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Ειςαγωγή ςτον προγραμματιςμό 

Φύλλο εργαςίασ 

 

Προγραμματιςμόσ είναι θ διαδικαςία ςφνταξθσ οδθγιϊν για τθν επίλυςθ ενόσ 

προβλιματοσ από ζναν υπολογιςτι. Δθλαδι δίνουμε τισ οδθγίεσ ςε μια γλώςςα 

προγραμματιςμοφ, που κατανοεί ο υπολογιςτισ. Αυτζσ οι οδθγίεσ ονομάηονται εντολζσ και 

τισ ακολουκεί ο υπολογιςτισ. Με κατάλλθλο ςυνδυαςμό διαφόρων εντολϊν μποροφμε να 

επιλφςουμε προβλιματα με τθ βοικεια υπολογιςτι. 

Σο ςφνολο των εντολϊν ονομάηεται πρόγραμμα. Τπάρχουν διάφορεσ γλϊςςεσ 

προγραμματιςμοφ ςτισ οποίεσ μποροφμε να γράψουμε το ίδιο πρόγραμμα, π.χ. Pascal, 

Basic, Java, Python, κ.α. 

Για παράδειγμα, τα ακόλουκα προγράμματα επιτελοφν το ίδιο ζργο αλλά είναι γραμμζνα 

ςε διαφορετικζσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ  

Πρόγραμμα ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ 
Pascal 

Πρόγραμμα ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ 
Basic 

program rypoi; 
var 
no2,o3:real; 
begin 
 write (‘ΔΩΕ ΣΘΝ ΣΙΜΘ ΣΟΤ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΤ:’); 
 readln (no2); 
 write(‘ΔΩΕ ΣΘΝ ΣΙΜΘ ΣΟΤ ΟΗΟΝΣΟ: ‘);  
 readln (o3); 
 if (no2 > 700) or (o3 > 500) then 
  write(‘ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ ΤΨΘΛΟΙ ΡΤΠΟΙ’) 
 else if (no2 > 500) or (o3 > 300) then 
  write (‘ΠΟΛΤ ΤΨΘΛΟΙ ΡΤΠΟΙ ΕΚΣΑΚΣΑ ΜΕΣΡΑ’) 
 else if (no2 > 400) or (o3 > 250) then 
  write (‘ΠΡΟΟΧΘ ΤΨΘΛΟΙ ΡΤΠΟΙ’) 
 else 
  write (‘ Ρφποι μζςα ςτα όρια’) 
 end 
end. 

‘ rypoi 
INPUT “NO2=”, NO2 
INPUT “O3=”, O3 
IF NO2 > 700 OR O3 > 500 THEN 
 PRINT “’ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ ΤΨΘΛΟΙ ΡΤΠΟΙ” 
ELSEIF NO2 > 500 OR O3 > 300 THEN 
 PRINT “’ΠΟΛΤ ΤΨΘΛΟΙ ΡΤΠΟΙ ΕΚΣΑΚΣΑ ΜΕΣΡΑ2" 
ELSEIF NO2 > 400 OR O3 > 250 THEN 
 PRINT “’ΠΡΟΟΧΘ ΤΨΘΛΟΙ ΡΤΠΟΙ" 
ELSE 
 PRINT “’Ρφποι μζςα ςτα όρια’” 
END IF 
END 

 

Παρατθριςτε τα πιο πάνω προγράμματα. Περιζχουν εντολζσ ςτα Αγγλικά για το τι πρζπει 

να κάνει ο υπολογιςτισ. Ο υπολογιςτισ κατανοεί αυτζσ τισ εντολζσ και τισ εκτελεί 

παράγοντασ τα κατάλλθλα αποτελζςματα. 

Ζνα πρόγραμμα το γράφουμε ςε ζνα ςυντάκτη, δθλαδι μια εφαρμογι υπολογιςτι που μασ 

επιτρζπει να γράψουμε το πρόγραμμα για να το εκτελζςει ο υπολογιςτισ. 

Δραςτηριότητεσ 

Επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα http://www.pseudoglossa.gr/ Πρόκειται για ζνα περιβάλλον 

προγραμματιςμοφ, όπου οι εντολζσ για ευκολία γράφονται ςτα Ελλθνικά. 

http://www.pseudoglossa.gr/
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Γράψτε το ακόλουκο πρόγραμμα χρθςιμοποιϊντασ τισ λζξεισ που βρίςκονται ςτα δεξιά του 

προγράμματοσ. Δθλ. οι λζξεισ και τα ςφμβολα που είναι ζγχρωμα δεν χρειάηεται να τα 

πλθκτρολογιςετε, αλλά να τα επιλζξετε από τθ δεξιά πλευρά τθσ ιςτοςελίδασ. 

Αλγόρικμοσ Άςκθςθ 

 Δεδομζνα //α, β// 

 γ ← α + β 

 Αποτελζςματα //γ// 

Σζλοσ Άςκθςθ 

Αφοφ γράψετε το πρόγραμμα, πρζπει να πατιςετε το πλικτρο  που βρίςκεται πάνω 

αριςτερά. Αυτό είναι το κουμπί εκτζλεςθσ του προγράμματοσ. Δθλ. λζει ςτον υπολογιςτι 

να κάνει μία-μία τισ εντολζσ και να δείξει τα αποτελζςματα. 

το κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ κα εμφανιςτεί μια κίτρινθ γραμμι. Πλθκτρολογιςτε ζναν 

αρικμό, π.χ. 10 και πατιςτε ENTER. 

10 

Θ κίτρινθ γραμμι κα μετακινθκεί προσ τα κάτω. Πλθκτρολογιςτε ζναν δεφτερο αρικμό, π.χ. 

20 και πατιςτε ENTER. 

20 

τθν τρίτθ γραμμι κα εμφανιςτεί τελικά το αποτζλεςμα, δθλ. 30. 

Επαναλάβετε τθ διαδικαςία με άλλουσ αρικμοφσ, π.χ. 23.4587 και -0.22225 και το 

πρόγραμμα κα είναι ςε κζςθ να παράγει τα αποτελζςματα, όπωσ βλζπουμε ςτθν ακόλουκθ 

εικόνα.  
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Θ λογικι δθλ. του προγραμματιςμοφ είναι ότι δθμιουργοφμε ζνα ςφνολο εντολϊν (το 

πρόγραμμα) και μετά το εκτελοφμε όςεσ φορζσ κζλουμε με διαφορετικά δεδομζνα. Ο 

υπολογιςτισ που μπορεί  

 


