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Άδειερ Χπήζηρ

 Το παπόν εκπαιδεςηικό ςλικό ςπόκειηαι ζε άδειερ 
σπήζηρ Creative Commons. 

 Για εκπαιδεςηικό ςλικό, όπωρ εικόνερ, πος 
ςπόκειηαι ζε άλλος ηύπος άδειαρ σπήζηρ, η 
άδεια σπήζηρ αναθέπεηαι πηηώρ. 
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Χπημαηοδόηηζη

 Το παπόν εκπαιδεςηικό ςλικό έσει αναπηςσθεί ζηα 
πλαίζια ηος εκπαιδεςηικού έπγος ηος διδάζκονηα.

 Το έπγο «Ανοικηά Ακαδημαϊκά Μαθήμαηα ζηο 
Πανεπιζηήμιο Παηπών» έσει σπημαηοδοηήζει μόνο ηη 
αναδιαμόπθωζη ηος εκπαιδεςηικού ςλικού. 

 Το έπγο ςλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηος Δπισειπηζιακού 
Ππογπάμμαηορ «Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη» και 
ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηην Δςπωπαϊκή Ένωζη 
(Δςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούρ πόποςρ.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

Φπαγκίζκορ  Κοςηελιέπηρ
Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ Παν/μίος Παηπών



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2

Λογικά διαγπάμμαηα



Κ2: Λογικά διαγπάμμαηα

1. Διζαγωγή 
2. Η λογική ηων διαγπαμμάηων ποήρ
3. Ανάπηςξη αλγοπίθμος
4. Γομημένορ ππογπαμμαηιζμόρ
5. Άλςηερ αζκήζειρ



Ο αλγόπιθμορ …

• δεν ππέπει να πεπιέσει αζαθή ζημεία
• ππέπει να δίνει αποηέλεζμα ζε 
πεπεπαζμένο σπόνο 
• επιθςμηηό να θηάνει ζηο αποηέλεζμα 
με ηον ηασύηεπο ηπόπο 
• επιθςμηηό να είναι όζο πιο γενικόρ 
μποπεί.

Λογικά διαγπάμμαηα 
3. Ανάπηςξη αλγοπίθμος



Λογικά διαγπάμμαηα 
3. Ανάπηςξη αλγοπίθμος

Να ζσεδιαζηεί ο αλγόπιθμορ πος 
πεπιγπάθει ηην διαδικαζία 
θωηοηύπιζηρ ενόρ άπθπος από 
ένα πεπιοδικό.

Παπάδειγμα: (εκθώνηζη)



Λογικά διαγπάμμαη3. 
Ανάπηςξη αλγοπίθμος

Παπάδειγμα: (λογικό διάγπαμμα)

ΑΡΥΗ ΒΡΔ ΑΡΘΡΟ 
ΣΟ ΠΔΡΙΟΓΙΚΟ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ 
ΔΛΙΓΑ 

 

ΦΩΣΟΣΤΠΙΗ  ΦΩΣΟΣΤΠΗΔ 
ΣΟ ΑΡΘΡΟ 

 ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΗ 
ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΤ 

 

ΣΔΛΟ ΔΠΙΣΡΟΦΗ 
ΣΟΤ

ΠΔΡΙΟΓΙΚΟΤ 

ΤΛΛΟΓΗ 
ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΤ 



Λογικά διαγπάμμαηα 
3. Ανάπηςξη αλγοπίθμος

Παπάδειγμα: (αλγόπιθμορ)
GOAL: Φψσοσύπηςη_Άρθροτ

GOAL: Ανεύρεςη_Άρθροτ

GOAL: Φψσοσύπηςη_Σελίδας επανάληχη μέφρι να σελειώςοτν οι 
ςελίδες

GOAL: Προςανασολιςμός_Σελίδας

Άνοιγμα_Καλύμασος_Κρτςσάλλοτ

Επιλογή_Σελίδας

Τοποθέσηςη_Σελίδας

Κλείςιμο_Καλύμασος

GOAL: Επιβεβαίψςη_Ανσιγράυοτ

Εύρεςη_Θέςη_Δημιοτργούμενψν_Ανσιγράυψν

Εξέσαςη_Ανσιγράυοτ

GOAL: Στλλογή_Ανσιγράυοτ
Εύρεςη_Θέςης_Δημιοτργούμενψν_Ανσιγράυψν

Παραλαβή_Ανσιγράυοτ

GOAL: Στλλογή_Περιοδικού

Άνοιγμα_ Καλύμασος_Κρτςσάλλοτ

Παραλαβή_Περιοδικού

Κλείςιμο_ Καλύμασος_Κρτςσάλλοτ



Λογικά διαγπάμμαηα 
4. Γομημένορ ππογπαμμαηιζμόρ

Γομημένορ ππογπαμμαηιζμόρ…

… είναι η ππαγμαηοποίηζη ηηρ 
λειηοςπγίαρ πος θέλοςμε με διαδοσική 
εκηέλεζη μεμονωμένων επγαζιών
από αςηόνομα κομμάηια κώδικα .



Λογικά διαγπάμμαηα 
4. Γομημένορ ππογπαμμαηιζμόρ

Γιαηί δομημένορ ππογπαμμαηιζμόρ;

• Γιόηι είναι πιο εύκολο να λύνοςμε πολλά μικπά 
πποβλήμαηα απ’ όηι ένα μεγάλο
• Γιόηι είναι πιο εύκολο να ελέγξοςμε ηην οπθόηηηα 
και να ενηοπίζοςμε ζθάλμαηα ζε μικπά κομμάηια 
κώδικα
• Γιόηι ηα αςηόνομα κομμάηια μποπούν να 
σπηζιμοποιηθούν ξανά, είηε μέζα ζηο ίδιο ππόγπαμμα 
ή ζε άλλα ππογπάμμαηα.

«Σο ςλικό ηηρ παποςζίαζηρ πποέπσεηαι από ηιρ πανεπιζηημιακέρ 

παπαδόζειρ ηος καθηγηηή Φπ. Κοςηελιέπη».


