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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) 

Οµάδας Προσανατολισµού Σπουδών Οικονοµίας & Πληροφορικής 

Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου 
των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαµα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, 
έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) "∆ιόφαντος". 
 
 
2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθµων 

2.1 Τι είναι αλγόριθµος. 
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθµων. 
2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθµου. 

 2.4.1 ∆οµή ακολουθίας. 
 2.4.2 ∆οµή Επιλογής. 

2.4.3 ∆ιαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται η εντολή πολλαπλής επιλογής "Επίλεξε")  
 2.4.4 Εµφωλευµένες ∆ιαδικασίες. 
 2.4.5 ∆οµή Επανάληψης. 
 
3. ∆οµές ∆εδοµένων και Αλγόριθµοι  
 3.2 Αλγόριθµοι + ∆οµές ∆εδοµένων =Προγράµµατα 
 3.3 Πίνακες 
 3.4 Στοίβα 
 3.5 Ουρά 
 3.6 Αναζήτηση  
 3.7 Ταξινόµηση 
 3.9  Άλλες δοµές δεδοµένων 
 
5. Ανάλυση Αλγορίθµων 
 5.1  Επίδοση αλγορίθµων 

 5.1.1  Χειρότερη περίπτωση ενός αλγορίθµου 
 5.1.2  Μέγεθος  εισόδου ενός αλγορίθµου 
 5.1.3  Χρόνος  εκτέλεσης προγράµµατος ενός αλγορίθµου 
 5.1.4  Αποδοτικότητα αλγορίθµων 

         5.3 Πολυπλοκότητα αλγορίθµων 
 
6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 
 6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες. 
 6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραµµάτων. 
       6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράµµατος. 
       6.4.2 Τµηµατικός προγραµµατισµός. 
       6.4.3 ∆οµηµένος προγραµµατισµός.  
 6.7 Προγραµµατιστικά περιβάλλοντα. 
 
7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 

7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ. 
7.2 Τύποι δεδοµένων. 
7.3 Σταθερές. 
7.4 Μεταβλητές. 
7.5 Αριθµητικοί τελεστές. 
7.6 Συναρτήσεις. 
7.7 Αριθµητικές εκφράσεις. 
7.8 Εντολή εκχώρησης. 
7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου. 
7.10 ∆οµή προγράµµατος. 
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8. Επιλογή και επανάληψη 
8.1 Εντολές Επιλογής 

8.1.1 Εντολή ΑΝ 
8.2 Εντολές επανάληψης 

8.2.1 Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 
8.2.3 Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ 

 
9. Πίνακες 

9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες. 
9.2 Πότε πρέπει να χρησιµοποιούνται πίνακες. 
9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες. 
9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων. 

 
10. Υποπρογράµµατα 

10.1 Τµηµατικός προγραµµατισµός. 
10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραµµάτων. 
10.3 Πλεονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµµατισµού. 
10.4 Παράµετροι. 
10.5 ∆ιαδικασίες και συναρτήσεις. 

10.5.1 Ορισµός και κλήση συναρτήσεων. 
10.5.2 Ορισµός και κλήση διαδικασιών. 
10.5.3 Πραγµατικές και τυπικές παράµετροι. 

10.6   Εµβέλεια µεταβλητών – σταθερών 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

● Οι Αλγόριθµοι να υλοποιούνται σε αµιγώς προγραµµατιστικό περιβάλλον και συγκεκριµένα αυτό της 

ΓΛΩΣΣΑΣ.  

● Επισκόπηση της έννοιας του αλγορίθµου, των χαρακτηριστικών του και των τρόπων αναπαράστασής 

του, και εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των γλωσσών προγραµµατισµού και ειδικά της ΓΛΩΣΣΑΣ.  

● Οι βασικές αλγοριθµικές δοµές  του κεφαλαίου 2  (ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης) να διδαχθούν 

συνοπτικά και παράλληλα µε το κεφάλαιο 7 και 8 στην κατεύθυνση της κάλυψης τυχόν γνωσιακών κενών 

από την προηγούµενη τάξη, µε τις ασκήσεις  να υλοποιούνται απ’ ευθείας σε ΓΛΩΣΣΑ.  

● Στο κεφάλαιο 3: 

○ Να προστεθούν  ασκήσεις στη στοίβα και ουρά που επίσης θα υλοποιηθούν απ’ ευθείας σε 

ΓΛΩΣΣΑ. και µε την πρόσθεση της  ενότητας 3.9  που θα διδαχθεί.  

○ Οι δυναµικές δοµές της ενότητας 3.9  (λίστες, δένδρα, γράφοι) να διδαχθούν αποκλειστικά ως 

θεωρία. 

○ Οι πίνακες να διδαχθούν παράλληλα µε το κεφάλαιο 9 µε τις ασκήσεις  να υλοποιούνται απ’ 

ευθείας σε ΓΛΩΣΣΑ. 

○ Εισάγονται νέοι αλγόριθµοι αναζήτησης και ταξινόµησης σε πίνακες. 

● Στο κεφάλαιο 5 να διδαχθούν  οι ενότητες 5.1 (επίδοση αλγορίθµων), και 5.3 (πολυπλοκότητα 

αλγορίθµων). Η έννοια της επίδοσης να εξεταστεί µε αναφορά στους αλγορίθµους αναζήτησης και 

ταξινόµησης.  Η πολυπλοκότητα αλγορίθµων θα διδαχθεί θεωρητικά µε παραδείγµατα και σε σύνδεση µε 

την επίδοση χωρίς οι µαθητές να εµπλακούν σε ασκήσεις υπολογισµού της τάξης Ο ενός αλγορίθµου.   

 


