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2.4.1 Δομι ακολουκίασ 
 
Τταν για τθν εκτζλεςθ ενόσ αλγορίκμου απαιτείται ςειριακι εκτζλεςθ εντολϊν. 
Ραράδειγμα : Ανάγνωςθ και εκτφπωςθ ακροίςματοσ  αρικμϊν. 

ΑΛΓΟΛΚΜΟΣ ΛΟΓΛΚΟ ΔΛΑΓΑΜΜΑ 

Αλγόρικμοσ Υαράδειγμα 
Διάβαςε α, β 
άκροιςμα ← α + β 
Εκτφπωςε άκροιςμα  

Τζλοσ Υαράδειγμα 

 
Σχολιαςμόσ διαγράμματοσ ροισ:   
    

 Σι εντολζσ εκτελοφνται ςειριακά με τθ φορά των βελϊν. 

 Υάντοτε κα υπάρχει μία ζλλειψθ για αρχι και μία για τζλοσ. 

 Σι εντολζσ Ειςόδου και Εξόδου ςε πλάγιο παραλλθλόγραμμο. 

 Σι εντολζσ πράξεων –υπολογιςμϊν ( εκχωριςεισ ) ςε ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο. 
 

Σχολιαςμόσ ψευδοκϊδικα: 
 

 Σι εντολζσ εκτελοφνται ςειριακά όπωσ παρατίκενται ςτον αλγόρικμο.    
 Χτθν αρχι του αλγορίκμου πραγματοποιείται θ είςοδοσ των δεδομζνων και τελευταία 

ενζργεια είναι θ ζξοδοσ – εκτφπωςι τουσ.   
 Υάντοτε ξεκινάμε με τθ λζξθ Αλγόρικμοσ και ακολουκεί το όνομα του αλγορίκμου. Ψο 

όνομα ενόσ αλγορίκμου ακολουκεί τουσ ίδιουσ κανόνεσ με το όνομα μιασ μεταβλθτισ. 
Επιπλζον, δεν μπορεί να χρθςιμοποιείται ίδιο όνομα για μια μεταβλθτι και για τον 
αλγόρικμο. Αυτζσ οι λζξεισ κακϊσ και όλεσ όςεσ είναι ζντονα γραμμζνεσ καλοφνται 
δεςμευμζνεσ λζξεισ και δεν επιτρζπεται να παρουςιαςτοφν αλλιϊσ, οφτε να 
χρθςιμοποιθκοφν με λάκοσ τρόπο.  

 Για τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ τιμισ κάποιασ μεταβλθτισ πρζπει οπωςδιποτε να ζχει 
προθγθκεί εκχϊρθςθ τιμισ ςε αυτι τθ μεταβλθτι είτε με εντολι εκχϊρθςθσ Διάβαςε είτε 
με είςοδο δεδομζνων από το χριςτθ. Υιο πρακτικά, δεν μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε 
μια μεταβλθτι ςτο δεξί τμιμα μιασ εντολισ εκχϊρθςθσ ι ςε μια εκτφπωςθ αν 
προθγουμζνωσ δεν ζχει λάβει τιμι ςτον αλγόρικμο – αρχικοποίθςθ.    
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ΟΥΗ ΝΑΗ 

Εντολι 1 
… 
Εντολι N 
 

 Θ πρϊτθ ι οι πρϊτεσ εντολζσ πραγματοποιοφν είςοδο δεδομζνων. Αυτό μπορεί να γίνει με 
τθν εντολι Διάβαςε ακολουκοφμενθ από τα ονόματα μεταβλθτϊν ι με τθν εντολι 
Δεδομζνα (δεσ αλγόρικμο). 

 
Τταν θ εκφϊνθςθ αναφζρει ρθτϊσ τθν ανάγνωςθ των δεδομζνων από το χριςτθ τότε 
χρθςιμοποιείται θ εντολι Διάβαςε.  
 
Χε διαφορετικι περίπτωςθ π.χ. όταν θ εκφϊνθςθ αναφζρει «ζςτω μεταβλθτι Ν που περιζχει 
το πλικοσ αρικμϊν», τότε μποροφμε να ειςάγουμε τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ Ρ ςτον αλγόρικμό 
μασ με τθν εντολι Δεδομζνα. 
 
Τμοια για τθν ζξοδο και τισ εντολζσ Εκτφπωςε (για αποςτολι εκτφπωςθσ ςτον εκτυπωτι), 
Εμφάνιςε (για εμφάνιςθ των ςτοιχείων ςτθν οκόνθ) και τθσ εντολισ Αποτελζςματα.  
 

2.4.2 Δομι επιλογισ 
 
Υολλζσ φορζσ για να λυκεί ζνα πρόβλθμα πρζπει να ελεγχκεί αν ιςχφει κάποια ςυνκικθ. 
Θ γενικι ςφνταξθ τθσ δομισ επιλογισ είναι: 

 
 
 
 
Αν ςυνκικθ τότε 
       Εντολι 1 
       … 
       Εντολι N 
Τζλοσ_αν 

 

 

Ραράδειγμα: Ρα γραφεί αλγόρικμοσ που να διαβάηει ζναν αρικμό και να επιςτρζφει τθν απόλυτθ 
τιμι του. Σ ειςαγόμενοσ αρικμόσ ελζγχεται αν είναι κετικόσ ι αρνθτικόσ.  
Χτθν πρϊτθ περίπτωςθ δεν χρειάηεται να γίνει καμιά ενζργεια, ενϊ ςτθ δεφτερθ πρζπει να 
πολλαπλαςιαςτεί ο αρικμόσ με το –1 ϊςτε να γίνει κετικόσ. 

ΑΛΓΟΛΚΜΟΣ ΛΟΓΛΚΟ ΔΛΑΓΑΜΜΑ 

Αλγόρικμοσ Υαράδειγμα 
    Διάβαςε αρικμόσ 
    Αν αρικμόσ < 0 τότε 
            αρικμόσ ← αρικμόσ * (-1)  
    Τζλοσ_Αν 
    Εκτφπωςε αρικμόσ 
Τζλοσ Υαράδειγμα 

 

ςυνκικθ 
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