
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
   
 
 
 
 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ FORTRAN 
 
 
 

Σηµειώσεις για το εργαστήριο του µαθήµατος 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ 
 

ΕΕ∆ΙΠ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 

ΜΑΙΟΣ 2005 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή  1 
 
Κεφάλαιο 2ο: Χαρακτηριστικά στοιχεία της γλώσσας Fortran  3 
 
Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran  5 
 
Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής  23 
 
Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης  37 
 
Κεφάλαιο 6ο: Πίνακες  51 
 
Κεφάλαιο 7ο: Συναρτήσεις και Υπορουτίνες  71 
 
Κεφάλαιο 8ο: Αρχεία  89 
 
Βιβλιογραφία  99 



Χρήστος Τσαγγάρης – ΕΕ∆ΙΠ – Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου
 

 1

Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή 
 
Η γλώσσα Fortran είναι η πρώτη γλώσσα προγραµµατισµού η οποία επέτρεψε να 
κωδικοποιηθεί ένας αριθµητικός υπολογισµός µ’ ένα τύπο που να µοιάζει µ’ ότι γράφουµε 
στα µαθηµατικά. Αυτό φυσικά ήταν και ο σκοπός σχεδιασµού της γλώσσας Fortran, να 
κωδικοποιηθούν οι µαθηµατικοί τύποι. 
 
Το όνοµα Fortran προέρχεται από τις λέξεις FΟRmula ΤRΑΝslation, που σηµαίνει 
µετάφραση τύπων. ∆ηµιουργήθηκε την τριετία 1954-1957 στα εργαστήρια της εταιρείας IBM 
υπό την επίβλεψη του John Backus. Η πρώτη έκδοση της γλώσσας ήταν η Fortran Ι και 
χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1957 σ' ένα υπολογιστή της ΙΒΜ 
(Μοντέλο 704). Την άνοιξη του 1958 µετά από µερικές αλλαγές και προσθέσεις εµφανίστηκε 
η Fortran ΙΙ. Όµως η πιο διαδεδοµένη και γνωστή έκδοση της Fortran ήταν n Fortran ΙV 
που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1962. 
 
Το 1966 δηµιουργήθηκε η πρώτη standard έκδοση της (Fortran 66) η οποία εφαρµόστηκε 
ευρέως στη διδασκαλία και η οποία είχε το πλεονέκτηµα της χρήσης υπορουτινών, της 
ανεξάρτητης µετάφρασης και της ανεξαρτησίας από συγκεκριµένο µηχάνηµα. ∆ηλαδή, ένα 
πρόγραµµα γραµµένο σε γλώσσα Fortran 66, µπορούσε να γίνει δεκτό χωρίς καµία αλλαγή 
από κάθε υπολογιστή που διέθετε µεταγλωττιστή (Compiler) Fortran. 
 
Το 1978 µετά από πιέσεις για ανταγωνισµό από καινούργιες γλώσσες προγραµµατισµού, 
όπως PASCAL, ADA, Modula 2, C C++, δηµιουργήθηκε µία καινούρια standard έκδοση, η 
Fortran 77, η οποία όµως δεν µπόρεσε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά έναντι των άλλων 
γλωσσών. 
 
Στις αρχές της δεκαετίας του 90 (1991), εµφανίστηκε µια νέα standard έκδοση (Fortran 90) 
της γλώσσας Fortran, για να τη προσαρµόσει στις νέες απαιτήσεις της επιστήµης της 
Πληροφορικής. 
 
Η τελευταία standard έκδοση της γλώσσας, µε πολύ µικρές αλλαγές από την προηγούµενη, 
είναι η Fortran 95, η οποία µετά τους απαραίτητους ελέγχους διατίθεται στην αγορά από το 
1997. 
 
Θ’ αναρωτηθεί κανείς, γιατί η γλώσσα Fortran επιζεί τόσα χρόνια και µάλιστα 
χρησιµοποιείται, σε κάποιες περιπτώσεις και πιο πολύ, από πολλές άλλες γλώσσες πιο 
πλούσιες, πιο δυναµικές και πιο καινούργιες; 
 
Η κυριότερη αιτία είναι χωρίς αµφιβολία η απλότητά της.  
 
Ένας ακόµη σοβαρός λόγος για τη διατήρηση και ανάπτυξη της γλώσσας είναι ότι τα 
περισσότερα ερευνητικά προγράµµατα που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 50 χρόνια, όπως 
επιστηµονικές ή τεχνικές εφαρµογές, προγράµµατα στατιστικής ή επιχειρησιακής έρευνας 
κ.τ.λ. είναι γραµµένα σε γλώσσα Fortran. 
 
Επίσης, υπάρχουν έτοιµα και δηµοσιευµένα σε διεθνή περιοδικά µικρά προγράµµατα 
(υποπρογράµµατα) σε γλώσσα Fortran ικανά να λύσουν κάθε πρόβληµα µαθηµατικών, 
φυσικής, αστρονοµίας, και πολλών άλλων επιστηµονικών τοµέων. Έτσι, ο κάθε ερευνητής, 
επιστήµονας, φοιτητής ή ερασιτέχνης του προγραµµατισµού µπορεί να τα χρησιµοποιήσει 
πολύ εύκολα προσαρµόζοντάς τα στις ανάγκες του προβλήµατος που τον απασχολεί. 
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Τι γίνεται όµως µε κάθε νέα έκδοση της γλώσσας; 
 
Κάθε νέα έκδοση είναι κι ένα υπερσύνολο των εντολών της προηγούµενης. ∆ηλαδή οι 
χρήστες και οι προγραµµατιστές διαπιστώνουν τις ελλείψεις και τις αδυναµίες της γλώσσας 
και σχεδόν κάθε δεκαετία δηµιουργούνται νέα πρότυπα που συµπληρώνουν τα προηγούµενα. 
Έτσι, όλα τα προγράµµατα γραµµένα σε παλαιότερες εκδόσεις της Fortran «τρέχουν» και µε 
τους µεταγλωττιστές (cοmpilers) κάθε καινούργιας έκδοσης. Πολύ απλά, δίνεται η 
δυνατότητα για βελτιώσεις των προγραµµάτων τόσο στη σύνταξη όσο και στην εκτέλεση 
µέσω της σταδιακής ανανέωσης και αντικατάστασης των παλαιών προδιαγραφών της 
γλώσσας οι οποίες και δεν συνιστώνται για ένα σύγχρονο και αποδοτικό προγραµµατισµό. 
 
Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε ότι η γλώσσα Fortran είναι αρκετά εύκολη στην 
εκµάθησή της, ότι είναι προσανατολισµένη στην έρευνα, ότι είναι περισσότερο 
αποτελεσµατική στις µαθηµατικές πράξεις, ότι υπάρχουν διαθέσιµες και πολλές φορές 
δωρεάν, βιβλιοθήκες έτοιµων προγραµµάτων για κάθε χρήση, ότι είναι εύκολη στη χρήση της 
και από τις πιο σταθερές γλώσσες, και τέλος, ότι παραµένει το πιο ισχυρό εργαλείο για τις 
αριθµητικές και επιστηµονικές εφαρµογές. 
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Κεφάλαιο 2ο: Χαρακτηριστικά στοιχεία της γλώσσας Fortran  
 
2.1 Το αλφάβητο της Fortran 
 
Όπως κάθε φυσική γλώσσα έχει το δικό της αλφάβητο, έτσι και η Fortran έχει το δικό της 
αλφάβητο, το οποίο αποτελείται από: 

• τα 52 γράµµατα του λατινικού αλφάβητου (πεζά και κεφαλαία) 
Α, Β, ..., Ζ   και a, b, …, z 

• τα 10 αριθµητικά ψηφία 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

• τα σύµβολα των αριθµητικών πράξεων 
+,  (πρόσθεσης) 
-,  (αφαίρεσης) 
*,  (πολλαπλασιασµού) 
/,  (διαίρεσης) 
**  (ύψωσης σε δύναµη) 

• τα ακόλουθα ειδικά σύµβολα: 
. (Τελεία) 
, (Κόµµα) 
= (Ίσον) 
< (Μεγαλύτερο) 
> (Μικρότερο) 
$ (∆ολάριο) 
( (Ανοικτή παρένθεση) 
) (Κλειστή παρένθεση) 
& (Σύµβολο του «και») 
‘ (Απόστροφος) 
“ (∆ιπλή απόστροφος) 
: (Άνω και κάτω τελεία) 
:: (∆ιπλή άνω και κάτω τελεία) 
! (Θαυµαστικό) 
; (Ελληνικό Ερωτηµατικό) 
? (Αγγλικό Ερωτηµατικό) 
_ Υπογράµµιση (underscore) 

• Το κενό διάστηµα (Space Bar). 

Τo κενό διάστηµα (κενό) αγνοείται από τον µεταγλωττιστή µέσα σ' ένα πρόγραµµα 
Fortran, µας επιτρέπει όµως να παρουσιάσουµε ένα κείµενο πιο ευκολοδιάβαστο και 
περισσότερο κατανοητό όταν εµφανίζεται στην οθόνη ή όταν είναι τυπωµένο στο χαρτί. 
Μπορούµε δηλαδή, να γράφουµε τις λέξεις της Fortran είτε τη µια ακριβώς µετά την 
άλλη είτε µε ένα κενό ή και περισσότερα κενά διαστήµατα µεταξύ τους. 

 
 
2.2 Το λεξιλόγιο της Fortran 
 
Το λεξιλόγιο της γλώσσας Fortran αποτελείται από µία σειρά «λέξεων» της αγγλικής 
γλώσσας οι οποίες ονοµάζονται εντολές (Statements). 
 
∆ιακρίνουµε δύο είδη εντολών: 
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Α. Τις εντολές που δεν εκτελούνται ή εντολές προδιαγραφών και δηλώσεων που είναι απλές 
ενδείξεις για το µεταγλωττιστή. 

 Π.χ. Integer (δηλωτική εντολή), Real (δηλωτική εντολή), Format (εντολή προδιαγραφών) 
κ.τ.λ. 

Β. Τις εντολές που εκτελούνται και που µετατρέπονται από τον µεταγλωττιστή σε µια σειρά 
από εντολές στη γλώσσα µηχανής έτοιµες να εκτελεστούν από τον υπολογιστή. 

 
 
2.3 Η γραµµατική της Fortran 
 
Όπως κάθε γλώσσα έχει τη δική της γραµµατική και συντακτικό, έτσι και η γλώσσα Fortran 
διαθέτει τους δικούς της κανόνες, απόλυτους στην εφαρµογή τους, οι οποίοι και ορίζουν τη 
σύνταξη της γλώσσας Fortran. 
 
Η σύνταξη του προγράµµατος πρέπει να γίνεται µε τρόπο σαφή και ακριβή, δηλαδή να 
περιγράφεται µε τρόπο που να µην αφήνει διφορούµενες καταστάσεις στη δοµή του. 
 
Εκτός από τις «λέξεις» (εντολές) της γλώσσας Fortran τις οποίες και ονοµάζουµε 
«δεσµευµένες», ο δηµιουργός ενός προγράµµατος σε γλώσσα Fortran µπορεί να 
δηµιουργήσει και δικές του λέξεις τις οποίες τις ονοµάζουµε «συµβολικά ονόµατα» και τις 
οποίες χρησιµοποιεί ως ονόµατα µεταβλητών και σταθερών, ακολουθώντας τους εξής 
κανόνες: 

• Το συµβολικό όνοµα αποτελείται από µια σειρά από αλφαριθµητικούς χαρακτήρες 
(δηλαδή γράµµατα ή αριθµούς) και τον χαρακτήρα _ (underscore, υπογράµµιση). 

• Ο πρώτος χαρακτήρας πρέπει υποχρεωτικά να είναι γράµµα. 

• ∆εν γίνεται διάκριση µεταξύ πεζών και κεφαλαίων. Ο compiler µετατρέπει τα πεζά σε 
κεφαλαία. 

• ∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί ως συµβολικό όνοµα δεσµευµένη λέξη της Fortran. 

• Η Fortran 77 αναγνωρίζει µόνο τους 6 πρώτους χαρακτήρες του συµβολικού ονόµατος 
και αγνοεί τους υπόλοιπους. Π.χ. τα ονόµατα ΝUΜERΙCΑLS, ΝUΜERΙ και 
ΝUΜERΙCΑ για την Fortran 77 θεωρούνται ακριβώς όµοια. 

• Στη Fortran 90/95 το µήκος του συµβολικού ονόµατος µπορεί να φτάσει µέχρι τους 31 
χαρακτήρες αλλά δε συνιστάται η χρήση πολλών χαρακτήρων στον προσδιορισµό του 
συµβολικού ονόµατος. 

• Η απόδοση συµβολικών ονοµάτων είναι ελεύθερη και γίνεται αυθαίρετα εκ µέρους του 
προγραµµατιστή. Όµως, είναι καλό και συνιστάται να υπάρχει µια στενή σχέση µεταξύ 
του συµβολικού ονόµατος και του φυσικού µέγεθος που εκπροσωπείται. 
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Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 
 
3.1 Μορφή Προγράµµατος 
 
Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο ASCII, χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε απλό 
κειµενογράφο, σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες:  

• Γράφουµε µία εντολή ανά γραµµή. Οι εντολές πρέπει να περιέχονται µεταξύ των στηλών 
7 και 72. Στη Fortran 90/95, σε µια γραµµή µπορούν να εµφανίζονται και περισσότερες 
εντολές αρκεί στο τέλος κάθε εντολής να προστεθεί ο χαρακτήρας ; (semicolon). 

• Αν το µήκος µιας γραµµής ξεπερνά την 72η στήλη µπορούµε να συνεχίσουµε την εντολή 
στην επόµενη σειρά βάζοντας οποιοδήποτε χαρακτήρα (εκτός από το 0) στην 6η στήλη. 
Στη Fortran 77 µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µέχρι 19 διαδοχικές γραµµές συνέχειας 
µιας εντολής και µια εντολή µπορεί να περιέχει το πολύ µέχρι 1320 χαρακτήρες. Ενώ, µια 
εντολή της Fortran 90/95, µπορεί να συνεχιστεί και σε περισσότερες γραµµές (µέχρι 
551) αν τοποθετηθεί ένας δείκτης συνέχειας. 

• Στη Fortran 77 µόνο οι 72 πρώτες στήλες λαµβάνονται υπόψη από τον µεταγλωττιστή, 
ενώ οι στήλες 73- 80 εµφανίζονται στην οθόνη ή τυπώνονται από την εκτυπωτική όπως 
έχουν. 

• Τα σχόλια µπαίνουν γράφοντας το γράµµα C ή το χαρακτήρα * στην 1η στήλη. Όταν στην 
πρώτη στήλη υπάρχει το γράµµα C ή το σύµβολο *, τότε όλο το περιεχόµενο αυτής της 
γραµµής (στήλες 2-72) θα αγνοηθεί από το µεταγλωττιστή. 

• Κάθε εντολή είναι δυνατόν να συσχετιστεί µε κάποιον αυθαίρετο αριθµό που ονοµάζεται 
ετικέτα (label), για αναφορά σε αυτήν από άλλες εντολές. Η ετικέτα µιας εντολής πρέπει 
να γράφεται µεταξύ των στηλών 1 και 5 (δηλαδή δεν µπορεί να περιλαµβάνει πάνω από 5 
διαδοχικά ψηφία.)  

 
 
3.2 Τύποι δεδοµένων 
 
Η Fortran υποστηρίζει του εξής τύπους δεδοµένων: 

• Ακέραιος (Ιnteger) 

• Πραγµατικός (Real) 

• ∆ιπλής ακρίβειας (Dοuble precision) 

• Μιγαδικός (Cοmplex) 

• Λογικός (Lοgical) 

• Χαρακτήρας (Character) 
 
Το εύρος τιµών των ακεραίων τύπων ποικίλει ανάλογα µε τον τρόπο αποθήκευσης στη 
µνήµη. Συγκεκριµένα το εύρος τιµών των ακεραίων (Integer) που για την αποθήκευσή τους 
χρησιµοποιούνται 16 bits κυµαίνεται από -215 έως 215 – 1, ενώ το εύρος τιµών των ακεραίων 
(Integer *4) που για την αποθήκευσή τους χρησιµοποιούνται 32 bits κυµαίνεται από -231 έως 
231 – 1. 
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Το εύρος τιµών των πραγµατικών (Real ή Real *4) που για την αποθήκευσή τους 
χρησιµοποιούνται 32 bits κυµαίνεται για τους αρνητικούς από -1038 έως -10-38 και για τους 
θετικούς από 10-38 έως 1038, ενώ το εύρος τιµών των πραγµατικών (Real *8 ή Double 
Precision) που για την αποθήκευσή τους χρησιµοποιούνται 64 bits κυµαίνεται για τους 
αρνητικούς από -10308 έως -10-308 και για τους θετικούς από 10-308 έως 10308. 
 
Όταν κατά τη διάρκεια των πράξεων, ένα δεδοµένο (σταθερά ή µεταβλητή) πάρει τιµή 
µεγαλύτερη από τη θεωρητικώς µεγαλύτερη, τότε συµβαίνει υπερχείλιση και τυπώνεται το 
µήνυµα Οverflow, ενώ όταν πάρει τιµή µικρότερη από τη θεωρητικώς µικρότερη, τότε 
συµβαίνει υποχείλιση και τυπώνεται το µήνυµα Underflow. Και στις δύο περιπτώσεις το 
µήνυµα σηµαίνει ότι έχουµε ξεπεράσει τη µέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης των 
αριθµητικών τιµών του υπολογιστή, γεγονός που θα προκαλέσει είτε αλλοίωση των 
αποτελεσµάτων είτε διακοπή του προγράµµατος. 
 
 
3.3 Μεταβλητές 
 
Μια µεταβλητή (Variable) στον προγραµµατισµό χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στοιχεία. 

α. Το όνοµά της. 

β. Τον τύπο της. 

γ. Την αριθµητική τιµή της. 

Μια µεταβλητή σ' ένα πρόγραµµα θα έχει ένα όνοµα σταθερό, ένα τύπο σταθερό και µια τιµή 
που θα µεταβάλλεται. 
 
Το όνοµα της µεταβλητής που συνήθως λέγεται και συµβολικό όνοµα και ακολουθεί όλους 
τους κανόνες που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.3. 
 
Ο τύπος µιας µεταβλητής δηµιουργείται µε δύο τρόπους, άµεσα σε σχέση µε το πρώτο 
γράµµα του ονόµατος της, είτε έµµεσα µε τη χρήση δηλωτικών εντολών. 
 
Όταν το όνοµα της µεταβλητής αρχίζει µ' ένα από τα 6 γράµµατα Ι, J, Κ, L, Μ, Ν, τότε η 
µεταβλητή θα έχει αυτόµατα ακέραια τιµή, δηλαδή το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που 
αντιστοιχεί, επεξεργάζεται από τον υπολογιστή σαν ένας ακέραιος αριθµός. 
 
Όταν το όνοµα της µεταβλητής αρχίζει µ' ένα από τα υπόλοιπα 20 γράµµατα του Λατινικού 
αλφαβήτου (Α-Η και Ο-Ζ), τότε η µεταβλητή έχει πραγµατική τιµή, δηλαδή το περιεχόµενο 
της θέσης µνήµης που αντιστοιχεί επεξεργάζεται από τον υπολογιστή σαν ένας πραγµατικός 
αριθµός.  
 
Μπορούµε ν' αλλάξουµε τον τύπο της µεταβλητής έµµεσα, µε χρήση δηλωτικών εντολών 
(declaration statements). Μια δηλωτική εντολή προδιαγραφής µπαίνει πάντα στην αρχή ενός 
προγράµµατος. ∆εν εκτελείται, αλλά χρησιµεύει για να δηλώνει τον τύπο των µεταβλητών 
που θα χρησιµοποιηθούν στο πρόγραµµα. 
 
Οι δηλωτικές εντολές για τον τύπο µιας µεταβλητής είναι: 

• Integer, Integer *4 για ακέραιες µεταβλητές 

• Real, Real *4 για πραγµατικές µεταβλητές 
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• Double Precision, Real *8 για πραγµατικές µεταβλητές διπλής ακρίβειας 

• Complex για µιγαδικές µεταβλητές 

• Logical για λογικές µεταβλητές 

• Character για χαρακτήρες µεταβλητές και Character(n) για αλυσίδες χαρακτήρων 
µήκους n µεταβλητές. 

 
Συνιστάται να δηλώνονται µε αυτό τον έµµεσο τρόπο όλες οι µεταβλητές ενός προγράµµατος 
επειδή αυτός ο τρόπος παρέχει στον προγραµµατιστή καλλίτερο έλεγχο των 
χρησιµοποιηµένων µεταβλητών αλλά και γιατί η δήλωση των µεταβλητών αποτελεί τον 
πρωταρχικό κανόνα του σωστού και δοµηµένου προγραµµατισµού. 
 
Αν θέλουµε να µην ορίζεται αυτόµατα ο τύπος καµίας µεταβλητή αλλά να πρέπει να 
δηλώνουµε υποχρεωτικά τον τύπο κάθε µεταβλητής του προγράµµατος, τότε πρέπει να 
γράψουµε στην αρχή του προγράµµατος την εντολή: 

Implicit none 
 
Η τιµή της µεταβλητής, είναι το στοιχείο εκείνο που αλλάζει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
του προγράµµατος. Σε µία απλή µεταβλητή αντιστοιχεί µία θέση µνήµης. Το περιεχόµενο 
αυτής της θέσης είναι εκείνο που µεταβάλλεται κατά την εκτέλεση του προγράµµατος. Το 
όνοµα της µεταβλητής αντιστοιχεί στη «διεύθυνση» αυτής της θέσης µέσα στη µνήµη. 
 
Στην Fortran 77 η αρχική τιµή µιας µεταβλητής δίνεται µε την εντολή ανάθεσης που θα 
δούµε στη συνέχεια. 
 
Στην Fortran 90/95, η αρχική τιµή µιας µεταβλητής µπορεί να δοθεί και µε τη χρήση του 
συµβόλου ::.  
 
Το σύµβολο :: χρησιµοποιείται, όχι υποχρεωτικά, δίπλα από τον ορισµό του τύπου των 
µεταβλητών π.χ. 

Integer :: A, B, C (δηλώνουµε ότι οι µεταβλητές Α, B, C είναι ακέραιες), 

Real :: D, E, F (δηλώνουµε ότι οι µεταβλητές Α, B, C είναι πραγµατικές). 
 
Το σύµβολο :: γίνεται υποχρεωτικό όταν θέλουµε ταυτόχρονα µε τη δήλωση του τύπου να 
δώσουµε και µία αρχική τιµή στην µεταβλητή. Π.χ. µπορούµε να γράψουµε :  

Integer :: A = 5 (δηλώνουµε την ακέραια µεταβλητή Α, στην οποία δίνουµε αρχική τιµή 5), 

Real :: B = 123.56 (δηλώνουµε την πραγµατική µεταβλητή Β, στην οποία δίνουµε αρχική 
τιµή 123.56), 

Integer :: A = 5, B (δηλώνουµε τις ακέραιες µεταβλητές Α και Β, αλλά δίνουµε την αρχική 
τιµή 5 µόνο στην Α). 
 
 
3.4 Σταθερές 
 
Μια σταθερά (Constant) στον προγραµµατισµό χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στοιχεία. 

α. Το όνοµά της. 
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β. Τον τύπο της. 

γ. Την αριθµητική τιµή της. 

Μια σταθερά σ' ένα πρόγραµµα θα έχει ένα όνοµα σταθερό, ένα τύπο σταθερό και µια τιµή 
που δεν θα µεταβάλλεται. 
 
Το όνοµα της σταθεράς που συνήθως λέγεται και συµβολικό όνοµα και ακολουθεί όλους τους 
κανόνες που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.3. 
 
Στην Fortran η απόδοση αρχικών τιµών σε µία σταθερά γίνεται µε την δηλωτική εντολή 
Parameter στην αρχή του προγράµµατος: 

Parameter (Όνοµα_Σταθεράς1=τιµή, Όνοµα_Σταθεράς2=τιµή, ...) 

Οι τιµές αυτών των µεταβλητών δεν µπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
του προγράµµατος. Έτσι, αν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε σε ένα πρόγραµµα την τιµή του  
π = 3,14159 αντί να γράφουµε σε κάθε εντολή την αριθµητική τιµή (µε µεγάλη πιθανότητα 
να γίνει και κάποιο λάθος), µπορούµε να κάνουµε στην αρχή του προγράµµατος τη δήλωση:  

Parameter (Pi = 3.14159) 

και στη συνέχεια να χρησιµοποιούµε τη µεταβλητή Ρi στη θέση της σταθερής αριθµητικής τιµής, π.χ.  

PERIF = 2 * Pi * AKTINA 
 
Προσοχή στο όνοµα και στον τύπο της σταθεράς που δηλώνεται µε την εντολή Parameter. 
Ο τύπος της σταθεράς ακολουθεί τον άµεσο τρόπο απόδοσης τύπου (που ισχύει και στις 
µεταβλητές) και αν θέλουµε να αλλάξουµε τον τύπο πρέπει να χρησιµοποιήσουµε µια 
δηλωτική εντολή πριν από τη χρήση της εντολής Parameter. 
 
Οι δηλωτικές εντολές για τον τύπο µιας σταθεράς είναι: 

• Integer, Integer *4 για ακέραιες σταθερές 

• Real, Real *4 για πραγµατικές σταθερές 

• Double Precision, Real *8 για πραγµατικές σταθερές διπλής ακρίβειας 

• Complex για µιγαδικές σταθερές 

• Logical για λογικές σταθερές 

• Character για χαρακτήρες σταθερές και Character(n) για αλυσίδες χαρακτήρων µήκους 
n σταθερές. 

 
 
3.5 Αριθµητικές Εκφράσεις 
 
Στη γλώσσα Fortran µια αριθµητική έκφραση (Arithmetic expressiοn) είναι µια σειρά από 
µεταβλητές, από σταθερές, από συναρτήσεις, από αριθµητικούς τελεστές πράξεων και από 
παρενθέσεις που ακολουθούν ορισµένους αυστηρούς κανόνες. 
 
Ένας όρος είναι µια µεταβλητή ή µια σταθερά ή µια συνάρτηση ή µια αριθµητική τιµή ή µια 
αριθµητική έκφραση τοποθετηµένη µέσα σε παρενθέσεις. 
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Μια αριθµητική έκφραση είναι µια σειρά από όρους που χωρίζονται µε αριθµητικούς 
τελεστές πράξεων. 
 
∆ύο όροι δεν µπορούν να βρίσκονται ο ένας µετά από τον άλλο, χωρίς να υπάρχει µεταξύ 
τους ένας αριθµητικός τελεστής πράξεων, ούτε δύο αριθµητικοί τελεστές πράξεων δίπλα - 
δίπλα. 
 
Μια συνάρτηση αποτελείται από ένα συµβολικό όνοµα ακολουθούµενο, µέσα σε 
παρενθέσεις, από ένα ή περισσότερα ορίσµατα. Τα ορίσµατα αυτά µπορεί να είναι µια 
αριθµητική έκφραση και πιο συχνά µία µεταβλητή ή παράµετρος. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιο στοιχειώδεις συναρτήσεις της γλώσσας 
Fortran. 
Όνοµα Περιγραφή Όρισµα Αποτέλεσµα Παράδειγµα 

ABS(X) Απόλυτη τιµή του Χ 
Integer 
Real 
Complex 

Integer 
Real 

ABS(-3.1) = 3.1 
ABS((3,4)) = 5.0 

SQRT(X) Τετραγωνική ρίζα του Χ Real 
Complex 

Real 
Complex 

SQRT(4.) = 2.0 
SQRT((3, 4)) = (2.0, 1.0) 

SIN(X) 
Το ηµίτονο του Χ. Το Χ 
είναι εκφρασµένο σε 
ακτίνια 

Real 
Complex 

Real 
Complex 

SIN(3.141592) = 
6.27832947E-007 

COS(X) 
Το συνηµίτονο του Χ. Το Χ 
είναι εκφρασµένο σε 
ακτίνια 

Real 
Complex 

Real 
Complex COS(3.141592) = -1.0 

TAN(X) 
Η εφαπτοµένη του Χ. Το Χ 
είναι εκφρασµένο σε 
ακτίνια 

Real 
Complex 

Real 
Complex TAN(0.) = 0.0 

EXP(X) ex Real 
Complex 

Real 
Complex EXP(0.) = 1.0 

LOG(X) Φυσικός λογάριθµος του Χ Real 
Complex 

Real 
Complex LOG(1.) = 0.0 

LOG10(X) ∆εκαδικός λογάριθµος του 
Χ Real Real LOG10(1.) = 0.0 

MAX(X1, X2, …) Ο µέγιστος µεταξύ των X1, 
X2, … 

Integer 
Real 

Integer 
Real MAX(2, 4, 5) = 5 

MIN(X1, X2, …) Ο ελάχιστος µεταξύ των X1, 
X2, … 

Integer 
Real 

Integer 
Real MIN(2, 4, 5) = 2 

INT(X) 
Μετατροπή του αριθµού Χ 
σε ακέραιο µε αποκοπή του 
δεκαδικού µέρους 

Integer 
Real Integer INT(2.9) = 2 

INT(-2.9) = -2 

REAL(X) Μετατροπή του αριθµού Χ 
σε πραγµατικό 

Integer 
Real Real REAL(2) = 2.0 

CMPLX(X, Y) Μετατροπή δύο αριθµών Χ 
και Υ σε µιγαδικό 

Integer 
Real Complex CMPLX(2, 4) = (2.0, 4.0) 

NINT(X) Μετατροπή του αριθµού Χ 
στο πλησιέστερο ακέραιο 

Integer 
Real Integer NINT(2.9) = 3 

NINT(2.3) = 2 

FRACTION(X) Το κλασµατικό (δεκαδικό) 
µέρος του αριθµού Χ Real Real FRACTION(2.9) = 0.9 

MOD(X, Y) Το ακέραιο υπόλοιπο της 
διαίρεσης Χ/Υ Integer Integer MOD(10, 3) = 1 

CONJG(X) Ο συζυγής µιγαδικός του 
µιγαδικού αριθµού Χ Complex Complex CONJG(2, 5) = (2.0, -5.0) 

IMAG(X) Το φανταστικό µέρος του 
µιγαδικού αριθµού Χ Complex Real IMAG(2, 5) = 5.0 

REAL(X) Το πραγµατικό µέρος του 
µιγαδικού αριθµού Χ Complex Real REAL(2, 5) = 2.0 
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Η τάξη µε την οποία γίνονται οι πράξεις στο εσωτερικό µιας αριθµητικής έκφρασης δίχως 
παρενθέσεις, είναι αυστηρά καθορισµένη. 
 
Κατά σειρά προτεραιότητας έχουµε: 

f(x)  Υπολογισµός µιας συνάρτησης  προτεραιότητα 1. 

**  Ύψωση σε δύναµη  προτεραιότητα 2. 

*, /  Πολ/σµός ή διαίρεση  προτεραιότητα 3. 

+, -  Πρόσθεση ή αφαίρεση  προτεραιότητα 4. 
 
Όταν έχουµε πράξεις µε ίδια προτεραιότητα εκτελούνται οι πράξεις από αριστερά προς τα 
δεξιά. 
 
Προσοχή: Όταν έχουµε διαδοχικές πράξεις µε ύψωση σε κάποια δύναµη, τότε οι πράξεις 
γίνονται από δεξιά προς τα αριστερά. Π.χ. 

Το Χ**Υ**Ζ υπολογίζεται σαν Χ**(Υ**Ζ) 
 
Παράδειγµα: Για τον υπολογισµό της έκφρασης : Χ*Υ**3/Τ–R**2+Ρ/Q**4+Τ*S θα γίνουν 
οι πράξεις µε την εξής σειρά: 

a = Υ ** 3 

b = R ** 2 

c = Q ** 4 

d = X * a 

e = d / T 

f = Ρ / c 

g = T * S 

h = e - b 

i = h + f 

j = I + g 
 
Όταν υπάρχουν πράξεις µε παρενθέσεις, υπολογίζεται πρώτα το περιεχόµενο κάθε 
παρένθεσης. Όταν υπάρχουν περισσότερες διαδοχικές παρενθέσεις, υπολογίζεται πρώτα 
εκείνη που είναι πιο εσωτερική και στη συνέχεια προχωρούµε προς τις εξωτερικές 
παρενθέσεις. 
 
Παράδειγµα: Η έκφραση ((X*(Y+Z)+A*A)*C) υπολογίζεται ως εξής: 

a = Y+Z 

b = X*a+A*A 

c = b*C 
 

Σηµείωση: Επειδή ο αριθµός των δυνατών παρενθέσεων θεωρητικά είναι άπειρος, γι' αυτό 
το λόγο µπορούµε να γράφουµε τις αριθµητικές εκφράσεις µέσα σε παρενθέσεις, 
αποφεύγοντας έτσι τις τυχόν αµφισβητήσεις στις πράξεις. 
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Αν µια αριθµητική έκφραση περιλαµβάνει µόνο ακέραιους όρους το αποτέλεσµα θα είναι 
ένας ακέραιος αριθµός, αν περιλαµβάνει µόνο πραγµατικούς το αποτέλεσµα θα είναι ένας 
πραγµατικός αριθµός. Αξίζει να υπενθυµίσουµε ότι η διαίρεση δύο ακεραίων δίνει σαν 
αποτέλεσµα το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Π.χ. 

η διαίρεση 5 / 7 δίνει πηλίκο 0 

και η διαίρεση 12 / 5 δίνει πηλίκο 2. 
 
Όταν σε µια αριθµητική έκφραση υπάρχουν όροι και από τους 2 τύπους (ακέραιοι, 
πραγµατικοί) και δεν υπάρχουν παρενθέσεις τότε, οι ακέραιοι µετατρέπονται σε 
πραγµατικούς, πριν από την εκτέλεση των πράξεων και έτσι το αποτέλεσµα θα είναι ένας 
πραγµατικός. 
 
Όταν όµως υπάρχουν παρενθέσεις και το περιεχόµενο µιας παρένθεσης αποτελείται µόνο από 
ακέραιους, τότε υπολογίζεται η παρένθεση αυτή σαν ακέραιος και έπειτα µετατρέπεται το 
αποτέλεσµα σε πραγµατικό. 
 
Παράδειγµα. Για τον υπολογισµό της έκφρασης Α+Β*Ι/J όλοι οι όροι µετατρέπονται σε 
πραγµατικούς πριν από τις πράξεις, αντίθετα για τον υπολογισµό της έκφρασης Α+Β*(Ι/J) 
αυτό που είναι µέσα στην παρένθεση είναι µια ακέραια διαίρεση που υπολογίζεται κανονικά 
σαν ακέραιος και έπειτα το πηλίκο µετατρέπεται σε πραγµατικό αριθµό. Έτσι, αν έχουµε τις 
τιµές: 

Α=5.0, Β=3.0, Ι=4 και J=7 

τότε, χωρίς παρένθεση βρίσκουµε: 

A + B * I / J = 6.714, 

πράγµατι, οι πράξεις γίνονται µε την εξής σειρά: 

a = B * I = 3.0 * 4 = 3.0 * 4.0 = 12.0 

b = a / J = 12.0 / 7 = 12.0 / 7.0 = 1.714 

c = A + b = 5.0 + 1.714 = 6.714 

ενώ µε τη βοήθεια των παρενθέσεων το σωστό αποτέλεσµα είναι: 

Α + Β * (Ι / J) = 5.0, 

πράγµατι, οι πράξεις γίνονται µε την εξής σειρά: 

a = I / J = 4 / 7 = 0 

b = B * a = 3.0 * 0 = 3.0 * 0.0 = 0.0 

c = A + b = 5.0 + 0.0 = 5.0 
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3.6 Οι βασικές εντολές ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 
 
3.6.1 Εντολή ανάθεσης 
 
Σ' ένα πρόγραµµα Fortran εκείνη η εντολή που χρησιµοποιείται πιο συχνά είναι η εντολή της 
ανάθεσης (assignment statement). Μια εντολή ανάθεσης γράφεται ως εξής. 

Μεταβλητή = Έκφραση 
 
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της παραπάνω εντολής ο Η/Υ υπολογίζει πρώτα την τιµή της 
έκφρασης που βρίσκεται στα δεξιά του τελεστή ανάθεσης (=) και στη συνέχεια, αυτή τη τιµή 
που θα βρει, θα την αναθέσει στη µεταβλητή που βρίσκεται δεξιά του =. Αυτός είναι 
ουσιαστικά και ο λόγος που αναφερόµαστε σε ανάθεση και όχι ισότητα. Το περιεχόµενο της 
µεταβλητής που υπήρχε πριν την παραπάνω εντολή χάνεται. 
 
Προσοχή: Το σύµβολο = δεν σηµαίνει απλή ισότητα, όπως στα µαθηµατικά, αλλά 
αντικατάσταση.  
 
Παρατηρήσεις: 

1. Σε κάθε εντολή ανάθεσης πρέπει οπωσδήποτε οι µεταβλητές που βρίσκονται στο δεξιό 
µέρος της (εφ’ όσον υπάρχουν να έχουν ήδη πάρει τιµή µέσω είτε µιας άλλης εντολής 
ανάθεσης είτε κάποιας εντολής εισόδου). 

2. Σε µια εντολή ανάθεσης είναι δυνατόν η µεταβλητή που βρίσκεται στο αριστερό µέρος να 
υπάρχει και στο δεξιό µέρος. 

3. Απαγορεύεται στο αριστερό µέρος της εντολής ανάθεσης η ύπαρξη οποιασδήποτε 
παράστασης (που να περιέχει µία ή περισσότερες µεταβλητές) παρά µόνον µία και µόνο 
µεταβλητή χωρίς την ύπαρξη ουδεµίας πράξης. 

4. Η µεταβλητή και η έκφραση θα πρέπει να είναι του ίδιου τύπου (αριθµητικού, λογικού, 
χαρακτήρας) 

 
Προσοχή: Εκείνο που αξίζει να παρατηρήσει κανείς είναι ότι στην περίπτωση του 
αριθµητικού τύπου µπορεί ο τύπος της µεταβλητής να είναι διαφορετικός (π.χ. ακέραιος) από 
τον τύπο της αριθµητικής έκφρασης (π.χ. πραγµατικός). Ο τύπος όµως της µεταβλητής δεν θα 
επηρεάσει τον τρόπο υπολογισµού της αριθµητικής έκφρασης.  
 
Αν το αποτέλεσµα του υπολογισµού της αριθµητικής έκφρασης είναι διαφορετικού 
αριθµητικού τύπου από τη µεταβλητή, γίνεται πρώτα η αλλαγή και έπειτα η αντικατάσταση.  
 
Παράδειγµα 1. Αν έχουµε τις εντολές:  

Real A  

Integer K, L  

Α = Κ + 8 – L 

Οι πράξεις γίνονται µεταξύ ακέραιων και η ανάθεση της υπολογισθείσας τιµής στη 
µεταβλητή Α, θα γίνει αφού πρώτα µετατραπεί σε πραγµατικό αριθµό το αποτέλεσµα. 
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Παράδειγµα 2. Αν έχουµε τις εντολές:  

Real A, B  
Integer K  
Κ = Α * 5.0 + Β 

Οι πράξεις γίνονται µεταξύ πραγµατικών και η ανάθεση της υπολογισθείσας τιµής στη 
µεταβλητή Κ, θα γίνει αφού πρώτα µετατραπεί σε ακέραιο αριθµό το αποτέλεσµα. 

 
Σηµείωση: Αν γράψουµε την εντολή A = 20.25 και η µεταβλητή Α έχει δηλωθεί ακέραια 
(Integer), στη θέση που αντιστοιχεί η µεταβλητή A στη µνήµη τοποθετείται ο αριθµός 20. 
Αν χρησιµοποιήσουµε αργότερα τη µεταβλητή A, η τιµή της δεν θα είναι 20.25 αλλά ο 
ακέραιος αριθµός 20. ∆ηλαδή, κατά την ανάθεση µιας πραγµατικής τιµής (δεκαδικός 
αριθµός) σε µια ακέραια µεταβλητή θα συµβεί αποκοπή του δεκαδικού µέρους του αριθµού.  
 
 
3.6.2 Εντολές εισόδου / εξόδου 
 
Οι εντολές εισόδου (Ιnput) µας επιτρέπουν να εισάγουµε τα δεδοµένα σ' έναν υπολογιστή.  
 
Οι εντολές εξόδου (Οutput) µας επιτρέπουν να εµφανίσουµε στην οθόνη ή να τυπώσουµε ή 
ακόµη ν' αποθηκεύσουµε σ’ ένα άλλο µέσο (δίσκο, ταινία κλπ) τ' αποτελέσµατα που θα 
προκύψουν από την εκτέλεση του προγράµµατος. 
 
Θα µπορούσαµε, ακόµη πιο γενικά, να πούµε ότι µε τις εντολές εισόδου/εξόδου ο 
υπολογιστής επικοινωνεί µε τον εξωτερικό κόσµο και πραγµατοποιεί τις ανταλλαγές 
πληροφοριών.  
 
Η γενική µορφή των εντολών εισόδου/εξόδου είναι:  

Read (m, f) “µεταβλητέs”   (για την είσοδο) 

Write (m, f) “µεταβλητές”   (για την έξοδο) 
 
Σαν “µεταβλητές” θεωρούνται µια σειρά από µεταβλητές, χωρισµένες µεταξύ τους µε 
υποδιαστολές και f είναι ένας ακέραιος αριθµός που αντιστοιχεί στην ετικέτα µιας εντολής 
προδιαγραφών Format (§3.6.3).  
 
To m είναι ένας αριθµός ο οποίος δηλώνει το µέσο από το οποίο θα γίνει η είσοδος 
δεδοµένων ή το µέσο στο οποίο θα γίνει η έξοδος των αποτελεσµάτων Όταν µια εντολή 
Read συνοδεύεται από την τιµή m=5 σηµαίνει ότι έχουµε είσοδο δεδοµένων από το 
πληκτρολόγιο. Ενώ όταν µια εντολή Write συνοδεύεται από την τιµή m=6 σηµαίνει ότι 
έχουµε έξοδο στην οθόνη των αποτελεσµάτων. 
 
Μια εντολή Read γενικά, επιτρέπει να µεταφερθούν οι τιµές που δίνονται από το 
πληκτρολόγιο ή βρίσκονται σε κάποιο µαγνητικό ή οπτικό µέσο και να ανατεθούν στις 
αντίστοιχες µεταβλητές σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζει η συνοδεύουσα εντολή 
προδιαγραφών Format. 
 
Ενώ µια εντολή Write επιτρέπει να εµφανιστούν στην οθόνη ή να τυπωθούν πάνω στο χαρτί 
του εκτυπωτή ή ακόµη να σωθούν σε κάποιο µαγνητικό ή οπτικό µέσο, οι τιµές των 
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µεταβλητών µε την ίδια σειρά που βρίσκονται µέσα στην λίστα των µεταβλητών σύµφωνα 
πάντα µε τον τρόπο που ορίζει η εντολή προδιαγραφών Format. 
 

Η γλώσσα Fortran διαθέτει επίσης και εναλλακτικές απλές µορφές σύνταξης των εντολών 
εισόδου/εξόδου (στις οποίες δεν χρησιµοποιείται η εντολή προδιαγραφών Format, ούτε ο 
αριθµός της µονάδας εισόδου/εξόδου (5 ή 6) αλλά στη θέση τους τοποθετείται ένα αστεράκι 
(*). Σ' αυτή την περίπτωση, αυτόµατα, ο υπολογιστής θεωρεί σαν µονάδα εισόδου των 
δεδοµένων µόνο το πληκτρολόγιο και σαν µονάδα εξόδου των αποτελεσµάτων µόνο την 
οθόνη. Όσον αφορά τις προδιαγραφές των τιµών, αυτές εισάγονται ή εµφανίζονται µε τη 
µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια που µπορεί να τις επεξεργαστεί ο υπολογιστής.  
 
Η µορφή των εναλλακτικών εντολών εισόδου/εξόδου είναι:  

Read (*, *) “µεταβλητέs”   (για την είσοδο) 

Write (*, *) “µεταβλητές”   (για την έξοδο) 
 
Επειδή η Fortran 90/95 είναι προσανατολισµένη στην άµεση µορφή επεξεργασίας ενός 
προγράµµατος (Interactive mode) όπου δεν απαιτούνται ειδικές µορφές εισόδου των 
δεδοµένων ή εξόδου των αποτελεσµάτων, γι αυτό και προτείνει µια πιο απλή γραφή των 
εντολών εισόδου/εξόδου στην οποία ο υπολογιστής θεωρεί σαν µονάδα εισόδου των 
δεδοµένων µόνο το πληκτρολόγιο και σαν µονάδα εξόδου των αποτελεσµάτων µόνο την 
οθόνη.  
 
Η απλή εντολή εισόδου γράφεται:  

Read f, “µεταβλητές”  

ή 

Read *, “µεταβλητές” 

όταν δεν χρησιµοποιείται η εντολή προδιαγραφών Format. 
 
Ενώ η απλή εντολή εξόδου γράφεται:  

Print f, “µεταβλητές” 
ή 

Print *, “µεταβλητές” 

όταν δεν χρησιµοποιείται η εντολή προδιαγραφών Format. 

 
 
3.6.3 Η εντολή προδιαγραφών Format 
 
Η εντολή Format είναι µία εντολή προδιαγραφών της Fortran που δεν εκτελείται, δηλαδή 
µπορεί να βρίσκεται σε κάθε σηµείο του προγράµµατος (αρχή, µέση ή τέλος) χωρίς να 
επηρεάζει την οµαλή λειτουργία του. 
 
Συνήθως, τοποθετείται ακριβώς µετά την εντολή Read ή Write στην οποία αντιστοιχεί. Όταν 
όµως χρησιµοποιείται η ίδια εντολή Format από πολλές εντολές Read ή Write του ιδίου 
προγράµµατος, για λόγους οµοιοµορφίας και πιο εύκολης αναγνώρισης, τοποθετούνται όλες 
οι εντολές Format µαζί ή στο τέλος ή στην αρχή του προγράµµατος.  
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Ο γενικός τύπος µιας εντολής Format είναι 

m   Format(προδιαγραφές) 

όπου m είναι ένας ακέραιος αριθµός το πολύ πενταψήφιος (ετικέτα), που βρίσκεται στις 
πρώτες 5 θέσεις της γραµµής της εντολής προδιαγραφών Format, και αντιστοιχεί στον ίδιο 
αριθµό που θα τοποθετήσουµε στην εντολή Read ή Write. 
 
Οι προδιαγραφές τοποθετούνται πάντα µέσα σε παρενθέσεις και χρησιµεύουν:  

• Σαν ενδείξεις για την είσοδο/έξοδο των τιµών. Π.χ, πόσα κενά διαστήµατα (ή γραµµές) 
θα χωρίζουν τις τιµές των µεταβλητών (ή τις γραµµές) που τυπώνονται κ.τ.λ. 

• Για τον προσδιορισµό της µετατροπής των πληροφοριών (Από την δυαδική µορφή του 
περιεχοµένου της µνήµης στη δεκαδική µορφή και αντίστροφα). 

 
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα Format τίτλων και στη δεύτερη τα αριθµητικά Format. 
 
Πριν προχωρήσουµε στην ανάπτυξη των προδιαγραφών της εντολής Format ας 
περιγράψουµε σύντοµα, το βασικό µηχανισµό λειτουργίας.  
 
Πρώτα µεταφέρεται (είτε για είσοδο είτε για έξοδο) η πρώτη κατά σειρά µεταβλητή µεταξύ 
αυτών που αναφέρονται στη λίστα των µεταβλητών µιας εντολής Read ή Write σύµφωνα µε 
την πρώτη προδιαγραφή της αντίστοιχης εντολής.  
 
Στη συνέχεια η δεύτερη µεταβλητή, σύµφωνα µε τη δεύτερη προδιαγραφή και συνεχίζεται η 
ίδια διαδικασία µέχρι το τέλος της λίστας των µεταβλητών. 
 
Αν το πλήθος των προδιαγραφών δεν είναι ακριβώς το ίδιο µε το πλήθος των µεταβλητών 
µιας εντολής Read ή Write τότε:  

• Αν το πλήθος των προδιαγραφών είναι µεγαλύτερο από το πλήθος των µεταβλητών, οι επί 
πλέον προδιαγραφές της εντολής Format που βρίσκονται µετά αγνοούνται.  

• Αν όµως το πλήθος των προδιαγραφών είναι µικρότερο από το πλήθος των µεταβλητών 
που θέλουµε να διαβάσουµε ή να εµφανίσουµε, τότε οι προδιαγραφές 
ξαναχρησιµοποιούνται, προκαλώντας λάθη στην εκτέλεση του προγράµµατος. 

 
3.6.3.1 Format τίτλων 
 
Σαν Format τίτλων χαρακτηρίζονται εκείνα τα Format που οι προδιαγραφές τους δεν 
ορίζουν µεταφορές αριθµητικών τιµών αλλά χρησιµεύουν κυρίως για την εµφάνιση 
µηνυµάτων στην οθόνη ή διευκολύνουν την αναγνωσιµότητα των αποτελεσµάτων.  
 
Στη Fortran έχουµε τις ακόλουθες προδιαγραφές για τα Format τίτλων: 
 
1. Τα κενά διαστήµατα ( nX ) 

• Κατά την έξοδο, nΧ σηµαίνει ότι θα έχουµε n κενά διαστήµατα (κενούς χαρακτήρες) 
σε µία γραµµή . 

• Κατά την ανάγνωση, nΧ σηµαίνει ότι n χαρακτήρες θα αγνοηθούν. 
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2. Την αλλαγή της γραµµής ( / ). 

• Κατά την έξοδο των αποτελεσµάτων µια πλάγια γραµµή (slash) σηµαίνει πως 
σταµατούν να εµφανίζονται ή να τυπώνονται σ’ αυτή τη σειρά τα αποτελέσµατα και η 
συνέχεια µεταφέρεται στην αρχή της αµέσως επόµενης σειράς.  

• Κατά την ανάγνωση των δεδοµένων, σηµαίνει πως η συνέχεια για να διαβαστούν τα 
δεδοµένα µεταφέρεται στην αµέσως επόµενη σειρά των δεδοµένων.  

 
Όταν θέλουµε να προχωρήσουµε περισσότερες σειρές χρησιµοποιούµε περισσότερες 
πλάγιες γραµµές (//...///). 

 
3. Εµφάνιση χαρακτήρων (κειµένου) ( Αw ) 

Χρησιµοποιείται για µεταβλητές χαρακτήρων ή αλυσίδων χαρακτήρων και δηλώνει: 

• κατά την έξοδο, ότι θα πρέπει να τοποθετήσουµε τους χαρακτήρες που θέλουµε να 
εµφανίσουµε σε w θέσεις ή σε 1 θέση, αν το n απουσιάζει. 

• κατά την είσοδο, ότι θα πρέπει να διαβάσουµε τους χαρακτήρες που βρίσκονται στις 
πρώτες w θέσεις ή στην πρώτη θέση, αν το n απουσιάζει. 

 
3.6.3.2 Αριθµητικά Format 
 
Σαν αριθµητικά Format χαρακτηρίζονται τα Format που συνεπάγονται µεταφορές 
αριθµητικών τιµών. 
 
1. Μεταφορά ακέραιας µεταβλητής ( wI ) 

 
Χρησιµοποιείται για ακέραιες µεταβλητές και w είναι ο αριθµός που δείχνει το σύνολο 
των θέσεων (στηλών) οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για να εµφανιστεί η αριθµητική τιµή 
της µεταβλητής ή ο αριθµός των θέσεων (στηλών) όπου βρίσκεται η τιµή η οποία 
πρόκειται να διαβαστεί. 
 
Κατά την έξοδο το πρόσηµο - (µείον) τυπώνεται πάντα ενώ το πρόσηµο + (συν) πάντοτε 
εννοείται. Αν η τιµή του n είναι µικρότερη από τα σηµαντικά ψηφία του αριθµού, τότε στη 
θέση του αριθµού εµφανίζονται w-φορές αστεράκια (*). Αντίθετα, όταν ο αριθµός των 
σηµαντικών ψηφίων είναι µικρότερoς από w-1, οι χαρακτήρες που βρίσκονται αριστερά 
του αριθµού συµπληρώνονται µε τόσα κενά διαστήµατα, όσα χρειάζονται για να 
εξαντληθούν οι n θέσεις. 
 
Kατά την είσοδο τα δεδοµένα πρέπει να είναι: είτε ακέραια ψηφία µεταξύ 0 και 9, είτε 
λευκά (κενά διαστήµατα) που θεωρούνται σαν µηδενικά, είτε ακόµη τα πρόσηµα + και -. 
Κάθε άλλος χαρακτήρας θα δώσει ένα διαγνωστικό λάθους. Η αριθµητική τιµή πρέπει να 
καταλαµβάνει το δεξιότερο τµήµα των w στηλών, µε το αρνητικό πρόσηµο (-) να 
προηγείται στους αρνητικούς αριθµούς. Μια µετατόπιση προς τα αριστερά κατά µία θέση, 
συνεπάγεται την ανάγνωση ενός αριθµού 10 φορές µεγαλύτερου.  

 
2. Μεταφορά πραγµατικής µεταβλητής ( Fw.d ) 
 

Χρησιµοποιείται για πραγµατικές µεταβλητές, όπου: 
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w  ο συνολικός αριθµός των θέσεων που καταλαµβάνει ο αριθµός είτε κατά την ανάγνωση 
είτε κατά την εµφάνιση (συµπεριλαµβανοµένης και της υποδιαστολής) και  

d  ο αριθµός των ψηφίων µετά την υποδιαστολή. Πρέπει πάντα να ισχύει w > d. 
 
Κατά την έξοδο ο αριθµός εµφανίζεται µε τη συνηθισµένη δεκαδική µορφή της 
αριθµητικής. Πρέπει όµως να ξέρουµε εκ των προτέρων την τάξη µεγέθους του ακέραιου 
µέρους γιατί, αν το ακέραιο µέρος περιλαµβάνει περισσότερους από w-d-1 χαρακτήρες, 
τότε αντί του αριθµού εµφανίζονται w-φορές αστεράκια. Επίσης, αν ο αριθµός των 
ψηφίων του δεκαδικού µέρους είναι µικρότερος από d, τότε τα ψηφία του δεκαδικού 
µέρους συµπληρώνονται µε µηδενικά έτσι ώστε ο αριθµός των ψηφίων του δεκαδικού 
µέρους να γίνει d. Τέλος ο αριθµός καταλαµβάνει το δεξιότερο τµήµα της ζώνης των w 
χαρακτήρων, το πρόσηµο - τυπώνεται πάντα, ενώ το πρόσηµο + εννοείται. 
 
Κατά την είσοδο ο αριθµός πρέπει να βρίσκεται µέσα σε µία ζώνη w στηλών όπου υπάρχει 
µια σχετική ελευθερία. Αν υπάρχει ανάµεσα στα αριθµητικά ψηφία η τελεία (σηµείο 
υποδιαστολής), τότε ο αριθµός µεταφέρεται στη µεταβλητή που αντιστοιχεί όπως ακριβώς 
έχει, δηλαδή, ανεξάρτητα της προδιαγραφής του Format. Όταν ανάµεσα στα αριθµητικά 
ψηφία δεν υπάρχει η τελεία, τότε από δεξιά προς τα αριστερά τα d ψηφία θεωρούνται σαν 
το δεκαδικό µέρος του αριθµού και τα w-d ψηφία που προπορεύονται σαν το ακέραιο 
µέρος του αριθµού. 

 
 
3.6.4 Άλλες βασικές εντολές της γλώσσας Fortran 
 
3.6.4.1 Η πρώτη εντολή ενός προγράµµατος 
 
Η πρώτη γραµµή κάθε προγράµµατος Fortran συνιστάται να είναι µια εντολή που δεν 
εκτελείται και ούτε είναι υποχρεωτική. Είναι η εντολή ΡRΟGRΑΜ και αν υπάρχει, πρέπει 
να βρίσκεται πριν από κάθε άλλη εντολή του προγράµµατος. 

 

Η εντολή αυτή γράφεται:  

PROGRAM όνοµα  

όπου “όνοµα” είναι το όνοµα που δίνουµε στο πρόγραµµα και το οποίο ακολουθεί τους ίδιους 
κανόνες σύνταξης όπως και το συµβολικό όνοµα µιας µεταβλητής.  
 
Χρησιµεύει για να δίνει κάποιο όνοµα στο κυρίως πρόγραµµα. 
 
 
3.6.4.2 Η εντολή τέλος ενός προγράµµατος 
 
Η εντολή τέλος ενός προγράµµατος γράφεται:  

END  
Αυτή η εντολή δείχνει στο µεταγλωττιστή (Compiler) ότι το κείµενο του προγράµµατος 
τελείωσε και πρέπει ν' αρχίσει η εκτέλεσή του. Είναι µία εντολή που δεν εκτελείται, δεν 
µπορεί να πάρει ετικέτα και αποτελεί υποχρεωτικά την τελευταία γραµµή του προγράµµατος.  
 
Προαιρετικά, µπορεί να προστεθεί και η λέξη PROGRAM δίπλα στην εντολή END για να 
δείχνει ότι αποτελεί τέλος του κυρίως προγράµµατος και όχι κάποιου υποπρογράµµατος. 
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Προσοχή: Πρέπει να υπάρχει µόνο µία εντολή END σε ένα πρόγραµµα. 
 
 
3.6.4.3 Η εντολή τέλος εκτέλεσης του προγράµµατος 
 
Η εντολή τέλος εκτέλεσης των πράξεων του προγράµµατος γράφεται:  

STOP  

και σηµαίνει ότι τελείωσε το πρόγραµµα και ο έλεγχος επιστρέφει στο λειτουργικό σύστηµα.  
 
Η εντολή αυτή είναι προαιρετική και µπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε σηµείο ενός 
προγράµµατος. Επειδή είναι µία εντολή που εκτελείται, µπορεί να πάρει και µία ετικέτα. Έτσι 
µπορούµε µέσα σ' ένα πρόγραµµα Fortran να έχουµε περισσότερες από µία εντολές SΤΟΡ. 
 
 
3.7 Παραδείγµατα προγραµµάτων 
 
Παράδειγµα 1: Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει µια τιµή που θα δηλώνει το 
µήκος της ακτίνας ενός κύκλου και στη συνέχεια θα υπολογίζει το εµβαδόν του κύκλου. 
 
  Program Area_Circle 
 
C Το παρακάτω πρόγραµµα υπολογίζει το εµβαδόν ενός κύκλου δοθέντος 
C της ακτίνας του 
C R=ακτίνα κύκλου, E=εµβαδόν κύκλου 
 
C Ακύρωση όλων τον τύπων των µεταβλητών και των σταθερών 
C Όλες οι µεταβλητές και οι σταθερές θα δηλώνονται 
  Implicit none 
C ∆ήλωση σταθερών 
  Real Pi 
  Parameter (Pi=3.14159) 
C ∆ήλωση µεταβλητών 
  Real E,R 
 
C ∆ιάβασµα δεδοµένων 
  Write(*,*) 'Radius=' 
  Read(*,*) R 
 
C Υπολογισµός εµβαδού 
  E=2*Pi*R 
 
C Εκτύπωση αποτελεσµάτων 
  Write(*,10)'Area Circle=',E 
10 Format(A, F10.5) 
 
  Stop 
  End 
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Παράδειγµα 2: Θεωρούµε ότι ο κορµός ενός δέντρου είναι κυλινδρικός. Συνεπώς, ο όγκος 
του δέντρου V αν γνωρίζουµε την περίµετρό του P και το ύψος του H θα δίνεται από τον 
τύπο: 

π
=

x4
HxPV

2

 

όπου π = 3. 14159. Να γραφεί πρόγραµµα που να υπολογίζει τον όγκο του δέντρου να 
γνωρίζουµε την περίµετρό του και το ύψος του. 
 
  Program Volume_Tree 
 
C Το παρακάτω πρόγραµµα υπολογίζει τον όγκο ενός δέντρου αν 
C γνωρίζουµε την περίµετρό του και το ύψος του 
C V=όγκος, P=περίµετρος, H=ύψος 
 
C Ακύρωση όλων τον τύπων των µεταβλητών και των σταθερών 
C Όλες οι µεταβλητές και οι σταθερές θα δηλώνονται 
  Implicit none 
C ∆ήλωση σταθερών 
  Real Pi 
  Parameter (Pi=3.14159) 
C ∆ήλωση µεταβλητών 
  Real V,P,H 
 
C ∆ιάβασµα δεδοµένων 
  Write(*,*) 'Perimeter=' 
  Read(*,*) P 
  Write(*,*) 'Height=' 
  Read(*,*) H 
 
C Υπολογισµός όγκου 
  V=(P**2*H)/(4*Pi) 
 
C Εκτύπωση αποτελεσµάτων 
  Write(*,10)'Volume Tree=',V 
10 Format(A, F10.5) 
 
  Stop 
  End 
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Παράδειγµα 3: Έστω ότι έχουµε µια δασική έκταση εµβαδού Α. Έστω επίσης ότι ο ρυθµός 
αναδάσωσης είναι Ε. Τότε το ποσό της έκτασης αυτής µετά από Ν χρόνια θα είναι Τ και θα 
δίνεται από τον τύπο: 

N)E1(xAT += . 
Να γραφεί πρόγραµµα που να υπολογίζει τη συνολική έκταση της δασικής περιοχής µετά από 
Ν χρόνια, αν είναι γνωστός ο ρυθµός αναδάσωσης και η αρχική δασική έκταση. 
 
  Program Area 
 
C Το παρακάτω πρόγραµµα υπολογίζει την έκταση δασικής περιοχής µετά 
C από Ν χρόνια αν γνωρίζουµε τον ρυθµό αναδάσωσης και την αρχική 
C δασική έκταση 
C T=τελική έκταση, A=αρχική έκταση, E=ρυθµός αναδάσωσης, N=χρόνια 
 
C Ακύρωση όλων τον τύπων των µεταβλητών 
C Όλες οι µεταβλητές θα δηλώνονται 
  Implicit none 
C ∆ήλωση µεταβλητών 
  Real T, A, E, N 
 
C ∆ιάβασµα δεδοµένων 
  Write(*,*) 'Years=' 
  Read(*,*) N 
  Write(*,*) 'Initial Area=' 
  Read(*,*) A 
  Write(*,*)'Rate=' 
  Read(*,*) E 
 
 
C Υπολογισµός τελικής έκτασης 
  T=A*(1+E)**N 
 
C Εκτύπωση αποτελεσµάτων 
  Write(*,10)'Final Area=',T 
10 Format(A, F10.5) 
 
  Stop 
  End 
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Παράδειγµα 4: Αν δανειστούµε ένα ποσό Α µε επιτόκιο Τ = Ε% και υποχρεωθούµε να το 
ξεχρεώσουµε σε Ν χρόνια, τότε το ποσό της µηνιαίας δόσης Μ θα δίνεται από τον τύπο: 

1)T1(
)T1(x

12
TxAM N

N

−+
+

=  

όπου Τ = Ε/100. Να γραφεί πρόγραµµα που να υπολογίζει τη µηνιαία δόση για τις διάφορες 
τιµές των Α, Ε και Ν. 
 
  Program Monthly_Payment 
 
C Το παρακάτω πρόγραµµα υπολογίζει την µηνιαία δόση ενός δανείου για ποσό Α 
C το οποίο θα εξοφληθεί σε Ν και µε επιτόκιο Ε 
C A=κεφάλαιο δανεισµού, M=µηνιαία δόση, E=επιτόκιο δανεισµού 
C N=χρόνια αποπληρωµής 
 
C Ακύρωση όλων τον τύπων των µεταβλητών 
C Όλες οι µεταβλητές θα δηλώνονται 
  Implicit none 
C ∆ήλωση µεταβλητών 
  Real A, Μ, E, N, T 
 
C ∆ιάβασµα δεδοµένων 
  Write(*,*) 'Initial Value=' 
  Read(*,*) A 
  Write(*,*) 'Interest Rate=' 
  Read(*,*) E 
  Write(*,*)'Years=' 
  Read(*,*) N 
 
C Υπολογισµός επιτοκίου 
  T=E/100 
C Υπολογισµός µηνιαίας δόσης 
  M=((A*T)/12)*((1+T)**N)/((1+T)**N-1) 
 
C Εκτύπωση αποτελεσµάτων 
  Write(*,10)Monthly Payment=',M 
10 Format(A, F10.5) 
 
  Stop 
  End 
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Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής 
 
 
Μέχρι τώρα παρατηρήσαµε ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε είχαν σειριακή κίνηση, 
δηλαδή η µία εντολή εκτελούνταν µετά την άλλη. Στην πραγµατικότητα πολύ λίγα 
προβλήµατα µπορούν να επιλυθούν µε τη σειριακή χρήση εντολών ανάθεσης και εντολών 
εισόδου / εξόδου. Για παράδειγµα αν θέλουµε να υπολογίσουµε την τετραγωνική ρίζα µιας 
έκφρασης, πρέπει να ελέγξουµε, πριν τον υπολογισµό της, αν η έκφραση αυτή είναι θετική. 
Αποφυγή τέτοιων ελέγχων θα οδηγούσε σε λάθη εκτέλεσης από τον υπολογιστή. Στα 
περισσότερα προβλήµατα, πλέον, συνηθισµένη περίπτωση είναι να λαµβάνονται κάποιες 
αποφάσεις µε βάση κάποια κριτήρια, που µπορεί να είναι διαφορετικά για κάθε διαφορετικό 
στιγµιότυπο ενός προβλήµατος. Ακόµα και οι καθηµερινές µας ενέργειες περιέχουν αυτή τη 
διαδικασία επιλογής µε βάση κάποια κατάσταση. Για παράδειγµα, το πρόβληµα της 
προετοιµασίας µας για έξοδο σχετίζεται µε τις καιρικές συνθήκες. Έτσι λέµε ότι, «αν βρέχει, 
θα πάρω οµπρέλα, αλλιώς, αλλιώς θα πάρω καπέλο και γυαλιά ηλίου». Η συνθήκη εδώ είναι 
το «αν βρέχει», ενώ η απόφαση είναι είτε να πάρω την «οµπρέλα» είτε το «καπέλο και γυαλιά 
ηλίου» µε βάση την «τιµή» της συνθήκης. 
 
 
4.1 Λογικές Συνθήκες 
 
Γενικά η διαδικασία της επιλογής περιλαµβάνει τον έλεγχο κάποιας συνθήκης που µπορεί να 
έχει δύο τιµές (True ή False) και ακολουθεί η απόφαση εκτέλεσης κάποιας ενέργειας µε βάση 
την τιµή της λογικής αυτής συνθήκης. 
 
Για την σύνταξη µιας λογικής συνθήκης χρησιµοποιούνται σταθερές, µεταβλητές, 
αριθµητικές εκφράσεις, συγκριτικοί και λογικοί τελεστές, καθώς και παρενθέσεις. 
∆ιακρίνουµε δύο κύριες µορφές λογικών συνθηκών: τις απλές και τις σύνθετες. 
 
Απλές Λογικές Συνθήκες: 

<Έκφραση1> <Συγκριτικός τελεστής> <Έκφραση2> 
 
Όπου Έκφραση1, Έκφραση2 είναι είτε µια σταθερά είτε µια µεταβλητή είτε µια αριθµητική 
παράσταση.  
 
Ένας συγκριτικός τελεστής στη Fortran 77 γράφεται µε δύο γράµµατα του λατινικού 
αλφαβήτου που τοποθετούνται ανάµεσα σε δύο τελείες. Τα δύο αυτά γράµµατα, για την 
εύκολη αποµνηµόνευση και χρήση, αποτελούν συντµήσεις των σχέσεων που εκφράζουν και 
σχηµατίζονται από τα αρχικά γράµµατα των αντίστοιχων λέξεων (στην αγγλική γλώσσα). Με 
τη Fortran 90/95 έχουν προστεθεί εναλλακτικά και σύµβολα για τους (6) έξι συγκριτικούς 
τελεστές όπως εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Τελεστής Fortran 77 Έκφραση στην Αγγλική γλώσσα Τελεστής Fortran 90/95 Σηµασία 

.GT. Greater Than > Μεγαλύτερο 

.GE. Greater Equal >= Μεγαλύτερο ή ίσο 

.LT. Less Than < Μικρότερο 

.LE. Less Equal <= Μικρότερο ή ίσο 

.EQ. Equal = = Ίσο 

.NE. Not Equal /= ∆ιάφορο 
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Αρχικά υπολογίζονται οι τιµές των εκφράσεων που βρίσκονται από τη µία και την άλλη 
πλευρά του συγκριτικού τελεστή, γίνεται έλεγχος και όταν το αποτέλεσµα ικανοποιεί τη 
συνθήκη που εκφράζεται από τον συγκριτικό τελεστή τότε η συνθήκη είναι αληθής (True), 
διαφορετικά είναι ψευδής (False). 
 
Παρατηρήσεις: 

1. Η σύγκριση µεταξύ δύο αριθµών γίνεται µε τον προφανή τρόπο είτε είναι ακέραιοι είτε 
πραγµατικοί. 

2. Η σύγκριση ατοµικών χαρακτήρων στηρίζεται στην αλφαβητική σειρά, για παράδειγµα ο 
χαρακτήρας “a” θεωρείται µικρότερος από το “b”. 

3. Η σύγκριση αλφαριθµητικών δεδοµένων βασίζεται στη σύγκριση χαρακτήρα προς 
χαρακτήρα σε κάθε θέση µέχρις ότου να βρεθεί κάποια διάφορα. Για παράδειγµα η τιµή 
“LessEqual” είναι µικρότερη από την τιµή “LessThan” αφού το γράµµα E προηγείται του 
γράµµατος T. 

4. Η σύγκριση λογικών δεδοµένων έχει έννοια µόνο στην περίπτωση του ίσου και του 
διάφορου, αφού οι τιµές που µπορούν να έχουν είναι αληθής και ψευδής. 

 
 
Σύνθετες Λογικές Συνθήκες: 

<Λογική Συνθήκη 1> <Λογικός Τελεστής> <Λογική Συνθήκη 2> 
 
Όπου Λογική Συνθήκη1, Λογική Συνθήκη2 είναι λογικές συνθήκες (απλές ή σύνθετες), οι 
οποίες µπορούν να πάρουν δύο τιµές, True ή False, και συνδέονται µε έναν λογικό τελεστή. 
Οι λογικοί τελεστές που χρησιµοποιούνται στην Fortran παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Τελεστής Fortran (77 ή 90/95) Σηµασία 
.AND. ΚΑΙ (Σύζευξη) 
.OR. Ή (∆ιάζευξη) 

.NOT. ΟΧΙ (Άρνηση) 
 
Αρχικά υπολογίζονται οι τιµές των λογικών συνθηκών (True ή False) που βρίσκονται από τη 
µία και την άλλη πλευρά του λογικού τελεστή, εκτελείται η λογική πράξη που ορίζεται από 
τον λογικό τελεστή. 
 
Οι λογικές πράξεις ορίζονται από τον παρακάτω πίνακα αληθείας: 
 

ΛΣ1 ΛΣ2 ΛΣ1 ΚΑΙ ΛΣ2 ΛΣ1 Ή ΛΣ2 ΟΧΙ ΛΣ1  ΟΧΙ ΛΣ2 

True True True ς True False False 

True False False True False True ς 

False True False True True False 

False False False False True True 
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4.2 Η εντολή If Λογικό 
 
Η γενική µορφή αυτής της εντολής είναι: 

Ιf ( Λογική Συνθήκη) εντολή 

όπου εντολή µπορεί να είναι µια οποιαδήποτε άλλη εντολή της γλώσσας Fortran εκτός από 
ένα άλλο ΙF ή µια εντολή DΟ. 
 
Αν η λογική συνθήκη είναι αληθής, τότε θα εκτελεστεί η εντολή που βρίσκεται γραµµένη 
δίπλα, και το πρόγραµµα θα ακολουθήσει κανονικά τη συνέχειά του. Αν όµως η λογική 
συνθήκη είναι ψευδής, δεν εκτελείται η εντολή, αλλά το πρόγραµµα συνεχίζει κανονικά µε 
την εντολή που βρίσκεται αµέσως από κάτω. 
 
Το διάγραµµα που ακολουθεί, παριστά τον τρόπο λειτουργίας της εντολής Ιf λογικό, όπου η 
έκφραση Λ.Σ. σηµαίνει Λογική Συνθήκη. 
 

  

Λ.Σ. 
TRUE

FALSE 

Εκτέλεση της
εντολής 

 
 
 
Παράδειγµα 1: 

REAL A, B 
A = 145.0 
Β = SQRΤ(A-1.0) 
ΙF ((Β+3.0) .EQ. 15.0) A = 169.5 
WRΙΤE (*, 10) A, B 

10  FΟRΜΑΤ (2F6.1) 
Μετά την εκτέλεση των πέντε εντολών θα τυπωθούν οι τιµές 169.5 12.0 γιατί η λογική 
συνθήκη είναι αληθής και εποµένως αλλάζει η τιµή της µεταβλητής Α. 
 
Παράδειγµα 2: 

REAL A, B 
A = 145.0 
Β = SQRΤ(A-1.0) 
ΙF ((Β+3.0) .EQ. 15.0) A = 169.5 
WRΙΤE (*, 10) A, B 

10  FΟRΜΑΤ (2F6.1) 
Μετά την εκτέλεση των πέντε εντολών θα τυπωθούν οι τιµές 145.0 12.0 γιατί η λογική 
συνθήκη δεν είναι αληθής και εποµένως δεν αλλάζει η τιµή της µεταβλητής Α. 
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4.3 Η εντολή Block If  
 
Η εντολή Block If είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθέσεις που έχουν γίνει στη Fortran 
77, γιατί προσπαθεί να προσαρµόσει τις αρχές του δοµηµένου προγραµµατισµού στη γλώσσα 
Fortran. ∆ηλαδή, η εντολή Block If βοηθά στην ελαχιστοποίηση των εντολών του τύπου 
Goto m, οι οποίες αποτελούν και την κυριότερη αιτία λαθών στα µεγάλα προγράµµατα, αλλά 
επίσης επιτρέπει να εκτελούνται οι πράξεις σε µικρές οµάδες. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα να 
γράφονται προγράµµατα κατανοητά, αξιόπιστα και αποδοτικά βελτιώνοντας συγχρόνως τον 
εντοπισµό και τη διόρθωση των λαθών. Επίσης, επιτρέπει τη συµπλήρωση ή αφαίρεση 
κάποιων εντολών µέσα σ' ένα Block If χωρίς τον κίνδυνο απρόβλεπτων λαθών. 
 
Το διάγραµµα που ακολουθεί, παριστά τον τρόπο λειτουργίας της εντολής Block If, όπου η 
έκφραση Λ.Σ. σηµαίνει Λογική Συνθήκη. 
 

  

Λ.Σ.
TRUEFALSE Εκτέλεση µιας ή και 

περισσοτέρων εντολών
Εκτέλεση µιας ή και 
περισσοτέρων εντολών 

 
 

Παρατηρούµε ότι, ανάλογα µε το αποτέλεσµα της Λ.Σ., δηλαδή αν είναι αληθής ή ψευδής, θα 
ακολουθηθεί ένας από τους δύο δρόµους, οπότε θα γίνουν οι πράξεις είτε της µιας είτε της 
άλλης οµάδας εντολών. 
 
Η εντολή Block If συµπληρώνει την εντολή Ιf λογικό µε τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε 
αποτέλεσµα του ελέγχου της λογικής συνθήκης (αληθής ή ψευδής) να µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µια ολόκληρη οµάδα (ΒLΟCΚ) πράξεων και στο τέλος να συνεχίζονται οι 
πράξεις στην εντολή που ακολουθεί τις δύο ενότητες. 
 
Η γενική µορφή της εντολής είναι: 

 If (Λογική Συνθήκη) Then 

  “εντολές 1” 

 Else  

  “εντολές 2” 

 End Ιf 

που σηµαίνει ότι αν συµβεί η Λογική Συνθήκη, δηλαδή να είναι αληθής τότε θα εκτελεστούν 
οι “εντολές 1” ενώ όταν είναι ψευδής τότε ο έλεγχος θα περάσει στις “εντολές 2”. 
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Όταν τελειώσουν οι πράξεις είτε της µιας είτε της άλλης οµάδας των εντολών, ο έλεγχος θα 
περάσει στην εντολή που βρίσκεται αµέσως µετά την εντολή End If. ∆ηλαδή, η εντολή End 
If δείχνει το σηµείο όπου θα τελειώσουν οι πράξεις της εντολής Block If. 
 
Η εντολή λέγεται Block If επειδή επιτρέπει να γίνονται οι πράξεις σε ανεξάρτητες οµάδες 
(Block). 
 
Οι διάφορες µορφές σύνταξης της εντολή Block If είναι: 
 
1. If (Λογική Συνθήκη) Τhen  

  “εντολές 1” 

  End If 
 
 Εδώ, όταν συµβεί η λογική έκφραση να είναι αληθής εκτελούνται οι “εντολές 1”, 

διαφορετικά περνάµε κατ' ευθείαν στη συνέχεια του προγράµµατος. 
 
 Η µορφή αυτή είναι µοιάζει µε την εντολή If λογικό. 
 
2. If (Λογική Συνθήκη) Then 

  “εντολές 1” 

 Else  

  “εντολές 2” 

 End Ιf 

 
 Εδώ, θα εκτελεστούν είτε οι “εντολές 1”είτε οι “εντολές 2” ανάλογα µε το αποτέλεσµα της 

λογικής συνθήκης. 
 
3. Η γενική µορφή της εντολής Block If καλύπτει την επιλογή µιας από δύο εναλλακτικές 

περιπτώσεις. 
 
 Όταν οι περιπτώσεις είναι περισσότερες από δύο, τότε µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

πολλές εντολές Block If η µία µέσα στη άλλη, οι εµφωλευµένες εντολές Block If, όπως 
ονοµάζονται. 

 
 Εµφωλευµένα Block If ονοµάζονται δύο ή περισσότερες εντολές Block If που 

περιέχονται η µία µέσα στην άλλη. 
 
 ∆εν υπάρχει γενική µορφή των εµφωλευµένων Block If.  
 
 Στη συνέχεια δίνεται ένα παράδειγµα εµφωλευµένων Block If. 
 
 If (Λογική Συνθήκη 1) Then 

  If (Λογική Συνθήκη 2) Then 

   “εντολές” 

  End Ιf 

 End Ιf  



Εισαγωγή στη γλώσσα Fortran 
 

 28

Εδώ, κατ' αρχήν εξετάζεται η Λογική Συνθήκη 1. Αν είναι αληθής εξετάζεται η Λογική 
Συνθήκη 1και αν είναι και αυτή αληθής τότε εκτελούνται οι “εντολές”. Σε όλες τις 
άλλες περιπτώσεις περνάµε στη συνέχεια του προγράµµατος χωρίς να εκτελεστούν οι 
“εντολές”. 

 
Ένα άλλο παράδειγµα εµφωλευµένων Block If, το οποίο συνδυάζει τις δύο 
προηγούµενες µορφές της εντολής Block If είναι: 

 
 If (Λογική Συνθήκη 1) Then 

  If (Λογική Συνθήκη 2) Then 

   “εντολές 1” 

  Else  

   “εντολές 2” 

  End Ιf 

 Else  

  If (Λογική Συνθήκη3) Τhen  

   “εντολές 3” 

  End If 

 End Ιf 

 
Παρατήρηση:  Για τον καλλίτερο έλεγχο της αρχής και του τέλους µιας εντολής Block 

If συνιστάται να τοποθετείται το If, το Else και το End If στην ίδια 
κατακόρυφο ευθεία  

 
 
4. Όταν οι περιπτώσεις είναι περισσότερες από δύο, τότε µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

εκτός από εµφωλευµένα Block If και εντολές Block If του τύπου If – Else If. 
 
 Η γενική µορφή της εντολής Block If του τύπου If – Else If είναι: 

 If (Λογική Συνθήκη 1) Then 

  “εντολές 1” 

 Else If (Λογική Συνθήκη 2) Then 

  “εντολές 2” 

 Else If (Λογική Συνθήκη3) Τhen 

  “εντολές 3” 

 ………………………………….. 

 Else  

  “εντολές n+1” 

 End Ιf 
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Αν κάποια συνθήκη i ∈ [1, n] είναι αληθής, τότε εκτελείται η οµάδα (block) εντολών 
“εντολές i”, διαφορετικά εκτελείται η οµάδα εντολών “εντολές n+1”, στη συνέχεια, και 
στις δύο περιπτώσεις, εκτελείται η εντολή που ακολουθεί την εντολή End If. Στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει η εντολή Else, τότε, αν όλες οι συνθήκες είναι ψευδείς, 
εκτελείται η εντολή που ακολουθεί την εντολή End If. 
 

 
4.4 Παραδείγµατα  
 
Παράδειγµα 1: Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει δύο ακέραιους αριθµούς a, b και στη 
συνέχεια θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τον µεγαλύτερο. 
 
 Program Maximum_Number_1 
 Implicit None 
 Integer a, b 
 
 Write(*,*) ‘Give two integers’ 
 Read(*,*) a, b 
 
 If (a.GE.b) Then 
  Write(*,*) ‘Maximum=’,a 
 Else 
  Write(*,*) ‘Maximum=’,b 
 End if 
 
 End 
 
 
Παράδειγµα 2: Να τροποποιηθεί το προηγούµενο πρόγραµµα έτσι ώστε να εκτυπώνεται και 
η σχέση των a, b. 
 
 Program Maximum_Number_2 
C Με χρήση της εντολής Block If του τύπου If – Else If 
 Implicit None 
 Integer a, b 
 Write(*,*) ‘Give two integers’ 
 Read(*,*) a, b 
 
 If (a.GT.b) Then 
  Write(*,*) ‘a > b’ 
  Write(*,*) ‘Maximum=’,a 
 Else if (a.EQ.b) Then 
  Write(*,*) ‘a = b’ 
  Write(*,*) ‘Maximum=’,a 
 Else 
  Write(*,*) ‘a < b’ 
  Write(*,*) ‘Maximum=’,b 
 End if 
 
 End 
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 Program Maximum_Number_3 
C Με χρήση εµφωλευµένων εντολών Block If  
 Implicit None 
 Integer a, b 
 
 Write(*,*) ‘Give two integers’ 
 Read(*,*) a, b 
 
 If (a.GΕ.b) Then 
  If (a.GT.b) Then 
   Write(*,*) ‘a > b’ 
   Write(*,*) ‘Maximum=’,a 
  Else 
   Write(*,*) ‘a = b’ 
   Write(*,*) ‘Maximum=’,a 
  End if 
 Else 
  Write(*,*) ‘a < b’ 
  Write(*,*) ‘Maximum=’,b 
 End if 
 
 End 
 
 
Παράδειγµα 3: Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει έναν ακέραιο αριθµούς a και στη 
συνέχεια θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το πρόσηµό του. 
 
 Program Sign_Number_1 
C Με χρήση της εντολής Block If του τύπου If – Else If 
 Implicit None 
 Integer a, sign 
 
 Write(*,*) ‘Give an integer’ 
 Read(*,*) a 
 
 If (a.GT.0) Then 
  sign = 1 
  Write(*,*) ‘The sign of number’, a, ‘is’, sign 
 Else if (a.EQ.0) Then 
  sign = 0 
  Write(*,*)‘The sign of number’, a, ‘is’, sign 
 Else 
  sign = -1 
  Write(*,*)‘The sign of number’, a, ‘is’, sign 
 End if 
 
 End 
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 Program Sign_Number_2 
C Με χρήση εµφωλευµένων εντολών Block If  
 Implicit None 
 Integer a, sign 
 
 Write(*,*) ‘Give an integer’ 
 Read(*,*) a 
 
 If (a.GΕ.0) Then 
  If (a.GT.0) Then 
   sign = 1 
   Write(*,*)‘The sign of number’, a, ‘is’, sign 
  Else 
   sign = 0 
   Write(*,*)‘The sign of number’, a, ‘is’, sign 
  End if 
 Else 
  sign = -1 
  Write(*,*)‘The sign of number’, a, ‘is’, sign 
 End if 
 
 End 
 
 
Παράδειγµα 4: Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει τον βαθµό πτυχίου ενός φοιτητή και 
θα εµφανίζει τον χαρακτηρισµό του. 
 
 Program Graduate 
 
 Implicit None 
 Real degree 
 
 Write(*,*) ‘Give the degree’ 
 Read(*,*) degree 
 
 If ((degree.GE.5.0).AND.(degree.LT.6.5) Then 
  Write(*,*) ‘Kalos’ 
 Else if ((degree.GE.6.5).AND.(degree.LT.8.5) Then 
  Write(*,*)‘Poly Kala’ 
 Else if ((degree.GE.8.5).AND.(degree.LE.10.0) Then 
  Write(*,*)‘Arista’ 
 Else 
  Write(*,*) ‘Lathos dedomena’ 
 End if 
 
 End 
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Παράδειγµα 5: Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει ένα ποσό θα υπολογίζει και θα 
εµφανίζει τον συντελεστή φόρου σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

Ποσό Συντελεστής Φόρου 
<2.500 0.02 

[2.500, 5000) 0.03 
>= 5.000 0.04 

 
 Program Taxis 
 Implicit None 
 Real taxrate 
 Integer poso 
 
 Write(*,*) ‘Give the poso’ 
 Read(*,*) poso 
 
 If (poso.LT.2500) Then 
  taxrate = 0.02 
 Else if (poso.LT.5000) Then 
  taxrate = 0.03 
 Else 
  taxrate = 0.04 
 End if 
 
 Write(*,*)’Taxrate=’, taxrate 
 
 End 
 
 
Παράδειγµα 6: Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο θα δέχεται ως είσοδο 2 αριθµούς a, b και στη 
συνέχεια θα επιλύει την πρωτοβάθµια εξίσωση ax + b = 0. 
 
 Program Prwtobathmia 
 Implicit None 
 Real a, b, x 
 
 Write(*,*) ‘Give a and b’ 
 Read(*,*) a, b 
 
 If (a.NΕ.0.0) Then 
  x = -b/a 
  Write(*,*)‘x=’, x 
 Else 
  If (b.EQ.0.0) Then 
   Write(*,*)‘Aoristi’ 
  Else 
   Write(*,*)‘Adynati’ 
  End if 
 End if 
 
 End 
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Παράδειγµα 7: Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο θα δέχεται ως είσοδο 3 αριθµούς a, b, c και 
στη συνέχεια θα επιλύει την δευτεροβάθµια εξίσωση ax2 + bx + c = 0. 
 
 Program Deyterobathmia 
 
 Implicit None 
 Real a, b, c, d, x, x1, x2 
 
 Write(*,*) ‘Give a’ 
 Read(*,*) a 
 Write(*,*) ‘Give b’ 
 Read(*,*) b 
 Write(*,*) ‘Give c’ 
 Read(*,*) c 
 
 If (a.NE.0.0) Then 
  d = b**2 – 4*a*c 
  If (d.GE.0.0) Then 
   x1 = (-b + SQRT(d))/(2*a) 
   x2 = (-b - SQRT(d))/(2*a) 
   Write(*,*) ‘x1=’, x1 
   Write(*,*) ‘x2=’, x2 
  Else 
   x1 = -b/(2*a) 
   x2 = SQRT(-d)/(2*a) 
   Write(*,*) x1, ‘+I*’, x2 
   Write(*,*) x1, ‘-I*’, x2 
  End if 
 Else 
  If (b.NΕ.0.0) Then 
   x = -c/b 
   Write(*,*)‘H eksisosi einai prwtobathmia me riza x=’, x 
  Else 
   If (c.EQ.0.0) Then 
    Write(*,*)‘Aoristi’ 
   Else 
    Write(*,*)‘Adynati’ 
   End if 
  End if 
 End if 
 
 End 
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4.5 Η εντολή Select Case  
 
Μια εντολή Block If, όπως είδαµε, µπορεί να περιέχει πολλούς ενσωµατωµένους ελέγχους 
(εµφωλευµένα Block If, Block If τύπου If – Else If) µε κίνδυνο σε ορισµένα προβλήµατα να 
είναι δύσκολη η ανίχνευση της σωστής λειτουργίας του συνόλου των περιπτώσεων.  
 
Όταν συµβεί να απαιτούνται περισσότερες από 2 επιλογές τότε, συνιστάται να 
χρησιµοποιούµε την εντολή Select Case η οποία έχει εισαχθεί µε τη Fortran 90 και επιτρέπει 
πολλαπλές επιλογές. 
 
Το διάγραµµα που ακολουθεί, παριστά τον τρόπο λειτουργίας µιας εντολής Select Case. 

 
  

∆ηλαδή, η εντολή Select Case ελέγχει την τιµή της έκφρασης και επιλέγει µόνο µια από τις 
διαφορετικές εξόδους για τη συνέχεια των πράξεων. 
  
Η γενική µορφή της εντολής είναι: 
 
 Select Case (έκφραση) 

  Case (τιµή 1) 

   “εντολές 1” 

  Case (τιµή 2) 

   “εντολές 2” 

 ………………………………. 

 ………………………………. 

  Case (τιµή n) 

   “εντολές n” 

  Case Default 

   “εντολές” 

 End Select 
 
Η έκφραση µπορεί να είναι µια ακέραια ή λογική µεταβλητή ή χαρακτήρας και υποχρεωτικά 
όλες οι συγκεκριµένες τιµές που τοποθετούνται δίπλα στη λέξη Case πρέπει να είναι και 
αυτές του ιδίου τύπου. 
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Ο τρόπος λειτουργίας της εντολής είναι απλός. Κατ’ αρχήν υπολογίζεται η τιµή της 
έκφρασης και επιλέγεται να εκτελεστούν οι εντολές µετά από εκείνη τη εντολή Case όπου η 
αντίστοιχη τιµή ταιριάζει µε την τιµή της έκφρασης, και στη συνέχεια εκτελείται η επόµενη 
εντολή που ακολουθεί την εντολή End Select. 
 
Όταν υπάρχει η εντολή Case Default τότε θα εκτελεστούν οι εντολές που ακολουθούν, µόνο 
στην περίπτωση που καµία από τις προηγούµενες τιµές δεν συµφωνεί µε την τιµή της 
έκφρασης, και στη συνέχεια εκτελείται η επόµενη εντολή που ακολουθεί την εντολή End 
Select. Αν απουσιάζει η γραµµή Case Default τότε εκτελείται απευθείας η επόµενη εντολή 
που ακολουθεί την εντολή End Select. 
 
Στη θέση της τιµής δίπλα στη λέξη CASE µπορούν να τοποθετηθούν οι ακόλουθες 
παραλλαγές: 

Α. Μια συγκεκριµένη τιµή π.χ. 5 ή 'ΝΑΙ' 

Β.  Τιµές µικρότερες ή ίσες από µια τιµή π.χ. :15 που σηµαίνει για όλες τις τιµές της 
έκφρασης τις µικρότερες ή ίσες µε το 15. 

Γ.  Τιµές µεγαλύτερες ή ίσες από µια τιµή π.χ. 75: που σηµαίνει για όλες τις τιµές της 
έκφρασης τις µεγαλύτερες ή ίσες µε το 75. 

∆.  Τιµές που να είναι µεταξύ δύο ορίων π.χ. 15:75 που σηµαίνει για όλες τις τιµές της 
έκφρασης τις µικρότερες του 75 και µεγαλύτερες του 15. 

 
Παράδειγµα 1: Να γραφεί πρόγραµµα (µε χρήση της εντολής Select Case) που θα διαβάζει 
ένα ποσό θα υπολογίζει και θα εµφανίζει τον συντελεστή φόρου σύµφωνα µε τον παρακάτω 
πίνακα: 

Ποσό Συντελεστής Φόρου 
<2.500 0.02 

[2.500, 5000) 0.03 
>= 5.000 0.04 

 Program Taxis 
 Implicit None 
 Real taxrate 
 Integer poso 
 
 Write(*,*) ‘Give the poso’ 
 Read(*,*) poso 
 
 Select Case (poso) 
  Case (:2499) 
   taxrate = 0.02 
  Case (2500:4999) 
   taxrate = 0.03 
  Case Default 
   taxrate = 0.04 
 End Select 
 
 Write(*,*)’Taxrate=’, taxrate 
 
 End 
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Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης 
 
 
Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να 
επιλυθούν µε κατάλληλες επαναληπτικές διαδικασίες. Η λογική των επαναληπτικών 
διαδικασιών εφαρµόζεται στις περιπτώσεις, όπου µια οµάδα εντολών πρέπει να εφαρµοσθεί 
σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι κοινό. Για παράδειγµα, όλες οι τράπεζες κάθε 
εξάµηνο αποδίδουν τόκους των καταθέσεων ταµιευτηρίου. Ο υπολογισµός των τόκων πρέπει 
να γίνει για όλους τους λογαριασµούς της τράπεζας, άρα η πράξη 

τόκος = ποσό * επιτόκιο 

πρέπει να εκτελεσθεί για όλους τους τραπεζικούς λογαριασµούς. Οι επαναληπτικές 
διαδικασίες µπορεί να έχουν διάφορες µορφές και συνήθως περιέχουν συνθήκες επιλογών. 
 
 
5.1 Η εντολή Do στη Fortran 77 
 
Επειδή στα µαθηµατικά και γενικότερα στις επιστηµονικές εφαρµογές, έχουµε πολύ συχνά 
επανάληψη των ίδιων ακριβώς πράξεων, γι' αυτό και η γλώσσα Fortran διαθέτει µια εντολή 
µε την οποία µπορούµε να ελέγχουµε αυτές τις επαναλήψεις. 
 
Ο γενικός τύπος της εντολής είναι: 

Do  n  i = m1, m2, m3 

ή πιο αναλυτικά : 

Do  "ετικέτα"  "µεταβλητή" = "κατώτερο όριο", "ανώτερο όριο", "βήµα" 

και όπου ισχύουν : 

• n, είναι η ετικέτα µιας άλλης εντολής που πρέπει να βρίσκεται µετά την εντολή Do και 
δεν πρέπει να είναι µόνο µία άλλη εντολή Do. 

• i, είναι µία ακέραια µεταβλητή που λέγεται και µεταβλητή ελέγχου. ∆εν πρέπει ποτέ µέσα 
σε µια ανακύκλωση να ορίσουµε ξανά την τιµή της. Όταν τελειώσουν οι επαναλήψεις 
(ανακυκλώσεις) της εντολής Do µπορούµε να δώσουµε στη µεταβλητή i οποιαδήποτε νέα 
τιµή θέλουµε. 

• m1, είναι η αρχική τιµή που θα πάρει η µεταβλητή i πριν από την πρώτη εκτέλεση της 
εντολής Do. 

• m2, είναι η τελική τιµή που µπορεί να πάρει η µεταβλητή i και να εκτελεστεί η 
επανάληψη. 

• m3, είναι το βήµα, δηλαδή η τιµή αύξησης της µεταβλητής i σε κάθε επανάληψη της 
ανακύκλωσης. Μπορεί να παραληφθεί το βήµα και τότε εννοείται η µονάδα αλλά ποτέ 
δεν πρέπει να πάρει την τιµή µηδέν. 

 
π.χ. µπορούµε να γράψουµε: 

 M = 0 
 Do 10 K = 1, 15, 1 
10  Μ=Μ+Κ 
 Write(6, 20) Μ 
20  Format(1Χ, Ι5) 
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Εδώ βρίσκουµε και εµφανίζουµε την τιµή του αθροίσµατος των 15 πρώτων ακέραιων 
αριθµών. 
 
Ο µηχανισµός λειτουργίας της εντολής είναι ο εξής : 
 
Οι εντολές που βρίσκονται ανάµεσα στη γραµµή της εντολής Do ..., και την εντολή 
(συµπεριλαµβανοµένης και της εντολής αυτής) που έχει ετικέτα τον αριθµό που ακολουθεί τη 
λέξη Do, επαναλαµβάνονται τόσες φορές, όσες χρειάζεται για να πάµε από τον πρώτο δείκτη 
στο δεύτερο δείκτη µε βήµα τον τρίτο δείκτη. 
 
Συνολικά ο αριθµός των ανακυκλώσεων που εκτελούνται είναι: 

1
3

12 +⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
m

mm  

όπου [ ] δηλώνει το ακέραιο µέρος. 
 
Τα m1, m2 , m3 µπορούν να πάρουν µόνο ακέραιες τιµές (στη Fortran 90/95) ενώ στη 
Fortran 77 µπορούν να πάρουν και πραγµατικές τιµές και µπορούν να είναι είτε αριθµητικές 
σταθερές είτε µεταβλητές αλλά όχι µεταβλητές µε δείκτες. 
 
Μια εντολή Do εκτελείται από τον υπολογιστή, µε τον ακόλουθο τρόπο: 
 
Περίπτωση 1η: m3 > 0. 

Αν m1 > m2, τότε µεταφερόµαστε εκτός της ανακύκλωσης. ∆ιαφορετικά, η µεταβλητή i 
παίρνει την αρχική τιµή m1. Εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται ανάµεσα στη 
γραµµή της εντολής Do ..., και την εντολή (συµπεριλαµβανοµένης και της εντολής 
αυτής) που έχει ετικέτα τον αριθµό που ακολουθεί τη λέξη Do. Στη συνέχεια, 
προσθέτουµε στη µεταβλητή i το βήµα m3 και ελέγχουµε αν i ≤ m2. Αν ικανοποιείται ο 
έλεγχος επαναλαµβάνεται όλη η προηγούµενη διαδικασία. Αν δεν ικανοποιείται ο 
έλεγχος τότε µεταφερόµαστε εκτός της ανακύκλωσης. 

 
Περίπτωση 1η: m3 < 0. 

Αν m1 < m2, τότε µεταφερόµαστε εκτός της ανακύκλωσης. ∆ιαφορετικά, η µεταβλητή i 
παίρνει την αρχική τιµή m1. Εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται ανάµεσα στη 
γραµµή της εντολής Do ..., και την εντολή (συµπεριλαµβανοµένης και της εντολής 
αυτής) που έχει ετικέτα τον αριθµό που ακολουθεί τη λέξη Do. Στη συνέχεια, 
προσθέτουµε στη µεταβλητή i το βήµα m3 και ελέγχουµε αν i ≥ m2. Αν ικανοποιείται ο 
έλεγχος επαναλαµβάνεται όλη η προηγούµενη διαδικασία. Αν δεν ικανοποιείται ο 
έλεγχος τότε µεταφερόµαστε εκτός της ανακύκλωσης. 

 
Περίπτωση 3η: m3 = 0. 

∆εν υπάρχει τέτοια περίπτωση. 
 
Παραδείγµατα: 

• Do 15 Ι = 5, 5, 2  Η επανάληψη των εντολών εκτελείται µια φορά για την τιµή   
Ι = 5 

• Do 32 Κ = 1, 10, 5  Η επανάληψη των εντολών εκτελείται δύο φορές: 

  µια για την τιµή Κ = 1 και 

  µια για την τιµή Κ = 6 
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• Do 35 L = 1, 3, 3  Η επανάληψη των εντολών εκτελείται µια φορά για την τιµή  
L = 1 

• Do 64 Ι = 3, 1, 1  Η επανάληψη των εντολών δεν θα εκτελεσθεί καµία φορά 
επειδή m1 > m2 και m3 > 0. 

• Do 18 IV = -1, 1  Η επανάληψη των εντολών θα εκτελεστεί 3 φορές (εννοείται 
βήµα = 1): 

  µια για IV= -1, 

 µία για IV=0 και 

 µία για IV=1. 
 
Παρατηρήσεις: 
 
• Μπορούµε µέσα σε µια ανακύκλωση να έχουµε και άλλες ανακυκλώσεις, οι οποίες πρέπει 

να πληρούν τον κανόνα: Το εύρος κάθε εσωτερικής ανακύκλωσης να βρίσκεται πάντα 
µέσα στο εύρος της αµέσως εξωτερικής της ανακύκλωσης και να µην χρησιµοποιείται η 
ίδια µεταβλητή (i) ελέγχου. 

 
• ∆ύο ή και περισσότερες είτε και όλες οι ανακυκλώσεις µπορούν να έχουν την ίδια 

τελευταία εντολή. 
 
• Όταν έχουµε πολλές ανακυκλώσεις, τη µια µέσα στην άλλη, πρώτα εκτελείται εκείνη που 

βρίσκεται στο εσωτερικό και στη συνέχεια µια-µια από το εσωτερικό προς το εξωτερικό 
εκτελούνται οι υπόλοιπες µέχρις ότου φθάσουµε στην πλέον εξωτερική ανακύκλωση. 

 
 
5.1.2 Η εντολή Continue 
 
Η εντολή Continue είναι µια εντολή που ενώ εκτελείται δεν έχει καµιά αποτελεσµατικότητα. 
 
Συνήθως µπαίνει στο τέλος µιας ανακύκλωσης για να αποφύγουµε τις απαγορευµένες εντολές 
και επειδή µπορεί να πάρει ετικέτα. 
 
Το παράδειγµα, για τον υπολογισµό της τιµής του αθροίσµατος των 15 πρώτων ακέραιων 
αριθµών, µπορεί να γραφτεί τώρα και µε τον ακόλουθο τρόπο: 
 

 M = 0 
 Do 10 K = 1, 15, 1 
 Μ=Μ+Κ 
10  Continue 
 Write(6, 20) Μ 
20  Format(1Χ, Ι5) 

 
Βλέπουµε λοιπόν ότι η εντολή CONTINUE δεν επηρεάζει το αποτέλεσµα αλλά µπορεί να 
χρησιµεύσει σαν την τελευταία εντολή µιας ανακύκλωσης. 
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5.2 Νέες µορφές εντολών επανάληψης (Do) στη Fortran 90/95 
 
Με τη Fortran 90/95, για να ελαττωθεί η χρήση των ετικετών και για να προσαρµοσθεί η 
Fortran στο δοµηµένο προγραµµατισµό, έχει εισαχθεί µια νέα µορφή γραφής της εντολής Do, 
η Do – End Do, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τρεις µορφές σύνταξης. 
 
5.2.1 Η πρώτη µορφή της Do – End Do (Do (Exit)) 
 
Η γενική µορφή αυτής της εντολής είναι: 

 Do 

  Εντολές της Fortran 

 End Do 
 
Οι εντολές της FORTRAN που περιλαµβάνονται σε µια παρόµοια εντολή Do θα 
επαναλαµβάνονται µέχρις ότου συναντηθεί µια εντολή εξόδου από τις επαναλήψεις. 
 
Εποµένως, πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί στη χρήση αυτής της εντολής για να µην 
υποπέσουµε σε άπειρες επαναλήψεις (πρόγραµµα χωρίς τέλος).  
 
Για την καλλίτερη και πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση παροµοίων προβληµάτων έχει 
εισαχθεί στην Fortran 90/95 η εντολή Exit. 
 
H εντολή Exit χρησιµεύει για να διακόπτεται η προκαθορισµένη σειρά επανάληψης των 
εντολών µέσα σε µια ενότητα εντολής Do. ∆ηλαδή, η εντολή Exit µεταφέρει αυτόµατα τον 
έλεγχο για τη συνέχιση των πράξεων, έξω από την ενότητα των επαναλαµβανόµενων 
εντολών. 
 
Μια εντολή Exit µπορεί να χρησιµοποιηθεί ΜΟΝΟ µέσα σε οποιαδήποτε εντολή DO και 
ΟΧΙ σε άλλο σηµείο του προγράµµατος. 
 
Αν υπάρχουν πολλές ανακυκλώσεις, η µια µέσα στην άλλη, µια εντολή Exit σε εσωτερική 
ανακύκλωση, σταµατά τον έλεγχο των ανακυκλώσεων µόνο στη συγκεκριµένη εσωτερική 
ανακύκλωση και µεταφέρει τον έλεγχο στην αµέσως πιο εξωτερική από αυτήν ανακύκλωση. 
 
Εποµένως η γενική µορφή αυτής της εντολής µε τη χρήση της εντολής Exit είναι: 

 Do 

  Εντολές της Fortran 

  If (Λογική Συνθήκη) Exit 

 End Do 
 
Σηµείωση: Παρατηρούµε ότι µε τη πρώτη µορφή της Do – End Do και µε τη χρήση της 
εντολής Exit έχουµε επανάληψη εντολών έως ότου ικανοποιηθεί µια συνθήκη. 
 
Για να µην υποπέσουµε σε άπειρες επαναλήψεις (πρόγραµµα χωρίς τέλος), θα πρέπει Λογική 
Συνθήκη που οδηγεί στην έξοδο (Exit) από την ανακύκλωση, να αλλάζει σε κάθε επανάληψη 
τιµή, όπως επίσης και να έχει αρχική τιµή. 
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Παράδειγµα: Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει ένα σύνολο ακεραίων αριθµών και 
θα υπολογίζει το άθροισµά τους έως ότου εµφανιστεί αρνητικός αριθµός. 
 
5.2.2 Η δεύτερη µορφή της Do – End Do (Do While) 
 
Με τη δεύτερη µορφή της Do – End Do έχουµε επανάληψη εντολών όσο ικανοποιείται µια 
συνθήκη. 

 

Η γενική µορφή αυτής της εντολής είναι: 

 Do While (Λογική Συνθήκη) 

  Εντολές της Fortran 

 End Do 
 
Οι Εντολές της Fortran που περιλαµβάνονται σε µια εντολή Do While θα 
επαναλαµβάνονται µέχρις ότου η Λογική Συνθήκη γίνει ψευδής. Όσο η τιµή της Λογικής 
Συνθήκης παραµένει αληθής, θα επαναλαµβάνονται οι ανακυκλώσεις. Εποµένως, για να έχει 
κάποιο ενδιαφέρον η χρήση αυτής της εντολής και για να µην υποπέσουµε σε άπειρες 
επαναλήψεις (πρόγραµµα χωρίς τέλος), θα πρέπει η τιµή της Λογικής Συνθήκης να αλλάξει 
τιµή και να γίνει ψευδής κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εντολών της Fortran, καθώς 
επίσης και να έχει αρχική τιµή. Αν η αρχική τιµή της Λογικής Συνθήκη είναι ψευδής δεν θα 
εκτελεστεί ούτε µια από τις εντολές δηλαδή, δεν θα γίνει καµία επανάληψη. 
 
Παράδειγµα: Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει ένα σύνολο ακεραίων αριθµών και 
θα υπολογίζει το άθροισµά τους έως ότου εµφανιστεί αρνητικός αριθµός. (Με χρήση της 
εντολής Do While). 
 
Παρατηρούµε ότι ένα πρόγραµµα που γράφεται µε χρήση της Do (Exit) µπορεί να γραφεί και 
µε τη χρήση της Do While. Με τη µόνη διαφορά ότι ως Λογική Συνθήκη της Do While 
χρησιµοποιούµε την άρνηση της Λογικής Συνθήκης που µας οδηγεί σε έξοδο σε µία Do 
(Exit). 
 
5.2.3 Η τρίτη µορφή της Do – End Do (Γενική µορφή) 
 
Με τη τρίτη µορφή της Do – End Do έχουµε επανάληψη των εντολών για ένα συγκεκριµένο 
πλήθος φορών. 
 
Η γενική µορφή της εντολής είναι: 

 Do i = m1, m2, m3 

  Εντολές της Fortran 

 End Do  

όπου: 

• i, είναι µία ακέραια µεταβλητή που λέγεται και µεταβλητή ελέγχου. ∆εν πρέπει ποτέ µέσα 
σε µια ανακύκλωση να ορίσουµε ξανά την τιµή της. Όταν τελειώσουν οι επαναλήψεις 
(ανακυκλώσεις) της εντολής Do – End Do µπορούµε να δώσουµε στη µεταβλητή i 
οποιαδήποτε νέα τιµή θέλουµε. 
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• m1, είναι η αρχική τιµή που θα πάρει η µεταβλητή i πριν από την πρώτη εκτέλεση της 
εντολής Do – End Do. 

• m2, είναι η τελική τιµή που µπορεί να πάρει η µεταβλητή i και να εκτελεστεί η 
επανάληψη. 

• m3, είναι το βήµα, δηλαδή η τιµή αύξησης της µεταβλητής i σε κάθε επανάληψη της 
ανακύκλωσης. Μπορεί να παραληφθεί το βήµα και τότε εννοείται η µονάδα αλλά ποτέ 
δεν πρέπει να πάρει την τιµή µηδέν. 

 
Η γενική εντολή Do – End Do εκτελείται από τον υπολογιστή, µε τον ακόλουθο τρόπο: 
 
Περίπτωση 1η: m3 > 0. 

Αν m1 > m2, τότε µεταφερόµαστε εκτός της ανακύκλωσης. ∆ιαφορετικά, η µεταβλητή i 
παίρνει την αρχική τιµή m1. Εκτελούνται οι εντολές της Fortran που βρίσκονται µέσα 
στην εντολής Do – End Do. Στη συνέχεια, προσθέτουµε στη µεταβλητή i το βήµα m3 
και ελέγχουµε αν i ≤ m2. Αν ικανοποιείται ο έλεγχος επαναλαµβάνεται όλη η 
προηγούµενη διαδικασία. Αν δεν ικανοποιείται ο έλεγχος τότε µεταφερόµαστε εκτός 
της ανακύκλωσης. 

 
Περίπτωση 1η: m3 < 0. 

Αν m1 < m2, τότε µεταφερόµαστε εκτός της ανακύκλωσης. ∆ιαφορετικά, η µεταβλητή i 
παίρνει την αρχική τιµή m1. Εκτελούνται οι εντολές της Fortran που βρίσκονται µέσα 
στην εντολής Do – End Do. Στη συνέχεια, προσθέτουµε στη µεταβλητή i το βήµα m3 
και ελέγχουµε αν i ≥ m2. Αν ικανοποιείται ο έλεγχος επαναλαµβάνεται όλη η 
προηγούµενη διαδικασία. Αν δεν ικανοποιείται ο έλεγχος τότε µεταφερόµαστε εκτός 
της ανακύκλωσης. 

 
Περίπτωση 3η: m3 = 0. 

∆εν υπάρχει τέτοια περίπτωση. 
 
Παράδειγµα: Να εκτυπωθούν οι αριθµοί από το 1 ως το 5. 

 Do i = 1, 5, 1 

  Write(*, *) i 

 End Do 
 
Το i παίρνει αρχική τιµή 1. Στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος αν το i (= 1) ≤ 5. Εφόσον η 
συνθήκη είναι αληθής, εκτυπώνεται το i (δηλαδή το 1). Επειδή το βήµα είναι 1, συνεπώς το i 
παίρνει τη τιµή i = 1 + 1 = 2. Επαναλαµβάνεται ο έλεγχος αν i (= 2) ≤ 5 κ.τ.λ. Στο τέλος, 
εφόσον εκτυπωθεί και το 5, η τιµή του i αυξάνει κατά 1, δηλαδή i = 5 + 1 που δεν είναι 
µικρότερο ή ίσο του 5 και συνεπώς, µεταφέρεται ο έλεγχος εκτός ανακύκλωσης. Σε 
ενδεχόµενη λοιπόν ερώτηση για την τιµή του i µετά την ανακύκλωση, η σωστή απάντηση θα 
ήταν 6 και όχι 5 όπως πιθανόν να φαινόταν. 
 
Παρατηρήσεις: 
 
• Το βήµα θα πρέπει να είναι πάντα διαφορετικό από το µηδέν. 
  
• Κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης δεν θα πρέπει να αλλάξουµε τις τιµές των m1, m2 και 

m3. 
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• Θα πρέπει να προσέχουµε να µην παραλείπουµε το βήµα όταν είναι αρνητικό π.χ. -1. 
 
• Η µεταβλητή που χρησιµοποιούµε στην ανακύκλωση, καθώς και οι τιµές m1 (αρχική 

τιµή), m2 (τελική τιµή) και m3 (βήµα), θα πρέπει να είναι ακέραιες, πρώτον, διότι 
διαφορετικά µπορεί να δηµιουργηθούν λάθη αποκοπής και δεύτερον, διότι σε κάποιες 
εκδόσεις της Fortran χρησιµοποιούνται µόνο ακέραιες µεταβλητές. 

 
• Ο αριθµός των φορών που θα εκτελεστεί µια ανακύκλωση µε την γενική µορφή της 

εντολής Do – End Do είναι: 

1
3

12 +⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
m

mm  

 όπου [ ] δηλώνει το ακέραιο µέρος. 
 
• Μπορούµε µέσα σε µια ανακύκλωση να έχουµε και άλλες ανακυκλώσεις, οι οποίες 

πρέπει να πληρούν τον κανόνα: Το εύρος κάθε εσωτερικής ανακύκλωσης να βρίσκεται 
πάντα µέσα στο εύρος της αµέσως εξωτερικής της ανακύκλωσης και να µην 
χρησιµοποιείται η ίδια µεταβλητή (i) ελέγχου. 

 
• Όταν έχουµε πολλές ανακυκλώσεις, τη µια µέσα στην άλλη, πρώτα εκτελείται εκείνη που 

βρίσκεται στο εσωτερικό και στη συνέχεια µια-µια από το εσωτερικό προς το εξωτερικό 
εκτελούνται οι υπόλοιπες µέχρις ότου φθάσουµε στην πλέον εξωτερική ανακύκλωση. 

 
• Μια εντολή Do – End Do γενικής µορφής µπορεί να γραφεί µε τη µορφή Do While ή Do 

(Exit). Πράγµατι, αν m2 ≥ m1 και m3 ≥ 0, θα έχουµε: 
 
Γενική µορφή: 
 Do i = m1, m2, m3 
  Εντολές της Fortran 
 End Do 
 
Μορφή Do While: 
 i = m1 
 Do While (i ≤ m2) 
  Εντολές της Fortran 
  i = i + m3 
 End Do 
 
Μορφή Do (Exit) 
 i = m1 
 Do 
  Εντολές της Fortran 
  i = i + m3 
  If (i > m2) Exit 
 End Do 
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5.3 Παραδείγµατα 
 
Παράδειγµα 1: Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει ένα σύνολο ακεραίων αριθµών 
και θα υπολογίζει το άθροισµα έως ότου εµφανιστεί ένας αρνητικός αριθµός. 
 
 Program Sum_Positive1 
C Με χρήση της εντολής Do – End Do της µορφής Do (Exit) 
 Implicit None 
 Integer:: x, s = 0 
 
 Do 
  Write(*,*) ‘Give an Integer’ 
  Read(*,*) x 
  If (x.LT.0) Exit 
  s = s + x 
 End Do 
 
 Write(*,*) ‘Sum=’, s 
 
 End 
 
 
 Program Sum_Positive2 
C Με χρήση της εντολής Do – End Do της µορφής Do While 
 Implicit None 
 Integer:: x, s = 0 
  
 Write(*,*) 'Give an Integer' 
 Read(*,*) x 
 
 Do While (x.GE.0) 
  s = s + x 
  Write(*,*) 'Give an Integer' 
  Read(*,*) x 
 End do 
 
 Write(*,*) 'Sum=', s 
 
 End 
 
 
Παράδειγµα 2: Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο θα υπολογίζει το µέγιστο κοινό διαιρέτη δύο 
αριθµών a, b βάσει του αναδροµικού τύπου 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=αν
<αν−ΜΚ∆
>αν−ΜΚ∆

=ΜΚ∆
baa
ba)ab,a(
ba),b,ba(

)b,a( . 
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 Program MKD 
 
 Implicit None 
 Integer a, b 
 
 Write(*,*) ‘Give two integers’ 
 Read(*,*) a, b 
 
 Do While (a.NE.b) 
  If (a.GT.b) Then 
   a = a – b 
  Else 
   b = b – a 
  End if 
 End Do 
 
 Write(*,*) ‘MKD=’, a 
 
 End 
 
Παράδειγµα 3: Να γραφεί πρόγραµµα που θα υπολογίζει το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο 
δύο αριθµών a, b βάσει του εξής αλγορίθµου: Τοποθετούµε στη θέση του a το µεγαλύτερο 
από τους 2 αριθµούς και στη θέση του b το µικρότερο. Αν ο a είναι πολλαπλάσιο του b, τότε 
ο a είναι το ΕΚΠ, διαφορετικά διπλασιάζουµε, τριπλασιάζουµε κ.τ.λ. τον a, έως ότου το 
πολλαπλάσιο του a να είναι και πολλαπλάσιο του b. Το πρώτο πολλαπλάσιο του a που είναι 
και πολλαπλάσιο του b, είναι το ΕΚΠ που ψάχνουµε. 
 
 Program EKP 
 
 Implicit None 
 Integer a, b, temp, i 
 
 Write(*,*) ‘Give two integers’ 
 Read(*,*) a, b 
 
 If (a.LT.b) Then 
  temp = a 
  a = b 
  b = temp 
 End if 
 
 i = 1 
 
 Do While (MOD(i*a,b).NE.0) 
  i = i + 1 
 End Do 
 
 Write(*,*) ‘EKP=’,i*a 
 
 End 
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Παράδειγµα 4: Ο υπολογισµός της τετραγωνικής ρίζας του πραγµατικού αριθµού a γίνεται 
από τον αναδροµικό τύπο: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

−
−

1n
1nn x

ax
2
1x . 

Να γραφεί πρόγραµµα που θα υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα ενός πραγµατικού αριθµού a 

µε ακρίβεια ε = 10-6, αν πάρουµε ως αρχική τιµή της προσέγγισης το 
3
ax 0 = . 

 
 Program Tetragoniki_Riza 
 
 Implicit None 
 Real e 
 Parameter (e = 0.000001) 
 Real a, xold, xnew 
 
 Write(*,*) 'Give a real' 
 Read(*,*) a 
 
 xold = a/3 
 xnew = (1./2)*(xold+a/xold) 
 
 Do While (ABS(xnew-xold).GE.e) 
  xold = xnew 
  xnew = (1./2)*(xold+a/xold) 
 End Do 
 
 Write(*,*) ‘Tetragoniki Riza =’, xnew 
 
 End 
 
 
Παράδειγµα 5: Να γραφεί πρόγραµµα που θα υπολογίζει το άθροισµα: 

S = 1 + 2 + … + 100. 
 
 Program Athroisma 
 
 Implicit None 
 Integer:: s = 0, i 
 
 Do i = 1, 100 
  s = s + i 
 End Do 
 
 Write(*,*) ‘S=’, s 
 
 End 
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Παράδειγµα 6: Να γραφεί πρόγραµµα που θα υπολογίζει το N! (N! = 1*2*…*N) 
 
 Program Paragontiko 
 
 Implicit None 
 Real*8:: p = 1 
 Integer i, n 
 
 Write(*,*)’Give the n’ 
 Read(*,*) n 
 
 If (n.LT.0) Then 
  Write(*,*)’Error, n must be positive’ 
 Else if (n.EQ.0) Then 
  Write(*,*) ‘0! = 1’ 
 Else 
  Do i = 1, n 
   p = p * i 
  End Do 
  Write(*,*) n,’!=’, p 
 End if 
 
 End 
 
Παρατήρηση: Κανονικά η µεταβλητή p στην οποία θα αποθηκεύονται τα µερικά γινόµενα 
θα έπρεπε να είναι ακέραια αφού έχουµε γινόµενα ακεραίων αριθµών. Όµως, όπως είδαµε 
(§3.2), ακόµα και Integer*4 να δηλώσουµε την µεταβλητή p, το εύρος τιµών της µεταβλητής 
θα κυµαίνεται από -231 έως 231 – 1. Επειδή, όσο µεγαλώνει το n τόσο πιο πολύ µεγαλώνει η 
τιµή της µεταβλητής p, δηλώνουµε τη µεταβλητή p ως Real*8 για να έχει µεγαλύτερο εύρος 
τιµών. 
 
 
 
Παράδειγµα 7: Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο το πλήθος N > 
2 αριθµών και στη συνέχεια αφού διαβασθούν οι N αριθµοί να υπολογισθούν και να 
εµφανιστούν τα εξής: α) ο µεγαλύτερος αριθµός, β) ο µικρότερος αριθµός και γ) ο µέσος όρος 
τους. 
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 Program Max_Min_Average 
 
 Implicit None 
 Real x, s, max, min 
 Integer i, n 
 
C Έλεγχος ότι η τιµή του Ν θα είναι µεγαλύτερη από 2 
 Do 
  Write(*,*) ‘Give the N’ 
  Read(*,*) n 
  If (n.GT.2) Exit 
 End Do 
 
 Write(*,*) ‘Give a number’ 
 Read(*,*) x 
 
 s = x 
 max = x 
 min = x 
 Do i = 2, n 
  Write(*,*) ‘Give a number’ 
  Read(*,*) x 
  If (max.LT.x) max = x 
  If (min.GT.x) min = x 
  s = s + x 
 End Do 
 
 Write(*,*) ‘MAX=’, max 
 Write(*,*) ‘MIN=’,min 
 Write(*,*) ‘AVERAGE=’, s/n 
 
 End 
 
 
Παράδειγµα 8: Να γραφεί πρόγραµµα που θα εµφανίζει τη γνωστή προπαίδεια. 
 
 Program Propaideia 
 
 Implicit None 
 Integer i, j 
 
 Do i = 1, 10 
  Do j = 1, 10 
   Write(*,*) i, ’  *’, j, ‘  =’, i*j 
  End Do 
 End Do 
 
 End 
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Παράδειγµα 9: Να γραφεί πρόγραµµα που θα βρίσκει και θα εµφανίζει τους ακέραιους 
αριθµούς a, b, c (Πυθαγόρειοι αριθµοί) που ανήκουν στο διάστηµα [1, 10] και ικανοποιούν 
την ιδιότητα: 

a2 + b2 = c2. 
 
 Program Pythagorioi_Arithmoi1 
 
 Implicit None 
 Integer a, b, c 
 
 Do a = 1, 10 
  Do b = 1, 10 
   Do c = 1, 10 
    If ((a**2+b**2).EQ.(c**2)) Then 
     Write(*,*) a, b, c 
    End if 
   End Do 
  End Do 
 End Do 
 
 End 
 
Παρατήρηση: Παρατηρούµε ότι στο αποτέλεσµα του προηγούµενου προγράµµατος 
εµφανίζονται ίδιες τριάδες αριθµών µε διαφορετική βέβαια σειρά. Μπορούµε να 
τροποποιήσουµε το παραπάνω πρόγραµµα (δες το παρακάτω πρόγραµµα) έτσι ώστε να µην 
έχουµε επανάληψη τριάδων. 
 
 Program Pythagorioi_Arithmoi2 
 
 Implicit None 
 Integer a, b, c 
 
 Do a = 1, 10 
  Do b = a, 10 
   Do c = b, 10 
    If ((a**2+b**2).EQ.(c**2)) Then 
     Write(*,*) a, b, c 
    End if 
   End Do 
  End Do 
 End Do 
 
 End 
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Κεφάλαιο 6ο: Πίνακες 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε µια από πιο ενδιαφέρουσες δοµές δεδοµένων, τους 
πίνακες. Οι πίνακες είναι σύνθετες δοµές δεδοµένων που µας δίνουν τη δυνατότητα να 
αποθηκεύσουµε µεγάλη οµάδα πληροφοριών στη µνήµη του Η/Υ µε ένα ξεχωριστό όνοµα 
και ένα δείκτη που θα προσδιορίζει τη θέση του στοιχείου µέσα στην οµάδα. Η σηµασία τους 
έγκειται στο ότι µας δίνουν τη δυνατότητα να αναλύσουµε τα δεδοµένα εύκολα µέσω 
ανακυκλώσεων. Επειδή τα δεδοµένα αυτά αποθηκεύονται σε ξεχωριστές θέσεις της µνήµης 
του Η/Υ, µπορούµε να έχουµε πρόσβαση σε αυτά χωρίς να χρειαστεί να τα ξαναδιαβάσουµε. 

 
 
6.1 Ορισµός 
 
Πίνακας είναι µια σύνθετη µεταβλητή που καταλαµβάνει παραπάνω από µία θέση στην 
µνήµη του Η/Υ, έχει ένα συγκεκριµένο όνοµα και δέχεται ένα συγκεκριµένο τύπο δεδοµένων. 
 
Τα ονόµατα των πινάκων ακολουθούν τους ίδιους κανόνες µε αυτά των απλών µεταβλητών. 
Οι πίνακες, όπως οι απλές µεταβλητές, χωρίζονται σε αριθµητικούς και αλφαριθµητικούς, 
ανάλογα µε το τύπο δεδοµένων που δέχονται και ο διαχωρισµός τους γίνεται µε το ίδιο 
τρόπο, δηλαδή µε τις δηλωτικές εντολές Real, Integer κ.τ.λ. Αν δεν οριστεί ο τύπος, τότε αν 
το όνοµα αρχίζει µε ένα από τα 6 γράµµατα Ι, J, Κ, L, Μ, Ν τα στοιχεία του πίνακα είναι 
ακέραιοι, διαφορετικά θα είναι πραγµατικοί. 
 
Τη θέση των στοιχείων µέσα σε ένα πίνακα την προσδιορίζουµε µε τη βοήθεια των δεικτών. 
Έτσι, αν έχω ένα αριθµητικό πίνακα µε όνοµα Α που καταλαµβάνει 5 συνεχόµενες θέσεις στη 
µνήµη του Η/Υ, θα αναφερόµαστε στο πρώτο στοιχείο του πίνακα µε το όνοµα Α(1), στο 
δεύτερο µε το όνοµα Α(2) κ.τ.λ. Ο δείκτης ενός πίνακα µπορεί να είναι µια σταθερά ή 
µεταβλητή ή παράσταση που παίρνει ακέραιες τιµές και φυσικά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 
όρια της διάστασης του πίνακα. Στους δυσδιάστατους πίνακες, ο πρώτος δείκτης αναφέρεται 
σε µια γραµµή του πίνακα, ενώ ο δεύτερος σε µια στήλη του πίνακα. 
 
 
6.2 ∆ήλωση πινάκων 
 
Το πλήθος των δεικτών και οι µεγαλύτερες τιµές που µπορούν να πάρουν ορίζεται µε µία 
δηλωτική εντολή που λέγεται Dimension. 
 
Η εντολή Dimension ανήκει στις εντολές προδιαγραφών που δεν εκτελούνται και δηλώνει - 
ορίζει το µέγεθος ενός ή περισσοτέρων πινάκων. ∆ηλαδή, µ’ αυτή την εντολή ζητάµε να 
δεσµευτεί στη µνήµη µια ζώνη από συνεχείς θέσεις µνήµης οι οποίες να έχουν όλες το ίδιο 
όνοµα. Η εντολή Dimension πρέπει να βρίσκεται πριν από την πρώτη φορά που θα 
συναντήσουµε τη µεταβλητή αυτή. 
 
Έτσι, από συνήθεια και οµοιοµορφία, συγκεντρώνουµε όλες τις εντολές Dimension στην 
αρχή του προγράµµατος. 
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Ο σκοπός αυτής της εντολής είναι να προειδοποιήσει το µεταγλωττιστή της γλώσσας 
Fortran για να δεσµεύσει τις απαραίτητες θέσεις γι' αυτή τη µεταβλητή στη µνήµη πριν από 
την χρησιµοποίησή της. 
Μέχρι και τη Fortran 77, η γενική µορφή της εντολής DΙΜEΝSΙΟΝ είναι:  

Dimension "όνοµα πίνακα" (Χ : Υ) 

Το Χ εκφράζει την κατώτερη τιµή που µπορεί να πάρει ο δείκτης και όταν λείπει εννοείται η 
µονάδα. 

Το Υ εκφράζει την ανώτερη τιµή και πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά. 
 
Ο τύπος των πινάκων ακολουθεί τους ίδιους κανόνες µε µία απλή µεταβλητή. 
 
Μπορούµε να δηλώσουµε ταυτόχρονα και περισσότερα ονόµατα πινάκων χωρισµένα µε 
υποδιαστολή. 
 
Π.χ. µπορούµε να γράψουµε : 

Dimension Α(15), Β(10, 10), C(-5 : 5), Κ(3, 2, 2) 

Η τιµή που είναι µέσα σε παρένθεση δηλώνει τον αριθµό των διαδοχικών θέσεων µνήµης που 
θα δεσµευτούν. Όταν υπάρχουν περισσότερες τιµές, που µπορεί να φθάσουν µέχρι και τις 7, 
αυτό σηµαίνει ο πίνακας είναι περισσοτέρων διαστάσεων. Π.χ. 

Για τον πίνακα Α(15) κρατάµε 15 διαδοχικές θέσεις µνήµης. 

Για τον πίνακα Β(10,10) κρατάµε 10*10 = 100 διαδοχικές θέσεις µνήµης. 

Για τον πίνακα C(-5:5) κρατάµε συνολικά 11 θέσεις µνήµης. 

Για τον πίνακα Κ(3, 2, 2) κρατάµε συνολικά 3*2*2 = 12 θέσεις µνήµης. 
 
Με τη Fortran 90/95 η γενική µορφή της εντολής Dimension γίνεται : 

Τύπος, Dimension (Χ : Υ) :: "όνοµα πίνακα" 

Ο Τύπος, είναι ένας από τους γνωστούς και αποδεκτούς τύπους των µεταβλητών. 
 
Μπορούµε να δηλώσουµε ταυτόχρονα και περισσότερα ονόµατα πινάκων χωρισµένα µε 
υποδιαστολή.  
 
Π.χ. µπορούµε να γράψουµε : 

Real, Dimension (15) :: Α, Β, C(-5 : 5), Κ(3, 2, 2) 

Εδώ, όλοι οι πίνακες θα δέχονται µόνο πραγµατικές τιµές, αλλά επιπλέον, οι µεταβλητές C 
και K δεν θα ακολουθούν τη γενική δήλωση. ∆ηλαδή, οι πίνακες Α και Β θα είναι 
µονοδιάστατοι και 15 θέσεων ο κάθε ένας, ενώ ο πίνακας C θα είναι µονοδιάστατος 11 
θέσεων και ο πίνακας Κ τρισδιάστατος. Εποµένως, έχουµε την ευχέρεια να δηλώνουµε τους 
πίνακες που θα χρειαστούµε στο πρόγραµµα µε µεγάλη ευελιξία. 
 
Αν γράψουµε : 

Integer, Dimension (10, 10) :: Α, Β, C 
τότε, όλοι οι πίνακες θα είναι δυσδιάστατοι (10, 10) και θα δέχονται µόνο ακέραιες τιµές. 
 
Εναλλακτικά, µπορούµε να δηλώσουµε τους πίνακες χωρίς την χρήση της εντολής 
Dimension, µέσω των, γνωστών από τις µεταβλητές, δηλωτικών εντολών. 
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Π.χ. µπορούµε να γράψουµε τις ακόλουθες εντολές: 

Real X(5, 5), Y(5, 5) 

Integer Tab(100), Pin(10, 20) 

αντί για τις εντολές (Fortran 77): 

Dimension X(5, 5), Y(5, 5) 

Integer Tab, Pin 

Dimension Tab(100), Pin(10, 20) 

ή τις εντολές (Fortran 90/95): 

Real, Dimension (5, 5) :: Χ, Y 

Integer, Dimension (100) :: Tab, Pin(10, 20) 
 
 
6.3 Αποθήκευση πινάκων 
 
Για έναν πίνακα µιας διάστασης είναι απλό. Το στοιχείο π.χ. Α(3), βρίσκεται στην τρίτη κατά 
σειρά θέση µνήµης. 
 
Για ένα πίνακα δύο διαστάσεων π.χ. Β(3 , 2), οι θέσεις στη µνήµη βρίσκονται µε την 
ακόλουθη διάταξη: Β(1,1) Β(2,1), Β(3,1) και στη συνέχεια Β(1,2), Β(2,2), Β(3,2), δηλαδή οι 
πίνακες δύο διαστάσεων κρατούν τόσες θέσεις όσα τα στοιχεία τους, που είναι διατεταγµένα 
µέσα στη µνήµη, πρώτα όλα τα στοιχεία της πρώτης στήλης, κατόπιν όλα τα στοιχεία της 
δεύτερης στήλης και ούτω καθ' εξής µέχρι την τελευταία στήλη. ∆ηλαδή η Fortran καθορίζει 
ότι η διάταξη µε την οποία θα τοποθετηθούν τα στοιχεία ενός πίνακα στην µνήµη του Η/Υ, 
είναι κατά στήλες. 
 
 
6.4 Εισαγωγή τιµών σε πίνακα 
 
Όταν ορίζουµε τον πίνακα µε έναν από τους τρόπους της παραγράφου 6.2: 

• Αν ο πίνακας είναι αριθµητικός, έχουµε αυτόµατο µηδενισµό όλων των στοιχείων του. 

• Αν ο πίνακας είναι αλφαριθµητικός, όλα του τα στοιχεία έχουν µηδενικό µήκος (κενές 
συµβολοσειρές). 

 
Στη συνέχεια θα δούµε πως µπορούµε να δώσουµε τιµές σε έναν πίνακα, διαχωρίζοντας του 
πίνακες σε µονοδιάστατους και δυσδιάστατους. 
 
6.4.1 Εισαγωγή τιµών σε µονοδιάστατο πίνακα 
 
Μπορούµε να δώσουµε τιµές σ’ ένα µονοδιάστατο πίνακα µε τους ακόλουθους τρεις 
τρόπους. 
 
Α’ τρόπος. Με Εντολές Εισόδου 
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Αν θέλουµε να δώσουµε δυναµικά, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράµµατος, τιµές 
οποίες θα αποθηκευτούν σε πίνακες µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις εντολές εισόδου της 
Fortran. Συγκεκριµένα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την εντολή Do – End Do: 

Integer A 

Dimension A(5) 

Write(*, *) "Πληκτρολογείστε πέντε τιµές" 

Do i =1, 5 

 Read(*, *) A(i) 

End Do 
 
Να έχουµε απευθείας ανάγνωση του πίνακα Α 

Integer A 

Dimension A(5) 

Write(*, *) "Πληκτρολογείστε πέντε τιµές" 

Read(*, *) Α 

Οι πέντε τιµές που θα πρέπει να πληκτρολογηθούν, όταν εµφανιστεί το µήνυµα στην οθόνη, 
θα τοποθετηθούν στις πέντε (5) θέσεις του πίνακα Α. 
 
Ή να χρησιµοποιήσουµε την υπονοούµενη (implied) εντολή Do: 

Integer A 

Dimension A(5) 

Write(*, *) "Πληκτρολογείστε πέντε τιµές" 

Read(*, *) (A(i), i = 1, 5) 
 
Η γενική µορφή της εντολής για το υπονοούµενο Do είναι: 

("µεταβλητή" , "µεταβλητή ελέγχου" = "κατώτερο όριο", "ανώτερο όριο", "βήµα") 
 
Π.χ. Read(*, *) (A(i), i = 1, 10, 2) 
 
Έχουµε δηλαδή, τις ίδιες έννοιες µ' εκείνες που είδαµε για την εντολή Do. 
 
Β’ τρόπος. Με εντολές ανάθεσης 
 
Αν έχουµε τον πίνακα Α(5) και θέλουµε να δώσουµε τις τιµές 10, 20, 30, 40, 50 µπορούµε να 
γράψουµε (Fortran 77): 

Integer A 

Dimension A(5) 

Α(1) = 10 

Α(2) = 20 

Α(3) = 30 

Α(4) = 40 



Χρήστος Τσαγγάρης – ΕΕ∆ΙΠ – Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου
 

 55

Α(5) = 50 

ή να γράψουµε (Fortran 90/95): 

Integer, Dimension (5) :: A 

Α(1) = 10 

Α(2) = 20 

Α(3) = 30 

Α(4) = 40 

Α(5) = 50 
 
Μπορούµε να βελτιώσουµε αυτόν τον κώδικα µε την χρήση της εντολής Do. 
 
Π.χ. 

Integer A 

Dimension A(5) 

Do i = 1, 5 

 Α(i) = i*10 

End Do 

ή  

Integer, Dimension (5) :: A 

Do i = 1, 5 

 Α(i) = i*10 

End Do 
 
Μπορούµε να δώσουµε και σε µεµονωµένες θέσεις ενός πίνακα τιµές, δηλαδή µπορούµε να 
γράψουµε : 

Α(3) = 3055 
 
Γ’ τρόπος. Με την εντολή Data 
 
Όταν πρέπει να δώσουµε αρχικές τιµές σε ένα πρόγραµµα οι οποίες δεν θα αλλάζουν σε κάθε 
νέα εκτέλεση του προγράµµατος ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, θεωρείται άστοχο να τις 
πληκτρολογούµε σε κάθε νέα επανεκκίνηση του προγράµµατος. Οι λόγοι της αποφυγής αυτής 
της µορφής απόδοσης τιµών είναι κυρίως δύο. 
 
Ο πρώτος λόγος είναι ότι προκαλείται καθυστέρηση στην έκδοση των αποτελεσµάτων, από 
τη χρονοβόρο διαδικασία της πληκτρολόγησης και ο δεύτερος, ίσως και ο πιο σηµαντικός 
λόγος, είναι ότι µια λανθασµένη πληκτρολόγηση µπορεί να προκαλέσει λανθασµένα 
αποτελέσµατα. 
 
Συνιστάται λοιπόν, η χρησιµοποίηση της εντολής Data, η οποία επιτρέπει τη µαζική απόδοση 
τιµών σε απλές µεταβλητές και σε µεταβλητές µε δείκτες (πίνακες). 
 
H γενική µορφή της εντολής Data, είναι : 
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Data "µεταβλητές" / "σταθερές τιµές" /. 
 

Μπορούµε, στη θέση των "µεταβλητών" να τοποθετήσουµε µια σειρά από απλές µεταβλητές 
ή/και µεταβλητές µε δείκτες (πίνακες) του προγράµµατος. 
 
Στη θέση των "σταθερών τιµών" γράφουµε τις αντίστοιχες τιµές των "µεταβλητών". 
 
Π.χ. η εκτέλεση των εντολών: 

Real X(4) 

Data X / 1.2, 15.5, 7.0, 14.1 / 

θα προκαλέσει αντικατάσταση των τεσσάρων αριθµητικών τιµών στις τέσσερις θέσεις του 
πίνακα Χ. 
 
Η συνέχεια των εντολών: 

Integer Χ(4), Z 

Data Χ, Z / 1, 2, 3, 4, 5 / 

θα προκαλέσει αντικατάσταση των 4 πρώτων τιµών (1, 2, 3, 4) στις 4 θέσεις του πίνακα Χ ως 
εξής: Χ(1)=1, Χ(2)=2, Χ(3)=3 και Χ(4)=4, και την τιµή 5 στην απλή µεταβλητή Ζ. 
 
Η εντολή Data µπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σηµείο του κώδικα αλλά, τοποθετείται, 
τις περισσότερες φορές, στην αρχή του προγράµµατος και χρησιµεύει κυρίως για την 
απόδοση αρχικών ή σταθερών τιµών στις µεταβλητές. 
 
 
6.4.2 Εισαγωγή τιµών σε δυσδιάστατο πίνακα 
 
Μπορούµε να δώσουµε τιµές σ’ ένα δυσδιάστατο πίνακα µε τους ακόλουθους τρεις τρόπους. 
 
Α’ τρόπος. Με Εντολές Εισόδου 
 
Αν θέλουµε να δώσουµε δυναµικά, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράµµατος, τιµές 
οποίες θα αποθηκευτούν σε πίνακες µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις εντολές εισόδου της 
Fortran. Συγκεκριµένα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την εντολή Do – End Do: 

∆ιάβασµα τιµών ενός δυσδιάστατου πίνακα κατά γραµµές: 

Integer A 

Dimension A(3, 2) 

Do i =1, 3 

 Do j =1, 2 

  Read(*, *) A(i, j) 

 End Do 

End Do 
 
∆ιάβασµα τιµών ενός δυσδιάστατου πίνακα κατά στήλες: 

Integer A 
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Dimension A(3, 2) 

Do j =1, 2 

 Do i =1, 3 

  Read(*, *) A(i, j) 

 End Do 

End Do 
 
Να έχουµε απευθείας ανάγνωση του πίνακα Α 

Integer A 

Dimension A(3, 2) 

Read(*, *) Α 

Οι έξι πρώτες τιµές που θα πληκτρολογηθούν, θα τοποθετηθούν στις 6 θέσεις του πίνακα Α. 
 
Προσοχή: Επειδή η Fortran αποθηκεύει τις τιµές ενός δυσδιάστατου πίνακα κατά στήλες θα 
πρέπει να δίνουµε τις τιµές του πίνακα Α κατά στήλες. 
 
Ή να χρησιµοποιήσουµε την υπονοούµενη (implied) εντολή Do. Όπως µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε πολλές ανακυκλώσεις τη µία µέσα στην άλλη, σε µια εντολή Do, έτσι και 
σε µια υπονοούµενη Do µπορούµε να γράφουµε:  

Integer A 

Dimension A(3, 2) 

Read(*, *) ((A(i,j), j = 1, 2), i = 1, 3) 

αν θέλουµε να διαβάσουµε τις τιµές του πίνακα κατά γραµµές. Από τους δύο δείκτες i και j, 
πρώτα µεταβάλλεται εκείνος που είναι εσωτερικά δηλαδή ο j και κατόπιν ο i.  
 
Ή να γράφουµε: 

Integer A 

Dimension A(3, 2) 

Read(*, *) ((A(i,j), i = 1, 3), j = 1, 2) 

αν θέλουµε να διαβάσουµε τις τιµές του πίνακα κατά στήλες. 
 
Β’ τρόπος. Με εντολές ανάθεσης 
 
Αν έχουµε τον πίνακα Α(3, 2) και θέλουµε να δώσουµε τις τιµές  

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

63
42
21

 

µπορούµε να γράψουµε: 

Integer A 

Dimension A(3, 2) 
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Α(1, 1) = 1 

Α(1, 2) = 2 

Α(2, 1) = 2 

Α(2, 2) = 4 

Α(3, 1) = 3 

Α(3, 2) = 6 

 
Μπορούµε να βελτιώσουµε αυτόν τον κώδικα µε την χρήση της εντολής Do. 
 
Π.χ. 

Integer A 

Dimension A(3, 2) 

Do i = 1, 3 

 Do j = 1, 2 

  Α(i,j) = i*j 

 End Do 

End Do 

 
Μπορούµε να δώσουµε και σε µεµονωµένες θέσεις ενός πίνακα τιµές, δηλαδή µπορούµε να 
γράψουµε : 

Α(3, 2) = 6. 
 
Γ’ τρόπος. Με την εντολή Data 
 
Αν έχουµε τον πίνακα Α(3, 2) και θέλουµε να δώσουµε τις τιµές  

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

63
42
21

 

µπορούµε να γράψουµε: 

Data A / 1, 2, 3, 2, 4, 6 / 
 

Προσοχή: Επειδή η Fortran αποθηκεύει τις τιµές ενός δυσδιάστατου πίνακα κατά στήλες θα 
πρέπει να δίνουµε τις τιµές του πίνακα Α κατά στήλες. 
 
 
6.5 Εµφάνιση (εκτύπωση) τιµών ενός πίνακα 
 
Αν και το επόµενο στάδιο µετά την εισαγωγή τιµών σε ένα πίνακα, είναι η επεξεργασία των 
τιµών του πίνακα και στην συνέχεια η εµφάνιση των τιµών του πίνακα, για λόγους ευκολίας 
θα αναφερθούµε στην συνέχεια στην εµφάνιση των τιµών ενός πίνακα. Ο κύριος λόγος για 
την επιλογή αυτή, είναι ότι η εµφάνιση των τιµών ενός πίνακα µοιάζει πάρα πολύ µε την 
εισαγωγή (ανάγνωση) των τιµών του πίνακα. Η κύρια διαφορά έγκειται ότι στην ανάγνωση 
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χρησιµοποιούµε την εντολή Read, ενώ στην εκτύπωση χρησιµοποιούµε την εντολή Write ή 
Print.  
 
6.5.1 Εκτύπωση τιµών µονοδιάστατου πίνακα 
 
Α’ τρόπος. Με χρήση της εντολής Do – End Do 
 

Integer A 

Dimension A(5) 

Do i =1, 5 

 Write*, *) A(i) 

End Do 
 
Β’ τρόπος. Με χρήση της υπονοούµενης εντολής Do  
 

Integer A 

Dimension A(5) 

Write(*, *) (A(i), i = 1, 5) 
 
Γ’ τρόπος. Με απευθείας εκτύπωση 
 

Integer A 

Dimension A(5) 

Write(*, *) Α 

 
6.5.2 Εκτύπωση τιµών δυσδιάστατου πίνακα 
 
Α’ τρόπος. Με χρήση της εντολής Do – End Do 
 

Integer A 

Dimension A(3, 2) 

Do i =1, 3 

 Do j = 1, 2 

  Write*, *) A(i, j) 

 End Do 

End Do 
Εκτυπώνονται οι τιµές του πίνακα η µία κάτω από την άλλη κατά γραµµές. 
 

Integer A 

Dimension A(3, 2) 

Do j =1, 2 

 Do i = 1, 3 
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  Write*, *) A(i, j) 

 End Do 

End Do 
Εκτυπώνονται οι τιµές του πίνακα η µία κάτω από την άλλη κατά στήλες. 
 
Β’ τρόπος. Με χρήση της υπονοούµενης εντολής Do  
 

Integer A 

Dimension A(3, 2) 

Do i =1, 3 

 Write*, *) (A(i, j), j = 1, 2) 

End Do 
Εκτυπώνεται ο πίνακας µε τη συνήθη µορφή. 
 
Γ’ τρόπος. Με απευθείας εκτύπωση 
 

Integer A 

Dimension A(3, 2) 

Write(*, *) Α 

Εκτυπώνονται οι τιµές του πίνακα η µία κάτω από την άλλη κατά στήλες. 
 
Σηµείωση: Από τους παραπάνω τρεις τρόπους εµφάνισης των τιµών ενός πίνακα, ο 
προτιµότερος είναι ο Β’ ο οποίος εκτυπώνει τις τιµές του πίνακα µε τη συνήθη µορφή. 
 
 
6.6 Νέες εντολές της Fortran 90/95 
 
Με τη Fortran 90/95 έχουν εισαχθεί νέες εντολές και συναρτήσεις για την επεξεργασία των 
πινάκων οι οποίες εµπλουτίζουν τη γλώσσα και παρέχουν µεγαλύτερη ευελιξία στους 
προγραµµατιστές. 
 
Οι νέες εντολές επιτρέπουν τη δυναµική δέσµευση της µνήµης ενώ οι νέες συναρτήσεις 
χρησιµοποιούνται στην επεξεργασία των τιµών ενός πίνακα. 
 
6.6.1 ∆υναµική δέσµευση µνήµης 
 
Λέµε δυναµική δέσµευση της µνήµης την ενέργεια του προγραµµατιστή µε την οποία 
δεσµεύει και χρησιµοποιεί εκείνη την περιοχή της µνήµης που πραγµατικά έχει ανάγκη και 
µάλιστα τη στιγµή που την έχει ανάγκη και όσο χρόνο αυτό απαιτείται από τον αλγόριθµο 
επίλυσης του προβλήµατος. Όταν δεν χρειάζεται πια αυτή η περιοχή της µνήµης µπορεί να 
αποδεσµευτεί και να χρησιµοποιεί για άλλες πράξεις. 
 
Μέχρι και τη Fortran 77 δεν υπήρχε πρόβλεψη για δυναµική δέσµευση της µνήµης και οι 
προγραµµατιστές ήταν αναγκασµένοι να καταφεύγουν στη στατική δέσµευση της µνήµης 
δηλαδή, να δηλώνουν στην αρχή του προγράµµατος τη µέγιστη διάσταση των πινάκων και να 
χρησιµοποιούν πολλές φορές ένα µέρος από τη δεσµευµένη περιοχή της µνήµης. Αυτό είχε 
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σαν αποτέλεσµα την άσκοπη απασχόληση της µνήµης και την αδυναµία εκτέλεσης 
προγραµµάτων µε µεγάλες απαιτήσεις σε διαθέσιµο χώρο µνήµης. 
 
Ειδικά, µέχρι της αρχές της δεκαετία του ‘90 που οι τιµές αγοράς της µνήµης ήταν πολύ 
υψηλές και οι δυνατότητες των υπολογιστών περιορισµένες, η λύση της στατικής δέσµευσης 
της µνήµης δεν επέτρεπε την ορθολογική χρήση των υπολογιστών και τη βέλτιστη απόδοση 
των αλγορίθµων. 
 
Η γενική µορφή δήλωσης δυναµικής δέσµευσης της µνήµης είναι: 

Τύπος, Dimension ( : ), Allocatable :: "όνοµα µεταβλητής µε δείκτες" 
 
Ο Τύπος, είναι ένας από τους γνωστούς και αποδεκτούς τύπους των µεταβλητών. Ο τύπος 
των µεταβλητών µε δείκτες ακολουθεί τους ίδιους κανόνες µε µία απλή µεταβλητή. 
 
Η λέξη Allocatable υποδεικνύει στο µεταγλωττιστή ότι οι µεταβλητές µε δείκτες που 
ακολουθούν δεν θα έχουν από την αρχή του προγράµµατος καθορισµένο µέγεθος αλλά η 
διάστασή τους θα οριστεί αργότερα κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. 
 
Αν γράψουµε : 

Real, Dimension ( : ), Allocatable :: TAB 

και στη συνέχεια, τη στιγµή που θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τον πίνακα ΤΑΒ, π.χ. για 
την επίλυση ενός συστήµατος εκατό εξισώσεων µε εκατό αγνώστους, µπορούµε να 
γράψουµε: 

Allocate ( TAB(100, 100) ) 
 
Όταν ολοκληρωθεί ο αλγόριθµος της επίλυσης του συστήµατος και δεν έχουµε πλέον ανάγκη 
τις 10.000 θέσεις µνήµης, µπορούµε να απελευθερώσουµε τη δεσµευµένη µνήµη µε τη 
βοήθεια της εντολή Deallocate. 
 
Αρκεί λοιπόν, να γράψουµε: 

Deallocate (TAB) 
 
Αν χρειαστεί, µπορούµε να ξαναχρησιµοποιήσουµε τον πίνακα ΤΑΒ µε µικρότερη ή 
µεγαλύτερη διάσταση. Π.χ. αν χρειαζόµαστε ένα νέο πίνακα µονοδιάστατο, 7500 θέσεων 
µνήµης, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την ίδια περιοχή µνήµης και να γράψουµε: 

Allocate ( TAB(7500) ) 

και όταν δεν χρειαζόµαστε πλέον τον πίνακα ΤΑΒ, µπορούµε να ξαναγράψουµε: 

Deallocate (TAB) 
 
Μπορούµε επίσης, να δηλώσουµε τη διάσταση του πίνακα όχι µε µια σταθερή τιµή αλλά µε 
την τιµή µιας µεταβλητής η οποία θα παίρνει τιµή π.χ. από µια εντολή εισόδου. 
 
Μπορούµε λοιπόν, να έχουµε τις ακόλουθες εντολές: 

Real, Dimension ( : ), Allocatable :: ΧΧ 
………………………….. 
………………………….. 
Write (*, *) "∆ώστε τη διάσταση του πίνακα εργασίας" 
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Read (*, *), K 
Allocate ( ΧΧ( K, K) ) 
………………………….. 
………………………….. 
Deallocate ( ΧΧ ) 

 
Εδώ, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος και ανάλογα µε τις απαιτήσεις του 
προβλήµατος, ο χρήστης µπορεί να πληκτρολογήσει την ακριβή διάσταση του πίνακα ΧΧ τη 
στιγµή που την έχει ανάγκη και εποµένως, δεσµεύει τόση περιοχή µνήµης όση έχει 
πραγµατικά ανάγκη µε την εντολή: 

Allocate ( ΧΧ( K, K) ) 
 
Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία και δεν πρόκειται να ξαναχρησιµοποιεί ο πίνακας ΧΧ τότε, 
µε την εντολή: 

Deallocate ( ΧΧ ) 

αποδεσµεύεται η δεσµευµένη περιοχή της µνήµης για τον πίνακα εργασίας ΧΧ µε 
αποτέλεσµα την ορθολογιστική διαχείριση και η εκµετάλλευση της µνήµης. 
 
6.6.2 Συναρτήσεις για την επεξεργασία των τιµών ενός πίνακα 
 

Όνοµα Περιγραφή 
MAXLOC(X) Υπολογίζει τη θέση του µέγιστου στοιχείου του πίνακα Χ 
MINLOCX) Υπολογίζει τη θέση του ελάχιστου στοιχείου του πίνακα Χ 
MAXVAL(X) Υπολογίζει τη µέγιστη τιµή του πίνακα Χ 
MINVAL(X) Υπολογίζει την ελάχιστη τιµή του πίνακα Χ 

 
 
 
6.7 Παραδείγµατα 
 
Παράδειγµα 1: Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει 30 ακέραιους αριθµούς από το 
πληκτρολόγιο, θα τους τοποθετεί σε ένα πίνακα Α και στη συνέχεια θα βρίσκει και θα 
εµφανίζει: 

α) το πλήθος των αριθµών που βρίσκονται έξω από το διάστηµα [-10, 10], 

β) το γινόµενο των αριθµών που είναι διάφοροι του µηδενός και βρίσκονται στο διάστηµα    
[-5, 5], 

γ) το άθροισµα των αριθµών που είναι πολλαπλάσια του 5 και 

δ) ο µέσος όρος των άρτιων αριθµών. 
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 Program Example1 
 
 Implicit None 
 Integer n 
 Parameter (n=30) 
 Integer:: A(n), i, counter = 0, p = 1, s = 0, counter_even = 0 
 Real:: MO, s_evev = 0.0 
 
 Do i = 1, n 
  Write(*,*) ‘Give an integer’ 
  Read(*,*) A(i) 
 End Do 
 
 Do i = 1, n 
C  Ερώτηµα (α) 
  If ((A(i).LT.-10).OR.(A(i).GT.10)) Then 
   counter = counter + 1 
  End if 
C  Ερώτηµα (β) 
  If (((A(i).GE.-5).AND.(A(i).LE.5)).AND.(A(i).NE.0)) Then 
   p = p*A(i) 
  End if 
C  Ερώτηµα (γ) 
  If (MOD(A(i),5).EQ.0) Then 
   s = s + A(i) 
  End if 
C  Ερώτηµα (δ) 
  If (MOD(A(i),2).EQ.0) Then 
   s_even = s_even + a(i) 
   counter_even = counter_even + 1 
  End if 
 End Do 
 
 Write(*,*) ‘Plithos aritmwn exw apo to diastima [-10, 10] =’, counter 
 Write(*,*) ‘Ginomeno mi midenikwn arithmwn sto diastima [-5, 5]=’, p 
 Write(*,*) ‘Athroisma pollaplasiwn tou 5 =’, s 
 If (counter_even.EQ.0) Then 
  Write(*,*) ‘Den yparxoun artioi arithmoi’ 
 Else 
  MO = s_even/counter_even 
  Write(*,*) ‘Mesos oros artiwn =’, MO 
 End if 
 
 End 
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Παράδειγµα 2: Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο τα στοιχεία 
ενός διανύσµατος Α ακεραίων αριθµών διάστασης Ν και στη συνέχεια θα βρίσκει και θα 
εµφανίζει το µέγιστο στοιχείο και τη θέση του (την τελευταία εµφάνιση του µέγιστου) καθώς 
και το ελάχιστο στοιχείο και τη θέση του (την τελευταία εµφάνιση του ελαχίστου). 
 
 Program Max_Min_Vector 
 
 Implicit None 
 Integer n 
 Parameter (n = 8) 
 Integer A(n), i, max, pos_max, min, pos_min 
 
 Do i = 1, n 
  Write(*,*) ‘Give the’, i, ‘element’ 
  Read(*,*) A(i) 
 End Do 
 
 max = A(1) 
 pos_max = 1 
 min = A(1) 
 pos_min = 1 
 
 Do i = 1, n 
  If (max.LE.A(i)) Then 
   max = A(i) 
   pos_max = i 
  End if 
  If (min.GE.A(i)) Then 
   min = A(i) 
   pos_min = i 
  End if 
 End Do 
 
 Write(*,*) ‘MAX =’, max, ‘   Position =’, pos_max 
 Write(*,*) ‘MIN =’, min, ‘   Position =’, pos_min 
 
 End 
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Παράδειγµα 3: Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο τα στοιχεία δύο 
διανυσµάτων Α και Β ακεραίων αριθµών διάστασης N και θα υπολογίζει και θα εµφανίζει το 
άθροισµά τους. 
 
 Program Sum_Vector 
 
 Implicit None 
 Integer n 
 Parameter (n = 8) 
 Integer A(n), B(n), C(n), i 
 
 Write(*,*) ‘Give the elements of vector A’ 
 Do i = 1, n 
  Write(*,*) ‘Give the’, i, ‘ element’ 
  Read(*,*) A(i) 
 End Do 
 
 Write(*,*) ‘Give the elements of vector B’ 
 Do i = 1, n 
  Write(*,*) ‘Give the’, i, ‘ element’ 
  Read(*,*) B(i) 
 End Do 
 
 Do i = 1, n 
  C(i)=A(i)+B(i) 
 End Do 
 
 Write(*,*) ‘The elements of vector C’ 
 Do i = 1, n 
  Write(*,*) C(i) 
 End Do 
 
 End 
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Παράδειγµα 4: Να γραφεί πρόγραµµα που θα δηµιουργεί τους παρακάτω πίνακες: 

Α = Ι4   και   

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

0000
1000
0100
0010

B . 

 
 Program Create_Arrays 
 
 Implicit None 
 Integer n 
 Parameter (n = 4) 
 Integer A(n, n), B(n, n), i, j 
 
 Do i = 1, n 
  Do j = 1, n 
   If (i.EQ.j) Then 
    A(i,j) = 1 
   Else 
    A(i,j) = 0 
   End if 
  End Do 
 End Do 
 
 Do i = 1, n 
  Do j = 1, n 
   B(i,j) = 0 
  End Do 
 End Do 
 
 Do i = 1, n-1 
  B(i,i+1) = 1 
 End Do 
 
 Write(*,*) ‘Array A’ 
 Do i = 1, n 
  Write(*,*) (A(i,j), j = 1, n) 
 End Do 
 
 Write(*,*) ‘Array B’ 
 Do i = 1, n 
  Write(*,*) (B(i,j), j = 1, n) 
 End Do 
 
 End 
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Παράδειγµα 5: Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο τα στοιχεία 
ενός πίνακα Α ακεραίων αριθµών διάστασης ΝxΜ και στη συνέχεια θα βρίσκει και θα 
εµφανίζει το µέγιστο στοιχείο και τη θέση του (την τελευταία εµφάνιση του µέγιστου) καθώς 
και το ελάχιστο στοιχείο και τη θέση του (την τελευταία εµφάνιση του ελαχίστου). 

 
 Program Max_Min_Array 
 
 Implicit None 
 Integer n, m 
 Parameter (n = 4, m =3) 
 Integer A(n,m), i, j, max, posi_max, posj_max, min, posi_min, posj_min 
 
 Do i = 1, n 
  Do j = 1, m 
   Write(*,*) ‘Give the’,i,’,’,j, ‘element’ 
   Read(*,*) A(i,j) 
  End Do 
 End Do 
 
 max = A(1,1) 
 posi_max = 1 
 posj_max = 1 
 min = A(1,1) 
 posi_min = 1 
 posj_min = 1 
 
 Do i = 1, n 
  Do j = 1, m 
   If (max.LE.A(i,j)) Then 
    max = A(i,j) 
    posi_max = i 
    posj_max = j 
   End if 
   If (min.GE.A(i,j)) Then 
   min = A(i,j) 
   posi_min = i 
   posj_min = j 
   End if 
  End Do 
 End Do 
 
 Write(*,*) ‘MAX =’, max, ‘   Position = (’, posi_max,’,’, posj_max,’)’ 
 Write(*,*) ‘MIN =’, min, ‘   Position = (’, posi_min,’,’, posj_min,’)’ 
 
 End 
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Παράδειγµα 6: Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο τα στοιχεία δύο 
πινάκων Α και Β ακεραίων αριθµών διάστασης NxΜ και θα υπολογίζει και θα εµφανίζει το 
άθροισµά τους. 
 
 Program Sum_Array 
 
 Implicit None 
 Integer n, m 
 Parameter (n = 4, m = 3) 
 Integer A(n,m), B(n,m), C(n,m), i, j 
 
 Write(*,*) ‘Give the elements of array A’ 
 Do i = 1, n 
  Do j = 1, m 
   Write(*,*)‘Give the’,i,’,’,j, ‘element’ 
   Read(*,*) A(i,j) 
  End Do 
 End Do 
 
 Write(*,*) ‘Give the elements of array B’ 
 Do i = 1, n 
  Do j = 1, m 
   Write(*,*)‘Give the’,i,’,’,j, ‘element’ 
   Read(*,*) B(i,j) 
  End Do 
 End Do 
 
 Do i = 1, n 
  Do j = 1, m 
   C(i,j)=A(i,j)+B(i,j) 
  End Do 
 End Do 
 
 Write(*,*) ‘The elements of array C’ 
 Do i = 1, n 
  Write(*,*) (C(i,j), j = 1, m) 
 End Do 
 
 End 
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Παράδειγµα 7: Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο τα στοιχεία δύο 
πινάκων Α και Β ακεραίων αριθµών διάστασης NxΜ και θα υπολογίζει και θα εµφανίζει το 
γινόµενό τους. 
 
 Program Multiplication_Array 
 
 Implicit None 
 Integer n, m, l 
 Parameter (n = 4, m = 3, k=2) 
 Integer A(n,k), B(k,m), C(n,m), i, j, z 
 
 Write(*,*) ‘Give the elements of array A’ 
 Do i = 1, n 
  Do j = 1, k 
   Write(*,*)‘Give the’,i,’,’,j, ‘element’ 
   Read(*,*) A(i,j) 
  End Do 
 End Do 
 
 Write(*,*) ‘Give the elements of array B’ 
 Do i = 1, k 
  Do j = 1, m 
   Write(*,*)‘Give the’,i,’,’,j, ‘element’ 
   Read(*,*) B(i,j) 
  End Do 
 End Do 
 
 Do i = 1, n 
  Do j = 1, m 
   C(i,j) = 0 
   Do z = 1, k 
    C(i,j) = C(i,j) + A(i,z)*B(z,j) 
   End Do 
  End Do 
 End Do 
 
 Write(*,*) ‘The elements of array C’ 
 Do i = 1, n 
  Write(*,*) (C(i,j), j = 1, m) 
 End Do 
 
 End 
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Παράδειγµα 8: Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο τα στοιχεία 
ενός πινάκα Α ακεραίων αριθµών διάστασης NxΜ και θα υπολογίζει και θα εµφανίζει το 
άθροισµα της κάθε γραµµής του και το άθροισµα της κάθε στήλης του. 
 
 Program Sum_Row_Sum_Column 
 
 Implicit None 
 Integer n, m 
 Parameter (n = 4, m = 3) 
 Integer A(n,m), i, j, s 
 
 Write(*,*) ‘Give the elements of array A’ 
 Do i = 1, n 
  Do j = 1, m 
   Write(*,*)‘Give the’,i,’,’,j, ‘element’ 
   Read(*,*) A(i,j) 
  End Do 
 End Do 
 
 Do i = 1, n 
  s = 0 
  Do j = 1, m 
   s = s + A(i,j) 
  End Do 
  Write(*,*) ‘To athrisma tis ‘,i,’ grammis einai:’, s 
 End Do 
 
 Do j = 1, m 
  s = 0 
  Do i = 1, n 
   s = s + A(i,j) 
  End Do 
  Write(*,*) ‘To athrisma tis ‘,j,’ stilis einai:’, s 
 End Do 
 
 End 
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Κεφάλαιο 7ο: Συναρτήσεις και Υπορουτίνες 
 
 
7.1 Ο Τµηµατικός Προγραµµατισµός 
 
Η επίλυση ενός προβλήµατος πολλές φορές ανάγεται στην επίλυση άλλων απλούστερων 
προβληµάτων, τα οποία µε τη σειρά τους µπορούν να ανάγονται σε επίσης απλούστερα 
προβλήµατα. Η τεχνική αυτή είναι γνωστή ως τεχνική του τµηµατικού προγραµµατισµού 
και αποτελεί ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του δοµηµένου προγραµµατισµού. 
 
Παράδειγµα: Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει τους βαθµούς και τα 
ονοµατεπώνυµα Ν φοιτητών και στη συνέχεια θα υπολογίζει και θα εµφανίζει τον µέσο όρο 
και την τυπική απόκλιση των βαθµών. 
 
Η επίλυση του παραπάνω προβλήµατος µπορεί να αναχθεί στα επιµέρους υποπροβλήµατα: 
 

 
 
Όπως φαίνεται το αρχικό πρόβληµα διασπάστηκε σε αρκετά απλούστερα υποπροβλήµατα. Η 
δηµιουργία λοιπόν του τελικού προγράµµατος ανάγεται στη δηµιουργία των επί µέρους 
τµηµάτων προγραµµάτων και τη σύνδεση αυτών µεταξύ τους. Μερικά από αυτά τα τµήµατα, 
όπως ο υπολογισµός της µέσης τιµής, µπορεί να τα έχουµε αντιµετωπίσει και σε άλλα 
προβλήµατα, οπότε µας είναι γνωστά. 
 
Όταν ένα τµήµα προγράµµατος επιτελεί αυτόνοµο έργο και έχει γραφεί ξεχωριστά από το 
υπόλοιπο πρόγραµµα, τότε αναφερόµαστε σε υποπρόγραµµα (Subprogram). 
 
 
7.1.1 Χαρακτηριστικά των υποπρογραµµάτων 
 
Ο χωρισµός ενός προγράµµατος σε υποπρογράµµατα προϋποθέτει (όπως είδαµε) την 
ανάλυση του αρχικού προβλήµατος σε µικρότερα υποπροβλήµατα, τα οποία µπορούν να 
αντιµετωπισθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Η ανάλυση αυτή δεν είναι πάντα εύκολη 
και δεν υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες για την επιτυχή ανάλυση. Η δυσκολία αυξάνεται 
όσο πιο µεγάλο και πιο σύνθετο είναι το πρόβληµα. Η σωστή εφαρµογή του τµηµατικοί 
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προγραµµατισµού απαιτεί µελέτη στην ανάλυση του προβλήµατος, εµπειρία στο 
προγραµµατισµό, ταλέντο και φυσικά γνώσεις. 
 
Υπάρχουν πάντως τρεις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράµµατα:  
 

 Κάθε υποπρόγραµµα έχει µόνο µία είσοδο και µία έξοδο. Στην πραγµατικότητα κάθε 
υποπρόγραµµα ενεργοποιείται µε την είσοδο σε αυτό που γίνεται πάντοτε από την αρχή 
του, εκτελεί ορισµένες ενέργειες, και απενεργοποιείται µε την έξοδο από αυτό που 
γίνεται πάντοτε από το τέλος του. 

 
 Κάθε υποπρόγραµµα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε 
υποπρόγραµµα µπορεί να σχεδιαστεί, να αναπτυχθεί και να συντηρηθεί αυτόνοµα χωρίς 
να επηρεαστούν άλλα υποπρογράµµατα. Στην πράξη βέβαια η απόλυτη ανεξαρτησία 
είναι δύσκολο να επιτευχθεί. 

 
 Κάθε υποπρόγραµµα πρέπει να µην είναι πολύ µεγάλο. Η έννοια του µεγάλου 
προγράµµατος είναι υποκειµενική, αλλά πρέπει κάθε υποπρόγραµµα να είναι τόσο, ώστε 
να είναι εύκολα κατανοητό για να µπορεί να ελέγχεται. Γενικά κάθε υποπρόγραµµα 
πρέπει να εκτελεί µόνο µία λειτουργία. Αν εκτελεί περισσότερες λειτουργίες, τότε 
συνήθως µπορεί και πρέπει να διασπαστεί σε ακόµη µικρότερα υποπρογράµµατα. 

 
 
7.1.2 Πλεονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµµατισµού 
 
Η σωστή χρήση του τµηµατικού προγραµµατισµού, δηλαδή ο σωστός χωρισµός ενός 
σύνθετου προγράµµατος σε υποπρογράµµατα εξασφαλίζει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά 
του σωστού προγραµµατισµού: 
 
∆ιευκολύνει την ανάπτυξη του αλγορίθµου και του αντιστοίχου προγράµµατος. 

Επιτρέπει την εξέταση και την επίλυση απλών προβληµάτων και όχι στην αντιµετώπιση του 
συνολικού προβλήµατος. Με τη σταδιακή επίλυση των υποπροβληµάτων και τη δηµιουργία 
των αντιστοίχων υποπρογραµµάτων τελικά επιλύεται το συνολικό πρόβληµα. 
 
∆ιευκολύνει την κατανόηση και διόρθωση του προγράµµατος. 

Ο χωρισµός του προγράµµατος σε µικρότερα αυτοτελή τµήµατα επιτρέπει τη γρήγορη 
διόρθωση ενός συγκεκριµένου τµήµατος του χωρίς οι αλλαγές αυτές να επηρεάσουν όλο το 
υπόλοιπο πρόγραµµα. Επίσης διευκολύνει οποιονδήποτε χρειαστεί να διαβάσει και να 
κατανοήσει τον τρόπο που λειτουργεί το πρόγραµµα. Αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό 
χαρακτηριστικό του σωστού προγραµµατισµού, αφού ένα µεγάλο πρόγραµµα στον κύκλο της 
ζωής του χρειάζεται να συντηρηθεί από διαφορετικούς προγραµµατιστές. 
 
Απαιτεί λιγότερο χρόνο και προσπάθεια στη συγγραφή του προγράµµατος. 

Πολύ συχνά χρειάζεται η ίδια λειτουργία σε διαφορετικά σηµεία ενός προγράµµατος. Από τη 
στιγµή που ένα υποπρόγραµµα έχει γραφεί, µπορεί το ίδιο να καλείται από πολλά σηµεία του 
προγράµµατος. Έτσι µειώνονται το µέγεθος του προγράµµατος, ο χρόνος που απαιτείται για 
τη συγγραφή του και οι πιθανότητες λάθους, ενώ ταυτόχρονα το πρόγραµµα γίνεται πιο 
εύληπτο και κατανοητό. 
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Επεκτείνει τις δυνατότητες των γλωσσών προγραµµατισµού. 

Ένα υποπρόγραµµα που έχει γραφεί µπορεί να χρησιµοποιηθεί πολύ εύκολα και σε άλλα 
προγράµµατα. Από τη στιγµή που έχει δηµιουργηθεί, η χρήση του δεν διαφέρει από τη χρήση 
των ενσωµατωµένων συναρτήσεων που παρέχει η γλώσσα προγραµµατισµού, όπως για τον 
υπολογισµό του ηµίτονου ή του συνηµίτονου ή την εντολή µε την οποία εκτελεί µία 
συγκεκριµένη διαδικασία. Αν λοιπόν χρειάζεται συχνά κάποια λειτουργία που δεν 
υποστηρίζεται απευθείας από τη γλώσσα, όπως για παράδειγµα η εύρεση του µικρότερου δύο 
αριθµών, τότε µπορεί να γραφεί το αντίστοιχο υποπρόγραµµα. Η συγγραφή πολλών 
υποπρογραµµάτων και η δηµιουργία βιβλιοθηκών µε αυτά, ουσιαστικά επεκτείνουν την ίδια 
τη γλώσσα προγραµµατισµού. 
 
 
7.1.3 Παράµετροι 
 
Τα υποπρογράµµατα ενεργοποιούνται από κάποιο άλλο πρόγραµµα ή υποπρόγραµµα για να 
εκτελέσουν συγκεκριµένες λειτουργίες. 
 
Κάθε υποπρόγραµµα για να ενεργοποιηθεί καλείται, όπως λέγεται, από ένα άλλο 
υποπρόγραµµα ή το αρχικό πρόγραµµα, το οποίο ονοµάζεται κύριο πρόγραµµα. Μέχρι και τη 
Fortran 77 δεν ήταν δυνατόν ένα υποπρόγραµµα να καλεί τον εαυτό του, δηλαδή να 
προκαλείται αναδροµή (Recursion). Με τη Fortran 90/95 αυτό επιτρέπεται όπως και σε 
πολλές άλλες γλώσσες. 
 
Το υποπρόγραµµα είναι αυτόνοµο και ανεξάρτητο τµήµα προγράµµατος, αλλά συχνά πρέπει 
να επικοινωνεί µε το υπόλοιπο πρόγραµµα. Συνήθως δέχεται τιµές από το τµήµα 
προγράµµατος που το καλεί και µετά την εκτέλεση επιστρέφει σε αυτό νέες τιµές, 
αποτελέσµατα. 
 
Οι τιµές αυτές που περνούν από το ένα υποπρόγραµµα στο άλλο λέγονται παράµετροι. 
 
Οι παράµετροι λοιπόν είναι σαν τις κοινές µεταβλητές ενός προγράµµατος µε µία ουσιώδη 
διαφορά, χρησιµοποιούνται για να περνούν τιµές στα υποπρογράµµατα. 
 
Οι παράµετροι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

α) Τυπικές παράµετροι (Formal arguments) 

β) Συγκεκριµένες παράµετροι (Actual arguments). 
 
Θα λέµε ότι µία παράµετρος είναι τυπική όταν εµφανίζεται κατά τη σύνταξη του 
υποπρογράµµατος και µπορεί να είναι µια µεταβλητή οποιουδήποτε τύπου. 
 
Θα λέµε ότι µία παράµετρος είναι συγκεκριµένη όταν εµφανίζεται στην κλήση του 
υποπρογράµµατος και µπορεί να είναι είτε µια µεταβλητή είτε µια σταθερά είτε ακόµη µια 
αριθµητική ή λογική παράσταση. 
 
Προσοχή: Πρέπει πάντοτε οι αντίστοιχες τυπικές και συγκεκριµένες παράµετροι να 
συµφωνούν ως προς το πλήθος, τη σειρά και τον τύπο. Και αυτό επειδή κατά την εκτέλεση 
του προγράµµατος οι τιµές των συγκεκριµένων παραµέτρων καταλαµβάνουν τις θέσεις 
µνήµης των τυπικών παραµέτρων. 
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∆ιακρίνουµε ακόµη τις παραµέτρους σε 2 κατηγορίες: 

α) Παράµετροι εισόδου 

β) Παράµετροι εξόδου 
 
Παράµετροι εισόδου, είναι εκείνες οι τυπικές ή συγκεκριµένες παράµετροι που χρησιµεύουν 
για να περάσουν τα δεδοµένα στο υποπρόγραµµα. 
 
Παράµετροι εξόδου, είναι εκείνες οι τυπικές ή συγκεκριµένες παράµετροι που χρησιµεύουν 
για να περάσουν τα αποτελέσµατα από το υποπρόγραµµα στο κύριο πρόγραµµα. 
 
Σηµείωση:  Η ονοµασία των τυπικών παραµέτρων δεν έχει καµιά σχέση µε τα ονόµατα των 
µεταβλητών µέσα στο κύριο πρόγραµµα. Έτσι µπορούµε να έχουµε το ίδιο όνοµα και σαν 
τυπική παράµετρο και σαν µεταβλητή του προγράµµατος απ’ όπου γίνεται η κλήση. Η 
εξήγηση είναι απλή: Σ’ άλλο χώρο της µνήµης αποθηκεύεται το κύριο πρόγραµµα και σ’ 
άλλο το υποπρόγραµµα µε τις τυπικές παραµέτρους. 
 
 
7.1.4 ∆ιαδικασίες και συναρτήσεις 
 
Υπάρχουν δύο ειδών υποπρογράµµατα, οι διαδικασίες και οι συναρτήσεις. Το είδος κάθε 
υποπρογράµµατος καθορίζεται από το είδος της λειτουργίας που καλείται να επιτελέσει. 
 
Οι διαδικασίες µπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία από αυτές που µπορεί να 
εκτελέσει ένα πρόγραµµα. Να εισάγουν δεδοµένα, να εκτελέσουν υπολογισµούς, να 
µεταβάλλουν τις τιµές των µεταβλητών και να τυπώσουν αποτελέσµατα. Με τη χρήση των 
παραµέτρων αυτές τις τιµές µπορούν να τις µεταφέρουν και στα άλλα υποπρογράµµατα. 
 
Αντίθετα η λειτουργία των συναρτήσεων είναι πιο περιορισµένη. Οι συναρτήσεις 
υπολογίζουν µόνο µία τιµή, αριθµητική, χαρακτήρα ή λογική και µόνο αυτήν επιστρέφουν 
στο υποπρόγραµµα που την κάλεσε. Οι συναρτήσεις µοιάζουν µε τις συναρτήσεις των 
µαθηµατικών και η χρήση τους είναι όµοια µε τη χρήση των ενσωµατωµένων συναρτήσεων 
που υποστηρίζει η γλώσσα προγραµµατισµού. 
 
Ο τρόπος κλήσης καθώς και ο τρόπος σύνταξης των δύο αυτών τύπων των υποπρογραµµάτων 
είναι διαφορετικός. Τόσο οι συναρτήσεις όσο και οι διαδικασίες τοποθετούνται µετά το τέλος 
του κυρίου προγράµµατος. Οι συναρτήσεις εκτελούνται απλά µε την εµφάνιση του ονόµατος 
τους σε οποιαδήποτε έκφραση, ενώ για να εκτελεστούν οι διαδικασίες χρησιµοποιείται η 
ειδική εντολή και το όνοµα της διαδικασίας. Για τη Fortran, αυτή η εντολή είναι η Call.  
 
Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε ότι  
 

 Η συνάρτηση είναι ένας τύπος υποπρογράµµατος που υπολογίζει και επιστρέφει µόνο 
µία τιµή µε το όνοµά της (όπως οι µαθηµατικές συναρτήσεις). 

 
 Η διαδικασία είναι ένας τύπος υποπρογράµµατος που µπορεί να εκτελεί όλες τις 
λειτουργίες ενός προγράµµατος. 

 
Στην Fortran τα δύο είδη υποπρογραµµάτων είναι οι συναρτήσεις (Functions) και οι 
υπορουτίνες (Subroutines), όπως ονοµάζονται οι διαδικασίες. 
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7.2 Συναρτήσεις (Functions) στην Fortran 
 
Η γενική µορφή δήλωσης ενός υποπρογράµµατος τύπου Function (συνάρτηση) είναι: 

τύπος Function “όνοµα” (“τυπικές παράµετροι”) 

 ∆ηλώσεις των µεταβλητών 

 Κώδικας της συνάρτησης 

 Return 

End 

όπου: 

τύπος είναι ένας από τους γνωστούς και αποδεκτούς τύπους των µεταβλητών, 

“όνοµα” είναι το όνοµα που δίνουµε στη Function, 

“τυπικές παράµετροι” είναι µια σειρά από µεταβλητές χωρισµένες µε υποδιαστολές. 
 
Όταν απουσιάζει η δήλωση του τύπου της Function τότε, το “όνοµα” δείχνει και τον τύπο 
της. Αν το “όνοµα” αρχίζει µ' ένα από τα γράµµατα Ι, J, Κ, L, Μ, Ν τότε είναι µία 
συνάρτηση που δίνει σαν αποτέλεσµα ακέραια τιµή και αν αρχίζει µ' ένα από τα υπόλοιπα 
γράµµατα είναι µία συνάρτηση που δίνει σαν αποτέλεσµα πραγµατική τιµή. 
 
Σηµείωση: Όταν δηλώνουµε µια συνάρτηση µε ένα συγκεκριµένο τύπο (π.χ. Integer), θα 
πρέπει και στο κυρίως πρόγραµµα, το όνοµα αυτής της συνάρτησης να δηλωθεί µε τον ίδιο 
τύπο. 
 
Στις συναρτήσεις οι τυπικές παραµέτρους είναι µόνο παράµετροι εισόδου. 
 
Αν µια ή περισσότερες τυπικές παράµετροι αντιστοιχούν σε πίνακες, τότε αυτές στο τµήµα 
δηλώσεων των µεταβλητών µπορούν να δηλωθούν είτε:  

 µε αριθµητικές σταθερές ίσες µε την πραγµατική διάσταση των πινάκων, 

 µε το όνοµα ακέραιων µεταβλητών που πρέπει να βρίσκονται ανάµεσα στις τυπικές 
παραµέτρους. 

 
Παρατήρηση: Όταν η µεταβλητή πίνακας δεν αναφέρεται σε τυπική παράµετρο αλλά σε µια 
τοπική µεταβλητή του υποπρογράµµατος θα πρέπει να δηλωθεί κανονικά η διάσταση του 
πίνακα µε αριθµητικές σταθερές. 
 
Αµέσως µετά τις δηλώσεις των µεταβλητών γράφουµε τον κώδικα της συνάρτησης ο 
οποίος περιγράφει το τµήµα του αλγόριθµου που πρόκειται να πραγµατοποιήσουµε µε την 
συνάρτηση. 
 
Μια Function τελειώνει πάντα µε την εντολή End, όπως και το κυρίως πρόγραµµα. 
 
Μετά την εκτέλεση των πράξεων µιας Function πρέπει ο έλεγχος για τη συνέχιση των 
πράξεων να επιστρέψει στο κυρίως πρόγραµµα. Αυτό το υλοποιεί η εντολή Return. Η εντολή 
Return, δείχνει στο µεταγλωττιστή ότι τελείωσαν οι πράξεις του υποπρογράµµατος και 
επιτρέπει την επιστροφή στο κυρίως πρόγραµµα. Μπορεί να υπάρχουν και περισσότερες από 
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µία εντολές Return ή και καµία, µέσα σε µια Function, ανάλογα µε τις διακλαδώσεις του 
υποπρογράµµατος. 
 
Η Function στο µοναδικό σηµείο που διαφέρει ουσιαστικά από µια Subroutine είναι ότι η 
Function υπολογίζει µόνο µία τιµή η οποία µεταφέρεται µέσω του ονόµατος της Function. 
Πρέπει λοιπόν, να υπάρχει το λιγότερο µια φορά, µια εντολή που να δίνει τιµή στο όνοµα της 
Function και πιο συχνά είναι µια εντολή αντικατάστασης. 
 
 
7.2.1 Κλήση µιας Function 
 
Η κλήση µιας Function γίνεται πολύ απλά µε την εµφάνιση του ονόµατός της σε 
οποιαδήποτε έκφραση, σαν µια συνάρτηση βιβλιοθήκης, π.χ. 

 Χ = RΙΖΑ (5.2, 3.5, 0.3) 

όπου RIZA είναι το όνοµα της Function και οι αριθµητικές σταθερές είναι οι συγκεκριµένες 
παράµετροι. 
 
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι συγκεκριµένες παράµετροι είναι πάντοτε εισόδου και ότι το 
αποτέλεσµα µεταφέρεται µε την απλή κλήση της Function µέσα από το όνοµά της. 
 
Έτσι, αν το όνοµα µιας Function που θα υπολογίζει τη λύση της εξίσωσης 2ου βαθµού µε 
τρεις παραµέτρους είναι RΙΖΑ τότε, µετά την εκτέλεση της εντολής: 
 Χ = RΙΖΑ (5.2, 3.5, 0.3) 
η λύση της εξίσωσης θα είναι το Χ. 
 
 
7.3 Υπορουτίνες (Subroutines) στην Fortran 
 
Η γενική µορφή δήλωσης ενός υποπρογράµµατος τύπου Subroutine (υπορουτίνα) είναι: 

Subroutine “όνοµα” (“τυπικές παράµετροι”) 

 ∆ηλώσεις των µεταβλητών 

 Κώδικας της υπορουτίνας 

 Return 

End 

όπου: 

“όνοµα” είναι το όνοµα που δίνουµε στη Subroutine, 

“τυπικές παράµετροι” είναι µια σειρά από µεταβλητές χωρισµένες µε υποδιαστολές. 
 
Οι τυπικές παράµετροι µπορεί να είναι εισόδου και εξόδου ή µόνο εισόδου ή µόνο εξόδου. 
Μπορεί ακόµη και να µην υπάρχουν καθόλου παράµετροι. Τέλος µπορεί µια τυπική 
παράµετρος να είναι ταυτόχρονα παράµετρος εισόδου και εξόδου. 
 
Αν µια ή περισσότερες τυπικές παράµετροι αντιστοιχούν σε πίνακες, τότε αυτές στο τµήµα 
δηλώσεων των µεταβλητών µπορούν να δηλωθούν είτε:  

 µε αριθµητικές σταθερές ίσες µε την πραγµατική διάσταση των πινάκων, 
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 µε το όνοµα ακέραιων µεταβλητών που πρέπει να βρίσκονται ανάµεσα στις τυπικές 
παραµέτρους. 

 
Παρατήρηση: Όταν η µεταβλητή πίνακας δεν αναφέρεται σε τυπική παράµετρο αλλά σε µια 
τοπική µεταβλητή του υποπρογράµµατος θα πρέπει να δηλωθεί κανονικά η διάσταση του 
πίνακα µε αριθµητικές σταθερές. 
 
Αµέσως µετά τις δηλώσεις των µεταβλητών γράφουµε τον κώδικα της υπορουτίνας ο 
οποίος περιγράφει το τµήµα του αλγόριθµου που πρόκειται να πραγµατοποιήσουµε µε την 
υπορουτίνα. 
 
Μια Subroutine τελειώνει πάντα µε την εντολή End, όπως και το κυρίως πρόγραµµα. 
 
Μετά την εκτέλεση των πράξεων µιας Subroutine πρέπει ο έλεγχος για τη συνέχιση των 
πράξεων να επιστρέψει στο κυρίως πρόγραµµα. Αυτό το υλοποιεί η εντολή Return. Η εντολή 
Return, δείχνει στο µεταγλωττιστή ότι τελείωσαν οι πράξεις του υποπρογράµµατος και 
επιτρέπει την επιστροφή στο κυρίως πρόγραµµα. Μπορεί να υπάρχουν και περισσότερες από 
µία εντολές Return ή και καµία, µέσα σε µια Subroutine, ανάλογα µε τις διακλαδώσεις του 
υποπρογράµµατος. 
 
 
7.3.1 Κλήση µιας Subroutine 
 
Η κλήση µιας Subroutine γίνεται µε τη βοήθεια της εντολής Call. 
 
Η γενική µορφή της εντολής Call είναι: 

 Call “όνοµα” (“συγκεκριµένες παράµετροι”) 

Το “όνοµα” είναι εκείνο το συµβολικό όνοµα που ήδη έχουµε δώσει κατά τη σύνταξη της 
Subroutine µε τη δηλωτική εντολή: 

 Subroutine “όνοµα” (“τυπικές παράµετροι”) 

“Συγκεκριµένες παράµετροι” είναι µια σειρά από µεταβλητές ή σταθερές για τις οποίες έχει 
ζητηθεί η εκτέλεση του υποπρογράµµατος. 
 
Προσοχή: πρέπει να αντιστοιχούν οι συγκεκριµένες παράµετροι στο ίδιο πλήθος, στην ίδια 
σειρά και στον ίδιο τύπο µε τις τυπικές παραµέτρους. 
 
Αντίθετα από τις τυπικές παραµέτρους, οι συγκεκριµένες παράµετροι εισόδου εκτός από 
µεταβλητές µπορεί να είναι και αριθµητικές ή λογικές εκφράσεις, σταθερές ή ακόµη και 
κλήσεις άλλων συναρτήσεων. 
 
Κάθε συγκεκριµένη παράµετρος εισόδου πρέπει πριν από την κλήση του υποπρογράµµατος 
να έχει ήδη πάρει µία τιµή έτσι ώστε, να µη δηµιουργηθεί πρόβληµα µε τις απροσδιόριστες 
τιµές των µεταβλητών. Έτσι, µία συγκεκριµένη παράµετρος εισόδου µπορεί και πρέπει να 
πάρει τιµή είτε από µια εντολή αντικατάστασης, είτε από µια εντολή Read είτε ακόµη να 
είναι µια παράµετρος εξόδου άλλου υποπρογράµµατος. 
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7.4 Λειτουργία της κλήσης των υποπρογραµµάτων. 
 
Για να γίνει πιο κατανοητή η λειτουργία της κλήσης των υποπρογραµµάτων ας 
παρακολουθήσουµε το παράδειγµα που ακολουθεί: 
 
Έστω ότι, το κυρίως πρόγραµµα καλεί δύο φορές το υποπρόγραµµα ΑLFΑ (αδιάφορο αν 
είναι Subroutine ή Function) και το υποπρόγραµµα ΑLFΑ καλεί µία φορά το 
υποπρόγραµµα ΒΗΤΑ. Έστω ακόµη ότι, στη µνήµη έχουν καταχωρηθεί οι εντολές σύµφωνα 
µε το παρακάτω σχήµα. 
 
Η διαδικασία που ακολουθείται στη µνήµη του υπολογιστή είναι: 
 
Σταδιακά εκτελούνται µία-µία οι εντολές του κυρίως προγράµµατος από πάνω προς τα κάτω. 
 
Όταν ο έλεγχος φθάσει στην πρώτη κλήση του υποπρογράµµατος ΑLFΑ, η αµέσως επόµενη 
εντολή η οποία θα εκτελεστεί θα είναι η πρώτη εντολή του υποπρογράµµατος ΑLFΑ δηλαδή, 
ο έλεγχος µεταφέρεται µέσα σ' αυτό το υποπρόγραµµα. 
 
Όταν συναντηθεί η κλήση του υποπρογράµµατος ΒΗΤΑ, µέσα στο υποπρόγραµµα ΑLFΑ, 
πάλι η αµέσως επόµενη εντολή που θα εκτελεστεί θα είναι η πρώτη εντολή του 
υποπρογράµµατος ΒΗΤΑ.  
 
Όταν τώρα ο έλεγχος φθάσει στην εντολή Return (ή στην εντολή End) του 
υποπρογράµµατος ΒΗΤΑ, τότε γυρίζει στην επόµενη από την κλήση εντολή του 
υποπρογράµµατος ΑLFΑ. 
 
Συνεχίζονται να εκτελούνται οι εντολές του υποπρογράµµατος ΑLFΑ και όταν ο έλεγχος 
φθάσει στην εντολή Return (ή στην εντολή End) τότε επιστρέφει για τη συνέχιση, στην 
εντολή που βρίσκεται ακριβώς µετά από την πρώτη κλήση του υποπρογράµµατος ΑLFΑ. 
 
Ακριβώς η ίδια διαδικασία ακολουθείται όταν συναντηθεί η δεύτερη κλήση του 
υποπρογράµµατος ΑLFΑ, όπως χαρακτηριστικά δείχνουν τα βέλη. 
 
Η εκτέλεση των πράξεων, δηλαδή το πρόγραµµα, σταµατά όταν θα έρθει η ώρα να 
εκτελεστεί η εντολή του κυρίως προγράµµατος Stop (ή η εντολή End). 



Χρήστος Τσαγγάρης – ΕΕ∆ΙΠ – Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου
 

 79

   
 
  



Εισαγωγή στη γλώσσα Fortran 
 

 80

7.4 Παραδείγµατα 
 
Παράδειγµα 1: Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο δύο 
πραγµατικούς αριθµούς x, x0 και θα υπολογίζει την αριθµητική παράσταση 
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 Program fun1 
 
 Implicit None 
 Real x, x0, y, f 
 
 Write(*,*)'Give 2 real numbers' 
 Read(*,*) x, x0 
 
 If (x.EQ.x0) Then 
  Write(*,*)'Oi arithmoi prepei na einai diaforetikoi' 
 Else 
  y=(f(x)-f(x0))/(x-x0) 
  Write(*,*) ‘y=’,y 
 End if 
 
 End 
 
 
 Real Function f(x) 
 
 Implicit None 
 Real x 
 
 If (x.GE.2) Then 
  f = x**2 + 2 
 Else 
  F = x + 4 
 End if 
 
 End 
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Παράδειγµα 2: Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο τα στοιχεία 
ενός πινάκα Α ακεραίων αριθµών διάστασης NxN και θα υπολογίζει (µε τη βοήθεια 
συνάρτησης) και θα εµφανίζει το άθροισµα των διαγωνίων στοιχείων του. 
 
 Program fun2 
 
 Implicit None 
 Integer n 
 Parameter (n=3) 
 Integer A(n,n), i, j, diagon 
 
 Write(*,*) ‘Give the elements of array A’ 
 Do i = 1, n 
  Do j = 1, n 
   Write(*,*)‘Give the’,i,’,’,j, ‘element’ 
   Read(*,*) A(i,j) 
  End Do 
 End Do 
 
 Write(*,*)'To athroisma tvn diagwniwn stoixeien einai:' 
 Write(*,*) diagon(A,n) 
 
 End 
 
 
 Integer Function diagon(x,dim) 
 
 Implicit None 
 Integer dim, i 
 Integer x(dim,dim) 
 
 diagon=0 
 Do i=1,dim 
  diagon=diagon+x(i,i) 
 End Do 
 
 End 
 
 



Εισαγωγή στη γλώσσα Fortran 
 

 82

Παράδειγµα 3: Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο δύο ακεραίους 
αριθµούς, θα τοποθετεί στη µεταβλητή n το µεγαλύτερο από τους 2 αριθµούς και στη 
µεταβλητή m το µικρότερο και στη συνέχεια θα υπολογίζει την παράσταση: 
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 Program fun3 
 
 Implicit None 
 Integer n, m, temp 
 Real*8 x, paragontiko 
 
 Write(*,*) ‘Give two integer numbers’ 
 Read(*,*) n, m 
 
 If ((n.LT.0).OR.(m.LT.0)) Then 
  Write(*,*) ‘Oi arithmoi prepei na einai thetikoi’ 
 Else 
  If (n.LT.m) Then 
   temp = n 
   n = m 
   m = temp 
  End if 
  x = paragontiko(n)/(paragontiko(m)*paragontiko(n-m)) 
  Write(*,*) ‘H timi tis parastasis einai =’, x 
 End if 
 
 End 
 
 
 Real*8 Function paragontiko (x) 
 
 Implicit None 
 Real*8 p 
 Integer i, x 
 
 If (x.EQ.0) Then 
  paragontiko = 1 
 Else 
  p = 1 
  Do i = 1, x 
   p = p * i 
  End Do 
  paragontiko = p 
 End if 
 
 End 
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Παράδειγµα 4: Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο δύο ακεραίους 
αριθµούς a, b και θα υπολογίζει (µε τη βοήθεια υπορουτίνας) και θα εµφανίζει το άθροισµά 
τους. 
 
 Program SubRout1 
 
 Implicit None 
 Integer a, b, c 
 
 Write(*,*) 'Give two integer numbers' 
 Read(*,*) a, b 
 
 Call summ(a,b,c) 
 
 Write(*,*)'Sum=',c 
 
 End 
 
 
 Subroutine summ (x, y, z) 
 
 Implicit None 
 Integer x, y, z 
 
 z=x+y 
 
 End 
 
 
Παράδειγµα 5: Να γραφεί πρόγραµµα (µε τη βοήθεια υπορουτινών) που θα διαβάζει από το 
πληκτρολόγιο τα στοιχεία δύο διανυσµάτων Α και Β ακεραίων αριθµών διάστασης N και θα 
υπολογίζει και θα εµφανίζει το άθροισµά τους. 
 
 Program SumVec 
 
 Implicit None 
 Integer n 
 Parameter (n=8) 
 Integer A(n), B(n), C(n) 
 
 Call read_vec (A,n) 
 Call read_vec (B,n) 
 Call sum_vec (A,B,C,n) 
 Call write_vec(C,n) 
 
 End 
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 Subroutine read_vec (x, dim) 
 
 Implicit None 
 Integer dim, i, x(dim) 
 
 Do i=1,dim 
  Write(*,*) ‘Give the’,i, ‘ element’ 
  Read(*,*) x(i) 
 End Do 
 
 End 
 
 
 Subroutine write_vec (x, dim) 
 
 Implicit None 
 Integer dim, i, x(dim) 
 
 Do i=1,dim 
  Write(*,*) x(i) 
 End Do 
 
 End 
 
 
 Subroutine sum_vec (x, y, z, dim) 
 
 Implicit None 
 Integer dim, i, x(dim), y(dim), z(dim) 
 
 Do i=1,dim  
  z(i)=x(i)+y(i) 
 End Do 
 
 End 
 
 
Παράδειγµα 6: Να γραφεί πρόγραµµα (µε τη βοήθεια υπορουτινών) που θα διαβάζει από το 
πληκτρολόγιο τα στοιχεία δύο πινάκων Α και Β ακεραίων αριθµών διάστασης NxΜ και θα 
υπολογίζει και θα εµφανίζει το άθροισµά τους. 
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Program SumArray 
 
 Implicit None 
 Integer n, m 
 Parameter (n=3, m=2) 
 Integer A(n,m), B(n,m), C(n,m) 
 
 Call read_array (A, n, m) 
 Call read_array (B, n, m) 
 Call sum_array (A, B, C, n, m) 
 Call write_array (C, n, m) 
 
 End 
 
 Subroutine read_array (x, dim1, dim2) 
 Implicit None 
 Integer dim1, dim2, i, j, x(dim1,dim2) 
 
 Do i=1,dim1 
  Do j=1,dim2 
   Write(*,*) ‘Give the’,i,‘,’,j,‘ element’ 
   Read(*,*) x(i,j) 
  End Do 
 End Do 
 
 End 
 
 Subroutine write_array (x, dim1, dim2) 
 Implicit None 
 Integer dim1, dim2, i, j, x(dim1,dim2) 
 
 Do i=1,dim1 
  Write(*,*) (x(i,j),j=1,dim2) 
 End Do 
 
 End 
 
 Subroutine sum_array (x, y, z, dim1, dim2) 
 Implicit None 
 Integer dim1, dim2, i, j, x(dim1,dim2), y(dim1,dim2), z(dim1,dim2) 
 
 Do i=1,dim1 
  Do j=1,dim2 
   z(i,j)=x(i,j)+y(i,j) 
  End Do 
 End Do 
 
 End 
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Παράδειγµα 7: Να γραφεί πρόγραµµα (µε χρήση συναρτήσεων και υπορουτινών) που θα 
διαβάζει από το πληκτρολόγιο τα στοιχεία δύο πινάκων Α, Β πραγµατικών αριθµών 
διάστασης ΝxΜ, και θα εκτυπώνει τον πίνακα που εµφανίζει το µεγαλύτερο µέγιστο 
στοιχείο. 
 

Program SubRout2 
 
 Implicit None 
 Integer n, m 
 Parameter (n=3, m=2) 
 Real A(n,m), B(n,m), maximum 
 
 Call read_array (A, n, m) 
 Call read_array (B, n, m) 
 
 If (maximum(A,n,m).GE.maximum(B,n,m)) Then 
  Call write_array (A, n, m) 
 Else 
  Call write_array (B, n, m) 
 End if 
 
 End 
 
 Subroutine read_array (x, dim1, dim2) 
 
 Implicit None 
 Integer dim1, dim2, i, j 
 Real x(dim1,dim2) 
 
 Do i=1,dim1 
  Do j=1,dim2 
   Write(*,*) ‘Give the’,i,‘,’,j,‘ element’ 
   Read(*,*) x(i,j) 
  End Do 
 End Do 
 
 End 
 
 Subroutine write_array (x, dim1, dim2) 
 
 Implicit None 
 Integer dim1, dim2, i, j 
 Real x(dim1,dim2) 
 
 Do i=1,dim1 
  Write(*,*) (x(i,j),j=1,dim2) 
 End Do 
 
 End 
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 Real Function maximum(x, dim1, dim2) 
 
 Implicit None 
 Integer dim1, dim2, i, j 
 Real x(dim1,dim2) 
 
 maximum = x(1,1) 
 
 Do i=1,dim1 
  Do j=1,dim2 
   If (maximum.LE.x(i,j)) Then 
    maximum = x(i,j) 
   End if 
  End Do 
 End Do 
 
 End 
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Κεφάλαιο 8ο: Αρχεία 
 
 
Ας υποθέσουµε ότι σε µια στατιστική έρευνα, φοιτητές συλλέγουν 100 διαφορετικές τιµές 
µιας τυχαίας µεταβλητής. Κύριος σκοπός της έρευνας είναι ο υπολογισµός της µέσης τιµής 
και της τυπικής απόκλισης των παραπάνω τιµών. Προκειµένου να υλοποιήσουµε ένα 
πρόγραµµα για το υπολογισµό της µέσης τιµής και της τυπικής απόκλισης των παραπάνω 
τιµών, θα χρησιµοποιήσουµε απλές µεταβλητές ή µεταβλητές-πίνακες για να αποθηκεύσουµε 
προσωρινά τις παραπάνω τιµές πριν τις επεξεργαστούµε. Τα πιθανά προβλήµατα που θα 
αντιµετωπίσουµε κατά τη υλοποίηση και εκτέλεση του προγράµµατος, είναι τα εξής: 

α) πιθανό λάθος κατά την είσοδο των δεδοµένων 

β) πιθανό λάθος στο πρόγραµµα, 

γ) ξαναεκτέλεση του προγράµµατος. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, λοιπόν, θα έχουµε επανάληψη της εισαγωγής των δεδοµένων. 
Σίγουρα αυτό δε θα αποτελούσε πρόβληµα αν τα δεδοµένα ήταν λίγα. 
 
Ας φανταστούµε, επίσης, ότι δηµιουργούµε ένα πρόγραµµα που παράγει ένα µεγάλο πλήθος 
από αποτελέσµατα, π.χ τιµές µιας συνάρτησης f(x) για διαφορετικές τιµές του x = 1, 1.1, 1.2, 
…, 100. Έστω ότι θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα αυτά από ένα άλλο 
πρόγραµµα της Fortran ή ακόµα και από άλλα προγράµµατα, όπως το MATLAB, για να 
σχεδιάσουµε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης. Με ποιο τρόπο θα συλλέξουµε τις 
τιµές αυτές; 
 
Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι αν έχουµε µεγάλο πλήθος δεδοµένων να επεξεργαστούµε ή αν τα 
αποτελέσµατα του προγράµµατός µας πρέπει να χρησιµοποιηθούν από άλλα προγράµµατα ή 
αν ακόµα το πρόγραµµά µας πρέπει να εκτελεστεί πολλές φορές (πιθανώς λόγω λαθών) για 
το ίδιο σύνολο δεδοµένων, θα πρέπει να βρούµε ένα τρόπο µόνιµης αποθήκευσης των 
δεδοµένων και την δυνατότητα ανάκλησή τους. Τη λύση σε προβλήµατα τέτοιας φύσης 
δίνουν τα αρχεία τα οποία θα µελετήσουµε στο κεφάλαιο αυτό. 
 
 
8.1 Τι είναι αρχείο; 
 
Το αρχείο (file) δεν είναι τίποτα άλλο από µια οργανωµένη συλλογή δεδοµένων. Τα 
δεδοµένα αυτά αποθηκεύονται σε µια δευτερεύουσα µνήµη του Η/Υ όπως η δισκέτα, ο 
σκληρός δίσκος κ.τ.λ. και χαρακτηρίζονται από ένα µοναδικό όνοµα. Ο χρήστης δε 
χρειάζεται να γνωρίζει πως είναι τοποθετηµένο ένα αρχείο στη δευτερεύουσα µνήµη, αρκεί 
να γνωρίζει το όνοµά του. Κάθε αρχείο αποτελείται από εγγραφές. Μια εγγραφή (record) 
είναι ένα σύνολο από δεδοµένα που ανήκουν στην ίδια λογική ενότητα. Κάθε εγγραφή 
αποτελείται από επιµέρους περιοχές, οι οποίες διατηρούνται για ένα συγκεκριµένο τύπο 
δεδοµένων. Οι περιοχές αυτές στις οποίες χωρίζεται η εγγραφή ονοµάζονται πεδία (fields). 
Χαρακτηριστικά του πεδίου είναι η µορφή (αριθµητική, αλφαριθµητική) και το µήκος του. 
 
Με το όρο οργάνωση (organization) αρχείου αναφερόµαστε: 

α) στον τρόπο µε τον οποίο είναι τοποθετηµένες οι εγγραφές σε ένα αρχείο και 

β) στη µεθοδολογία που χρησιµοποιούµε για εντοπίσουµε που έχει αποθηκευτεί µια εγγραφή 
σε ένα αρχείο. 
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Με τον όρο προσπέλαση (access) αρχείου, αναφερόµαστε στον τρόπο µε τον οποίο 
γράφουµε εγγραφές σε ένα αρχείο ή στον τρόπο µε τον οποίο διαβάζουµε εγγραφές από ένα 
αρχείο. Ο τρόπος µε τον οποίο είναι οργανωµένες οι εγγραφές ενός αρχείου στη 
δευτερεύουσα µνήµη του Η/Υ, συνεπάγεται και τον τρόπο µε τον οποίο θα προσπελάσουµε 
τις εγγραφές του. 
 
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι προσπέλασης αρχείων: 
 
Σειριακή προσπέλαση (sequential access): Η προσπέλαση σε ένα αρχείο ονοµάζεται 
σειριακή, όταν κατά τη δηµιουργία του οι εγγραφές τοποθετούνται η µία µετά την άλλη στη 
σειρά και η ανάγνωση των εγγραφών του γίνεται επίσης µε τον ίδιο τρόπο, διαβάζοντας 
δηλαδή τη µια εγγραφή µετά την άλλη, ξεκινώντας από την πρώτη εγγραφή του αρχείου. Αν 
θέλουµε να προσθέσουµε µια εγγραφή, στα αρχεία σειριακής προσπέλασης, θα πρέπει να την 
τοποθετήσουµε στη σειρά σε σχέση µε τις ήδη υπάρχουσες, δηλαδή στο τέλος του αρχείο. 
Κάθε άλλη απόπειρα θα συνεπάγονταν την αποκοπή του µέρους του αρχείου που ακολουθεί 
τη συγκεκριµένη εγγραφή. Αν επίσης θέλουµε να διαβάσουµε την 100η εγγραφή ενός αρχείο, 
θα πρέπει πρώτα να διαβάσουµε τις πρώτες 99. Αν πάλι έχουµε διαβάσει την 100η εγγραφή 
και θέλουµε να διαβάσουµε τη 10η, θα πρέπει να επιστρέψουµε στην πρώτη εγγραφή του 
αρχείου και να διαβάσουµε τις πρώτες 9 εγγραφές πριν την 10η. Σειριακό τρόπο προσπέλασης 
θα χρησιµοποιούσαµε για να επεξεργαστούµε όλες τις εγγραφές ενός αρχείο π.χ. υπολογισµός 
των αποδοχών όλων των υπαλλήλων, καταχώρηση των βαθµολογιών όλων των φοιτητών ή 
και των στοιχείων τους. Επίσης, σειριακό τρόπο προσπέλασης θα χρησιµοποιούσαµε αν 
είχαµε λίγες εγγραφές σε ένα αρχείο, π.χ. για την αρχειοθέτηση των CD-ROMS που έχουµε 
σπίτι µας. Τέλος, είναι αρκετά εύκολο για κάποιον να γράψει ένα πρόγραµµα διαχείρισης 
ενός σειριακού αρχείου. 
 
Άµεση προσπέλαση (random or direct access): Η προσπέλαση σε ένα αρχείο ονοµάζεται 
άµεση, όταν έχουµε τη δυνατότητα να προσπελάσουµε κάθε εγγραφή χωρίς απαραίτητα να 
προσπελάσουµε οποιαδήποτε άλλη έγγραφη. Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως χρησιµοποιώντας 
ένα πεδίο που χαρακτηρίζει µοναδικά κάθε εγγραφή και ονοµάζεται πεδίο κλειδί. Η τιµή του 
πεδίου αυτού συνδέεται µοναδικά µε τη διεύθυνση µνήµης στην οποία είναι καταχωρηµένη η 
συγκεκριµένη εγγραφή. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε ένα αρχείο µε τα στοιχεία φοιτητών. Η 
κάθε εγγραφή σε ένα τέτοιο αρχείο θα αποτελούνταν από πεδία, όπως το ονοµατεπώνυµο του 
φοιτητή, ο αριθµός µητρώου και πιθανοί βαθµοί που είχε στα µαθήµατα του Τµήµατος. Σε 
αυτή τη περίπτωση το πεδίο που χαρακτηρίζει µοναδικά το φοιτητή είναι ο αριθµός µητρώου 
του. Χρησιµοποιώντας, λοιπόν, το πεδίο αυτό ως πεδίο κλειδί, µπορούµε να δηµιουργήσουµε 
ένα αρχείο άµεσης προσπέλασης. Τα αρχεία άµεσης προσπέλασης έχουν το πλεονέκτηµα σε 
σχέση µε τα αρχεία σειριακής προσπέλασης να µας δίνουν τη δυνατότητα να 
προσπελαύνουµε µία έγγραφη πολύ πιο γρήγορα (γιατί δε χρειάζεται να προσπελάσουµε όλες 
τις προηγούµενες εγγραφές). 
 
Αρχεία άµεσης προσπέλασης συνήθως χρησιµοποιούµε όταν έχουµε πολλές εγγραφές, π.χ. 
στο αρχείο πελατών µιας τράπεζας, στα αρχεία των φοιτητών ενός Τµήµατος κ.τ.λ. Επίσης 
χρησιµοποιούµε αρχεία άµεσης προσπέλασης, όταν µας ενδιαφέρει πολύ ο χρόνος απόκρισης 
του υπολογιστή, π.χ. στα µηχανήµατα ΑΤΜ. 
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8.2 Εντολές της Fortran για τη διαχείριση αρχείων 
 
Τα βασικά βήµατα προσπέλασης ενός αρχείου είναι τα παρακάτω: 
 
1. Άνοιγµα του αρχείου. Κατά τη διαδικασία αυτή δηλώνουµε αν το αρχείο είναι σειριακής 

ή άµεσης προσπέλασης, αν θα δηµιουργηθεί για πρώτη φορά ή αν είναι παλιό αρχείο, αν 
θα γραφεί ή θα διαβαστεί µε format και τέλος, αντιστοιχούµε ένα µοναδικό ακέραιο 
αριθµό στο αρχείο αυτό, ώστε η επικοινωνία µας µε το αρχείο αυτό στη συνέχεια του 
προγράµµατος να γίνεται µε το συγκεκριµένο αριθµό. 

  
2. Επεξεργασία αρχείου. Στη φάση αυτή εισάγουµε εγγραφές στο αρχείο ή διαβάζουµε 

εγγραφές από αυτό, προκειµένου να τις επεξεργαστούµε. 
 
3. Κλείσιµο του αρχείου. Εφόσον τελειώσουµε µε την επεξεργασία του αρχείου, κλείνουµε 

το αρχείο. 
 
 
8.2.1 Η εντολή Open 
 
Η εντολή Open έχει ως σκοπό την σύνδεση ενός ήδη υπάρχοντος αρχείου µε µια λογική 
συσκευή ή τη δηµιουργία ενός καινούργιου αρχείου και τη σύνδεσή του µε µια λογική 
συσκευή. Ο προσδιορισµός της λογικής συσκευής η οποία συσχετίζεται µε το αρχείο, γίνεται 
µέσω ενός θετικού ακέραιου αριθµού που δίνεται στη παράµετρο Unit. 
 
Σύνταξη: 

Open ([Unit =] ακέραιος θετικός αριθµός, File = ‘αλφαριθµητική παράσταση’,  

[Access = {‘Sequential’, ‘Direct’, ‘Append’}], [Status = {‘New’, ‘Old’, ‘Scratch’}], 

[Form = {‘Formatted’, ‘Unformatted’}]) 
 
Παρατήρηση: Ότι υπάρχει µέσα σε αγκύλες ([ ]) µπορεί να παραληφθεί κατά τη σύνταξη της 
εντολής Open. ∆ηλαδή, παρατηρούµε ότι, στη σύνταξη της εντολής Open απαραίτητα πρέπει 
να υπάρχει ο ακέραιος αριθµός µέσω του οποίου το αρχείο συσχετίζεται µε µια λογική 
συσκευή και η παράµετρος File µε την τιµή της (αλφαριθµητική παράσταση) που είναι το 
όνοµα του αρχείου. 
 
Παράµετροι της εντολής Open: 
 
Unit: Κάθε αρχείο που χρησιµοποιείται σε ένα πρόγραµµα συσχετίζεται µε µια λογική 
συσκευή. Για να προσδιορίσουµε τη λογική αυτή συσκευή, χρησιµοποιούµε την παράµετρο 
Unit. Η λογική συσκευή αυτή συσκευή ορίζεται µε ένα θετικό ακέραιο αριθµό, τον οποίο και 
θα αντιστοιχίσουµε µοναδικά στο αρχείο. Στη συνέχεια όταν θέλουµε να αναφερθούµε στο 
αρχείο, θα χρησιµοποιούµε τον αριθµό αυτό αντί του ονόµατος του αρχείου. Ο αριθµός αυτός 
είναι προσωρινός και ισχύει όσο το αρχείο είναι ανοικτό. Αν το αρχείο κλείσει, έχουµε τη 
δυνατότητα να ανοίξουµε το αρχείο µε διαφορετικό αριθµό. Επίσης ο αν το αρχείο κλείσει 
µπορεί ο αριθµός να χρησιµοποιηθεί στο άνοιγµα κάποιου άλλου αρχείου. Ιδιαίτερη προσοχή 
θα πρέπει να δοθεί στα εξής: 
α) ∆ε θα πρέπει να δώσουµε το ίδιο αριθµό σε δύο διαφορετικά αρχεία που χρησιµοποιούνται 

την ίδια στιγµή. 
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β) Επειδή ο αριθµός 5 και το σύµβολο * χρησιµοποιούνται για το πληκτρολόγιο και οι 
αριθµοί 0, 6 και το σύµβολο * χρησιµοποιούνται για την οθόνη, θα πρέπει, λοιπόν, αν 
θελήσουµε να χρησιµοποιήσουµε έναν αριθµό για ένα αρχείο, να χρησιµοποιούµε 
αριθµούς εκτός από 0, 5, 6. 

 
File: Στη θέση αυτή ανάµεσα σε απλά εισαγωγικά τοποθετούµε το όνοµα του αρχείου που 
θέλουµε να δηµιουργήσουµε ή το όνοµα του αρχείου που θέλουµε να καλέσουµε. Το όνοµα 
του αρχείου θα αποτελείται από δύο µέρη, τα οποία θα χωρίζονται µε τελεία. Το πρώτο µέρος 
είναι υποχρεωτικό και θα πρέπει να αρχίζει µε γράµµα της αγγλικής αλφαβήτου, ενώ θα 
ακολουθεί συνδυασµός γραµµάτων και αριθµών. Το δεύτερος µέρος, που ονοµάζουµε και 
επέκταση, είναι προαιρετικό και θα πρέπει να έχει έως 3 χαρακτήρες. Στην περίπτωση που 
δεν δηλώσουµε όνοµα αρχείου, τότε δηµιουργείται ένα προσωρινό σειριακό αρχείο, στο 
οποίο µπορούµε να γράψουµε (διαβάσουµε) εγγραφές). Σε περίπτωση όµως που κλείσουµε το 
αρχείο ή διακοπή η εκτέλεση του προγράµµατος, τότε το αρχείο αυτό διαγράφεται. 
 
Access: Εδώ θα πρέπει να τοποθετήσουµε τη λέξη ‘Sequential’ αν πρόκειται για αρχείο 
σειριακής προσπέλασης ή ‘Direct’ αν πρόκειται για αρχείο άµεσης προσπέλασης. Σε 
περίπτωση που παραλείψουµε να δηλώσουµε το είδος προσπέλασης, τότε το αρχείο 
θεωρείται σειριακής προσπέλασης. Επίσης, χρησιµοποιείται και το ‘Append’, για να 
δηλώσουµε τα αρχεία σειριακής προσπέλασης στα οποία θέλουµε να προσθέσουµε δεδοµένα 
στο τέλος. 
 
Status: Εδώ θα πρέπει να τοποθετήσουµε τη λέξη ‘New’ αν πρόκειται να δηµιουργήσουµε 
καινούριο αρχείο, τη λέξη ‘Old’ αν πρέπει να καλέσουµε ένα ήδη υπάρχον αρχείο και τέλος 
τη λέξη ‘Scratch’ για αρχείο εξόδου που θα διαγραφεί µετά την εκτέλεση του προγράµµατος. 
Σε περίπτωση που δε δηλώσουµε την κατάσταση του αρχείου, τότε ο υπολογιστής αναζητεί 
αρχείο µε το συγκεκριµένο όνοµα. Αν δε βρει το αρχείο αυτό, τότε δηµιουργεί ένα αρχείο µε 
το όνοµα αυτό. 
 
Form: Εδώ θα πρέπει να τοποθετήσουµε τη λέξη ‘Formatted’ αν θα χρησιµοποιήσουµε τις 
εντολές Read ή Write µε Format για να διαβάσουµε ή να γράψουµε στο αρχείο αυτό, ενώ 
‘Unformatted’ σε κάθε άλλη περίπτωση. Στην περίπτωση που ξεχάσουµε να δηλώσουµε την 
παράµετρο αυτή, τότε αν το αρχείο είναι σειριακής προσπέλασης, θεωρείται ότι Form = 
‘Formatted’, ενώ αν το αρχείο είναι άµεσης προσπέλασης, τότε θεωρείται ότι Form = 
‘Unformatted’. 
 
Παρατήρηση: Στην περίπτωση που δηλώσουµε Form = ‘Formatted’, τα δεδοµένα µας 
τοποθετούνται σε ASCII µορφή στο αρχείο και συνεπώς, µπορούµε να τα δούµε ανοίγοντας 
το αρχείο µε ένα απλό επεξεργαστή κειµένου (editor) π.χ. το Notepad. Σε αντίθετη 
περίπτωση, τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε binary µορφή και συνεπώς δεν θα µπορούµε να 
διαβάσουµε τα δεδοµένα του αρχείου ανοίγοντάς το µε έναν απλό επεξεργαστή. 
 
 
8.2.2 Η εντολή Close 
 
Σύνταξη: 

Close ([Unit =] ακέραιος θετικός αριθµός, [Status = {‘Keep’, ‘Delete’}]) 
 
Η εντολή Close χρησιµοποιείται για την αποσύνδεση του αρχείου που αντιστοιχεί στη λογική 
συσκευή που ορίζεται στην παράµετρο Unit από το πρόγραµµα. Σε περίπτωση που αυτή η 
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εντολή παραληφθεί, τότε το αρχείο αποσυνδέεται από το πρόγραµµα µε το τέλος εκτέλεσης 
του προγράµµατος. Στη παράµετρο Status τοποθετούµε τη λέξη ‘Keep’ αν θέλουµε το αρχείο 
να διατηρηθεί µετά το κλείσιµο του αρχείου, ενώ τη λέξη ‘Delete’ αν θέλουµε το αρχείο να 
διαγραφεί µετά το κλείσιµο του. 
 
 
8.2.3 Η εντολή Rewind 
 
Σύνταξη: 

Rewind ([Unit =] ακέραιος θετικός αριθµός) 
 
Επαναφέρει το αρχείο σειριακής προσπέλασης στην πρώτη εγγραφή. 
 
Μπορούµε να φανταστούµε την ύπαρξη ενός νοητού δείκτη, ο οποίος, όταν ανοίγουµε το 
αρχείο δείχνει την πρώτη εγγραφή του αρχείου. Κάθε φορά που διαβάζουµε µια εγγραφή, ο 
νοητός αυτός δείκτης δείχνει στην αµέσως επόµενη εγγραφή που πρόκειται να διαβαστεί. Η 
διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως ότου φτάσουµε στην τελευταία εγγραφή, οπότε και ο 
δείκτης δείχνει σε ένα σηµάδι που δηλώνει το τέλος του αρχείου, το οποίο και ονοµάζουµε 
EOF (End Of File). Η εντολή Rewind τοποθετεί το νοητό αυτό δείκτη στην πρώτη εγγραφή 
του αρχείου. 
 
 
8.2.4 Η εντολή Backspace 
 
Σύνταξη: 

Backspace ([Unit =] ακέραιος θετικός αριθµός) 
 
Μετατοπίζει τον νοητό δείκτη που αναφέραµε παραπάνω, στην τελευταία εγγραφή που 
διαβάσαµε. 
 
Έστω ότι διαβάσαµε τη v-οστή εγγραφή ενός αρχείου. Συνεπώς, ο νοητός δείκτης πηγαίνει 
στην επόµενη εγγραφή του αρχείου, δηλαδή στην ν+1 εγγραφή. Η εντολή Backspace 
µεταφέρει το νοητό δείκτη µια θέση πίσω, δηλαδή στη ν-οστή εγγραφή και συνεπώς 
ξαναδιαβάζουµε τη ν-οστή εγγραφή. 
 
 
8.2.5 Η εντολή Endfile 
 
Σύνταξη: 

Endfile ([Unit =] ακέραιος θετικός αριθµός) 
 
Τοποθετεί στο τέλος ενός αρχείου σειριακής προσπέλασης µια εγγραφή που δηλώνει το τέλος 
του αρχείου EOF (End Of File). 
 
Επίσης η εγγραφή EOF (End Of File) που δηλώνει το τέλος του αρχείου τοποθετείται στο 
τέλος του αρχείου και µε την εντολή Close.  
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8.2.6 Η εντολή Read 
 
Σύνταξη: 

Read ([Unit =] ακέραιος θετικός αριθµός, f) 

όπου f είναι ένας ακέραιος αριθµός που αντιστοιχεί στην ετικέτα µιας εντολής προδιαγραφών 
Format (§3.6.3) 
 
Αυτό που αλλάζει στην παραπάνω εντολή ανάγνωσης σε σχέση µε την εντολή Read που 
παρουσιάσαµε στο κεφάλαιο 3, είναι: 

η λογική συσκευή από την οποία διαβάζουµε δεδοµένα και η οποία αντιστοιχεί σε αρχείο, σε 
αντιδιαστολή µε τη γνωστή Read, όπου είχαµε το νούµερο 5 ή το σύµβολο * που σήµαινε ότι 
θα διαβάσουµε τα δεδοµένα µας από το πληκτρολόγιο. 
 
 
8.2.7 Η εντολή Write 
 
Σύνταξη: 

Write ([Unit =] ακέραιος θετικός αριθµός, f) 

όπου f είναι ένας ακέραιος αριθµός που αντιστοιχεί στην ετικέτα µιας εντολής προδιαγραφών 
Format (§3.6.3) 
 
Αυτό που αλλάζει στην παραπάνω εντολή ανάγνωσης σε σχέση µε την εντολή Write που 
παρουσιάσαµε στο κεφάλαιο 3, είναι: 

η λογική συσκευή στην οποία γράφουµε τα δεδοµένα και η οποία αντιστοιχεί σε αρχείο, σε 
αντιδιαστολή µε τη γνωστή Write, όπου είχαµε το νούµερο 0 ή το νούµερο 6 ή το σύµβολο * 
που σήµαινε ότι θα εµφανίσουµε τα δεδοµένα µας στη οθόνη. 
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8.3 Παραδείγµατα 
 
Παράδειγµα 1: Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει από το αρχείο input1.dat τα στοιχεία 
του διανύσµατος Α ακεραίων αριθµών διάστασης N, από το αρχείο input2.dat τα στοιχεία του 
διανύσµατος Β ακεραίων αριθµών διάστασης N και θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει στο 
αρχείο output.dat το άθροισµά τους. 
 
 Program Sum_Vector 
 
 Implicit None 
 Integer n 
 Parameter (n = 8) 
 Integer A(n), B(n), C(n), i 
 
 Open (8, File = ‘input1.dat’) 
 Open (9, File = ‘input2.dat’) 
 Open (10, File = ‘output.dat’) 
 
 Do i = 1, n 
  Read(8,*) A(i) 
 End Do 
 
 Do i = 1, n 
  Read(9,*) B(i) 
 End Do 
 
 Do i = 1, n 
  C(i)=A(i)+B(i) 
 End Do 
 
 Write(10,*) ‘The elements of vector C’ 
 Do i = 1, n 
  Write(10,*) C(i) 
 End Do 
 
 Close(8) 
 Close(9) 
 Close(10) 
 
 End 
 
Παρατήρηση: Τα δεδοµένα στα αρχεία input1.dat και input2.dat θα πρέπει να δίνονται το 
ένα στοιχείο κάτω από το άλλο. 
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Παράδειγµα 2: Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει από το αρχείο input.dat τα στοιχεία 
ενός πινάκα Α ακεραίων αριθµών διάστασης NxN και θα υπολογίζει (µε τη βοήθεια 
συνάρτησης) και θα εκτυπώνει στο αρχείο output.dat το άθροισµα των διαγωνίων στοιχείων 
του. 
 
 Program fun2 
 
 Implicit None 
 Integer n 
 Parameter (n=3) 
 Integer A(n,n), i, j, diagon 
 
 Open (8, File = ‘input1.dat’) 
 Open (9, File = ‘output.dat’) 
 
 Do i = 1, n 
  Do j = 1, n 
   Read(8,*) A(i,j) 
  End Do 
 End Do 
 
 Write(9,*)'To athroisma tvn diagwniwn stoixeien einai:' 
 Write(9,*) diagon(A,n) 
 
 Close(8) 
 Close(9) 
 
 End 
 
 
 Integer Function diagon(x,dim) 
 
 Implicit None 
 Integer dim, i 
 Integer x(dim,dim) 
 
 diagon=0 
 Do i=1,dim 
  diagon=diagon+x(i,i) 
 End Do 
 
 End 
 
Παρατήρηση: Τα δεδοµένα στο αρχείο input1.dat θα πρέπει να δίνονται κατά γραµµές, το 
ένα στοιχείο κάτω από το άλλο, αφού για το διάβασµα των στοιχείων του πίνακα 
χρησιµοποιούµε µια διπλή επανάληψη. 
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Παράδειγµα 3: Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει από το αρχείο input1.dat τα στοιχεία 
του πίνακα Α ακεραίων αριθµών διάστασης NxΜ, από το αρχείο input2.dat τα στοιχεία του 
πίνακα Β ακεραίων αριθµών διάστασης NxΜ και θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει στο αρχείο 
output.dat το άθροισµά τους. 
 
 Program Sum_Array 
 
 Implicit None 
 Integer n, m 
 Parameter (n = 4, m = 3) 
 Integer A(n,m), B(n,m), C(n,m), i, j 
 
 Open (8, File = ‘input1.dat’) 
 Open (9, File = ‘input2.dat’) 
 Open (10, File = ‘output.dat’) 
 
 Do i = 1, n 
  Read(8,*) (A(i,j), j = 1, m) 
 End Do 
 
 Do i = 1, n 
  Read(9,*) (B(i,j), j = 1, m) 
 End Do 
 
 Do i = 1, n 
  Do j = 1, m 
   C(i,j)=A(i,j)+B(i,j) 
  End Do 
 End Do 
 
 Write(10,*) ‘The elements of array C’ 
 Do i = 1, n 
  Write(10,*) (C(i,j), j = 1, m) 
 End Do 
 
 Close(8) 
 Close(9) 
 Close(10) 
 
 End 
 
Παρατήρηση: Τα δεδοµένα στα αρχεία input1.dat και input2.dat θα πρέπει να δίνονται κατά 
γραµµές, αφού για το διάβασµα των στοιχείων των πινάκων χρησιµοποιούµε µια 
υπονοούµενη επανάληψη µέσα σε µια επανάληψη. 
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