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Δομή επανάληψης

• Όσο ... Επανάλαβε

• Επανάλαβε ... Μέχρις_ότου

• Για … από … μέχρι …



Δομή επανάληψης

Όσο ... επανάλαβε



Εντολή  

Όσο ... επανάλαβε

Όσο Συνθήκη επανάλαβε

Εντολές

Τέλος_επανάληψης

Εκτελούνται οι εντολές όσο η συνθήκη είναι αληθής.



Διάγραμμα ροής της   Όσο ... επανάλαβε



Να εκπονηθεί αλγόριθμος ο οποίος με δεδομένο ένα θετικό ακέραιο 
αριθμό θα εμφανίζει τους ακέραιους αριθμούς από το 1 μέχρι και τον 
δεδομένο αριθμό Ν.

Αλγόριθμος Σειρά_αριθμών

Δεδομένα // Ν //

i ← 1

Όσο i ≤ Ν επανάλαβε

Εμφάνισε i

i ← i + 1

Τέλος_επανάληψης

Τέλος Σειρά_αριθμών

Όσο ... επανάλαβε  /  Παράδειγμα 2.14. 



Όσο ... επανάλαβε  /  Παράδειγμα 2.14. 



Δομή επανάληψης – Σημεία προσοχής

• Η εντολή i ← i + 1 δεν είναι εξίσωση (γιατί και να ήταν δεν έχει λύση), αλλά δρα 
ως εξής: κάθε φορά που εκτελείται, το περιεχόμενο της μεταβλητής i αυξάνεται 
κατά 1.

• Συχνά η μεταβλητή i αποκαλείται μετρητής, επειδή αυξάνεται κατά 1. Σε άλλες 
περιπτώσεις όμως το βήμα αύξησης μπορεί να είναι οποιοδήποτε.

• Όλες οι εντολές επανάληψης μπορούν να πραγματοποιούν την εκτέλεση ενός 
συνόλου εντολών πάνω από μια φορά.

• Στην εντολή Όσο… επανάλαβε οι εμπεριεχόμενες εντολές μπορεί να μην 
εκτελεστούν ποτέ, αφού η συνθήκη τερματισμού ελέγχεται στην αρχή.

• Οι εντολές που συγκροτούν μια εντολή επανάληψης αποκαλούνται βρόχος 
(αγγλ. loop, γαλ. boucle).

• Προσοχή! βρόχος, όχι βρόγχος. Βρόχος = θηλιά, βρόγχος= πνευμόνι.



Παράδειγμα 2.16. 
Σε ένα σουπερμάρκετ κάθε πελάτης δικαιούται μια δωροεπιταγή 6 € αν συμπληρώσει 200 πόντους. 
Να αναπτυχθεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει τους πόντους που κερδίζει ένας συγκεκριμένος 
πελάτης σε κάθε επίσκεψη στο σουπερμάρκετ και θα εμφανίζει μετά από πόσες επισκέψεις παίρνει 
τη δωροεπιταγή και ποιος είναι ο μέσος όρος πόντων σε κάθε επίσκεψη.

Αλγόριθμος Σουπερμάρκετ

Σ ← 0

Π ← 0

Όσο Σ < 200 επανάλαβε

Διάβασε ΠΟΝΤΟΙ

Σ ← Σ + ΠΟΝΤΟΙ

Π ← Π + 1

Τέλος_επανάληψης

ΜΟ ← Σ/Π

Εμφάνισε Π, ΜΟ

Τέλος Σουπερμάρκετ



Όσο ... επανάλαβε



ΆΣΚΗΣΗ
Αλγόριθμος πολλαπλάσια_3_20_50_όσο

Αλγόριθμος πολλαπλάσια_3_20_50_όσο

i ← 21

Όσο i ≤ 50 επανάλαβε

Εμφάνισε i

i ← i +3

Τέλος_επανάληψης

Τέλος πολλαπλάσια_3_20_50_όσο

Να εκπονηθεί αλγόριθμος ο οποίος θα εμφανίζει τα πολλαπλάσια του 3 
στο διάστημα από 20 έως 50.



ΆΣΚΗΣΗ
Αλγόριθμος πολλαπλάσια_3_20_50_όσο



Δομή επανάληψης

Επανάλαβε ... Μέχρις_ότου



Εντολή

Επανάλαβε ... Μέχρις_ότου

Επανάλαβε

Εντολές

Μέχρις_ότου Συνθήκη

Εκτελούνται οι εντολές μέχρις ότου η συνθήκη γίνει αληθής.



Επανάλαβε ... Μέχρις_ότου

Παράδειγμα 2.17. Κατάλογος επιλογών
Πολύ συχνά στις εφαρμογές προβάλλεται στην οθόνη ένας κατάλογος από δυνατές επιλογές
(menu) και στη συνέχεια ζητείται από το χρήστη να διαλέξει μία μόνο από αυτές.

Στην πιο απλή περίπτωση, οι δυνατές επιλογές είναι αριθμημένες, οπότε απλά ζητείται η
εισαγωγή ενός ακέραιου αριθμού.

…

Επανάλαβε

Εμφάνισε ''1. Ενημέρωση''

Εμφάνισε ''2. Εκτύπωση''

Εμφάνισε ''3. Έξοδος''

Εμφάνισε ''Επιλογή:''

Διάβασε Επιλογή

Μέχρις_ότου Επιλογή = 1 ή Επιλογή = 2 ή Επιλογή = 3

Στο παραπάνω τμήμα αλγορίθμου, ο βρόχος επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί 1, 2 ή 3. 
Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το πρόγραμμα εφαρμογής από τυχόν λανθασμένη εισαγωγή τιμών από τον χρήστη.



Επανάλαβε ... Μέχρις_ότου

Επανάλαβε

Εντολές

Μέχρις_ότου Συνθήκη

Όσο ... επανάλαβε

Όσο Συνθήκη επανάλαβε

Εντολές

Τέλος_επανάληψη.



Δομή επανάληψης

Για ... από ... μέχρι



Εντολή  

Για ... από ... μέχρι

Για  μεταβλητή  από  τ1  μέχρι  τ2  [με_βήμα β]

Εντολές

Τέλος_επανάληψης

Εκτελούνται οι εντολές με αρχική τιμή της μεταβλητής τ1 μέχρι και την τελική τιμή της 
μεταβλητής τ2.

Στη δομή αυτή τ1, τ2 είναι αριθμητικές σταθερές, μεταβλητές ή εκφράσεις. 
Πρέπει τ1 ≤ τ2, αν β > 0 και τ1 ≥ τ2, αν β < 0. Το βήμα β, αν είναι 1, παραλείπεται. 
Οι τιμές των τ1, τ2 και β μπορεί να είναι ακέραιες ή πραγματικές.
Αν τ1 > τ2 και β = 0 δεν θα εκτελεστούν οι εμπεριεχόμενες εντολές της Για.
Αν τ1 ≤ τ2 και β = 0 η εντολή επανάληψης θα εκτελείται άπειρες φορές (ατέρμονας βρόχος).



Αλγόριθμος πολλαπλάσια_του_3_20_50

Για i από 21 μέχρι 50 με_βήμα 3

Εμφάνισε i

Τέλος_επανάληψης

Τέλος πολλαπλάσια_του_3_20_50

ΆΣΚΗΣΗ 1
Να εκπονηθεί αλγόριθμος ο οποίος θα εμφανίζει τα
πολλαπλάσια του 3 στο διάστημα από 20 έως 50.

Για ... από ... μέχρι  /  ΆΣΚΗΣΗ 1



Για ... από ... μέχρι  /  ΆΣΚΗΣΗ 1



ΆΣΚΗΣΗ 2
Να εκπονηθεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει 20 αριθμούς 
και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το άθροισμά τους.

Αλγόριθμος Άθροισμα_Αριθμών

Σ ← 0

Για i από 1 μέχρι 20

Διάβασε α

Σ ← Σ + α

Τέλος_επανάληψης

Εμφάνισε ''Άθροισμα:'', Σ

Τέλος Άθροισμα_Αριθμών

Για ... από ... μέχρι  /  ΆΣΚΗΣΗ 2



Για ... από ... μέχρι  /  ΆΣΚΗΣΗ 2


