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1. Δομή Ππογπάμμαηορ 

Κάζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ έρεη ηε δηθή ηεο δνκή – ζύληαμε ηελ νπνία πξέπεη λα 

αθνινπζεί ν πξνγξακκαηηζηήο θαηά ηε ζύληαμε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ. Σηε Γισζζνκάζεηα, ε 

δνκή απηή είλαη ε αθόινπζε: 

 

! Τν ζαπκαζηηθό δειώλεη ζρόιην θαη παξαιείπεηαη από ηνλ κεηαθξαζηή 

Πρόγραμμα όνομα_προγράμματοσ 
! Τμήμα Δηλϊςεων Σταθερϊν 
 Σταθερέσ 

λίςτα_ςταθερϊν 
! Τμήμα Δηλϊςεων μεταβλητϊν  
Μεταβλητέσ  
 Ακέραιεσ: λίςτα_ακζραιων_μεταβλητϊν 
 Πραγματικέσ: λίςτα_πραγματικϊν_μεταβλητϊν 
 Χαρακτήρεσ: λίςτα_μεταβλητϊν_χαρακτήρων 
 Λογικέσ: λίςτα_λογικϊν_μεταβλητϊν 
Αρχή 
 ! Τμήμα εντολϊν 
 !Ακολουθιακή λίςτα εντολϊν 
 ! Οι εντολζσ είναι εντολζσ ειςόδου/εξόδου, εκχϊρηςησ, επιλογήσ, επανάληψησ 
Τέλοσ_προγράμματοσ 
 

Πάληα έλα πξόγξακκα μεθηλά κε ηελ εληνιή «Ππόγπαμμα» πνπ αθνινπζείηαη από έλα όλνκα. 

Με ηελ εληνιή απηή δειώλεηαη ζηνλ κεηαθξαζηή όηη από ην ζεκείν απηό θαη κεηά αθνινπζνύλ 

νη εληνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ηειεηώζεη κε ηελ εληνιή «Τέλορ_ππογπάμμαηορ». 

Σηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ην ημήμα δήλυζηρ ζηαθεπών. Αλ ζην πξόγξακκα δελ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηαζεξέο, ηόηε απηό ην ηκήκα παξαιείπεηαη. Αθνινπζεί ην ημήμα δήλυζηρ 

ηυν μεηαβληηών πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο εληνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μηα κεηαβιεηή 

πξνηνύ ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο εληνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δεισζεί, 

αιιηώο ε Γισζζνκάζεηα ζα καο βγάιεη κήλπκα ιάζνπο. Σπλήζσο, δειώλνληαη θαη’ ειάρηζην 

ηόζεο ζε πιήζνο κεηαβιεηέο όζα είλαη ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνύκελα ηνπ πξνβιήκαηνο. Αλ 

ζην πξόγξακκα πνπ θηηάρλνπκε δελ ππάξρεη κεηαβιεηή θάπνηνπ ηύπνπ ηόηε ε δήισζε απηνύ 

ηνπ ηύπνπ παξαιείπεηαη. Αλ ε ιίζηα ησλ κεηαβιεηώλ θάπνηνπ ηύπνπ πεξηέρεη πεξηζζόηεξεο 

από κηα κεηαβιεηέο ηόηε απηέο ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε θόκκα. Π.ρ. 

 Ακέραιεσ: α, β, πλήθοσ, άθροιςμα 
Μεηά ην ηκήκα δειώζεσλ κεηαβιεηώλ αθνινπζεί ε δεζκεπκέλε ιέμε «Απσή», κε ηελ νπνία 

δειώλεηαη όηη από ην ζεκείν απηό θαη κεηά αθνινπζνύλ νη εληνιέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη εληνιέο είλαη ιέμεηο (ζπλήζωο ξήκαηα ζε πξνζηαθηηθή) ή 

ζύκβνια πνπ πξνζδηνξίδνπλ κηα ζαθή ελέξγεηα. Οη ιέμεηο πνπ έρνπλ απζηεξά θαζνξηζκέλν λόεκα 

ζηε Γιωζζνκάζεηα θαινύληαη δεζμευμένες λέξεις. Οη εληνιέο απηέο κπνξεί λα είλαη 

ζπλδπαζκόο εληνιώλ εηζόδνπ/εμόδνπ, εληνιώλ εθρώξεζεο, επηινγήο θαη επαλάιεςεο. 

Πποζοσή! Κάθε ξεσυπιζηή ενηολή γπάθεηαι ζε διαθοπεηική γπαμμή. Τν πξόγξακκα 

νινθιεξώλεηαη κε ηελ εληνιή «Τέλορ_Ππογπάμμαηορ». 



 

 

 

2. Ονόμαηα ππογπαμμάηυν, ζηαθεπών & μεηαβληηών 

Κάζε όλνκα πξνγξάκκαηνο, ζηαζεξάο, ή κεηαβιεηήο πξέπεη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλνπο 

θαλόλεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνδεθηό από ηε Γισζζνκάζεηα θαη λα κπνξέζεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί. Οη θαλόλεο είλαη νη αθόινπζνη: 

a. Ωο νλόκαηα δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δεζκεπκέλεο ιέμεηο. 

Π.ρ. ε ιέμε «Διάβαζε» δεν είλαη αποδεκηή γηαηί είλαη εληνιή εηζόδνπ θαη επνκέλσο 

ζεσξείηαη δεζκεπκέλε από ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ιέμε. 

b. Έλα όλνκα δελ κπνξεί λα απνηειείηαη από δύν ή πεξηζζόηεξεο ιέμεηο. Αλ νπσζδήπνηε 

πξέπεη ην όλνκα λα απνηειείηαη από δύν ή πεξηζζόηεξεο ιέμεηο ηόηε απηέο ζα πξέπεη λα 

ζπλδένληαη κε ην ραξαθηήξα ηεο θάησ παύιαο «_» ή λα είλαη ελσκέλεο. Δειαδή  ν 

ζπλδπαζκόο  «Μέζορ όπορ» δεν είλαη αποδεκηό όλνκα. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη 

ζπλδπαζκνί «Μέζορ_όπορ» θαη «Μέζορόπορ» είλαη αποδεκηά νλόκαηα. 

c. Έλα όλνκα πξέπεη λα αξρίδεη πάληα κε θάπνην γξάκκα πνπ ζα αθνινπζείηαη από κηα 

ζεηξά γξακκάησλ θαη αξηζκώλ. Όκσο, δελ κπνξεί λα αξρίδεη κε αξηζκό ή θάπνην άιιν 

ζύκβνιν. Π.ρ. ην όλνκα «Μέζορ1» είλαη απνδεθηό. Όρη όκσο θαη ηα «1Μέζορ» ή 

«Μέζορ  1». 

d. Αλ έλα όλνκα ην δειώζσ σο όλνκα πξνγξάκκαηνο, ηόηε απηό δελ κπνξώ λα ην 

ρξεζηκνπνηήζσ θαη σο όλνκα κεηαβιεηήο. Επίζεο, θάζε όλνκα κεηαβιεηήο πξέπεη λα 

είλαη κνλαδηθό. 

e. Απνδεθηνί ραξαθηήξεο γηα ηε ζύλζεζε ησλ νλνκάησλ είλαη νη ραξαθηήξεο ηνπ 

ιαηηληθνύ θαη ηνπ ειιεληθνύ αιθαβήηνπ (θεθαιαία θαη πεδά) θαζώο θαη νη αξηζκνί 

αξθεί λα κελ παξαβηάδνληαη νη πξνεγνύκελνη θαλόλεο. 

3. Ενηολέρ Ειζόδος 
Ο ζθνπόο κηαο εληνιήο εηζόδνπ είλαη λα εθρσξεί ηηκέο ζε κεηαβιεηέο. Εθρώξεζε ζεκαίλεη όηη κηα 

ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ηύπν ηεο κεηαβιεηήο απνζεθεύεηαη ζηε ζέζε κλήκεο πνπ έρεη δεζκεπηεί 

από ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ κε ηε δήισζε ηεο κεηαβιεηήο. Απηό ζπκβαίλεη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ε ηηκή δίλεηαη από ην ρξήζηε πνπ εθηειεί ην πξόγξακκα. Σηηο 

γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ζπλήζσο ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κηα εληνιέο εηζόδνπ. Σηελ 

Γισζζνκάζεηα, ππάξρεη κηα εληνιή εηζόδνπ θαη νλνκάδεηαη «Δηάβαζε». Η ζύληαμε ηεο εληνιήο 

είλαη: 

Διάβαςε λίςτα_μεταβλητϊν 
Η εληνιή απηή επηηξέπεη ηελ είζνδν ηηκώλ θαη ηελ εθρώξεζε απηώλ ζηηο κεηαβιεηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε λίζηα_μεηαβληηών. Αλ νη κεηαβιεηέο είλαη πεξηζζόηεξεο από κία ρσξίδνληαη 

κεηαμύ ηνπο κε θόκκα. Δειαδή μεη1,μεη2, μεη3, ….. 

 

4. Ενηολέρ Εξόδος 
Ο ζθνπόο κηαο εληνιήο εμόδνπ είλαη λα εκθαλίζεη ηηο ηηκέο ησλ δεηνύκελσλ ζε θάπνηα ζπζθεπή 

εμόδνπ, όπσο ε νζόλε θαη ν εθηππσηήο. Πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίζνπκε ηα δεηνύκελα, 

πξνεγνπκέλσο έρνπκε απνζεθεύζεη ηελ ηηκή ηνπο ζε κηα ή πεξηζζόηεξεο κεηαβιεηέο. Σηηο 

γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, ζπλήζσο, ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κηα εληνιέο εμόδνπ. Σηε 

Γισζζνκάζεηα, ππάξρεη κηα εληνιή εμόδνπ θαη νλνκάδεηαη «Γπάτε». Η ζύληαμε ηεο εληνιήο 

είλαη: 

Γράψε λίςτα_μεταβλητϊν 
Η εληνιή απηή εκθαλίδεη ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ή ησλ κεηαβιεηώλ 

πνπ θαζνξίδνληαη από ηε ιίζηα κεηαβιεηώλ. Αλ νη κεηαβιεηέο είλαη πεξηζζόηεξεο από κία  

ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε θόκκα. 



Η εληνιή «Γπάτε» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο γηα ηελ εκθάληζε ζηελ νζόλε ηνπ 

ππνινγηζηή ελόο κελύκαηνο κε ηε κνξθή θεηκέλνπ. Τόηε ε ζύληαμή ηεο είλαη ε αθόινπζε: 

Γράψε “εδϊ πληκτρολογήςτε το μήνυμά ςασ” 
Απηή ε κνξθή ηεο «Γπάτε» δίλεη ηελ εληνιή ζηνλ ππνινγηζηή λα εκθαλίζεη ζηελ νζόλε ηνπ 

ππνινγηζηή ην θείκελν πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ δηπιώλ εηζαγσγηθώλ “” έηζη αθξηβώο όπσο έρεη 

πιεθηξνινγεζεί. 

Οη δύν παξαπάλσ δηαθνξεηηθνί ηξόπνη ζύληαμεο ηεο «Γπάτε» κπνξνύλ λα ζπγρσλεπηνύλ ζε έλαλ 

όηαλ πξέπεη λα εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε ηόζν έλα κήλπκα όζν θαη νη ηηκέο ησλ δεηνπκέλσλ. Τόηε 

ε ζύληαμε ηεο εληνιήο είλαη: 

Γράψε “μήνυμα”   λίςτα_μεταβλητϊν 
Τελ εληνιή εμόδνπ «Γπάτε» κπνξνύκε λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε νπνπδήπνηε κέζα ζην 

πξόγξακκα πνπ γξάθνπκε πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε πην θαηαλνεηό ηνλ αιγόξηζκν ζην ρξήζηε πνπ 

ζα ηνλ εθηειέζεη. Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξόπνο είλαη ζε ζπλδπαζκό κε κηα εληνιή εηζόδνπ. Π.ρ. 

Γράψε  “Δϊςε τιμζσ για τισ μεταβλητζσ α και β” 
Διάβαςε α, β 

 

5. Ενηολή Εκσώπηζηρ 

Η αλαπαξάζηαζε ηεο εληνιήο εθρώξεζεο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ζπκβόινπ «». Η ζύληαμε 

ηεο εληνιήο είλαη: 

Μεταβλητή  Έκφραςη 
Η ιεηηνπξγία ηεο θαζνξίδεη όηη «εθηεινύληαη νη πξάμεηο ζηελ έθθξαζε θαη ε ηηκή ηεο έθθξαζεο 

εθρσξείηαη (απνδίδεηαη ή κεηαβηβάδεηαη) ζηε κεηαβιεηή». Σηελ εληνιή ρξεζηκνπνηείηαη ην 

αξηζηεξό βέινο πξνθεηκέλνπ λα δείρλεη ηε θνξά ηεο εθρώξεζεο. 


