια ηα ππφινηπα ππνπξνγξάκ-
καηα. Απηφ πνπ θαζνξίδεη ηελ πεξηνρή πνπ ηζρχνπλ νη 
κεηαβιεηέο θαη νη ζηαζεξέο είλαη ε εκβέιεηα ησλ 
κεηαβιεηψλ ηεο γιψζζαο. 
 
ΟΡΗΜΟ  

Τν ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ηζρύνπλ νη κεηαβιεηέο 
ιέγεηαη εκβΩιεηα (scope) κεηαβιεηώλ. 

 

Απεξηόξηζηε εκβέιεηα. 
 
χκθσλα κε απηή ηελ αξρή φιεο νη κεηαβιεηέο θαη φιεο 
νη ζηαζεξέο είλαη γλσζηέο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκν-
πνηνχληαη ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
άζρεηα πνπ δειψζεθαλ. Όιεο νη κεηαβιεηέο είλαη 

θαζνιηθΩο. 
 
Ζ απεξηφξηζηε εκβέιεηα θαηαζηξαηεγεί ηελ αξρή ηεο 
απηνλνκίαο ησλ ππνπξνγξακκάησλ, δεκηνπξγεί πνιιά 
πξνβιήκαηα θαη ηειηθά είλαη αδχλαηε γηα κεγάια 
πξνγξάκκαηα κε πνιιά ππνπξνγξάκκαηα, αθνχ ν 
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θαζέλαο πνπ γξάθεη θάπνην ππνπξφγξακκα πξέπεη λα 
γλσξίδεη ηα νλφκαηα φισλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ππφινηπα ππνπξνγξάκκαηα. 

 
Πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα 
 
Ζ πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα ππνρξεψλεη φιεο ηηο κεηα-
βιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα ηκήκα πξν-
γξάκκαηνο, λα δειψλνληαη ζε απηφ ην ηκήκα. Όιεο νη 

κεηαβιεηέο είλαη ηνπηθΩο, ηζρχνπλ δειαδή γηα ην 

ππνπξφγξακκα ζην νπνίν δειψζεθαλ. ηε ΓΙΥΠΠΑ 
έρνπκε πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα. 

 
Σα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο είλαη ε 
απφιπηε απηνλνκία φισλ ησλ ππνπξνγξακκάησλ θαη ε 
δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη νπνηνδήπνηε φλνκα, 
ρσξίο λα ελδηαθέξεη αλ ην ίδην ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιιν 
ππνπξφγξακκα. 
 

Μεξηθώο πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα 
  
χκθσλα κε απηή ηελ αξρή άιιεο κεηαβιεηέο είλαη 
ηνπηθέο θαη άιιεο θαζνιηθέο. Κάζε γιψζζα 
πξνγξακκαηηζκνχ έρεη ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο θαη 
κεραληζκνχο γηα ηνλ ηξφπν θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
νξίδνληαη νη κεηαβιεηέο σο ηνπηθέο ή θαζνιηθέο. 
 
Ζ κεξηθψο πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα πξνζθέξεη κεξηθά 
πιενλεθηήκαηα ζηνλ πεπεηξακέλν πξνγξακκαηηζηή, 
αιιά γηα ηνλ αξράξην πεξηπιέθεη ην πξφγξακκα 
δπζθνιεχνληαο ηελ αλάπηπμή ηνπ. 
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10.7   ΑλαδξνκΪ  
 
Έλα ππνπξφγξακκα θαιείηαη απφ ην θχξην πξφγξακκα 
ή άιιν ππνπξφγξακκα. Τπάξρεη φκσο θαη ε δπλα-
ηφηεηα έλα ππνπξφγξακκα λα θαιεί ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ 
δπλαηφηεηα απηή απνθαιείηαη αλαδξνκή. 
  
Ζ έλλνηα ηεο αλαδξνκήο παξνπζηάζηεθε ζην θεθάιαην 
3, φπνπ δφζεθαλ παξαδείγκαηα θαη έγηλε κία πξψηε 
αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα 
πνπ παξνπζηάδεη ε ρξήζε αλαδξνκηθψλ αιγνξίζκσλ. 
  
Ζ αλαδξνκή πινπνηείηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ κε 
ρξήζε αλαδξνκηθψλ ππνπξνγξακκάησλ θαη επεηδή 
ηφζν ε αλαδξνκή σο έλλνηα φζν θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 
είλαη αξθεηά πνιχπινθεο, ζα παξνπζηαζηνχλ αλα-
ιπηηθά ζηε ζπλέρεηα.  

 
Ο νξηζκφο θάζε αλαδξνκηθνχ ππνπξνγξάκκαηνο έρεη 
δχν ηκήκαηα, ηελ αλαδξνκηθή ζρέζε θαη ηελ ηηκή βάζεο 
ή ζπλζήθε ηεξκαηηζκνχ. 

 
Αο εμεηάζνπκε ην παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ ηνπ 
παξαγνληηθνχ: 
 

 
Σν παξαγνληηθφ νξίδεηαη αλαδξνκηθά σο εμήο: 

 n n 1 ! αλ n 0
n!

1 αλ n 0

   
 



         

                        
 

Σηκή βάζεο ή ζπλζήθε ηεξκαηηζκνχ είλαη ε ηηκή πνπ 
νξίδεηαη γηα κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηεο παξακέηξνπ ηεο 
ζπλάξηεζεο, ζην παξάδεηγκα ε ηηκή είλαη 1 γηα n=0. 
Αλαδξνκηθή ζρέζε είλαη ε n*(n-1)!, φπνπ ε ηηκή ηεο 
ζπλάξηεζεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο 
ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο, νη νπνίεο πξέπεη λα ππνιν-
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γηζηνχλ. 
 
Οη ζπλαξηήζεηο ζηε γιψζζα πνπ πινπνηνχλ ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ παξαγνληηθνχ ηφζν αλαδξνκηθά φζν 
θαη επαλαιεπηηθά είλαη νη εμήο. 
 

ΤΝΑΡΣΖΖ  Παξαγνληηθφ (N): ΑΚΔΡΑΗΑ 
! Τπνινγηζκφο ηνπ παξαγνληηθνχ κε αλαδξνκηθή 
δηαδηθαζία 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
 ΑΚΔΡΑΗΔ:  N 
ΑΡΥΖ 
 ΑΝ  N = 0 ΣΟΣΔ 
  Παξαγνληηθφ  1 
 ΑΛΛΗΧ 
  Παξαγνληηθφ  N * Παξαγνληηθφ(N-1) 
 ΣΔΛΟ_ΑΝ 
 
ΣΔΛΟ_ΤΝΑΡΣΖΖ 
 

ΤΝΑΡΣΖΖ  Παξαγνληηθφ (N): ΑΚΔΡΑΗΑ 
! Τπνινγηζκφο ηνπ παξαγνληηθνχ κε επαλαιεπηηθή 
δηαδηθαζία 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
 ΑΚΔΡΑΗΔ:  i, N 
 

ΑΡΥΖ 
 Fact  1 
 ΓΗΑ i ΑΠΟ 2 ΜΔΥΡΗ N 
  Fact   Fact * i 
 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
 
ΣΔΛΟ_ΤΝΑΡΣΖΖ 
 
Καη νη δχν απηέο ζπλαξηήζεηο, ε πξψηε αλαδξνκηθή θαη 
ε δεχηεξε επαλαιεπηηθή έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα. Σν 
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αλαδξνκηθφ ππνπξφγξακκα επεηδή εθθξάδεη αθξηβψο 
ηελ αιγεβξηθή ζπλάξηεζε ππνινγηζκνχ ηνπ παξα-
γνληηθνχ είλαη πην απιφ ζηε δηαηχπσζε, αιιά είλαη πην 
δχζθνιν ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ιεηηνπξγεί. 
 
Γεληθά ε έλλνηα ηεο αλαδξνκήο θαζψο θαη ν ηξφπνο κε 
ηνλ νπνίν εθηειείηαη κία αλαδξνκηθή δηαδηθαζία απφ 
ηνλ ππνινγηζηή παξνπζηάδεη ζηελ αξρή δπζθνιία ζηελ 
θαηαλφεζε ηεο. 
 
Αο παξαθνινπζήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππνιν-
γίδεηαη ην 5! κε ηε ρξήζε ηεο αλαδξνκηθήο ζπλάξηεζεο 
Παξαγνληηθφ(). 
 
Δθφζνλ ε παξάκεηξνο ηεο ζπλάξηεζεο είλαη αξρηθά 5, 
δηάθνξε δειαδή ηνπ 0, θαιείηαη ε ζπλάξηεζε Παξαγν-
ληηθφ(4). 
 
ηελ ζπλέρεηα επεηδή ε παξάκεηξνο είλαη δηάθνξε ηνπ 
κεδελφο, θαιείηαη ην Παξαγνληηθφ(3) θαη ε δηαδηθαζία 
ζπλερίδεηαη φπσο δείρλεη ην ζρήκα κέρξη ηελ θιήζε ηνπ 
Παξαγνληηθφ(0). 
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Γηα ηε ηηκή ηεο παξακέηξνπ Ν=0 ην Παξαγνληηθφ(0) έρεη 
ηηκή 1, ηελ ηηκή βάζεο. Έηζη αξρίδεη ε αληίζηξνθε 
δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ δηαδνρηθά ηνπ ππνινγηζκνχ 
ησλ ζπλαξηήζεσλ Παξαγνληηθφ(2)=1 *2, 
Παξαγνληηθφ(3) = 2*3, Παξαγνληηθφ(4) = 6*4 φπσο 
δείρλεη ην παξαθάησ ζρήκα. 

 
Σν ηειεπηαίν βήκα είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ 
Παξαγνληηθφ(5)=24*5. Ζ ηηκή απηή δειαδή 120 είλαη ε 
ηηκή πνπ ε ζπλάξηεζε ηειηθά επηζηξέθεη. 
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Πνιχ ζπρλά πξνβιήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα ιπζνχλ 
κε ρξήζε αλαδξνκήο ιχλνληαη θαη κε απινχο επαλαιε-
πηηθνχο αιγφξηζκνπο. Παξαδείγκαηα παξνπζηάζηεθαλ 
ζην θεθάιαην 3, φπνπ έγηλε θαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 
δχν κεζφδσλ. Δδψ επαλαιακβάλνπκε φηη αλ θαη ε 
αλαδξνκή θαίλεηαη σο πην θπζηθφο ηξφπνο πξνγξακ-
καηηζκνχ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε κέηξν, γηαηί ην 
θέξδνο ζε ρξφλν πξνγξακκαηηζκνχ δεκηνπξγεί ζπρλά 
απψιεηα ζε ρξφλν εθηέιεζεο. 
 

 

Ν κεραληζκφο δηαρεΫξηζεο ησλ αλαδξν-
κηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ην κεηαθξαζηΪ 
θΨλεη ρξΪζε κηαο ζηνΫβαο. ΘαηΨ ηελ 
θιΪζε κηαο αλαδξνκηθΪο δηαδηθαζΫαο απφ 
ηελ Ϋδηα, θπιΨζζνληαη ζε κηα ζηνΫβα φιεο 
νη ηηκΩο ησλ κεηαβιεηψλ, πνπ Ωρνπλ πξηλ 
ηελ θιΪζε (ιεηηνπξγΫα ψζεζε).ΘαηΨ ηελ 
επηζηξνθΪ, αλαζχξνληαη νη ηηκΩο απηΩο 
απφ ηε ζηνΫβα (ιεηηνπξγΫα απψζεζε) θαη 
Ωηζη ε δηαδηθαζΫα κπνξεΫ λα ζπλερΫζεη ηε 
ιεηηνπξγΫα ηεο κε ηηο πξνεγνχκελεο 
ηηκΩο. Ξξνθαλψο, αλ ππΨξρνπλ δηαδνρη-
θΩο θιΪζεηο ηεο δηαδηθαζΫαο, ιφγσ ηεο 
ηδηφηεηαο LIFO (Last In – First Out) κε 
ηελ νπνΫα ιεηηνπξγεΫ ε ζηνΫβα, εμαζθα-
ιΫδεηαη φηη εμΨγνληαη απφ απηΪ, νη πιΩνλ 
πξφζθαηεο ηηκΩο ησλ κεηαβιεηψλ, 
δειαδΪ απηΩο πνπ απνζεθεχηεθαλ θαηΨ 
ηελ ηειεπηαΫα θιΪζε. 
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Πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ Pascal 
 

FUNCTION  factorial (n:INTEGER) : INTEGER 
BEGIN 
 IF n=0 THEN 
  factorial := 1 
 ELSE 
  factorial := n* factorial (n-1); 
END;  
 

FUNCTION  factorial (n:INTEGER) : INTEGER 
VAR 
 i, fact : integer; 
BEGIN 
 fact:=1; 
 FOR i:= 2 TO n DO 
  fact:= i* fact; 
 factorial:= fact; 
END; 
 

Πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ BASIC 
FUNCTION  Factorial (n)  
IF n=0 THEN 
  Factorial = 1 
ELSE 
  Factorial = n* Factorial (n-1) 
END IF 
END FUNCTION   
 

FUNCTION  Factorial (n)  
fact = 1 
FOR i = 2 TO  n 
 fact = fact * i  
NEXT i 
Factorial = fact 
END FUNCTION  
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 ΑλαθεθαιαΫσζε 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ νη αξρέο θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηκεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
ν ηξφπνο πνπ ρεηξίδεηαη ηα ππνπξνγξάκκαηα ε 
ΓΛΧΑ. 
 
Ζ ρξήζε ππνπξνγξακκάησλ ζε έλα πξφγξακκα 
παξνπζηάδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, αθνχ δηεπθνιχλεη 
ηελ αλάπηπμε ησλ αιγφξηζκσλ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζε ιηγφηεξν κάιηζηα ρξφλν θαη δηεπθν-
ιχλεη ηελ θαηαλφεζε θαη ηε δηφξζσζή ηνπ. Τπάξρνπλ 
δχν εηδψλ ππνπξνγξάκκαηα, νη ζπλαξηήζεηο θαη νη 
δηαδηθαζίεο. Ζ ζπλάξηεζε παξάγεη έλα απνηέιεζκα θαη 
επηζηξέθεη κφλν κία ηηκή, ελψ νη δηαδηθαζίεο κπνξνχλ 
λα εθηεινχλ φιεο ηηο ελέξγεηεο ελφο πξνγξάκκαηνο. Σα 
ππνπξνγξάκκαηα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη 
κε ην θχξην πξφγξακκα κε ηε βνήζεηα ησλ παξακέ-
ηξσλ. ηε δήισζε ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο βξίζθνληαη 
νη ηππηθέο παξάκεηξνη, ελψ νη πξαγκαηηθέο παξάκεηξνη 
βξίζθνληαη ζηελ εληνιή θιήζεο ηνπ ππνπξνγξάκ-
καηνο. Οη δηαδηθαζίεο ελεξγνπνηνχληαη ζηε ΓΛΧΑ κε 
ηελ εληνιή ΚΑΛΔΔ, ελψ νη ζπλαξηήζεηο κφλν κε ηελ 
αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπο κέζα ζε κία έθθξαζε. 
 
Ζ δπλαηφηεηα ελφο ππνπξνγξάκκαηνο λα θαιεί ηνλ 
εαπηφ ηνπ, νλνκάδεηαη αλαδξνκή. Πνιχ ζπρλά ηα πξν-
βιήκαηα πνπ ιχλνληαη κε αλαδξνκή κπνξνχλ λα ιπ-
ζνχλ κε ρξήζε απιήο επαλάιεςεο. 
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ΙΩμεηο θιεηδηΨ 

Σκήκα πξνγξάκκαηνο, δηαδηθαζία, ζπλάξηεζε, 
παξάκεηξνο, εκβέιεηα παξακέηξσλ, αλαδξνκή. 

 ΔξσηΪζεηο ΘΩκαηα γηα ζπδΪηεζε 

1. Πψο νξίδεηαη ν ηκεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο; 
2. Πνηα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνπξνγξακ-

κάησλ; 
3. Πνηα ε δηαθνξά παξακέηξσλ θαη απιψλ κεηαβιεηψλ; 
4. Πνηα ε βαζηθή δηαθνξά δηαδηθαζηψλ θαη ζπλαξηή-

ζεσλ; 
5. Πψο εθηειείηαη κία ζπλάξηεζε; 
6. Πψο θαιείηαη κία δηαδηθαζία; 
7. Πνηα ε δηαθνξά ηππηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ παξακέ-

ηξσλ; 
8. Πψο γίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ ηηκψλ αλάκεζα ζηηο 

ηππηθέο θαη πξαγκαηηθέο παξακέηξνπο; Γψζε έλα 
παξάδεηγκα αληαιιαγήο παξακέηξσλ. 

9. Ση νλνκάδεηαη εκβέιεηα κεηαβιεηψλ; 
10. Ση είλαη ε αλαδξνκή; 
11. Πνηα είλαη ηα ηκήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη θάζε 

αλαδξνκηθφο νξηζκφο; Γψζε έλα παξάδεηγκα. 
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Dec.



32 48 64 80 96 112 128

 0 @ P ` p Α

33 49 65 81 97 113 129

! 1 A Q a q Β

34 50 66 82 98 114 130

" 2 B R b r Γ

35 51 67 83 99 115 131

# 3 C S c s Γ

36 52 68 84 100 116 132

$ 4 D T d t Δ

37 53 69 85 101 117 133

% 5 E U e u Ε

38 54 70 86 102 118 134

& 6 F V f v Ζ

39 55 71 87 103 119 135

' 7 G W g w Θ

40 56 72 88 104 120 136

( 8 H X h x Η

41 57 73 89 105 121 137

) 9 I Y i y Θ

42 58 74 90 106 122 138

* : J Z j z Ι

43 59 75 91 107 123 139

+ ; K [ k { Κ

44 60 76 92 108 124 140

, < L \ l | Λ

45 61 77 93 109 125 141

- = M ] m } Μ

46 62 78 94 110 126 142

. > N ^ n ~ Ν

47 63 79 95 111 127 143

/ ? O _ o ⌂ Ξ

D

E

F

7

8

9

A

B

C

1

2

3

4

5

6

Hex.

 Char.

0

82 3 4 5 6 7
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Dec.



144 160 176 192 208 224 240

Ο η ╲ └ ╨ σ 

145 161 177 193 209 225 241

Π θ ╳ ┴ ╤ Ψ ±

146 162 178 194 210 226 242

Ρ ι ╴ ┬ ╥ Ω ≥

147 163 179 195 211 227 243

 κ │ ├ ╙ Ϊ ≤

148 164 180 196 212 228 244

Φ λ ┤ ─ ╘ τ Φ

149 165 181 197 213 229 245

Σ μ ╡ ┼ ╒ Ϋ Χ

150 166 182 198 214 230 246

Τ ν ╢ ╞ ╓ φ ÷

151 167 183 199 215 231 247

Υ π ╖ ╟ ╫ χ ≈

152 168 184 200 216 232 248

α ξ ╕ ╚ ╪ υ °

153 169 185 201 217 233 249

β ζ ╣ ╔ ┘ ψ ∙

154 170 186 202 218 234 250

γ ο ║ ╩ ┌ Ά ·

155 171 187 203 219 235 251

δ η ╗ ╦ ╯ Έ √

156 172 188 204 220 236 252

ε π ╝ ╠ ╮ Ή ⁿ

157 173 189 205 221 237 253

δ θ ╜ ═ ╰ Ί ²

158 174 190 206 222 238 254

ε ρ ╛ ╬ ╱  ╵

159 175 191 207 223 239 255

ζ ς ┐ ╧ ╭ Ό  

6

E FHex.

 Char.

0

9 A B C D

1

2

3

4

5

D

E

F

7

8

9

A

B

C
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DEC. HEX. CHAR. 
 

0 00 
 

NUL 
1 01 ◚ SOH 
2 02 ◛ STX 
3 03 ◡ ETX 
4 04 ◢ EOT 
5 05 ◠ ENQ 
6 06 ◟ ACK 
7 07 • BEL 
8 08 ◘ BS 
9 09 ○ HT 

10 0A ◙ LF 
11 0B ◞ VT 
12 0C ◝ FF 
13 0D ◣ CR 
14 0E ◤ SO 
15 0F ◜ SI 
16 10 ► DLE 
17 11 ◄ DC1 
18 12 ↕ DC2 
19 13 ‼ DC3 
20 14 ¶ DC4 
21 15 § NAK 
22 16 ▬ SYN 
23 17 ↖ ETB 
24 18 ↑ CAN 
25 19 ↓ EM 
26 1A → SUB 
27 1B ← ESC 
28 1C ↗ FS 
29 1D ↔ GS 
30 1E ▲ RS 
31 1F ▼ US 

50 / 267 



 

║ 186 │ 179 ═ ─

205 196

201 203 187 218 194 191

╔ ╦ ╗ ┌ ┬ ┐

206 197

204 ╠ ╬ ╣ 185 195 ├ ┼ ┤ 180

╚ ╩ ╝ └ ┴ ┘

200 202 188 192 193 217

214 210 183 213 209 184

╓ ╥ ╖ ╒ ╤ ╕

215 216

199 ╟ ╫ ╢ 182 198 ╞ ╪ ╡ 181

╙ ╨ ╜ ╘ ╧ ╛

211 208 189 212 207 190

ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΛΑΗΗΧΝ

ΠΗΝΑΚΑ ΚΧΓΗΚΧΝ ASCII 437
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Δπξεηήξην αιγνξίζκσλ 

Πνιιαπιαζηαζκφο αιά ξσζηθά  48 

εηξηαθή αλαδήηεζε 58 

Μηθξφηεξν ζηνηρείν πίλαθα 59 

Άζξνηζκα θαηά γξακκή θαη ζηήιε 
δηζδηάζηαηνπ πίλαθα 

63 

Σαμηλφκεζε θπζαιίδαο 66 

Μέγηζηνο Κνηλφο Γηαηξέηεο 68,185 

Παξαγνληηθφ (επαλαιεπηηθφο) 68,185 

Παξαγνληηθφ (αλαδξνκηθφο) 68 

Αιγφξηζκνο Δπθιείδε (επαλαιεπηηθφο) 69 

Αιγφξηζκνο Δπθιείδε (αλαδξνκηθφο) 70 

Αξηζκνί Fibonacci 70 

Γπαδηθή αλαδήηεζε 80 

Γχλακε αξηζκνχ 83 

Τπνινγηζκφο λνκηζκάησλ 84 

Μέζνο φξνο αξηζκψλ 146,148 

Πξνπαίδεηα 151 

Μέζε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε, δηάκεζνο  157 

πρλφηεηα εκθάληζεο 244 

Σαμηλφκεζε ηξηψλ αξηζκψλ 247 

Έιεγρνο εκεξνκελίαο 251 
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ΓΙΥΠΠΑΟΗΝ 

 
αιγνξηζκηθΩο γιψζζεο  algorithmic languages  
Καηεγνξία γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαηάιιεισλ 
γηα ηελ πεξηγξαθή πξνβιεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα 
ιπζνχλ αιγνξηζκηθά. 
 

αιγφξηζκνο  algorithm  
Πεπεξαζκέλν ζχλνιν ζαθψο θαζνξηζκέλσλ 
θαλφλσλ πνπ βνεζνχλ ζηελ επίιπζε ελφο 
πξνβιήκαηνο κέζσ ελφο πεπεξαζκέλνπ αξηζκνχ 
βεκάησλ. 
 

αιθαξηζκεηηθφ  alphanumeric  

χλνιν ραξαθηήξσλ πνπ κπνξεί λα εκπεξηέρεη 
γξάκκαηα, ςεθία θαη εηδηθά ζχκβνια φπσο π.ρ. 
ζεκεία ζηίμεο. 

 
αλαδξνκΪ  recursion  

Καηάζηαζε θαηά ηελ νπνία κηα δηαδηθαζία ή 
ζπλάξηεζε θαιεί ηνλ εαπηφ ηεο. 
 

αλαδξνκηθΪ ζπλΨξηεζε  recursive function  

Μηα ζπλάξηεζε ηεο νπνίαο νη ηηκέο είλαη θπζηθνί 
αξηζκνί πνπ παξάγνληαη απφ θπζηθνχο αξηζκνχο κε 
ηχπνπο αληηθαηάζηαζεο, ζηνπο νπνίνπο ε ίδηα ε 
ζπλάξηεζε είλαη έλαο ηειεζηένο. 
 

αλΨιπζε   analysis  

Ζ κεζνδηθή κειέηε ελφο πξνβιήκαηνο θαη ε 
δηαδηθαζία ηεο δηάζπαζήο ηνπ ζε κηθξφηεξεο 
κνλάδεο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζε ιεπηνκέξεηα. 
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αληηθεΫκελν    object.  
ηνλ αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκφ κηα 
λνεηηθή αθαίξεζε πνπ απνηειείηαη απφ δεδνκέλα θαη 
ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο κε απηά. 

 
αληηθεΫκελν πξφγξακκα object program  

Πξφγξακκα ππνινγηζηή ζε κηα ηειηθή γιψζζα πνπ 
έρεη κεηαθξαζηεί απφ πεγαίν πξφγξακκα. 

 
αληηθεηκελνζηξαθΪο πξνγξακκαηηζκφο  object 
oriented language  
Μέζνδνο γηα δφκεζε πξνγξάκκαηνο ζε ηεξαξρηθά 
νξγαλσκέλεο ηάμεηο, πνπ πεξηγξάθνπλ ηα δεδνκέλα 
θαη ηηο ιεηηνπξγίεο αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα 
αιιειεπηδξνχλ κε άιια αληηθείκελα. 

 
αθαΫξεζε δεδνκΩλσλ data abstraction  
Ζ αληηκεηψπηζε ησλ δεδνκέλσλ κε βάζε ηηο 
αθεξεκέλεο ηδηφηεηέο ηνπο θαη φρη ζε ζχλδεζε κε 
θάπνην θνξέα ηνπο. 
 

βξφρνο  loop  
χλνιν εληνιψλ πνπ κπνξεί λα εθηειεζηεί 
επαλεηιεκκέλα, φζν ηζρχεη κηα νξηζκέλε ζπλζήθε. 
 

γεγνλφο  event  
Δλέξγεηα ηνπ ρξήζηε κηαο εθαξκνγήο πνπ αλαγθάδεη 
ηελ εθαξκνγή ή ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα λα 
αληαπνθξηζεί. Σα γεγνλφηα ζπρλά ζρεηίδνληαη κε 
θηλήζεηο ηνπ πνληηθηνχ ή πιεθηξνινγήζεηο. 
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γιψζζα κεραλΪο machine language  
Γιψζζα ρακεινχ επηπέδνπ πνπ νη εληνιέο ηεο 
απνηεινχληαη κφλν απφ ηα δπαδηθά ςεθία. 
 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ programming language  
Σερλεηή γιψζζα ζρεδηαζκέλε γηα λα δεκηνπξγεί ή 
λα εθθξάδεη πξνγξάκκαηα. 
 

γξΨθνο  graph  
Έλα ζχλνιν ζεκείσλ, θνξπθψλ ή ηφμσλ θαη έλα 
ζχλνιν αθκψλ, ηφμσλ ή γξακκψλ πνπ ελψλνπλ 
κεξηθά ή φια απφ ηα ζεκεία. 
 

γξΨθσ  write  
Κάλσ κηα κφληκε ή παξνδηθή θαηαρψξηζε 
δεδνκέλσλ ζε κηα κλήκε ή ζε έλα κέζν 
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. 
 

δεδνκΩλα  data  
Παξάζηαζε γεγνλφησλ, ελλνηψλ ή εληνιψλ ζε 
ηππνπνηεκέλε κνξθή πνπ είλαη θαηάιιειε γηα 
επηθνηλσλία, εξκελεία ή επεμεξγαζία απφ άλζξσπν 
ή απηφκαηα κέζα. 
 

δεΫθηεο  index  
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, έλαο αθέξαηνο πνπ αλαγλσ-
ξίδεη ηε ζέζε ελφο ζηνηρείνπ δεδνκέλσλ ζε κηα αθν-
ινπζία ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ. 
 

δεΫθηεο  pointer  
ηνηρείν δεδνκέλνπ πνπ πεξηέρεη ηε δηεχζπλζε ελφο 
άιινπ ζηνηρείνπ δεδνκέλνπ. 
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δΩλδξν  tree  
Γνκή δεδνκέλσλ πνπ απνηειείηαη απφ θφκβνπο νη 
νπνίν ζπλδένληαη κε αθκέο. ε θάζε θφκβν θαηαιήγεη 
κηα κφλν αθκή, αιιά κπνξνχλ λα μεθηλνχλ θακία, κία 
ή πεξηζζφηεξεο. ε έλα κφλν θφκβν πνπ απνθαιείηαη 
ξίδα, δελ θαηαιήγεη θακία αθκή. 
 

δηαβΨδσ  read  
Παίξλσ δεδνκέλα απφ κηα κλήκε, έλα κέζν απνζή-
θεπζεο ή απφ άιιε πεγή. 
 

δηαδηθαζηαθΪ γιψζζα procedural language  
Γιψζζα πξνζαλαηνιηζκέλε ζην πξφβιεκα πνπ 
δηεπθνιχλεη ηελ έθθξαζε κηαο δηαδηθαζίαο κε ηε 
κνξθή ξεηά εθθξαζκέλνπ αιγφξηζκνπ. 
 

δηαινγηθφο  interactive  
Σξφπνο ιεηηνπξγίαο ελφο πξνγξάκκαηνο θαηά ηνλ 
νπνίν έλαο ρξήζηεο εηζάγεη δεδνκέλα ή εληνιέο σο 
απφθξηζε ζε αληίζηνηρεο αηηήζεηο (πξνηξνπέο) απφ 
ην ζχζηεκα. 
 

δηεπαθΪ  interface  
Κνηλφ ζχλνξν κεηαμχ δχν ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ, 
πνπ νξίδεηαη απφ ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, θνηλά 
θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαζχλδεζεο, ραξαθηεξηζηη-
θά ζεκάησλ θαη άιια θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά. 
 

δηεξκελεπηΪο  interpreter Πξφγξακκα πνπ 
κεηαθξάδεη θαη εθηειεί θάζε εληνιή κηα γιψζζαο 
πξνγξακκαηηζκνχ πςεινχ επηπέδνπ πξηλ ηε 
κεηάθξαζε θαη εθηέιεζε ηεο επφκελεο. 
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δνθηκΪ θαη εθζθαικΨησζε πξνγξΨκκαηνο  

program testing and debugging  
Γηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ θαη δηφξζσζεο ζθαικάησλ. 
 

δνθηκΪ πξνγξΨκκαηνο program testing  
Έλα βήκα ηεο αλάπηπμεο πξνγξάκκαηνο φπνπ έλα 
πιήξεο πξφγξακκα δνθηκάδεηαη γηα ζθάικαηα. Μηα 
δνθηκή πξνγξάκκαηνο εκπεξηέρεη ηελ εθζθαικά-
ησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 

δνκεκΩλνο πξνγξακκαηηζκφο structure 

programming  
Μέζνδνο γηα ηελ θαηαζθεπή πξνγξακκάησλ πνπ 
ρξεζηκνπνηεί κφλν ηεξαξρηθά εκπεξηθιεηφκελα 
θαηαζθεπάζκαηα, θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη έλα 
απιφ ζεκείν εηζφδνπ θαη έλα εμφδνπ. Σξεηο ηχπνη 
ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δνκεκέλν πξν-
γξακκαηηζκφ: αθνινπζηαθφο, ππφ ζπλζήθε θαη 
επαλαιεπηηθφο. 
 

εθζθαικΨησζε  debugging  
Έιεγρνο ηεο ινγηθήο ελφο πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ 
εληνπηζκφ θαη απνκάθξπλζε ζθαικάησλ. 
 

εθζθαικαησηΪο  debugger  
Βνεζεηηθφ πξφγξακκα, πνπ ζπλήζσο παξέρεηαη κε 
ηηο ζχγρξνλεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, ην νπνίν 
θαζηζηά απνδνηηθή ηελ έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ 
ζθαικάησλ ζε έλα πξφγξακκα. 
 

εθρψξεζε  assignement  
Μεραληζκφο ηηκνδφηεζεο κηαο κεηαβιεηήο. 
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Ωιεγρνο ινγηζκηθνχ software testing  
Φάζε ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαηά ηελ νπνία ην 
πξντφλ ειέγρεηαη σο πξνο ηελ αλακελφκελε ιεηηνπξ-
γία ηνπ. 
 

εληνιΪ  instruction  
ε κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ κηα έθθξαζε πνπ 
έρεη λφεκα θαη ε νπνία θαζνξίδεη κηα πξάμε θαη 
πξνζδηνξίδεη ηνπο ηειεζηένπο ηεο, αλ ππάξρνπλ. 
 

επαιΪζεπζε πξνγξΨκκαηνο program verification  
Γηαδηθαζία πνπ απνδεηθλχεη φηη έλα πξφγξακκα 
ζπκπεξηθέξεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ. 
 

επαλΨιεςε   iteration  
Ζ δηαδηθαζία επαλαιεπηηθήο εθηέιεζεο ελφο 
ζπλφινπ εληνιψλ κέρξη ηελ ηθαλνπνίεζε θάπνηαο 
ζπλζήθεο. 
 

επεμεξγαζΫα δεδνκΩλσλ data processing  
Ζ ζπζηεκαηηθή εθηέιεζε πξάμεσλ ζε δεδνκέλα. 
Παξαδείγκαηα: ρεηξηζκφο, ζπγρψλεπζε, ηαμηλφκεζε, 
κεηαγιψηηηζε θ.α. 
 

εξγαιεΫα ινγηζκηθνχ software tools  
Δηδηθά πξνγξάκκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. 
 

εθαξκνγΪ  application  
Πξνγξάκκαηα πνπ γξάθνληαη γηα ηελ θάιπςε κηα 
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. 
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θχθινο δσΪο ινγηζκηθνχ software life cycle  
Ο θχθινο ζρεδίαζεο, αλάπηπμεο, εγθαηάζηαζεο θαη 
ζπληήξεζεο ινγηζκηθνχ. 
 

θψδηθαο  code  
Έλα ή πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ή ηκήκα 
πξνγξάκκαηνο 
 

ιΫζηα (ζπλεδεπγκΩλε) linked list  
Μηα ιίζηα ζηελ νπνία ε κεηάβαζε απφ έλαλ θφκβν 
ζηνλ άιιν γίλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο δείθηε (pointer) 
πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ θφκβνπ. 
 

ινγηζκηθφ  software  
Πλεπκαηηθή δεκηνπξγία πνπ πεξηιακβάλεη ηα 
πξνγξάκκαηα, ηηο δηαδηθαζίεο, ηνπο θαλφλεο θαη 
νπνηαδήπνηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ αλαθέξεηαη 
ζηε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ. 
 

κεηαβιεηΪ  variable  
Έλα φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξαζηήζεη 
έλα ζηνηρείν δεδνκέλνπ, ηνπ νπνίνπ ε ηηκή κπνξεί λ' 
αιιάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκ-
καηνο. 
 

κεηαβιεηΪ ειΩγρνπ  control variable  
Μεηαβιεηή ηεο νπνίαο ε ηηκή ειέγρεη ηνλ αξηζκφ 
εθηειέζεσλ ελφο βξφρνπ. 
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κεηαγισηηηζηΪο  compiler  
Πξφγξακκα ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 
κεηάθξαζε ζε γιψζζα ρακεινχ επηπέδνπ ελφο πξν-
γξάκκαηνο εθθξαζκέλνπ ζε γιψζζα πξνζαλαην-
ιηζκέλε ζην πξφβιεκα. 
 

νδεγνχκελν απφ γεγνλφηα  event driven  
Ζ ηδηφηεηα ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ή πεξβάι-
ινληνο θαηά ηελ νπνία φηαλ ζπκβεί έλα γεγνλφο 
εθηειείηαη θαηάιιειν ηκήκα θψδηθα γηα ηελ 
εμππεξέηεζή ηνπ. 
 

νξζφηεηα  accuracy  
1) Ζ ηδηφηεηα απηνχ πνπ είλαη απαιιαγκέλν απφ 
ζθάικα.  
2) Πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο απαιιαγήο απφ ζθάικα. 
Τςειή νξζφηεηα αληηζηνηρεί ζε κηθξφ ζθάικα. 
 

νπξΨ  queue  
Γνκή δεδνκέλσλ κε δχν άθξα ζηελ νπνία ην πξψην 
ζηνηρείν πνπ εηζάγεηαη είλαη θαη ην πξψην πνπ 
κπνξεί λα εμαρζεί. 
 

παγΫδεπζε ζθΨικαηνο  error trapping  
Μηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα ζθάικαηα πνπ 
δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο κηαο 
εθαξκνγήο, νδεγνχληαη ζε εηδηθφ ηκήκα ηνπ θψδηθα 
ηεο εθαξκνγήο πνπ θαιείηαη ρεηξηζηήο ζθάικαηνο.  
Ο ηειεπηαίνο εθηειεί θάπνηα πξνθαζνξηζκέλε 
ιεηηνπξγία, φπσο γηα παξάδεηγκα λα αγλνήζεη ην 
ζθάικα. 
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παθΩην ινγηζκηθνχ  software package  
Πιήξεο θαη ηεθκεξησκέλν ζχλνιν πξνγξακκάησλ 
πνπ παξέρεηαη ζε έλαλ αξηζκφ ρξεζηψλ γηα κηα 
εθαξκνγή. 
 

πεηξαηεΫα ινγηζκηθνχ  software piracy  
Παξάλνκε αλαπαξαγσγή πξντφλησλ ινγηζκηθνχ. 
 

πεξηβΨιινλ αλΨπηπμεο ινγηζκηθνχ  

software development environment  
χλνιν κεηαθξαζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη άιισλ 
εξγαιείσλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνη-
νχληαη ζηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ εθαξκνγψλ. 
 

πΫλαθαο   table  
Παξάζεζε δεδνκέλσλ θαζέλα απφ ηα νπνία κπνξεί 
λα πξνζδηνξηζηεί κνλνζήκαληα κέζσ κηαο ή πεξηζ-
ζφηεξσλ κεηαβιεηψλ. 
 

πιεξνθνξΫα (εο)  Information  
Γλψζε πνπ αθνξά πξάγκαηα φπσο πξάμεηο, έλλνηεο, 
αληηθείκελα, γεγνλφηα, ηδέεο ή δηεξγαζίεο πνπ κέζα 
ζε ζπγθεθξηκέλν θείκελν έρνπλ κηα ηδηαίηεξε 
ζεκαζία. 
 

πξφγξακκα (ππνινγηζηΪ)  program  
Αθνινπζία εληνιψλ θαηάιιεισλ γηα επεμεξγαζία. Ζ 
επεμεξγαζία πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε κεηαθξαζηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο γηα λα πξνεηνηκάζεη ην πξφγξακκα 
γηα εθηέιεζε, θαζψο θαη ηελ ίδηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 
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πξνγξακκαηηζκφο  programming  
Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο πξνγξακκάησλ ππνιν-
γηζηή. 
 

πξνγξακκαηηζηΪο   programmer  
Πξφζσπν ππεχζπλν γηα ην ζρεδηαζκφ, εγγξαθή, 
έιεγρν, δηφξζσζε, ζπληήξεζε θαη ηεθκεξίσζε ελφο 
πξνγξάκκαηνο. 
 

πξνδηαγξαθΪ πξνγξΨκκαηνο program specification  
Σεθκήξην πνπ πεξηγξάθεη ηε δνκή θαη ιεηηνπξγίεο 
ελφο πξνγξάκκαηνο κε επαξθή ιεπηνκέξεηα, ψζηε 
λα επηηξέπεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη λα δηεπθνιχλεη 
ηε ζπληήξεζε. 
 

πξνζΨξηεζε  append 
Πξνζζήθε ζηνηρείσλ ζην ηέινο κηαο δνκήο 
δεδνκέλσλ 
 

πξνζΩγγηζε απφ θΨησ πξνο ηα πΨλσ 

bottom-up approach  
Πξνζέγγηζε ζην ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ ε νπνία 
αξρίδεη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ βαζηθψλ ζπλαι-
ιαγψλ θαη αλαγθψλ ζε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ 
θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ νινθιήξσζε ηνπο ζε φια θαη 
πςειφηεξν επίπεδν. 
 

πξνζπΩιαζε  access  
Πξφζβαζε ζε δεδνκέλα κε ζθνπφ ηελ αλάγλσζε ή 
κεηαθίλεζε δεδνκέλσλ ή εληνιψλ. 
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ζεκεΫν δηαθνπΪο  breakpoint  
Έλα ζεκείν ζε έλα πξφγξακκα ζην νπνίν ζηακαηάεη 
ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 

ζηαζεξΨ  constant  
Γισζζηθφ αληηθείκελν πνπ παίξλεη κφλν κηα εηδηθή 
ηηκή. 
 

ζηνΫβα  stack  
Γνκή δεδνκέλσλ κε έλα άθξν ζηελ νπνία ην ηειεπ-
ηαίν ζηνηρείν πνπ εηζάγεηαη είλαη θαη ην πξψην πνπ 
κπνξεί λα εμαρζεί. 
 

ζηνηρεηνζεηξΨ  string  
Γξακκηθή αθνινπζία ζηνηρείσλ φπσο ραξαθηήξεο, 
δπαδηθά ςεθία ή άιια θπζηθά ζηνηρεία. 
 

ζπγρψλεπζε  merging  
Ζ δηαδηθαζία ζπλδπαζκνχ δχν ηαμηλνκεκέλσλ ζπλφ-
ισλ δεδνκέλσλ γηα ηελ παξαγσγή ελφο ηαμηλνκε-
κέλνπ ζπλφινπ. 
 

ζπκβΨλ  
Βι. γεγνλφο 
 

ζπκβνιηθΪ γιψζζα  assembly language  
Γιψζζα ρακεινχ επηπέδνπ εμαξηψκελε απφ ην 
πιηθφ θαη ε νπνία έρεη άκεζε αληηζηνηρία κε ηε 
γιψζζα κεραλήο. Απνηειεί ζπκβνιηθή αλαπα-
ξάζηαζε ηνπ δπαδηθνχ θψδηθα ηεο γιψζζαο 
κεραλήο θαη ρξεηάδεηαη ζπκβνινκεηάθξαζε. 
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ζπκβνινκεηαθξαζηΪο  assembler Πξφγξακκα πνπ 
κεηαθξάδεη ζπκβνιηθή γιψζζα ζε γιψζζα κεραλήο 
ηνπ δεδνκέλνπ ππνινγηζηή. 
 

ζπλζΪθε  condition  
Μηα έθθξαζε ζε πξφγξακκα ή δηαδηθαζία πνπ 
κπνξεί λα εθηηκεζεί είηε σο αιεζήο είηε σο ςεπδήο, 
φηαλ εθηειείηαη ην πξφγξακκα ή ε δηαδηθαζία. 
 

ζθΨικα  bug  
Λάζνο ή ειάηησκα πξνγξάκκαηνο. 
 

ζρεδΫαζε πξνγξΨκκαηνο  program design  
Σα βήκαηα πνπ αλαγλσξίδνπλ ηνπο πφξνπο πιηθνχ 
θαη ινγηζκηθνχ πνπ απαηηνχληαη απφ ην πξφγξακκα. 
Ζ ζρεδίαζε πξνγξάκκαηνο πξνζδηνξίδεη ηε ινγηθή 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην πξφγξακκα. 
 

ηαμηλφκεζε  sorting  
Ζ δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ 
ζε κηα δνκή δεδνκέλσλ κε αχμνπζα ή θζίλνπζα 
ζεηξά. 
 

ηεθκεξΫσζε πξνγξΨκκαηνο program documentation  
Έγγξαθα ή άιια κέζα πνπ παξέρνπλ ηελ πεξηγξαθή 
ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 

ΡειεζηΩνο  operand  
Μηα νληφηεηα ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη κηα πξάμε. 
 

ΡειεζηΪο  operator  
χκβνιν πνπ παξηζηάλεη ηε θχζε κηαο πξάμεο πνπ 
πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί. 
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ηερλεηΪ λνεκνζχλε artificial intelligence   
Πξνζπάζεηεο ψζηε λα θαηαζηεί ν ππνινγηζηήο 
ηθαλφο γηα ιεηηνπξγίεο πνπ απνδίδνληαη ζε 
αλζξψπηλε λνεκνζχλε. 
 

ππνπξφγξακκα  subprogram  
Έλα πξφγξακκα θαινχκελν απφ άιιν πξφγξακκα, 
ζε αληίζεζε κε έλα θχξην πξφγξακκα. 
 

θπζηθΪ γιψζζα  natural language  
Γιψζζα νη θαλφλεο ηεο νπνίαο βαζίδνληαη ζηελ ηξέ-
ρνπζα ρξήζε, ρσξίο λα είλαη απζηεξά πξνδηαγε-
γξακκέλνη. 
 

θψιηαζκα  nesting  
Ζ έλζεζε βξφρνπ ή ππνξνπηηλψλ κέζα ζε άιινπο 
βξφρνπο ή ππνξνπηίλεο. 
 

ςεπδνθψδηθαο  pseudocode  
Σξφπνο απνηχπσζεο αιγνξίζκσλ κε ρξήζε πξνθα-
ζνξηζκέλσλ ιέμεσλ θιεηδηψλ. 
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Αγγινειιεληθφ ιεμηθφ φξσλ 
 

a posteriori εθ ησλ πζηέξσλ 

a priori εθ ησλ πξνηέξσλ 

abstraction αθαίξεζε (λνεηηθή) 

access πξνζπέιαζε 

accessing δηαδηθαζία πξνζπέιαζεο 

accidence ηππηθφ, ηππνινγηθφ 

accuracy νξζφηεηα 

activation ελεξγνπνίεζε 

actual πξαγκαηηθφο 

aid βνήζεηα 

algorithm αιγφξηζκνο 

alignment επζπγξάκκηζε, ζηνίρηζε 

alphanumeric αιθαξηζκεηηθφ 

alteration ελαιιαγή, κεηαηξνπή, 
ηξνπνπνίεζε 

ambersand ζχκβνιν & 

ambiguious δηθopoχκεvoο, αζαθήο 

ambiguity αζάθεηα 

analysis αλάιπζε 

analyst αλαιπηήο 

analytic αλαιπηηθφο 

animation θίλεζε 

annotation ζρφιην 

append πξνζάξηεζε 

application εθαξκνγή 

approximate πξνζεγγηζηηθφο 

argument φξηζκα 

array πίλαθαο 

artificial intelligence ηερλεηή λνεκνζχλε 

assembler ζπκβνινκεηαθξαζηήο 

assembly language ζπκβνιηθή γιψζζα 
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assignement εθρψξεζε 

at sign ζχκβνιν @ 

attribute ηδηνραξαθηεξηζηηθφ 

authentication επαιήζεπζε αθεξαηφηεηαο 
(δεδνκέλσλ) 

authoring languages γιψζζεο ζπγγξαθήο 

automation απηνκαηηζκφο 

auxiliary βνεζεηηθφο 

background παξαζθήλην, ππφβαζξν 

backslash αλάπνδε θάζεηνο \ 

backtracking νπηζζνδξφκεζε 

backup εθεδξεία 

bar chart ξαβδνδηάγξακκα 

bell ερεηηθφ ζήκα, θνπδνχλη 

benchmark δνθηκή επηδφζεσλ 

beta test έιεγρνο βήηα 

blank (character) ραξαθηήξαο θελνχ 

blinking αλαβφζβεκα 

block νκάδα 

bookmark θαηαρσξψ ζεκάδη 

boolean (data tγpe) ινγηθφο ηχπνο δεδνκέλνπ 

box πιαίζην 

braces άγθηζηξα {} 

brackets ηεηξαγσληθά άγθηζηξα[] 

break δηαθνπή 

break key πιήθηξν δηαθνπήο 

breakpoint ζεκείν δηαθνπήο 

browse μεθπιιίδσ, θπιινκεηξψ 

bubblesort ηαμηλφκεζε θπζαιίδαο 

bug ζθάικα 

build-in functions ελζσκαησκέλεο 
ζπλαξηήζεηο 
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business applications επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο 

button θνπκπί 

call θιήζε 

call-by-reference θιήζε δη' αλαθνξάο 

call-by-value θιήζε δηά ηηκήο 

cancel αθχξσζε 

caret ζχκβνιν ^ 

carriage return 
character 

ραξαθηήξαο επηζηξνθήο 

catalog θαηάινγνο 

cell θχηηαξν, θειί 

certification πηζηνπνίεζε 

character code θψδηθαο ραξαθηήξσλ 

character set ζχλνιν ραξαθηήξσλ 

chart δηάγξακκα 

character ραξαθηήξαο 

check digit ςεθίν ειέγρνπ 

check sum άζξνηζκα ειέγρνπ 

checking έιεγρνο 

choice επηινγή 

class θιάζε, ηάμε 

clear θαζαξίδσ 

client πειάηεο 

clipping ςαιίδηζε 

code θψδηθαο 

coding θσδηθνπνίεζε 

collate δηαηαμηλνκψ 

colon ραξαθηήξαο : 

column ζηήιε 

combination ζπλδπαζκφο 

combining ζπλέλσζε, ζπλδπαζκφο 

comma θφκκα 
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command εληνιή, δηαηαγή 

command driven θαζνδεγνχκελν απφ 
εληνιέο 

command language γιψζζα εληνιψλ 

command line γξακκή εληνιψλ 

comment ζρφιην 

compact ζχκππθλνο 

compare ζπγθξίλσ 

compatibility ζπκβαηφηεηα 

compatible ζπκβαηφο 

compilation κεηαγιψηηηζε 

compiler κεηαγισηηηζηήο 

computability δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ 

computational ππνινγηζηηθφο 

computational 
complexity 

ππνινγηζηηθή 
πνιππινθφηεηα 

computer instruction 
set 

ζχλνιν εληνιψλ 
ππνινγηζηή 

computer science επηζηήκε ππνινγηζηψλ 

concatenation ζπλαιχζζσζε 

concept έλλνηα 

conception ηδέα, ζχιιεςε 

conceptual ελλνηνινγηθφο 

condition ζπλζήθε 

conditional branch δηαθιάδσζε ππφ ζπλζήθε 

conjuction ηνκή, ζχδεπμε, πξάμε ΚΑΗ, 
ινγηθφο πνι/ζκφο 

constant ζηαζεξά 

constraint πεξηνξηζκφο 

consultant ζχκβνπινο 

context ζπκθξαδφκελα 

continue ζπλερίδσ 

control character ραξαθηήξαο ειέγρνπ 
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control point ζεκείν ειέγρνπ 

control variable κεηαβιεηή ειέγρνπ 

convention ζχκβαζε 

conversational δηαινγηθφο 

conversion κεηαηξνπή 

copying αληηγξαθή 

correction δηφξζσζε 

counter απαξηζκεηήο, κεηξεηήο 

create δεκηνπξγψ 

cursor δξνκέαο 

customer πειάηεο 

cut θφβσ, απνθνπή 

cut-and-paste απνθνπή θαη ζπγθφιιεζε 

data δεδνκέλα 

data base βάζε δεδνκέλσλ 

data capture ζπιινγή δεδνκέλσλ 

data compression ζπκπίεζε δεδνκέλσλ 

data definition νξηζκφο δεδνκέλσλ 

data entry εηζαγσγή δεδνκέλσλ 

data flow ξνή δεδνκέλσλ 

data processing επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

data structure δνκή δεδνκέλσλ 

data type ηφπνο δεδνκέλνπ 

date εκεξνκελία 

debugger εθζθαικαησηήο, 
δηνξζσηήο 

debugging εθζθαικάησζε 

decision απφθαζε 

declaration δήισζε 

decrement ειάηησζε 

default πξνηεξφηηκνο 

default value πξνηεξνηηκή 
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definiteness θαζνξηζηηθφηεηα 

definition νξηζκφο 

delete εμαιείθσ, δηαγξάθσ 

deletion δηαγξαθή 

delimiter δηαρσξηζηήο 

demo (demostration) επίδεημε 

design ζρεδίαζε 

development αλάπηπμε 

diagnostics δηαγλσζηηθά (κελχκαηα) 

diagram δηάγξακκα 

diagramming 
technique 

δηαγξακκαηηθή ηερληθή 

digit ςεθίν 

digital ςεθηαθφο 

dimension δηάζηαζε 

directive νδεγία 

directory επξεηήξην 

discrete δηάθξηηνο 

disjunction δηάδεπμε, ινγηθή 
πξφζζεζε,πξάμε Ή 

display oπηηθή παξνπζίαζε 

divide and conquer δηαίξεη θαη βαζίιεπε 

document έγγξαθν, ηεθκήξην 

documentation ηεθκεξίσζε 

down load κεηαθνξηψλσ 

dummy instruction πιαζκαηηθή εληνιή 

dump απνηππψλσ 

duplicate αλαπαξάγσ 

dyadic operation δηηειήο πξάμε 

dynamic δπλακηθφο 

editing ζχληαμε πξνγξακκάησλ, 
δεδνκέλσλ) 

editor ζπληάθηεο 
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effectiveness απνηειεζκαηηθφηεηα 

efficiency απνδνηηθφηεηα, ηθαλφηεηα 

element ζηνηρείν, κέινο (ζπλφινπ) 

embedding ελζσκάησζε 

empirical εκπεηξηθφο 

emulation εμνκνίσζε 

encapsulation ελζπιάθσζε 

enhancements βειηηψζεηο, επαπμήζεηο 

entity νληφηεηα 

entry είζνδνο, εηζαγσγή 
δεδνκέλσλ 

environment πεξηβάιινλ 

equal ίζνο 

equation εμίζσζε 

equivalence ηζνδπλακία 

erase ζβήλσ 

error ζθάικα 

error trapping παγίδεπζε ζθάικαηνο 

escape δηαθπγή 

evaluation αμηνιφγεζε, απνηίκεζε 

even δπγφο, άξηηνο 

event γεγνλφο, ζπκβάλ 

exclusion απνθιεηζκφο 

executable εθηειέζηκνο 

execution εθηέιεζε 

exit έμνδνο 

expandability επεθηαζηκφηεηα 

exponent εθζέηεο 

expression έθθξαζε 

factorial παξαγνληηθφ 

failure απνηπρία, αζηνρία 

false ςεπδήο 
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fault ειάηησκα, ζθάικα 

feature ραξαθηεξηζηηθφ 

feed ηξνθνδφηεζε 

feedback αλαηξνθνδφηεζε, 
αλάδξαζε 

field πεδίν 

file αξρείν 

finiteness πεξαηφηεηα 

flag ζεκαία, ελδείθηεο 

flow chart δηάγξακκα ξνήο 

font γξακκαηνζεηξά 

foreground πξνζθήλην 

form έληππν, κνξθή, ζρήκα, 
ηχπνο 

formal ηππηθφο 

format κνξθφηππν 

formatting κνξθνηχπεζε 

free text ειεχζεξν θείκελν 

function ζπλάξηεζε 

global θαζνιηθφο 

graph γξάθνο 

greedy method άπιεζηε κέζνδνο 

hardware πιηθφ 

heap ζσξφο 

help βνήζεηα 

heuristic επξηζηηθφο 

hyphen παχια 

hyphenation πθεληζκφο, ζπιιαβηζκφο 

icon εηθνλίδην 

identifier αλαγλσξηζηηθφ 
(ηαπηφηεηαο) 

ignore αγλνψ 

image εηθφλα, είδσιν 
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immediate άκεζνο 

implication ζπλεπαγσγή 

implicit ελλooχκεvoο, αθαλήο 

implied ππνλννχκελνο 

improvement βειηίσζε 

incompatibility αζπκβαηφηεηα 

indent εζνρή 

index δείθηεο 

infinite lννξ αηέξκνλαο βξφρνο 

information πιεξνθνξία 

information 
processing 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ 

inheritance θιεξνλνκηθφηεηα 

input είζνδνο 

insertion εηζαγσγή, παξεκβνιή 

installation εγθαηάζηαζε 

instance ζηηγκηφηππν 

instruction εληνιή 

integer αθέξαηνο 

interaction αιιειεπίδξαζε 

interactive δηαινγηθφο 

interface δηεπαθή 

interpreter δηεξκελεπηήο 

interrupt δηαθνπή 

intractable δπζρείξηζηνο 

intricic εζψηεξνο, ελππάξρσλ, 
εγγελήο 

inverse αληίζηξνθνο 

italics πιάγηνη ραξαθηήξεο 

item ζηνηρείν δεδνκέλνπ 

iteration επαλάιεςε 

job εξγαζία 
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join ελψλσ, ζπλδέσ, έλσζε 

jump άικα 

justification ζηνίρηζε 

key θιεηδί 

keyword ιέμε θιεηδί 

label εηηθέηα 

landscape ηνπίν 

library βηβιηνζήθε 

licence άδεηα 

life cycle θχθινο δσήο 

link ζχλδεζκνο, ζχλδεζε, δεχμε 

linked list ζπλεδεπγκέλε ιίζηα 

linker ζπvδέηεο 

linking δηαζχλδεζε 

list ιίζηα 

listing παξάζεζε, θαηαινγξάθεζε 

literal θπξηνιεθηηθή ζηαζεξά 

loader θνξησηήο 

local ηνπηθφο 

logic ινγηθή 

logical ινγηθφο 

loop βξφρνο 

machine language γιψζζα κεραλήο 

macro (instruction) καθξνεληνιή 

main program θχξην πξφγξακκα 

maintenance ζπληήξεζε 

manipulation ρεηξηζκφο 

manual εγρεηξίδην, ρεηξνθίλεηνο 

map απεηθφληζε 

mark ζεκάδη 

mask κάζθα 

matching ηαίξηαζκα, ηαχηηζε 
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matrix κήηξα 

menu θαηάινγνο επηινγψλ, 
κελνχ 

merging ζπγρψλεπζε 

mirroring θαζξεπηηζκφο 

mode θαηάζηαζε, ηξφπνο 

modify ηpoπoπoηψ, κεηαβάισ 

modular δνκνζηνηρεησηφο, 
ηκεκαηηθφο 

module δoκoζηoηρείo, δνκηθή 
ελφηεηαο 

monadic operation κνλνηειήο πξάμε 

monitor κελχηνξαο, παξαθνινπζψ 

move κεηαθηλψ 

multimedia πνιπκέζα 

natural language θπζηθή γιψζζα 

negation άξλεζε, ινγηθή 
αληηζηξνθή, πξάμε ΟΥΗ 

nested εκθσιεπκέλνο 

nesting θψιηαζκα 

nomenclature νλνκαηνινγία 

numeric αξηζκεηηθφο 

object αληηθείκελν 

object driven νδεγνχκελνο απφ ην 
γεγνλφο 

object oriented αvηηθεηκεvoζηpαθήο 

odd κνλφο, πεξηηηφο 

office γξαθείν 

office automation απηνκαηηζκφο γξαθείνπ 

O-notation ζπκβνιηζκφο Ο 

operand ηειεζηένο 

operation πξάμε 

operator ηειεζηήο, ρεηξηζηήο 
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optimal άξηζηνο 

option επηινγή 

optional πξναηξεηηθφο 

order δηάηαμε 

ordering δηάηαμε 

output έμνδνο, έμνδνο δεδνκέλσλ 

overflow ππεξρείιηζε 

overlay επηθαιχπησ 

package παθέην 

parameter παξάκεηξνο 

parity ηζνηηκία 

parsing ζπληαθηηθή αλάιπζε 

password ζχλζεκα 

paste θνιιψ, ζπγθνιιψ 

patch δηνξζψλσ πξφρεηξα 

pattern ζρεκαηνκνξθή 

performance επίδνζε 

permission δηθαίσκα 

permutation κεηάζεζε 

planning ζρεδηαζκφο, 
πξνγξακκαηηζκφο (έξγσλ) 

platform πιαηθφξκα, ππνδνκή 

pointer δείθηεο 

polymorphism πνιπκνξθηζκφο 

polynomial πνιπσλπκηθφο 

pop απψζεζε 

portability θνξεηφηεηα 

portrait πνξηξέην 

precision αθξίβεηα 

primary key πξσηεχνλ θιεηδί 

print ηππψλσ, εθηππψλσ 

procedure δηαδηθαζία 
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processing επεμεξγαζία 

program πξφγξακκα 

prompt πξνηξνπή 

property ηδηφηεηα 

pseudocode ςεπδνθψδηθαο 

pull down menu θαηαθφξπθνο πίλαθαο 
επηινγψλ 

push ψζεζε 

quantity πνζφηεηα 

queue νπξά 

quit εγθαηαιείπσ, αθήλσ 

quotation mark δηπιά εηζαγσγηθά 

radian αθηίλην 

rank ηάμε 

read δηαβάδσ 

ready έηνηκνο 

real πξαγκαηηθφο 

record εγγξαθή 

recursion αλαδξνκή 

reference αλαθνξά, παξαπνκπή 

relation ζρέζε 

relative ζρεηηθφο 

release έθδνζε (ινγηζκηθνχ) 

reliability αμηνπηζηία 

replica αληίγξαθν 

reply απαληψ 

report αλαθνξά, έθζεζε, 
θαηάζηαζε (εθηππσηή) 

requirement απαίηεζε 

rerun επαλεθηέιεζε 

reserved δεζκεπκέλνο 

reserved word δεζκεπκέλε ιέμε 
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restart επαλεθθίλεζε 

retrieval αλάθηεζε 

return επηζηξνθή 

row γξακκή, ζεηξά 

rule θαλφλαο 

run εθηέιεζε 

save θπιάζζσ 

SCALAR βαζκσηφο, κνλφκεηξνο 

score εκβέιεηα 

scroll bar ξάβδνο θχιηζεο 

scrolling θχιηζε 

searching αλαδήηεζε 

secondary key δεπηεξεχνλ θιεηδί 

semantics ζεκαζηνινγία 

separation δηαρσξηζκφο 

sequence αθνινπζία, δηαδνρή, ζεηξά 

sequential αθνινπζηαθφο 

serial ζεηξηαθφο 

set ζχλνιν 

shift νιίζζεζε, κεηαηφπηζε 

simulation πξνζνκνίσζε 

software ινγηζκηθφ 

sorting ηαμηλφκεζε 

source πεγή 

space complexity πoιππιoθφηεηα ρψξνπ 

specification πξνδηαγξαθή 

SQL (Structure Query 
Language) 

δνκεκέλε γιψζζα 
εξσηναπαληήζεσλ 

stack ζηνίβα 

standardization ηππνπνίεζε 

statement εληνιή, πξφηαζε 
(πξνγξάκκαηνο) 
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static ζηαηηθφο 

status θαηάζηαζε 

step βήκα 

straight exchange sort ηαμηλφκεζε επζείαο 
αληαιιαγήο 

string ζηνηρεηνζεηξά 

structural δνκεκέλνο 

structure 
programming 

δνκεκέλνο 
πξνγξακκαηηζκφο 

subprogram ππνπξφγξακκα 

subroutine ππνξνπηίλα 

sum άζξνηζκα 

syntax ζπληαθηηθφ 

table πίλαθαο 

testing δνθηκή 

text θείκελν 

time complexity ρξνληθή πνιππινθφηεηα 

tool εξγαιείν 

toolbar γξακκή εξγαιείσλ 

toolbox εξγαιεηνζήθε 

tracing ηρλειάηεζε 

transform κεηαζρεκαηίδσ 

translate κεηαθξάδσ, κεηαθέξσ 

translator κεηαθξαζηήο 

trapping παγίδεπζε 

tree δέλδξν 

trial δνθηκή 

unary κνλαδηαίνο, κνλνηειήο 

unconditional jump άικα ρσξίο ζπλζήθε 

underflow ππνρείιηζε 

underscore ραξαθηήξαο _ 

undo αλαηξέπσ 
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update ελεκεξψλσ 

upgrade αλαβάζκηζε 

user ρξήζηεο 

utility program βνεζεηηθφ πξφγξακκα 

validation επηθχξσζε 

variable κεηαβιεηή 

verification επαιήζεπζε 

verify επαιεζεχσ 

version εθδνρή, παξαιιαγή, 
έθδνζε 

virus ηφο 

visual νπηηθφο 

watchpoint ζεκείν παξαηήξεζεο 

window παξάζπξν 

write γξάθσ 
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ΔπξεηΪξην 

al Khowarizmi 33 

ALGOL 109 

Allen P 109 

BASIC 109 

Bolzano 81 

Clipper 112 

COBOL 108 

dBASE 112 

Dijkstra E 117 

Fibonacci 70 

FIFO 61,62 

FORTRAN 107,108 

Gates B 109 

GOTO 118 

HIPO 258 

Hopper G.M 108 

JAVA 111 

Kemeny G 109 
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Kurtz T. 109 

LIFO 60,62 

LISP 109,110 

LOGO 110 

ΝΡ-πιήξεο πξφβιεκα 100 

OCCAM 120 

Papert S 110 

PASCAL 110 

PROLOG 109 

Ritchie D. 111 

SMALTALK 196 

SQL 113 

VTOC 258 

Wirth N. 57,110 

A 
 

αθνινπζία 36 

αιγνξηζκηθή γιψζζα 114 

αιγφξηζκνο 33 

αιθάβεην 115,127 
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άκεζε εθηέιεζε 237 

αλαδξνκή 67,184 

αλαδήηεζε 63 

αλάιπζε πξνβιήκαηνο 25,77 

αλάιπζε-ζρεδίαζε 262 

αληηθείκελν 194 

αληηθείκελν πξφγξακκα 121 

αληηθεηκελνζηξαθήο 
πξνγξακκαηηζκφο 

111,119,193 

αμηνιφγεζε 243 

αμηνπηζηία 249 

άπιεζηε κέζνδνο 84 

απιφηεηα 243 

απφ επάλσ πξνο ηα θάησ 80 

απφ θάησ πξνο ηα επάλσ 82 

απνδνηηθφηεηα 91 

απνηειεζκαηηθφηεηα 33 

απψζεζε 61 

αξηζκεηηθφο ηειεζηήο 131 
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αξηζκνί Fibonacci 70 

αξρείν δεδνκέλσλ 66 

αθεξεκέλνο ηχπνο 197 

Β 
 

βήκα πξνο βήκα εθηέιεζε 236 

βηβιηνζήθε 121 

βξφρνο 45 

Γ 
 

γεγνλφο 198 

γιψζζα 4εο γεληάο 113 

- εξσηνααπαληήζεσλ 114 

- κεραλήο 106 

- πςεινχ επηπέδνπ 107 

- ρακεινχ επηπέδνπ 106 

γξακκαηηθή 115 

γξαθηθφ πεξηβάιινλ 207 

γξάθνο 73 

Γ 
 

δεδνκέλα 19 
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δείθηεο 58,71,155 

δέλδξν 72 

δηάγξακκα ξνήο 36 

δηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε 20 

δηαγξακκαηηθή ηερληθή 35 

δηαδηθαζηαθή γιψζζα 114 

δηαδηθαζίεο 175 

δηαίξεη θαη βαζίιεπε 80 

δηαζχλδεζε 210 

δηεπαθή ρξήζηε 201,217 

δηεξκελεπηήο 120 

δηεχζπλζε επηζηξνθήο 182 

δνκή δεδνκέλσλ 55 

δνκή πξνβιήκαηνο 19 

δνκή πξνγξάκκαηνο 134 

δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκφο 110,117 

δπαδηθή αλαδήηεζε 80 

δπλακηθή δνκή δεδνκέλσλ 72 
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δπλακηθφο πξνγξακκαηηζκφο 82 

Δ 
 

εγγξαθή 66 

είζνδνο 33,133 

έθδνζε ινγηζκηθνχ 260 

εθζθαικάησζε 235 

εθηειέζηκν πξφγξακκα 121 

έθθξαζε 37,131 

έθθξαζε ειέγρνπ 235 

εθρψξεζε 132 

έιεγρνο 262 

ειεχζεξν θείκελν 35 

εκβέιεηα 182 

εκθσιεπκέλε δηαδηθαζία 42 

ελζπιάθσζε 197 

ελζσκάησζε 211 

έμνδνο 33,133 

επαλάιεςε 44,145 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 19 
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επίδνζε αιγνξίζκνπ 89 

επηινγή 38,139 

Δξαηνζζέλεο 33 

επειημία 246 

Δπθιείδεο 33,68 

επξηζηηθφο αιγφξηζκνο 101 

Η 
 

ηδηφηεηα 196 

ηεξαξρία 132 

ηεξαξρηθή ζρεδίαζε 116 

ηζηνξηθφ 236 

ηρλειάηεζε 236 

Κ 
 

θαζνξηζκφο απαηηήζεσλ 21 

θαζνξηζηηθφηεηα 33 

θαηαλφεζε πξνβιήκαηνο 17 

θιάζε 196 

θιεηδί 66 

θιεξνλνκηθφηεηα 197 
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θχθινο δσήο 260 

θσδηθνπνίεζε 35 

Λ 
 

ιάζε 233 

ιεμηιφγην 115 

ιίζηα 71 

ινγηθά ιάζε 234 

ινγηθή έθθξαζε 139 

Μ 
 

κέγηζηνο θνηλφο δηαηξέηεο 68 

κέζνδνο 195 

κέζνδνο δηρνηφκεζεο 81 

κελνχ επηινγψλ 208 

κεηαβιεηή 37, 129 

κεηαγισηηηζηήο 120 

κεηαθεξζηκφηεηα 113 

κε πνιπσλπκηθφο αιγφξηζκνο 100 

Ο 
 

νδεγνχκελνο απφ ην γεγνλφο 
πξνγξακκαηηζκφο 

112, 198 
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νιίζζεζε 48 

νλφκαηα 129 

νπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο 112 

νξζφηεηα 92 

νπξά 61 

Π 
 

παξαγνληηθφ 68, 185 

παξάιιεινο αιγφξηζκνο 99 

παξάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο 120 

παξάκεηξνη 174 

πεδίν 66 

πεξαηφηεηα 33 

πεγαίν πξφγξακκα 121 

πίλαθαο 58, 155 

πίλαθαο ASCII 266 

πιεξνθνξία 19, 55 

πνιπκνξθηζκφο 197 

πνιππινθφηεηα 95 

πνιπσλπκηθφο αιγφξηζκνο 99 
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πξαγκαηηθέο παξάκεηξνη 180 

πξφβιεκα 15 

πξφβιεκα έηνπο 2000 16, 234, 257 

πξνβιήκαηα αδφκεηα 26 

- άιπηα 26 

- αλνηθηά 25 

- απφθαζεο 26 

- βειηηζηνπνίεζεο 27 

- δνκεκέλα 26 

- δπζρείξηζηα 100 

- επηιχζηκα 25 

- εκηδνκεκέλα 26 

- ππνινγηζηηθά 27 

πξφγξακκα 105 

πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ 120 

πξνζεγγηζηηθφο αιγφξηζκνο 100 

 
 

ζεηξηαθή αλαδήηεζε 63 

ζεκαζηνινγία 115 
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ζεκείν δηαθνπήο 236 

ζηαζεξά 37, 128 

ζηαζκηθή κέζε ηηκή 63 

ζηαηηθή δνκή 58 

ζηνίβα 60, 182, 187 

ζπκβνιηθή γιψζζα 106 

ζπκβνιηζκφο Ο 95 

ζπκβνινκεηαθξαζηήο 106 

ζπλαξηήζεηο 131, 175 

ζπλαξηεζηαθή γιψζζα 114 

ζπλδέηεο 121 

ζχλζεηε έθθξαζε 133 

ζπληάθηεο 122 

ζπληαθηηθφ 115 

ζπληήξεζε 263 

Σ 
 

ηαμηλφκεζε 65 

ηαμηλφκεζε θπζαιίδαο 67 

ηαρχηεηα 253 
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ηεθκεξίσζε 255 

ηειεζηένο 37 

ηειεζηήο 37 

ηερλεηή γιψζζα 115 

ηκεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο 116, 171 

ηππηθέο παξάκεηξνη 180 

ηππηθφηεηα 243 

ηχπνη δεδνκέλσλ 128 

ηππνινγηθφ 115 

Τ 
 

πινπνίεζε 262 

ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα 99 

ππνπξφγξακκα 173 

Φ 
 

θνξησηήο 121 

θπζηθή γιψζζα 35,115 

Φ 
 

ςεπδνγιψζζα 49 

ςεθίν ειέγρνπ 255 
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Χ 
 

ψζεζε Κ 61 
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Βάζεη ηνπ λ. 3966/2011 ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ 
Γεκνηηθνχ, ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ Λπθείνπ, ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη 
ησλ ΔΠΑ.. ηππψλνληαη απφ ην ΗΣΤΔ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ θαη 
δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκφζηα ρνιεία. Σα βηβιία 
κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ θέξνπλ ζηε 
δεμηά θάησ γσλία ηνπ εκπξνζζφθπιινπ έλδεημε 
«ΓIΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ». Κάζε αληίηππν πνπ 
δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε θαη δελ θέξεη ηελ παξαπάλσ 
έλδεημε ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο δηψθεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ 1129 
ηεο 15/21 Μαξηίνπ 1946 (ΦΔΚ 1946, 108, Α'). 
 
Απαγνξεχεηαη ε αλαπαξαγσγή νπνηνπδήπνηε ηκήκα-
ηνο απηνχ ηνπ βηβιίνπ, πνπ θαιχπηεηαη απφ δηθαηψκαηα 
(copyright), ή ε ρξήζε ηνπ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, 
ρσξίο ηε γξαπηή άδεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ / IΣΤΔ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ. 
 
 


