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ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 

Υπογραµµίζουµε ότι τα επόµενα δεν αποτελούν (κατά το κοινώς 
λεγόµενο) SOS και ούτε ως τέτοια µπορεί να θεωρηθούν.  
Αγαπητέ µαθητή, στο φυλλάδιο αυτό θα βρεις ένα πλούσιο υλικό, 
που θα σε βοηθήσει ουσιαστικά, ώστε να κάνεις µια καλή 
επανάληψη και να καλύψεις τα τυχόν κενά σου. Όµως 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να το αξιοποιήσεις σωστά. 
Πρώτα πρέπει να διαβάσεις πολύ καλά το σχολικό σου βιβλίο. Οι 
βασικές έννοιες και ερωτήσεις στη θεωρία, όπως δίνονται σ’ 
αυτό το φυλλάδιο, θα σε βοηθήσουν να εντοπίσεις τυχόν κενά. 
Στη συνέχεια να µελετήσεις τη µεθοδολογία των ασκήσεων, όπως 
καλά την έχουµε γράψει στο τετράδιο, µαζί µε τις λυµένες 
ασκήσεις. Σε κάθε άσκηση, διάβασε προσεκτικά την εκφώνηση 
και µην κοιτάς αµέσως τη λύση. Πρώτα σκέψου. Γράψε τη δική 
σου λύση και µετά αντιπαράβαλέ την µε τη λύση του τετραδίου. 
Αν δεν είναι ίδια, µην αποθαρρύνεσαι. Θα τα καταφέρεις στην 
επόµενη άσκηση. 
Οι ασκήσεις που πρέπει να µελετήσεις προσεκτικά είναι ασκήσεις 
του τετραδίου µαθητή (όσες έχουµε στο φυλλάδιο). 
Στη συνέχεια µελέτησε προσεκτικά στο παρόν φυλλάδιο τη 
µεθοδολογία των ασκήσεων και δούλεψε παρόµοια µε τα 
προτεινόµενα θέµατα. 

 
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ …… 

Όπως ήταν αναµενόµενο, τα θέµατα των προηγούµενων χρόνων 
ήταν αισθητά πιο εύκολα. Και ήταν αναµενόµενο αφού το µάθηµα 
ήταν εντελώς νέο, πρωτοδιδασκόµενο και δεν υπήρχε εµπειρία 
τόσο για τους µαθητές όσο και για τους διδάσκοντες. 
Με την πάροδο των ετών το µάθηµα δείχνει να έχει ... βρει το 
δρόµο του. Αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται και στα θέµατα τα οποία 
στα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν µία 
παρόµοια εικόνα αλλά και στις βαθµολογίες των µαθητών οι 
οποίες σηµειώνουν αισθητή άνοδο µε ταυτόχρονη αύξηση στη 
δυσκολία των θεµάτων που καλούνται να αντιµετωπίσουν. 
Αρχική εκτίµηση είναι ότι τα θέµατα θα κινηθούν στα περσινά 
επίπεδα µε κάποιες ίσως µικρές διαφοροποιήσεις. 
Το 1ο θέµα είναι παραδοσιακά το θέµα της θεωρίας (µε 40 
µονάδες). Για την αξιολόγηση της κατανόησης της θεωρίας έχουν 
χρησιµοποιηθεί τόσο ανοικτού τύπου (ανάπτυξης) όσο και 
κλειστού τύπου ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου είχαν, 
κατά περίπτωση, τη µορφή Σωστού/Λάθους, πολλαπλής επιλογής 
ή και αντιστοίχισης. 
Για θεωρία πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή στο κεφάλαιο 
10 (υποπρογράµµατα), κεφάλαιο 3 (δοµές δεδοµένων), σειριακή 
αναζήτηση, πολλαπλασιασµός αλά Ρωσικά, στατικές και δυναµικές 
δοµές, και φυσικά ερώτηση στο κεφάλαιο 6 (ιδιαίτερη προσοχή 
στην § 6.7). ∆εν πρέπει να παραξενευτούµε αν δούµε ερωτήσεις 
και από άλλα κεφάλαια συνήθως σύντοµης απάντησης. 
Ισως στο 1ο θέµα να δούµε και µετατροπές σε δοµές επιλογής 
(Αν … αλλιώς_αν, Επίλεξε) ή σε δοµές επανάληψης (Όσο … 
Επανάλαβε, Αρχή_επανάληψης … µέχρις_ότου, Για … από … 
µέχρι), ποια κριτήρια παραβιάζουν δοσµένα τµήµατα εντολών 
(συνήθως καθοριστικότητα, περατότητα), να βρούµε λάθη σε 
δοσµένο κώδικα, µετατροπή κώδικα σε διάγραµµα ροής ή το 
αντίστροφο, µικρές αυτόνοµες ασκήσεις που έχουν να κάνουν µε 
προτεραιότητα αριθµητικών τελεστών, λογικές συνθήκες, χρήση 
mod και div, µετατροπή µαθηµατικών παραστάσεων σε 
πρόγραµµα ΓΛΩΣΣΑ. 
Το 2ο θέµα αν δεν διαφοροποιηθεί από τα καθιερωµένα (δηλ. να 
τρέχω κώδικα – πίνακας τιµών) µπορεί να περιλαµβάνει 
υποπρογράµµατα. ∆ηλαδή να δίνεται έτοιµο το πρόγραµµα και το 
καλούµενο υποπρόγραµµα και να ζητάει να βρούµε τι θα τυπώσει 
(εκτελώντας το µε πίνακα τιµών). Ενδεχόµενα να εµφανιστούν 
και διαγράµµατα ροής για να γίνουν κώδικας και στη συνέχεια 
πίνακας τιµών. Αν πάντως αλλάξει η µορφή του 2ου θέµατος τότε 
µπορεί να ζητείται να γράψουµε ένα υποπρόγραµµα (διαδικασία ή 
συνάρτηση) µπορεί να δίνεται ένα υποπρόγραµµα και να ζητείται 
να περιγράψουµε τη λειτουργία του υποπρογράµµατος (τι κάνει), 
να γράψουµε ένα µικρό πρόγραµµα που να το καλεί ή να ζητείται 
να µετατρέψουµε µια διαδικασία σε συνάρτηση και το 
αντίστροφο. Παίζει πολύ και διόρθωση έτοιµου κώδικα ή 
ερωτήσεις πάνω σε έτοιµο κώδικα.  
Το 3ο θέµα µέχρι πρόπερσι ζητούσε από τον µαθητή απλά 
εφαρµογή των βασικών αλγοριθµικών δοµών (επιλογή, 
επανάληψη) εκτός από το θέµα του 2005 που ξεφεύγει από τα 
συνηθισµένα πρότυπα (µικρό, συµπαγές και απαιτούσε ανάλυση 

του προβλήµατος). Ενδεχόµενα και φέτος να είναι αυξηµένης 
δυσκολίας και να απαιτεί χρήση πινάκων ή και 
υποπρογραµµάτων. 
Ενώ στο 4ο θέµα αναµένουµε πίνακες πιθανότατα δισδιάστατους 
και µονοδιάστατους, στο οποίο θα ζητείτε κάποια από τις τυπικές 
επεξεργασίες πινάκων. Αναµένεται πρόγραµµα και ενδεχόµενα 
κάποια από τα ερωτήµατα να ζητηθεί να υλοποιηθούν µε 
υποπρόγραµµα (∆ιαδικασία – Συνάρτηση). 
Ο µαθητής πρέπει να διαβάσει τις εκφωνήσεις πολλές φορές και 
αφού τις κατανοήσει να προχωρήσει σε διαδικασία λύσης ενώ αν 
ζητηθεί να <τρέξουµε> κώδικα καλό θα είναι να επαληθεύσει την 
άσκηση δύο φορές σε διαφορετικές σελίδες πριν τη µεταφέρει 
στο καθαρό. 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ (µε βάση 

το βιβλίο) 

Κεφάλαιο 1 

Πρόβληµα, κατανόηση, σαφήνεια, δεδοµένο, πληροφορία, 
επεξεργασία δεδοµένων, ζητούµενο, δοµή, διαγραµµατική 
αναπαράσταση/ανάλυση, καθορισµός απαιτήσεων, στάδια 
αντιµετώπισης προβλήµατος, κατανόηση, ανάλυση, επίλυση, 
κατηγορίες προβληµάτων, κριτήρια κατηγοριοποίησης, 
επιλυσιµότητα, επιλύσιµα, ανοικτά, άλυτα, βαθµός δόµησης, 
δοµηµένα, ηµιδοµηµένα, αδόµητα, είδος επίλυσης, απόφασης, 
υπολογιστικά, βελτιστοποίησης, λόγοι που αναθέτουµε ένα 
πρόβληµα στον υπολογιστή, λειτουργίες υπολογιστή 

 

1. ∆ώστε τον ορισµό του προβλήµατος  
2. Τι σηµαίνει ο όρος "δεδοµένο", "πληροφορία", και 
"επεξεργασία δεδοµένων";΄  
3. Τι είναι η δοµή ενός προβλήµατος; 
4. Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η κατανόηση ενός 
προβλήµατος; 
5. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιµετώπισης ενός προβλήµατος. 
6. Σύµφωνα µε ποια κριτήρια κατηγοριοποιούµε τα προβλήµατα;  
7. Περιγράψτε τις κατηγορίες προβληµάτων, σύµφωνα µε τη 
δυνατότητα επίλυσής τους και δώστε αντίστοιχα παραδείγµατα.  
8. Περιγράψτε τις κατηγορίες προβληµάτων, σύµφωνα µε το 
βαθµό δόµησής τους και δώστε αντίστοιχα παραδείγµατα.  
9. Περιγράψτε τις κατηγορίες προβληµάτων, σύµφωνα µε το 
είδος της επίλυσης που επιζητούµε και δώστε αντίστοιχα 
παραδείγµατα  
10. Για ποιους λόγους µπορεί να αναθέσουµε την επίλυση ενός 
προβλήµατος σε υπολογιστή;   
11. Ποιες είναι οι τρεις λειτουργίες που µπορεί να εκτελέσει ένας 
υπολογιστής;  
 
Κεφάλαιο 2 

Αλγόριθµος, είσοδος, έξοδος, καθοριστικότητα, περατότητα, 
αποτελεσµατικότητα, σπουδαιότητα αλγορίθµων, υλικού, 
γλωσσών προγραµµατισµού, θεωρητική, αναλυτική, περιγραφή 
αλγορίθµων, ελεύθερο κείµενο, διαγραµµατικές τεχνικές, φυσική 
γλώσσα κατά βήµατα, κωδικοποίηση, συµβολισµός διαγραµµάτων 
ροής, έλλειψη, πλάγιο παραλληλόγραµµο, ορθογώνιο 
παραλληλόγραµµο, ρόµβος, βέλη, ψευδογλώσσα, σταθερές, 
µεταβλητές, τύποι µεταβλητών, πραγµατικός, ακέραιος, 
αλφαριθµητικός, λογικός, τελεστές, αριθµητικοί, συγκριτικοί, 
λογικοί, ιεραρχία τελεστών, πίνακας αληθείας, εκφράσεις, εντολή 
εκχώρησης, σύνταξη εντολής εκχώρησης/απόδοσης τιµής, 
σχόλια, δεσµευµένες λέξεις, διάβασε, εµφάνισε, εκτύπωσε, 
δεδοµένα, αποτελέσµατα, γενική µορφή αλγορίθµου, είδη δοµών, 
δοµή ακολουθίας, δοµές επιλογής, δοµές επανάληψης, απλή 
επιλογή, σύνθετη επιλογή, πολλαπλές επιλογές, εµφωλευµένες 
διαδικασίες, διαφορές 2 µορφών πολλαπλών επιλογών, βρόχος 
επανάληψης, είδη δοµών επαναλήψεων, άγνωστο και γνωστό 
πλήθος επαναλήψεων, συνθήκη τέλους, συνθήκη συνέχειας, 
βήµα, αρχικοποίηση µεταβλητών, µετρητής, σύνταξη δοµών, 
ονόµατα δοµών 

 

1. ∆ώστε τον ορισµό του αλγόριθµου.  
2. Περιγράψτε τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας 
αλγόριθµος.  
3. Από ποιες σκοπιές µελετά τους αλγορίθµους η Πληροφορική;  
4. Με ποιους τρόπους µπορεί να αναπαρασταθεί ένας αλγόριθµος; 
Ποια µειονεκτήµατα έχει ο καθένας;  
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5. Ποια είναι τα σύµβολα που χρησιµοποιούµε στα διαγράµµατα 
ροής; Σχεδιάστε και περιγράψτε τα.  
6. Με ποιες εντολές ξεκινά και τερµατίζεται ένας αλγόριθµος; Πώς 
µπορούµε να διαβάσουµε κάτι από το πληκτρολόγιο; 
7. Πως µπορούµε να γράψουµε κάτι στην οθόνη και στον 
εκτυπωτή;  
8. Τι είναι οι σταθερές; Τι είναι οι µεταβλητές;  
9. Ποιες κατηγορίες τελεστών υπάρχουν; Αναφέρετε όλους τους 
τελεστές ανά κατηγορία.  
10. Τι κάνει η εντολή εκχώρησης τιµής; 
11. Τι εννοούµε µε τον όρο αλγοριθµική δοµή – συνιστώσα. Ποιες 
αλγοριθµικές δοµές γνωρίζετε;  
12. Γράψτε τις 4 διαφορετικές µορφές της εντολής ΑΝ.  
13. Με ποιους δύο τρόπους µπορούµε να λάβουµε πολλές 
διαφορετικές αποφάσεις σε έναν αλγόριθµο;  
14. Τι ονοµάζουµε λογική συνθήκη; 
15. Περιγράψτε τους λογικούς τελεστές ή, και, όχι.  
16. ∆ώστε ένα παράδειγµα της εντολής ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ … ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ και ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ … 
ΜΕ_ΒΗΜΑ. Κάντε και τα αντίστοιχα διαγράµµατα ροής. 
17. Τι είναι ολίσθηση; 
18. Περιγράψτε τα βήµατα της µεθόδου Πολ/σµός αλα-Ρωσικά. 
19. Έστω οι ακέραιοι 45 και 37. Βρείτε το γινόµενό τους µε τη 
µέθοδο του Πολ/σµού αλα-Ρωσικά. 
20. ∆ώστε τον αλγόριθµο (πολ/σµός αλά_Ρωσικά) και εξηγήστε τι 
κάνει. 
 
Κεφάλαιο 3 

∆εδοµένα, επεξεργασία, πληροφορία, σκοπιές που η 
Πληροφορική µελετά τα δεδοµένα, υλικό, γλώσσες 
προγραµµατισµού, ανάλυση δεδοµένων, ορισµός δοµής 
δεδοµένων, λειτουργίες δοµών δεδοµένων, προσπέλαση, 
εισαγωγή, διαγραφή, αναζήτηση, ταξινόµηση, αντιγραφή, 
συγχώνευση, διαχωρισµός, στατικές, δυναµικές δοµές, 
αλγόριθµοι+δοµές δεδοµένων = προγράµµατα, ορισµός πίνακα, 
χρήση πίνακα, δείκτες, µονοδιάστατοι, δισδιάστατοι, θέση 
στοιχείου, τιµή στοιχείου, γραµµές, στήλες, τετραγωνικός 
πίνακας, στοίβα (LIFO), ώθηση, απώθηση, κορυφή, υπερχείλιση, 
υποχείλιση, ουρά (FIFO), εισαγωγή, εξαγωγή, σειριακή 
αναζήτηση, αλγόριθµος σειριακής αναζήτησης (πολύ καλά), 
περιπτώσεις χρήσης αλγορίθµου σειριακής, ταξινόµηση, 
µαθηµατικός ορισµός ταξινόµησης κατά αύξουσα ή φθίνουσα 
διάταξη, αλγόριθµος ευθείας ανταλλαγής ή φυσαλίδας ή bubble 
sort (πολύ καλά), φθίνουσα ή αύξουσα διάταξη. 

 

1. Περιγράψτε τις σκοπιές από τις οποίες µελετά τα δεδοµένα η 
Πληροφορική.  
2. ∆ώστε τον ορισµό της δοµής δεδοµένων. Ποιες είναι οι βασικές 
λειτουργίες επί των δοµών δεδοµένων;  
3. Τι είναι οι δυναµικές δοµές δεδοµένων; Τι είναι οι στατικές 
δοµές δεδοµένων;  
4. Περιγράψτε τη δοµή της στοίβας, καθώς και τις κύριες 
λειτουργίες της. Τι σηµαίνει δοµή LIFO; 
5. Πως µπορεί να υλοποιηθεί µια στοίβα µε τη βοήθεια ενός 
µονοδιάστατου πίνακα; 
6. Περιγράψτε τη δοµή της ουράς, καθώς και τις κύριες 
λειτουργίες της. Τι σηµαίνει δοµή FIFO; 
7. Πως µπορεί να υλοποιηθεί µια ουρά µε τη βοήθεια ενός 
µονοδιάστατου πίνακα; 
8. Τι είναι η σειριακή (γραµµική) µέθοδος αναζήτησης; Σε ποιες 
περιπτώσεις δικαιολογείται η χρήση της; ∆ώστε τον αντίστοιχο 
αλγόριθµο.  
9. ∆ώστε τον ορισµό της ταξινόµησης (διάταξης).  
10. Τι σηµαίνει δοµή δεδοµένων δευτερεύουσας µνήµης;  
11. ∆ώστε τον αλγόριθµο της ταξινόµησης ευθείας ανταλλαγής 
(ταξινόµηση φυσαλίδας) 
  
Κεφάλαιο 4 

Στόχος ανάλυσης προβλήµατος, βήµατα ανάλυσης σε 
υπολογιστικό περιβάλλον, τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων, 
χαρακτηριστικά τεχνικών, '∆ιαίρει και Βασίλευε', Μέθοδος 
δυναµικού προγραµµατισµού. Άπληστη µέθοδος       

 

1. Ποια βήµατα περιλαµβάνει η ανάλυση ενός προβλήµατος σε 
ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον;  
2. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των µεθόδων ανάλυσης και 
επίλυσης προβληµάτων;  
3. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει µία τεχνική επίλυσης 
προβληµάτων ώστε να αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία;  
4. Αναφέρατε τρεις τυποποιηµένες κατηγορίες τεχνικών επίλυσης 
προβληµάτων. 
 

Κεφάλαιο 6 

Πρόγραµµα, προγραµµατισµός, δυαδικό σύστηµα, πρώτοι 
υπολογιστές-σύγχρονοι υπολογιστές (µέγεθος, δυνατότητες, 
ταχύτητες), γλώσσες µηχανής, ορισµός-µειονεκτήµατα γλωσσών 
µηχανής, συµβολικές γλώσσες/γλώσσες χαµηλού επιπέδου, 
ορισµός-πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα συµβολικών 
γλωσσών, αρχιτεκτονική υπολογιστή, έλλειψη µεταφερσιµότητας, 
γλώσσες υψηλού επιπέδου/γλώσσες 3ης γενιάς, µεταγλωττιστής, 
ορισµός-πλεονεκτήµατα γλωσσών 3ης γενιάς, βασικές γλώσσες 
υψηλού επιπέδου, FORTRAN-µαθηµατικά και επιστηµονικά 
προβλήµατα, COBOL-εµπορικές εφαρµογές-διαχείριση αρχείων 
δεδοµένων, ALGOL-στόχος-αποτυχία, PL/I-αποτυχία, LISP-
χειρισµός και επεξεργασία λιστών, PROLOG-τεχνητή νοηµοσύνη, 
BASIC-εκµάθηση και εκπαίδευση-µικροσκελή προγράµµατα-
µικροϋπολογιστές-αρίθµηση γραµµών, LOGO-µαθητές µικρής 
ηλικίας, PASCAL - γενικής χρήσης - εξελιγµένες εφαρµογές-
δοµηµένα προγράµµατα, C-UΝΙΧ-οµοιότητες µε pascal-
λειτουργικά συστήµατα - C++ � αντικειµενοστραφής γλώσσα, 
JAVA-SUN - αντικειµενοστραφής γλώσσα - διαδίκτυο, visual  
programming   (οπτικός  προγραµµατισµός),  event-driven  
programming (οδηγούµενος από το γεγονός προγραµµατισµός), 
visual C++, visual Basic, γλώσσες 4ης γενιάς (SQL), ταξινόµηση 
γλωσσών προγραµµατισµού (σελ. 128 πολύ καλά), φυσικές-
τεχνητές γλώσσες, αλφάβητο, λεξιλόγιο, γραµµατική, τυπικό, 
συντακτικό, σηµασιολογία, διαφορές φυσικών και τεχνητών 
γλωσσών, δυνατότητα εξέλιξης, τεχνικές σχεδίασης, ιεραρχική 
σχεδίαση/top-down σχεδίαση, τµηµατικός προγραµµατισµός-
ενότητες-πλεονεκτήµατα τµηµατικού προγρ/σµού, δοµηµένος 
προγραµµατισµός – GΟΤΟ - λόγος ανάπτυξης δοµηµένου-αρχές 
δοµηµένου - υποπρογράµµατα – πλεονεκτήµατα  δοµηµένου-
ιστορία GOTO, αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός - ιδέα 
αντικειµενοστραφούς – ενέργειες - αντικείµενα (objects)-
ευέλικτα προγράµµατα, παράλληλος προγραµµατισµός-ιδέα-
πολλοί επεξεργαστές-µεγαλύτερες ταχύτητες, προγραµµατιστικά 
περιβάλλοντα, µεταγλωττιστές, διερµηνευτές, συντάκτης, πηγαίο 
(source) πρόγραµµα, αντικείµενο (object) πρόγραµµα, συνδέτης-
φορτωτής, βιβλιοθήκες, εκτελέσιµο πρόγραµµα, µεταγλώττιση και 
σύνδεση, χαρακτηριστικά, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 
µεταγλωττιστών και διερµηνευτών (διαφορές), άµεση εκτέλεση 
και διόρθωση, αργή εκτέλεση, συνδυασµός µεταγλωττιστή-
διερµηνευτή 

 

1. Ποια στάδια περιλαµβάνει η επίλυση ενός προβλήµατος µε τον 
υπολογιστή;  
2. Τι είναι ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής;  
3. Τι είναι οι συµβολικές γλώσσες (γλώσσες χαµηλού επιπέδου) 
και τι ο συµβολοµεταφραστής;  
4. Ποια τα µειονεκτήµατα των συµβολικών γλωσσών;  
5. Αναφέρατε τρεις γλώσσες υψηλού επιπέδου.  
6. Για τι είναι κατάλληλη η FORTRAN;  
7. Σε τι προσανατολίζεται η COBOL;  
8. Η ALGOL είναι γλώσσα γενικής φύσης ή συνδέεται µε 
συγκεκριµένες εφαρµογές;  
9. Η PL/1 είναι γλώσσα γενικής φύσης ή επιτρέπει παράλληλο 
προγραµµατισµό;  
10. Η LISP είναι αντικειµενοστραφής γλώσσα ή προσανατολίζεται 
σε χειρισµό λιστών από σύµβολα;  
11. Η PROLOG προσανατολίζεται σε εµπορικές εφαρµογές ή σε 
προβλήµατα τεχνητής νοηµοσύνης;  
12. Για τι είναι κατάλληλη η BASIC; Tα προγράµµατά της 
µεταγλωττίζονται ή εκτελούνται µε τη βοήθεια διερµηνευτή;  
13. Για τι είναι κατάλληλη η PASCAL;  
14. Ποιο είναι  το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της JAVA; 
Χρησιµοποιείται για αντικειµενοστραφή ή δοµηµένο 
προγραµµατισµό;  
15. Η C είναι γλώσσα προγραµµατισµού συστηµάτων ή χειρισµού 
βάσεων δεδοµένων;  
16. Τι σηµαίνουν οι όροι προγραµµατισµός οδηγούµενος από τα 
γεγονότα και οπτικός προγραµµατισµός;  
17. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της χρήσης γλωσσών υψηλού 
επιπέδου;  
18. Η SQL επιτρέπει οπτικό προγραµµατισµό ή είναι γλώσσα 
χειρισµού βάσεων δεδοµένων µέσω ερωταπαντήσεων;  
19. Ποια είναι τα στοιχεία που προσδιορίζουν µία γλώσσα;  
20. Τι είναι το αλφάβητο µιας γλώσσας; Τι είναι το λεξιλόγιο µιας 
γλώσσας;  
21. Τι είναι το τυπικό και τι το συντακτικό της γραµµατικής µιας 
γλώσσας; Τι σηµαίνει σηµασιολογία µίας γλώσσας;  
22. Ποιες είναι οι διαφορές φυσικών και τεχνητών γλωσσών;  
23. Είναι δυνατόν να εξελιχθεί µία γλώσσα προγραµµατισµού;  
24. Ποιος είναι ο σκοπός της από πάνω προς τα κάτω σχεδίασης 
προγραµµάτων;  
25. Ποια τα πλεονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµµατισµού;  
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26. Η εντολή GOTO που αλλάζει τη ροή εκτέλεσης ενός 
προγράµµατος χρειάζεται στο δοµηµένο προγραµµατισµό ή είναι 
περιττή;  
27. ∆ώστε τον ορισµό του δοµηµένου προγραµµατισµού. Ποια 
είναι τα πλεονεκτήµατά του;  
28. Ο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός στηρίζει τη 
φιλοσοφία του στα δεδοµένα ή στις ενέργειες που γίνονται πάνω 
σε αυτά; 
29. Σε ποες βασικές αρχές στηρίζεται ο δοµηµένος 
προγραµµατισµός; 
30. Μπορεί οποιοδήποτε πρόγραµµα να εκτελεστεί σε πολλούς 
επεξεργαστές ή πρέπει να έχει προγραµµατιστεί µε αυτό το 
σκοπό;  
31. Τι είναι ένας µεταγλωττιστής;  
32. Περιγράψτε τα στάδια µεταγλώττισης και σύνδεσης ενός 
προγράµµατος από το αρχικό πρόγραµµα ως το εκτελέσιµο.  
33. Τι είναι ένας διερµηνευτής;  
34. Ποιες οι διαφορές µεταγλωττιστή διερµηνευτή; 
35. Περιγράψτε τη διαδικασία µετάφρασης και εκτέλεσης ενός 
προγράµµατος σε έναν διερµηνευτή. Κάντε σχήµα.  
36. Τι είναι ο συντάκτης και τι ο συνδέτης; 
37. Ποια είναι τα πιθανά λάθη που µπορεί να εµφανιστούν κατά 
την υλοποίηση και την εκτέλεση ενός προγράµµατος; Ποια είναι 
πιο δύσκολο να διορθωθούν; 
 
Κεφάλαια 7,8,9 

∆ιαφορές ψευδογλώσσας και ΓΛΩΣΣΑΣ, ονόµατα σταθερών, 
µεταβλητών, προγραµµάτων, δηλώσεις σταθερών, µεταβλητών, 
πινάκων, λόγοι χρήσης πινάκων, δήλωση µεγέθους πινάκων, 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, συναρτήσεις, ΗΜ(Χ), ΣΥΝ(Χ), ΕΦ(Χ), ΛΟΓ(Χ), 
Ε(Χ), Α_Μ(Χ), Α_Τ(Χ), Τ_Ρ(Χ), ΓΡΑΨΕ, µονά εισαγωγικά, 
τελεστές σύγκρισης, γενική µορφή προγράµµατος σε ΓΛΩΣΣΑ, 
τιµή φρουρός. 

 

1. Ποιους τύπους δεδοµένων γνωρίζετε; Αναφέρατε δύο παρα-
δείγµατα για κάθε τύπο. 
2. Ποιες κατηγορίες τελεστών γνωρίζετε; Ποιοι τελεστές ανήκουν 
ανά κατηγορία. 
3. Ποια η προτεραιότητα των αριθµητικών πράξεων; 
4. Τι είναι σταθερά και τι µεταβλητή; 
5. Ποιους κανόνες ακολουθούµε για την ονοµατολογία (µε-
ταβλητών, σταθερών, τίτλος προγράµµατος) σε ένα πρόγραµµα; 
6. Ποια η διαφορά των εντολών ∆ΙΑΒΑΣΕ και ΓΡΑΨΕ; 
7. Περιγράψτε τη δοµή ενός προγράµµατος. 
8. Να αναφέρετε τις συναρτήσεις που µπορούµε να χρησι-
µοποιήσουµε στη ΓΛΩΣΣΑ. 
9. Τι γνωρίζετε για την εντολή εκχώρησης τιµής; 
10. Πότε χρησιµοποιείται η εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ; 
11. Ποιες οι διαφορές της ΌΣΟ ... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ και της εντολής 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ... ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ; 
12. Ποια τα µειονεκτήµατα της χρήσης πινάκων; 
13. Τι γνωρίζετε για τους δείκτες ή διατακτικούς αριθµούς 
πινάκων; 
14. Ποιες είναι οι τυπικές επεξεργασίες πινάκων; 
15. Τι ονοµάζεται συγχώνευση πινάκων; 
 
Κεφάλαιο 10 

Τµηµατικός προγραµµατισµός, υποπρόγραµµα, χαρακτηριστικά 
υποπρογραµµάτων: α) µια είσοδο-µια έξοδο, β) ανεξαρτησία από 
τα άλλα, γ) όχι πολύ µεγάλο, πλεονεκτήµατα τµηµατικού 
προγραµµατισµού: α) ευκολότερη ανάπτυξη αλγορίθµου 
προγράµµατος, β) ευκολότερη κατανόηση-διόρθωση, γ) 
λιγότερος χρόνος δ) επέκταση δυνατοτήτων των γλωσσών, 
παράµετρος, συνάρτηση, διαδικασία, «ΚΑΛΕΣΕ», πραγµατικές 
παράµετροι, τυπικές παράµετροι, κανόνες που πρέπει να 
ικανοποιούν οι παράµετροι 

 

1. Τι είναι τµηµατικός προγραµµατισµός;  
2. Τι είναι υποπρόγραµµα; ∆ώστε παραδείγµατα.  
3. Ποια είναι χαρακτηριστικά – ιδιότητες των υποπρογραµµάτων;  
4. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµ-
µατισµού;  
5. Τι είναι παράµετροι ενός υποπρογράµµατος;  
6. Τι είναι διαδικασία (υποπρόγραµµα). ∆ώστε παράδειγµα 
κλήσης διαδικασίας µε χρήση παραµέτρων  
7. Τι είναι συνάρτηση (υποπρόγραµµα). ∆ώστε παράδειγµα 
κλήσης συνάρτησης µε χρήση παραµέτρων       
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ∆ΟΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

 

Απλή επιλογή 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που έχουµε να εκτελέσουµε µια 
οµάδα εντολών όταν η συνθήκη είναι αληθής. 

  ΑΝ <ΣΥΝΘΗΚΗ>  ΤΟΤΕ 
 ΕΝΤΟΛΕΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

Συνθήκη

Εντολές

Ναι όχι

 

 

 

Σύνθετη επιλογή 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που έχουµε να επιλέξουµε 
µεταξύ δύο περιπτώσεων που η µία αποκλείει την άλλη. Για 
παράδειγµα: Να γράψετε τµήµα εντολών το οποίο θα διαβάζει 
έναν αριθµό και θα εξετάζει αν είναι άρτιος ή περιττός. 

  ΑΝ <ΣΥΝΘΗΚΗ> ΤΟΤΕ 
 ΕΝΤΟΛΕΣ1 
  ΑΛΛΙΩΣ 
 ΕΝΤΟΛΕΣ2 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

Συνθήκη

Εντολές1

Ναι όχι

Εντολές2

 

 
 
Πολλαπλή επιλογή 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που έχουµε να επιλέξουµε 
µεταξύ πολλών περιπτώσεων (περισσότερων των δύο) ή µεταξύ 
δύο περιπτώσεων που η µία δεν αποκλείει την άλλη. Για 
παράδειγµα: Να γράψετε τµήµα εντολών το οποίο να διαβάζει 
έναν αριθµό και αν αυτός είναι ίσος µε 1 να τυπώνει ´ΕΝΑ´ ενώ 
αν είναι ίσος µε 2 να τυπώνει ´∆ΥΟ´.  

  
  ΑΝ <ΣΥΝΘ_1> ΤΟΤΕ 

ΕΝΤΟΛΕΣ_1 
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ <ΣΥΝΘ_2> ΤΟΤΕ 
 ΕΝΤΟΛΕΣ_2 
  ………………………………………………. 
  ………………………………………………. 
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ <ΣΥΝΘ_Ν> ΤΟΤΕ 
 ΕΝΤΟΛΕΣ_Ν 
  ΑΛΛΙΩΣ 
 ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΛΛΙΩΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 

  ΕΠΙΛΕΞΕ <ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ> 
          ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΜΗ_1 
                 ΕΝΤΟΛΕΣ_1 
          ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΜΗ_2 
                 ΕΝΤΟΛΕΣ_2 
          ………………………… 
          ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΜΗ_Ν 
                 ΕΝΤΟΛΕΣ_Ν 
          ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ 
                 ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΛΛΙΩΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

 
 

Συνθήκη1

Εντολές1

Ναι όχι

Εντολές2

Συνθήκη2
όχιΝαι

Συνθήκη

Ν όχιΝαι

ΕντολέςΝ
Εντολές 

αλλιώς

 

 
Εµφωλευµένη επιλογή 
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  ΑΝ <ΣΥΝΘΗΚΗ_1> ΤΟΤΕ 
 ΑΝ <ΣΥΝΘΗΚΗ_2> ΤΟΤΕ 
  ΕΝΤΟΛΕΣ_1 
 ΑΛΛΙΩΣ 
  ΕΝΤΟΛΕΣ_2 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΑΛΛΙΩΣ 
 ΑΝ <ΣΥΝΘΗΚΗ_3> ΤΟΤΕ 

ΕΝΤΟΛΕΣ_3 
 ΑΛΛΙΩΣ 
  ΕΝΤΟΛΕΣ_4 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 

  

Συνθήκη1
Ναι όχι

Εντολές1

Συνθήκη2 Συνθήκη3
Ναι όχι Ναι όχι

Εντολές2 Εντολές3 Εντολές4

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ∆ΟΜΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

Όσο … επανάλαβε 

Χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις που πρέπει να ελεγχθεί πρώτα 
µία συνθήκη και µετά να εκτελεστεί η οµάδα εντολών. Προσοχή, 
σε αυτή τη δοµή οι εντολές µπορεί να µην εκτελεστούν ποτέ. 
Αυτό οφείλεται στο ότι η συνθήκη βρίσκεται στην αρχή της 
δοµής. Ετσι, αν η συνθήκη είναι ψευδής, θα εκτελεστεί η εντολή 
µετά το Τέλος_επανάληψης. 

Η δοµή αυτή χρησιµοποιείται όταν είναι είτε γνωστός, είτε 
άγνωστος ο αριθµός των επαναλήψεων, αλλά προτείνεται να 
χρησιµοποιείται στη δεύτερη περίπτωση. 

  ΌΣΟ <ΣΥΝΘΗΚΗ> ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
 Εντολές 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

Συνθήκη

Εντολές

Ναι

όχι

 

 
 

 

Αρχή_επανάληψης … µέχρις_ότου 

Χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις όπου οι εντολές στη δοµή 
επανάληψης (Βρόχος) πρέπει να εκτελεστούν τουλάχιστον µία 
φορά. Αυτό οφείλεται στο ότι η συνθήκη βρίσκεται στο τέλος της 
δοµής. 

Η δοµή αυτή, όπως και η προηγούµενη προτείνεται να 
χρησιµοποιείται όταν είναι άγνωστο το πόσες φορές χρειάζεται να 
επαναληφθεί η εκτέλεση της οµάδας εντολών. 

  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 Εντολές 
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ <ΣΥΝΘΗΚΗ> 

 

Εντολές

Συνθήκη

Ναι

όχι

 

 
 
Για … από … µέχρι … µε_βήµα 

Χρησιµοποιείται όταν είναι εκ των προτέρων γνωστό το πλήθος 
των επαναλήψεων της εκτέλεσης της οµάδας εντολών. Αν δεν 
είναι γνωστός ο αριθµός των επαναλήψεων, τότε δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί η δοµή αυτή. 

     ΓΙΑ <µετ> ΑΠΟ <ατ> ΜΕΧΡΙ <ττ> ΜΕ_ΒΗΜΑ βµ 
      Εντολές 
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

Αν το βήµα είναι 1 τότε παραλείπουµε την έκφραση ΜΕ_ΒΗΜΑ 
1. 

Αν το βήµα είναι θετικό τότε αυτή η δοµή επανάληψης εκτελεί τα 
εξής βήµατα: 

1. Θέτει τον µετρητή ίσο µε την αρχική τιµή. 
2. Εξετάζει αν η τιµή του µετρητή είναι µικρότερη ή ίση από 

την τελική τιµή 
3. Αν είναι τότε εκτελεί τις εντολές που βρίσκονται µέσα 

στην επανάληψη, αυξάνει τον µετρητή κατά όσο του 
υποδεικνύει το βήµα και πηγαίνει πάλι στο βήµα 2. 

4. Αν δεν είναι τότε πηγαίνει στην πρώτη εντολή µετά το 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Αν το βήµα είναι αρνητικό τότε αυτή η δοµή επανάληψης εκτελεί 
τα εξής βήµατα: 

1. Θέτει τον µετρητή ίσο µε την αρχική τιµή. 
2. Εξετάζει αν η τιµή του µετρητή είναι µεγαλύτερη ή ίση 

από την τελική τιµή 
3. Αν είναι τότε εκτελεί τις εντολές που βρίσκονται µέσα 

στην επανάληψη, αυξάνει τον µετρητή κατά όσο του 
υποδεικνύει το βήµα (το βήµα θα είναι αρνητικό άρα στην 
ουσία θα µειωθεί η τιµή του µετρητή) και πηγαίνει πάλι στο 
βήµα 2. 

4. Αν δεν είναι τότε πηγαίνει στην πρώτη εντολή µετά το 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Αν το βήµα είναι µηδέν τότε ο βρόχος εκτελείται επ’ άπειρον 
(υπολογιστική διαδικασία ή ατέρµονας βρόχος). 

 
 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

(*Όλα τα νούµερα και τα ονόµατα των πινάκων είναι 
υποθετικά*) 

Μονοδιάστατοι πίνακες 

∆ηµιουργία πίνακα Α[100] 

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 
  ∆ΙΑΒΑΣΕ Α[i] 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

Εµφάνιση στοιχείων πίνακα Α[100] 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 ! Εµφανίζει τα στοιχεία του πίνακα 
 ΓΡΑΨΕ Α[i] ! µε σειρά 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 100 ΜΕΧΡΙ 1 ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 ! Εµφανίζει τα στοιχεία του 
 ΓΡΑΨΕ Α[i] ! πίνακα µε ανάποδη σειρά 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

ΓΡΑΨΕ Α[5] ! Εµφανίζει το 5ο στοιχείο του πίνακα 
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Άθροισµα, γινόµενο, µέσος όρος στοιχείων πίνακα Α[100] 

ΑΘΡ ← 0 
ΓΙΝ ← 1 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 

ΑΘΡ ← ΑΘΡ + Α[i] 
ΓΙΝ ← ΓΙΝ * Α[i] 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΟ ← ΑΘΡ/100 

 

Μέγιστο/Θέση µεγίστου, Ελάχιστο/Θέση ελαχίστου πίνακα 
Α[100] 

ΜΑΧ ← Α[1] 
ΘΕΣΗ_ΜΑΧ ← 1 
ΜΙΝ ← Α[1] 
ΘΕΣΗ_ΜΙΝ ← 1 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 100 

ΑΝ Α[i] > ΜΑΧ ΤΟΤΕ 
ΜΑΧ ← Α[i] 
ΘΕΣΗ_ΜΑΧ ← i 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΑΝ Α[i] < ΜΙΝ ΤΟΤΕ 

ΜΙΝ ← Α[i] 
ΘΕΣΗ_ΜΙΝ ← i 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

Σειριακή ή γραµµική αναζήτηση του στοιχείου key στον 
πίνακα Α[100] (Αν τυχόν υπάρχει) 

∆ΙΑΒΑΣΕ key 
ΘΕΣΗ ← 0 
ΒΡΕΘΗΚΕ ← ψευδής 
i ← 1 
ΌΣΟ i <= 100 ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΕ = ψευδής ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
 ΑΝ Α[i] = key ΤΟΤΕ 
  ΒΡΕΘΗΚΕ ← αληθής 
  ΘΕΣΗ ← i 
 ΑΛΛΙΩΣ 
  i ← i + 1 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΑΝ ΒΡΕΘΗΚΕ = ψευδής ΤΟΤΕ 
 ΓΡΑΨΕ ´∆εν βρέθηκε´ 
ΑΛΛΙΩΣ 
 ΓΡΑΨΕ ´Βρέθηκε στη θέση ´, ΘΕΣΗ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 

Η παραπάνω αναζήτηση απαντά σε ερωτήµατα του τύπου: 
Αναζητήστε αν τυχόν υπάρχει το στοιχείο key στον πίνακα Α, 
εµφανίζοντας σχετικό µήνυµα. 

Αν τυχόν βρεθεί το στοιχείο, σταµατά την αναζήτηση και 
εµφανίζει τη θέση που το εντόπισε για πρώτη φορά. 

 

Απλή αναζήτηση (Πόσες φορές και σε ποιες θέσεις) 

κ ← 0 
∆ΙΑΒΑΣΕ key 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 
       ΑΝ Α[i] = key ΤΟΤΕ 

κ ← κ + 1 
 ΓΡΑΨΕ ´Βρέθηκε στη θέση ´, i 
       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ κ 

 
Ταξινόµηση µε µέθοδο φυσαλίδας ή ευθείας ανταλλαγής 
στοιχείων πίνακα Α[100] 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 100 
       ΓΙΑ j ΑΠΟ 100 ΜΕΧΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 
 ΑΝ Α[j-1] > A[j] TOTE 
  Temp ← A[j-1] 
  Α[j-1] ← A[j] 
  A[j] ← Temp 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

Η παραπάνω ταξινόµηση ταξινοµεί ένα µονοδιάστατο πίνακα 100 
θέσεων σε αύξουσα διάταξη. Αν θελήσω να τον ταξινοµήσω 
κατά φθίνουσα τότε αλλάζω µόνο το συγκριτικό τελεστή του ΑΝ 

ΑΝ Α[j-1] < A[j] TOTE 

Η µεταβλητή i κάνει τα Ν-1 = 99 περάσµατα της φυσαλίδας, ενώ 
η µεταβλητή j κάνει τις συγκρίσεις γειτονικών στοιχείων µέσα από 
κάθε πέρασµα. 

Αντί για τις τρείς εντολές µε το Temp (που κάνουν την 
αντιµετάθεση των στοιχείων) µπορώ να χρησιµοποιήσω την 
εντολή 

Αντιµετάθεσε Α[j-1], A[j] 

αλλά µόνο σε αλγόριθµο. 

 
Ταξινόµηση παράλληλων πινάκων 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 100 
       ΓΙΑ j ΑΠΟ 100 ΜΕΧΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 
 ΑΝ Α[j-1] > A[j] TOTE 
  Temp1 ← A[j-1] 
  Α[j-1] ← A[j] 
  A[j] ← Temp1 

Temp2 ← Β[j-1] 
  Β[j-1] ← Β[j] 
  Β[j] ← Temp2 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 

Οι παραπάνω εντολές χρησιµοποιούνται όταν έχουµε πίνακες µε 
αντιστοιχία θέσεων (παράλληλοι πίνακες) και για τις ανάγκες 
κάποιου ερωτήµατος χρειάζεται να ταξινοµήσουµε τον έναν από 
αυτούς (εδώ τον Α). Τότε, περνάµε την ίδια αντιµετάθεση θέσεων 
και στον άλλο (Β). 

 
Έξυπνη ταξινόµηση (Για Προχωρηµένους) 

i ← 2 
ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗ ← αληθής 
ΌΣΟ i <= 100 ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗ = αληθής ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗ ← ψευδής 
ΓΙΑ j ΑΠΟ 100 ΜΕΧΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 
 ΑΝ Α[j-1] > A[j] TOTE 
  Temp ← A[j-1] 
  Α[j-1] ← A[j] 
  A[j] ← Temp 

ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗ ← αληθής 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
i ← i + 1 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

Οι παραπάνω εντολές ταξινοµούν τον πίνακά µας κατά αύξουσα 
σειρά µε όσο το δυνατόν λιγότερο αριθµό περασµάτων. Μόλις ο 
πίνακας έχει ταξινοµηθεί σταµατά και η εκτέλεση των εντολών. 

 
∆ισδιάστατοι πίνακες 

∆ηµιουργία πίνακα Α[5, 10] 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
               ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 

∆ΙΑΒΑΣΕ Α[i, j] 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

Εµφάνιση στοιχείων πίνακα Α[5, 10] 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5    ! Σε πρόγραµµα χρησιµοποιείται 
       ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10    ! η εντολή ΓΡΑΨΕ ενώ σε 

 ΓΡΑΨΕ Α[i, j]          ! αλγόριθµο η εντολή 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  ! Εµφάνισε ή Εκτύπωσε 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10    ! εµφανίζει τα στοιχεία µόνο 
 ΓΡΑΨΕ Α[2, j]   ! της 2ης γραµµής του πίνακα 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5      ! εµφανίζει τα στοιχεία µόνο 
 ΓΡΑΨΕ Α[i, 3]    ! της 3ης στήλης του πίνακα 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
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Αθροισµα, µέσος όρος στοιχείων πίνακα Α[5, 10] 

ΑΘΡ ← 0 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
       ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 

ΑΘΡ ← ΑΘΡ + Α[i, j] 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΟ ← ΑΘΡ/50 

 

Μέγιστο/Θέση µεγίστου πίνακα Α[5, 10] 

max ← A[1, 1] 
Γραµµή_max ← 1 
Στήλη_max ← 1 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
       ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
 AN A[i, j] > max TOTE 

       max ← A[i, j] 
       Γραµµή_max ← i 
       Στήλη_max ← j 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ ´Το µέγιστο είναι το ´, max, ´ και βρίσκεται 
& στην γραµµή ´, γραµµή_max, ´ και στη 
& στήλη ´, στήλη_max 

 

Με παρόµοιο τρόπο βρίσκουµε το ελάχιστο/θέση ελαχίστου. 

 
Άθροισµα στοιχείων 2ης γραµµής – Γινόµενο στοιχείων 3ης 
στήλης πίνακα Α[5, 10] 

ΑΘΡ ← 0 
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 

ΑΘΡ ← ΑΘΡ + Α[2, j] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΝ ← 1 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 

ΓΙΝ ← ΓΙΝ * Α[i, 3] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 

Μέγιστο στοιχείων 2ης γραµµής – Ελάχιστο στοιχείων 3ης 
στήλης πίνακα Α[5, 10] 

Max_2ΓΡ ← A[2, 1] 
ΓΙΑ j ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 10 
       AN A[2, j] > Max_2ΓΡ TOTE 

Max_2ΓΡ ← A[2, j] 
       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
Min_3ΣΤ ← A[1, 3] 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 5 
       AN Α[i, 3] < Min_3ΣΤ TOTE 

Min_3ΣΤ ← Α[i, 3] 
       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

Άθροισµα ανά γραµµές/µέσος όρος ανά γραµµές πίνακα 
Α[5, 10] 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
       Sum[i] ← 0 
       ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
 Sum[i] ← sum[i] + A[i, j] 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
       MO[i] ← Sum[i] / 10 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

Άθροισµα ανά στήλες/µέσος όρος ανά στήλες πίνακα Α[5, 
10] 

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
       Sum[j] ← 0 
       ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
 Sum[j] ← sum[j] + A[i, j] 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
       MO[j] ← Sum[j] / 5 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

Μέγιστο ανά γραµµές πίνακα Α[5, 10] 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
       Max[i] ← A[i, 1] 

       ΓΙΑ j ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 10 
 AN A[i, j] > Max[i] TOTE 

       Max[i] ← A[i, j] 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

Με παρόµοιο τρόπο βρίσκουµε το ελάχιστο ανά γραµµές. 

 

Ελάχιστο ανά στήλες πίνακα Α[5, 10] 

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
       Min[j] ← A[1, j] 
       ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 5 
 AN A[i, j] < Min[j] TOTE 

       Min[j] ← A[i, j] 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

Με παρόµοιο τρόπο βρίσκουµε το µέγιστο ανά στήλες. 

 
Ταξινόµηση δισδιάστατου πίνακα Α[5, 10] ανά γραµµή 

ΓΙΑ k ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
       ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 10 
              ΓΙΑ j ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 
        AN A[k, j-1] > A[k, j] TOTE 
                           Temp ← A[k, j-1] 
  Α[k, j-1] ← A[k, j] 
  A[k, j] ← Temp 

       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
              ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 
Οι παραπάνω εντολές ταξινοµούν κάθε γραµµή ενός δισδιάστατου 
πίνακα Α[5, 10] σε αύξουσα διάταξη. 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

1ο ΘΕΜΑ 

∆ίνεται ότι Χ=10. Επίσης δίνεται ότι οι µεταβλητές Κ, Λ είναι 
πραγµατικές και οι µεταβλητές Λ1, Λ2 λογικές οι οποίες έχουν 
πάρει τιµή. Να υπολογίσετε τις παρακάτω λογικές προτάσεις και 
να τις χαρακτηρίσετε χρησιµοποιώντας µια από τις τιµές Αληθής ή 
Ψευδής. 

1. Πρόταση Α: Αληθής και όχι (Ψευδής = Αληθής) 

2. Πρόταση Β: Αληθής και όχι ('Ψευδής' > 'Αληθής') 

3. Πρόταση Γ: 'Μανόλης' > 'Μαρία' ή Χ ≠ 10 

4. Πρόταση ∆: Χ <= 9  και  (Κ*Λ > 100  ή  Κ^2 + Λ^2 > 100) 

5. Πρόταση Ε: (Λ1 ή όχι Λ1) ή (Λ2 ή όχι Λ1) 

6. Πρόταση ΣΤ: (Λ1 ή όχι Λ2)  και  (Λ2 και όχι Λ2) 

ΛΥΣΗ 

1-A, 2-Ψ, 3-Ψ, 4-Ψ, 5-Α, 6-Ψ 
 

1ο ΘΕΜΑ 

∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου. Να βρείτε τι τιµές θα 
µπορούσε τυπικά να έχει η µεταβλητή z, αν γνωρίζουµε ότι µετά 
την εκτέλεση του η τιµή της µεταβλητής a είναι 3. (Εξηγήστε 
αναλυτικά την απάντησή σας)  

a ← 0 
c ← 0 
Για i από z µέχρι 4 µε_βήµα -2  
 c ← c + 1 
 Αν c mod 2 = 1 τότε 
  a ← a + 1 
 τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 
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ΛΥΣΗ 

Για να είναι 3 η τιµή της µεταβλητής α, µετά την εκτέλεση των 
εντολών, πρέπει ο βρόχος να εκτελεστεί 5 φορές. Με βήµα -2 οι 
τιµές που θα πάρει ο µετρητής είναι z, z-2, z-4, z-6, z-8. Θα 
πρέπει λοιπόν να ισχύει: 4<= z-8 < 6. Οπότε προκύπτει ότι 
12<= z < 14. 

Με δεδοµένο όµως ότι και 6η φορά να εκτελεστεί ο βρόχος το c 
παραµένει άρτιο (η τιµή του α δεν αλλάζει) µπορούµε να πούµε 
ότι ο z µπορεί να έχει οποιαδήποτε τιµή στο [12, 16). 

1ο ΘΕΜΑ 

Να µετατρέψετε τα παρακάτω τµήµατα εντολών σε ισοδύναµα 
χρησιµοποιώντας κάθε µία από τις δύο άλλες δοµές επανάληψης: 

ΌΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨ
ΗΣ … 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 

ΓΙΑ … ΑΠΟ … 
ΜΕΧΡΙ … ΜΕ_ΒΗΜΑ 

Α ← 5   

ΌΣΟ Α > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ   

       ΓΡΑΨΕ Α   

       Α ← Α – 1   

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ   

   

 Ι ← -4  

 Α ← 1  

 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

        Α ← Α * Ι  

        Ι ← Ι + 1  

 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ι > 0  

   

  Α ← 2 
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ -4 ΜΕΧΡΙ 4 

ΜΕ_ΒΗΜΑ 2 
         Α ← Α + 2 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΡΑΨΕ Α  
   

 
 
ΛΥΣΗ 

ΌΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ … 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 

Α ← 5 Α ← 5 
ΌΣΟ Α > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
       ΓΡΑΨΕ Α        ΓΡΑΨΕ Α 
       Α ← Α – 1        Α ← Α – 1 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Α<=0 
  
Ι ← -4 Ι ← -4 
Α ← 1 Α ← 1 
ΌΣΟ Ι <= 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
       Α ← Α * Ι        Α ← Α * Ι 
       Ι ← Ι + 1        Ι ← Ι + 1 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ι > 0 
  
Α ← 2 Α ← 2 
Ι ← -4 Ι ← -4 
ΌΣΟ Ι <= 4 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
       Α ← Α + 2        Α ← Α + 2 
       Ι ← Ι + 2        Ι ← Ι + 2 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ι > 4 
ΓΡΑΨΕ Α ΓΡΑΨΕ Α 

 
 

ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ … ΜΕ_ΒΗΜΑ 

ΓΙΑ Α ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ 1 ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 
       ΓΡΑΨΕ Α 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ -4 ΜΕΧΡΙ 0 
       Α ← Α * Ι 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Α ← 2 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ -4 ΜΕΧΡΙ 4 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2 
       Α ← Α + 2 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ Α 

 

∆οκιµάστε να κάνετε το ίδιο για τα παρακάτω τµήµατα εντολών: 

ΌΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
… 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 

i ← τιµή1  
Όσο i <= τιµή2 επανάλαβε  
       Εντολές  
       i ← i + β       
Τέλος_επανάληψης  

  
 Α ← 2 
 Β ← 3 
 Αρχή_επανάληψης 
        Εκτύπωσε Β 
        Β ← Β + 2 
 Μέχρις_ότου Β > 11 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ … ΜΕ_ΒΗΜΑ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
κ ← 0 
Για i από 0 µέχρι 100 µε_βήµα 5 
       α ← i^3 
       κ ← κ + α 
       Εκτύπωσε i, α 
Τέλος_επανάληψης 
Εκτύπωσε κ 

1ο ΘΕΜΑ 

Να γράψετε τµήµα αλγορίθµου, που θα έχει το ίδιο αποτέλεσµα 
µε το παρακάτω τµήµα: 

δ ← α mod 10 
Όσο δ > 0 επανάλαβε 
       δ ← δ - 1 
       γ ← γ + β 
Τέλος_επανάληψης 

χρησιµοποιώντας αντί της εντολής Όσο την εντολή Για. Στο νέο 
τµήµα αλγορίθµου να χρησιµοποιήσετε µόνο τις µεταβλητές α, β, 
γ, δ που χρησιµοποιεί το αρχικό τµήµα. 

ΛΥΣΗ 

Για δ από (α mod 10) - 1 µέχρι 0 µε_βήµα -1 
       γ ← γ + β 
Τέλος_επανάληψης 
Εµφάνισε Σ 

 

1ο ΘΕΜΑ 

Το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου να µετατραπεί σε ισοδύναµο, 
χρησιµοποιώντας αποκλειστικά τη δοµή επανάληψης Όσο ... 
Επανάλαβε 

S ← 0 
Για Κ από 1 µέχρι 5 
       Για L από 1 µέχρι 7 

S ← S + 1 
       Τέλος_επανάληψης                                                                                                                                        
Τέλος_επανάληψης 
Εµφάνισε S 

ΛΥΣΗ 

S ← 0 
Κ ← 1 
Όσο Κ <= 5 επανάλαβε 
       L ← 1 
       Όσο L <= 7 επανάλαβε 

S ← S + 1 
L ← L + 1 

       Τέλος_επανάληψης                                                                                                        
       K ← K + 1 
Τέλος_επανάληψης 
Εµφάνισε S 
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1ο ΘΕΜΑ 

∆ίνεται το τµήµα αλγορίθµου: 

∆ιάβασε κ 
Σ← 0 
Αρχή_επανάληψης 
     ∆ιάβασε α 
     Σ ← Σ+α 
Μέχρις_ότου Σ>κ 
Εµφάνισε Σ 
 

Μετατρέψτε το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου χρησιµοποιώντας 
την εντολή Όσο αντί της εντολής Αρχή_επανάληψης… 
Μέχρις_ότου, έτσι ώστε τα δύο τµήµατα αλγορίθµου ( Όσο και 
Αρχή_επανάληψης… Μέχρις_ότου) να δίνουν ακριβώς την ίδια 
έξοδο όταν έχουν την ίδια είσοδο. 

ΛΥΣΗ 

∆ιάβασε κ 
∆ιάβασε α 
Σ ← α 
Όσο Σ <= κ επανάλαβε 
     Σ ← Σ + α 
     ∆ιάβασε α 
Τέλος_επανάληψης 
Εµφάνισε Σ 

 

1ο ΘΕΜΑ 

∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος ο οποίος δηµιουργήθηκε µε 
σκοπό να υπολογίζει την τιµή της παράστασης F(X)=(Χ^2+1)/(Χ-
1) για τις ακέραιες τιµές του X στο διάστηµα [-5,7],  να 
εκτυπώνει την τιµή που υπολογίζεται και να αθροίζει τις τιµές της 
F(Χ). 
Α)  Περιγράψτε το πρόβληµα που θα έχει ο αλγόριθµος όταν 
εκτελεστεί. 
Β)  ∆ιορθώστε τον αλγόριθµο ώστε να τρέχει χωρίς πρόβληµα. 

Αλγόριθµος  Παράσταση 
Χ ← -5 
S ← 0 
Όσο  Χ<=7  επανάλαβε 
 F ← (Χ^2+1)/(Χ-1) 
 Εκτύπωσε  F 
 S ← S+ F 
 X ← X+1 
Τέλος_επανάληψης 
Εκτύπωσε  Χ, S 
Τέλος  Παράσταση 

ΛΥΣΗ 

Α) Παραβίαση καθοριστικότητας όταν το Χ λάβει την τιµή 1 

Β)           Αλγόριθµος  Παράσταση 
Χ ← -5 
S ← 0 
Όσο  Χ<=7  επανάλαβε 
       Αν Χ–1 <> 0 τότε 
 F ← (Χ^2+1)/(Χ-1) 
 Εκτύπωσε  F 
 S ← S + F 
       Τέλος_αν 
       X ← X+1 !προσοχή, περατότητα, όχι εντός του Αν 
Τέλος_επανάληψης 
Εκτύπωσε  Χ, S 
Τέλος  Παράσταση  

 

1ο ΘΕΜΑ 

Ο µονοδιάστατος αριθµητικός πίνακας  A  έχει τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

1η θέση 2η θέση 3η θέση 4η θέση 5η θέση 
36 22 29 18 31 

Στον πίνακα  Α  εφαρµόζεται  φθίνουσα ταξινόµηση σύµφωνα µε 
τον αλγόριθµο φυσαλίδας. Στον αλγόριθµο αυτό θεωρούµε ότι ο 
εξωτερικός  βρόχος χρησιµοποιεί τη µεταβλητή Ι και ο εσωτερικός 
τη µεταβλητή J.  

Να συµπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα τιµών  για τις 
µεταβλητές και τα στοιχεία του πίνακα. 

 Πίνακας  Α 

Ι J 1η 2η 3η 4η 5η 

  36 22 29 18 31 

2 5      

       

       

       

3       

       

       

 
ΛΥΣΗ 

 Πίνακας  Α 

Ι J 1η 2η 3η 4η 5η 

  36 22 29 18 31 

2 5 36 22 29 31 18 

2 4 36 22 31 29 18 

2 3 36 31 22 29 18 

2 2 36 31 22 29 18 

3 5 36 31 22 29 18 

3 4 36 31 29 22 18 

3 3 36 31 29 22 18 

 
1ο ΘΕΜΑ 

Να µετατρέψετε το παρακάτω τµήµα εντολών από εµφωλευµένη 
επιλογή σε δοµή πολλαπλής επιλογής Αν … αλλιώς_αν και Επίλεξε 

Αν ποσότητα<=50 τότε 
      κόστος ← ποσότητα*200 
αλλιώς 
      αν ποσότητα<=100 τότε 
            κόστος ← ποσότητα *180 
      αλλιώς 
            αν ποσότητα <=200 τότε 
                  κόστος ← ποσότητα*160 
            αλλιώς 
                  κόστος ← ποσότητα*150 
            τέλος_αν 
      τέλος_αν 
τέλος_αν 

ΛΥΣΗ 

  Αν ποσότητα<=50 τότε 
       κόστος ← ποσότητα*200 
  αλλιώς_αν ποσότητα<=100 τότε 
       κόστος ← ποσότητα *180 
  αλλιώς_αν ποσότητα <=200 τότε 
       κόστος ← ποσότητα*160 
  αλλιώς 
       κόστος ← ποσότητα*150 
  τέλος_αν 

  Επίλεξε ποσότητα 
       Περίπτωση <= 50 
             κόστος ← ποσότητα*200 
       Περίπτωση <= 100 
             κόστος ← ποσότητα*180 
       Περίπτωση <= 200 
             κόστος ← ποσότητα*160 
       Περίπτωση αλλιώς 
             κόστος ← ποσότητα*150 
  Τέλος_επιλογών 

∆οκιµάστε να µετατρέψετε το παρακάτω τµήµα εντολών σε δοµή 
πολλαπλής επιλογής Αν … αλλιώς_αν και εµφωλευµένη δοµή 
επιλογής 

  ∆ΙΑΒΑΣΕ α 
  ΕΠΙΛΕΞΕ α 
       ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ <= 0 
             β ← 0 
       ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ <= 5 
             β ← 5 
       ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ <= 10 
             β ← 10 
       ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ 
             β ← 100 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
  ΓΡΑΨΕ β 

  

 
1ο ΘΕΜΑ 

Για το παρακάτω διάγραµµα ροής να γίνουν τα εξής: 
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� Να εξηγηθεί τι επιτυγχάνει 

� Σε περίπτωση που περιέχει λάθη, να γίνουν οι 
απαραίτητες διορθώσεις ή προσθήκες εντολών 

� Να µετατραπεί στον ισοδύναµο αλγόριθµο υπό µορφή 
ψευδοκώδικα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΥΣΗ 

� Ο αλγόριθµος διαβάζει 200 αριθµούς και υπολογίζει και 
εκτυπώνει τα πλήθη εκείνων που είναι ίσοι µε 1, ίσοι µε 
2 και ίσοι µε 3. ∆ηλαδή τυπώνει πόσοι άσσοι, πόσα 
δυάρια και πόσα τριάρια διαβάστηκαν 

� Λάθος, έχει ξεχαστεί η αρχικοποίηση των τριων 
µετρητών (s1, s2 και s3) στην αρχή του αλγορίθµου. 
∆ηλαδή πριν την έναρξη της επανάληψης πρέπει να 
βάλουµε τις εντολές:  

 
 
 
 

 
�  

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
1ο ΘΕΜΑ 

Για τα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων να αναφερθεί ποιο 
κριτήριο πληρότητας αλγορίθµου δεν ικανοποιείται; 

   (1)    (2) 
Αρχή_επανάληψης 
     α ← 10 
     Για i από 1 µέχρι 3 
         α ← α – 10 
     Τέλος_επανάληψης 
Μέχρις_ότου α = 0 

∆ιάβασε α,β,γ 
Αν β > γ τότε 
     Χ ← β/(2*α) 
Τέλος_αν 

ΛΥΣΗ 

(1) Πρόβληµα Περατότητας:  

Η µεταβλητή α δεν θα γίνει ποτέ ίση µε 0 µετά το τέλος της 
εντολής Για. Αρα η συνθήκη της Μέχρις_ότου θα είναι πάντα 
ψευδής (άπειρες επαναλήψεις) 

(2) Πρόβληµα Καθοριστικότητας: 
Αν διαβαστεί η τιµή 0 για την µεταβλητή α τότε επιχειρείται 
διαίρεση µε το 0 στην εντολή εκχώρησης. Η συνθήκη της Αν 
πρέπει µετατραπεί σε:   Αν (β>γ) ΚΑΙ (α≠0) τότε 

1ο ΘΕΜΑ 

Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι παρακάτω επαναληπτικές δοµές;  

           (1)       (2) 
κ ← 6 
Αρχή_Επανάληψης 
     κ ← κ – 2 
Μέχρις_ότου (κ > 0) 

Αρχή_επανάληψης 
     κ ← 1 
     κ ← κ - 1 
Μέχρις_ότου (κ = 0) 

              (3)            (4) 

 
κ ← 4 
Όσο κ ≠ 4 επανάλαβε 
     κ ← κ -1  
Τέλος_επανάληψης 

 
κ ← 0 
Όσο κ ≠ 4 επανάλαβε 
     κ ← κ – 1 
Τέλος_επανάληψης 
 

ΛΥΣΗ 

(1)  1 φορά  (2)  1 φορά 

(3)  0 φορές (4)  άπειρες φορές 

1ο ΘΕΜΑ 

Να µετατραπεί το παρακάτω τµήµα εντολών σε ένα ισοδύναµο 
που να χρησιµοποιεί µονο µία δοµή πολλαπλής επιλογής 
(ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ). ∆ηλαδή να µετατραπούν οι συνθήκες έτσι ώστε οι 
εντολές να γραφούν ισοδύναµα µε ένα ΤΕΛΟΣ_ ΑΝ 

∆ΙΑΒΑΣΕ Χ,Υ 
ΑΝ Χ = 5 ΤΟΤΕ 

        ΑΝ Υ < 10 ΤΟΤΕ 
  ΓΡΑΨΕ ‘Summary’ 
  S ← Χ + Υ 
        ΑΛΛΙΩΣ 
  ΓΡΑΨΕ ‘Subtract’ 
  S ← X - Y 
        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  Υ ← Υ + 1 
  Χ ← 3 

ΑΛΛΙΩΣ 
  Υ ← Υ + 5 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΛΥΣΗ 

∆ΙΑΒΑΣΕ Χ,Υ 
ΑΝ Χ = 5 ΚΑΙ Υ < 10 ΤΟΤΕ 
       ΓΡΑΨΕ ‘Summary’ 
       S ← Χ + Υ 
       Υ ← Υ + 1 
       Χ ← 3 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Χ=5 ΚΑΙ Υ >=10 ΤΟΤΕ 
       ΓΡΑΨΕ ‘Subtract’ 
       S ← X – Y 
       Υ ← Υ + 1 
       Χ ← 3 
ΑΛΛΙΩΣ 
       Υ ← Υ + 5 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 
1ο ΘΕΜΑ 

Να αναφέρετε τα βήµατα της µεθόδου πολλαπλασιασµού δύο 
ακέραιων αριθµών αλά Ρωσικά για δύο φυσικούς αριθµούς Μ1 και 
Μ2. Στη συνέχεια να κάνετε τη διαίρεση των αριθµών 45 και 37 
σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή. 
Κατόπιν να γράψετε πρόγραµµα που να παίρνει σαν είσοδο τους 
θετικούς ακέραιους Μ1, Μ2 και εµφανίζει το γινόµενό τους 
σύµφωνα µε τη παραπάνω µέθοδο.  

ΛΥΣΗ 

ΒΗΜΑ 1ο: Αντικαθιστώ τον ακέραιο Μ2 µε το ακέραιο πηλίκο της 
διαίρεσης του µε το 2. Η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι να φτάσω 
στη µονάδα. 

ΒΗΜΑ 2ο: Αντίστοιχες φορές πολλαπλασιάζω τον ακέραιο Μ1 µε 
το 2. 

S1 ← 0 
S2 ← 0 
S3 ← 0 

Αλγόριθµος Αριθµοί  
i ← 1 
s1 ← 0     s2 ← 0     s3 ← 0 
Όσο ΟΧΙ (i > 200) επανάλαβε 
 ∆ιάβασε Ε 
 Αν Ε = 1 τότε 
        s1 ← s1 + 1 
 Αλλιώς_αν  Ε = 2 τότε 
        s2 ← s2 + 1 
 Αλλιώς_αν  Ε = 3 τότε 
        s3 ← s3 + 1 
 Τέλος_αν 
 i ← i + 1 
Τέλος_επανάληψης 
Εκτύπωσε s1,s2,s3 
Τέλος Αριθµοί 
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ΒΗΜΑ 3ο: Όπου ο Μ2 είναι περιττός, προσθέτω τους 
αντίστοιχους Μ1. 

Μ1 Μ2  

45 37 45 
90 18  
180 9 180 
360 4  
720 2  
1440 1 +1440 

  1665 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ αλα_ρωσικά 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Μ1, Μ2, SUM 
ΑΡΧΗ 
SUM ← 0 
∆ΙΑΒΑΣΕ Μ1, Μ2 
ΌΣΟ Μ2>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
 ΑΝ Μ2 ΜΟD 2=1 ΤΟΤΕ  
  SUM ← SUM + M1 
 TEΛΟΣ_ΑΝ 
 Μ1 ← 2*Μ1 
 Μ2 ← Μ2 DIV 2 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ SUM 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ αλα_ρωσικά  

1ο ΘΕΜΑ 

Να γράψετε συνάρτηση η οποία να υπολογίζει το γινόµενο δύο 
φυσικών αριθµών Μ1, Μ2 µε τη µέθοδο πολ/σµού αλα Ρωσικά. 
Πως θα γράψετε την αντίστοιχη διαδικασία; 

ΛΥΣΗ 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛ_ΡΩΣ(Μ1, Μ2): ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Μ1, Μ2, SUM 
ΑΡΧΗ 
SUM ← 0 
ΌΣΟ Μ2>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
 ΑΝ Μ2 ΜΟD 2=1 ΤΟΤΕ 
  SUM ← SUM + M1 
 TEΛΟΣ_ΑΝ 
 Μ1 ← 2*Μ1 
 Μ2 ← Μ2 DIV 2 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΠΟΛ_ΡΩΣ ← SUM  
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛ_ΡΩΣ(Μ1, Μ2, SUM) 
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Μ1, Μ2, SUM 
ΑΡΧΗ 
SUM ← 0 
ΌΣΟ Μ2>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
 ΑΝ Μ2 ΜΟD 2=1 ΤΟΤΕ 
  SUM ← SUM + M1 
 TEΛΟΣ_ΑΝ 
 Μ1 ← 2*Μ1 
 Μ2 ← Μ2 DIV 2 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
1ο ΘΕΜΑ 

Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο χρησιµοποιώντας την παραπάνω 
συνάρτηση να υπολογίζει το γινόµενο οποιοδήποτε αριθµών (είτε 
αρνητικοί είναι αυτοί, είτε θετικοί, είτε µηδέν) 

ΛΥΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γενίκευση_Πολλαπλασιασµού  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α1, Α2, Αποτ 
ΑΡΧΗ 
   ΓΡΑΨΕ ‘Εισάγετε 2 ακέραιους αριθµούς’  
   ∆ΙΑΒΑΣΕ Α1, Α2  
   ΑΝ (Α1 = 0) Ή (Α2 = 0) ΤΟΤΕ 
        Αποτ ← 0 
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (Α1 > 0 ΚΑΙ Α2 > 0) Ή (Α1 < 0 ΚΑΙ Α2 < 0) ΤΟΤΕ 
        Α1 ← Α_Τ (Α1) 
        Α2 ← Α_Τ (Α2) 
        Αποτ ← ΠΟΛ_ΡΩΣ(Α1, Α2) 
   ΑΛΛΙΩΣ  

        Α1 ← Α_Τ (Α1) 
        Α2 ← Α_Τ (Α2) 
        Αποτ ← (-1)*ΠΟΛ_ΡΩΣ(Α1, Α2) 
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
   ΓΡΑΨΕ ‘Το αποτέλεσµα είναι: ’, Αποτ  
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Πως θα γράψετε το πρόγραµµα ώστε να χρησιµοποιεί τη 
διαδικασία; 
 
2ο ΘΕΜΑ 

Να γίνει ο πίνακας τιµών για όλες τις επαναλήψεις, για το 
παρακάτω τµήµα αλγορίθµου: 

X ← 16 
i ← 12 
Όσο (i >= 10) ή (X > i) επανάλαβε 

X ← X/2 + i mod 2 
i ← i div 2 
Y ← i + X div i 
Για j από 12 µέχρι i µε βήµα –3 

Y ← Y + 1 
Z ← X - Y 
X ← Z div Y 

Τέλος_Επανάληψης  
Τέλος_Επανάληψης 

ΛΥΣΗ 

Χ I Y Z J 
16 12 - - - 

8 6 7 - - 
0 6 8 0 12 
-1 6 9 -9 9 
-1 6 10 -11 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ο ΘΕΜΑ 

Να εξηγήσετε τι θα εµφανίσει ο παρακάτω αλγόριθµος: 

Αλγόριθµος Καλή_επιτυχία 
Α ← 0 
Β ← 1 
Γ ← 2 
Για i από 2 µέχρι 9 µε_βήµα 3 

Α ← Α + i 
Αν Α ≤ 8 τότε 

Για j από 1 µέχρι Α 
Β ← Β + 1 

Τέλος_επανάληψης 
αλλιώς 

Γ ← Γ * j 
Τέλος_αν 

Τέλος_επανάληψης 
Εµφάνισε Α, Β, Γ 
Τέλος Καλή_επιτυχία 

ΛΥΣΗ 

i Α Β Γ J 

- 0 1 2 - 
2 2 1 2 - 
2 2 2 2 1 
2 2 3 2 2 

Λάθη που παρατηρήθηκαν:  
- η εντολή Τέλος_επανάληψης σηµαίνει ότι ολοκληρώθηκε 

ΑΥΤΗ η επανάληψη και πρέπει να ελέγξουµε ΠΑΛΙ τη 
συνθήκη συνέχειας (ή τέλους) στην κορυφή του βρόχου 
(∆Ε σηµαίνει ότι τελείωσε η επανάληψη και πρέπει να 
συνεχίσουµε µε την επόµενη εντολή!!). 

- Όταν αφορά δοµή επανάληψης ΓΙΑ θα πρέπει να γίνει 
µεταβολή της τιµής της µεταβλητής του ΓΙΑ κατά ... 
βήµα (αύξηση όταν το βήµα είναι θετικό, µείωση όταν το 
βήµα είναι αρνητικό) 

- ΠΟΛΛΑ λάθη απλών αριθµητικών πράξεων!! ΜΗΝ κάνετε 
τις πράξεις µε το µυαλό σας. Χαρτί και Μολύβι. Ειδικά µε 
το mod και το div. Κάντε τη διαιρεσούλα! Το div είναι το 
πηλίκο, το mod το υπόλοιπο! Και αν δεν το θυµάστε, στο 
νου σας ... div από το divide. 

- Επίσης ΠΡΟΣΟΧΗ στη προτεραιότητα των πράξεων: 1) 
ύψωση σε δύναµη, 2) πολ/σµοι και διαιρέσεις (mod, 
div), 3) προσθέσεις και αφαιρέσεις. 
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5 7 3 2 2 
5 7 4 2 1 
5 7 5 2 2 
5 7 6 2 3 
5 7 7 2 4 
5 7 8 2 5 
5 7 9 2 6 
5 7 10 2 7 

8 15 10 14 7 

 

Εµφανίζει τις τιµές: 15, 10 και 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ο ΘΕΜΑ 

∆ίνεται το παρακάτω πρόγραµµα: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σύγκλιση 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, βήµα 
ΑΡΧΗ 
   Α ← 8 
   Β ← - 4 
   βήµα ← 2 
   ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΚΑΛΕΣΕ Σύγκλιση_µε_βήµα (Α, Β, βήµα) 

Α ← 2*Α – 5 
Β ← Β + 1 
ΓΡΑΨΕ Α, Β 

   ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Α <= Β 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σύγκλιση 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Σύγκλιση_µε_βήµα (X, Y, Z) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Υ, Ζ 
ΑΡΧΗ 
   Χ ← Χ – Ζ 
   Υ ← Υ + Ζ 
   ΓΡΑΨΕ Χ, Υ 
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Να γράψετε τι θα τυπώσει το παραπάνω πρόγραµµα. 

ΛΥΣΗ 

 
  Κυρίως 

Πρόγραµµα   
Υποπρόγραµµα 

  Α Β βήµα Χ Υ Ζ 

 8 - 4 2    

 1η κλήση διαδικασίας :    8 - 4 2 

 1η εκτέλεση 
διαδικασίας : 

   6 - 2 2 

 Επιστροφή στο κυρίως 
πρόγραµµα :   

6 - 2 2    

 7 - 1 2    

 2η κλήση διαδικασίας :    7 - 1 2 

 2η  εκτέλεση 
διαδικασίας : 

   5 1 2 

 Επιστροφή στο κυρίως 
πρόγραµµα :   

5 1 2    

 5 2 2    

 3η κλήση διαδικασίας :    5 2 2 

 
2ο ΘΕΜΑ 

Τι θα εκτυπώσει το παρακάτω πρόγραµµα: 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασκ_1 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
   ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α,β,γ 
   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: δ 
ΑΡΧΗ 
   α ← 5 
   β ← 1 
   α ← συναρ(α,β) 
   ΓΡΑΨΕ α,β 
   ΚΑΛΕΣΕ διαδ(α,β,γ,δ) 
   ΓΡΑΨΕ γ,δ 
   β ← συναρ(β,α) 
   ΓΡΑΨΕ α,β 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ συναρ (x,y):ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
   ΑΚΕΡΑΙΕΣ: x,y 
ΑΡΧΗ 
   ΌΣΟ x > y ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
       x ← x – 3 
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
   συναρ ← x 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ διαδ (x,y,z,p) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
   ΑΚΕΡΑΙΕΣ: x,y,z 
   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: p 
ΑΡΧΗ 
   z ← Α_Τ(x * y) 
   p ← T_P(z+8)*2 
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
2ο ΘΕΜΑ 

Α) ∆ίνονται δύο υποπρογράµµατα τα οποία θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσετε.  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Τ(Α, Ν) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
       ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Α[50], TEMP 
       ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, Κ, Ν 
ΑΡΧΗ 
  ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ Ν 
       ΓΙΑ Ι ΑΠΟ Ν ΜΕΧΡΙ Κ ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 
            ΑΝ Α[Ι]<Α[Ι-1] ΤΟΤΕ 
                 TEMP ← Α[Ι] 
                 Α[Ι] ← Α[Ι-1] 
                 Α[Ι-1] ← TEMP 
            ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Πλήθος(Ν, Α, Χ): ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
       ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Α[50], Χ 
       ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, Ν, Σ 
ΑΡΧΗ 
  Σ ← 0 
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν 
       ΑΝ Α[Ι] = Χ ΤΟΤΕ 
            Σ ← Σ+1 

Προσοχή: ∆εν υπάρχει αντικειµενικά τρόπος να κάνει κανείς 
λάθος σε αυτό το θέµα! Όµως λάθη έχουν γίνει! Και είναι κρίµα 
να χάνονται εύκολες µονάδες! 
Όσα λάθη έχουν γίνει σε αυτό το θέµα οφείλονται µόνο σε 
απροσεξία, βιασύνη, άγχος. 
Εδώ καλείστε να παίξετε το ρόλο του Η/Υ. Ο Η/Υ δεν έχει τίποτα 
από αυτά. Επιπλέον έχει το πλεονέκτηµα να ... µην είναι 
έξυπνος! ∆εν σκέφτεται, δεν υποθέτει, δεν προτρέχει. Και γι 
αυτό το λόγο δεν κάνει ποτέ του λάθος. 
Ο Η/Υ κάνει ακριβώς ότι ζητάει η εντολή. ‘Βλέπει’ µόνο την 
εντολή που έχει µπροστά του και ... τις τιµές των µεταβλητών 
που έχει στη µνήµη. Κάντε ΤΟ Ι∆ΙΟ!!! 
∆ουλέψτε το θέµα πειθαρχηµένα και µεθοδικά και δεν υπάρχει 
περιθώριο λάθους. 

- Ακολουθήστε βήµα-προς-βήµα τις εντολές που σας 
δίνονται. Με το αριστερό χέρι να δείχνει την εντολή 
που εκτελείται, ξεχάστε όλες τις υπόλοιπες και µε το 
δεξί ‘δουλέψτε’ τον πίνακα τιµών στη ‘µνήµη’. 

- ΜΗΝ κοιτάτε την επόµενη εντολή, ούτε την 
προηγούµενη. 

- ΜΗΝ υποθέτετε ΤΙ θα γίνει, κάντε ακριβώς ότι λέει η 
εντολή. 

- ∆ουλέψτε το θέµα στο πρόχειρο κάνοντας τον πίνακα 
τιµών και σηµειώστε τι ... τυπώνεται ... µόλις 
συναντήσετε την εντολή εκτύπωσε ή εµφάνισε µε 
βάση τις τιµές που έχει ο πίνακας τιµών εκείνη τη 
στιγµή. 

- Απαντήστε στο θέµα αυτό µονορούφι! Μη διακόψετε 
και προσπαθήσετε να το συνεχίσετε αργότερα. Υπάρχει 
ο κίνδυνος να ξεκινήσετε από λάθος σηµείο. Αν 
συµβεί, αν δεν είστε απόλυτα σίγουροι σε ποιο σηµείο 
βρίσκεστε ξεκινήστε ΞΑΝΑ το θέµα από την αρχή. 

- Αντί για επαλήθευση (έλεγχο), αν έχετε χρόνο ΞΑΝΑ 
λύστε το θέµα απ’ αρχής. ΜΗΝ αρκεστείτε στο να το 
ελέγξετε. 
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       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  Πλήθος ← Σ 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ  
 

1) Περιγράψτε τη λειτουργία που εκτελούν τα δύο 
υποπρογράµµατα. 

2) Υλοποιήσετε ένα πρόγραµµα το οποίο  : 

α)  ∆ιαβάζει τους βαθµούς που πήραν οι µαθητές δυο τµηµάτων 
Γ΄ τάξης, τους οποίους καταχωρεί σε δύο πίνακες 50 θέσεων ο 
καθένας. Το ένα τµήµα έχει 15 µαθητές και το άλλο 22. Πρέπει 
να γίνεται έλεγχος έτσι ώστε οι βαθµοί που διαβάζονται να είναι 
µεγαλύτεροι του 0 και µικρότεροι ή ίσοι του 20. 

β)  Ταξινοµεί τους πίνακες κατά αύξουσα σειρά. 

γ) ∆ιαβάζει από τον χρήστη βαθµούς και θα εµφανίζει πόσες 
φορές εµφανίζονται οι βαθµοί αυτοί στο πρώτο τµήµα και πόσες 
στο δεύτερο. Το πρόγραµµα θα σταµατάει να διαβάζει βαθµούς 
όταν ο χρήστης δώσει βαθµό -1. 

ΛΥΣΗ 

1)  Η διαδικασία Τ δέχεται έναν πίνακα πραγµατικών αριθµών το 
πολύ 50 θέσεων καθώς και το πλήθος των θέσεων του πίνακα 
που χρησιµοποιούνται (το πλήθος των αριθµών που 
επεξεργαζόµαστε), τον ταξινοµεί µε αύξουσα διάταξη και τον 
επιστρέφει ταξινοµηµένο στο τµήµα προγράµµατος που την 
κάλεσε. 
Η συνάρτηση Πλήθος δέχεται έναν πίνακα πραγµατικών αριθµών 
το πολύ 50 θέσεων καθώς το πλήθος των θέσεων του πίνακα που 
χρησιµοποιούνται (µε αντίθετη σειρά στις παραµέτρους), καθώς 
και έναν πραγµατικό αριθµό Χ και µετράει πόσες φορές υπάρχει η 
τιµή Χ στον πίνακα. Το αποτέλεσµα της καταµέτρησης 
επιστρέφεται στο τµήµα προγράµµατος που καλεί τη συνάρτηση. 

 
2)  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ άσκηση 
            ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
            ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Γ1[50], Γ2[50], βαθ 
            ΑΚΕΡΑΙΕΣ: I, π1, π2, φ1, φ2 
      ΑΡΧΗ 

  π1 ← 15 
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ π1 
       ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
            ∆ΙΑΒΑΣΕ Γ1[Ι] 
       ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Γ1[Ι]>0 ΚΑΙ Γ1[Ι]<=20 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  π2 ← 22 
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ π2 
       ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
            ∆ΙΑΒΑΣΕ Γ2[Ι] 
       MEXΡΙΣ_OTOY Γ2[I]>0 KAI Γ2[I]<=20 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΚΑΛΕΣΕ Τ(Γ1, π1) 
  ΚΑΛΕΣΕ Τ(Γ2, π2) 
  ∆ΙΑΒΑΣΕ βαθ 
  ΌΣΟ βαθ <> -1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
       φ1 ← Πλήθος(π1, Γ1, βαθ) 
       φ2 ← Πλήθος(π2, Γ2, βαθ) 
       ΓΡΑΨΕ φ1, φ2 
       ∆ΙΑΒΑΣΕ βαθ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

2ο ΘΕΜΑ 

∆ίνεται το παρακάτω πρόγραµµα και υποπρόγραµµα: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: κ, λ 
ΑΡΧΗ 
  ∆ΙΑΒΑΣΕ κ, λ 
  ΑΝ Αξιολόγηση(κ, λ) >= κ ΤΟΤΕ 
       ΓΡΑΨΕ κ 
  ΑΛΛΙΩΣ 
       ΓΡΑΨΕ λ 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άσκηση 
 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Αξιολόγηση(α, β): ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β, ω 

ΑΡΧΗ 
  α ← α + 2 
  β ← β – 3 
  ω ← α * β – 2 
  Αξιολόγηση ← ω ^ 2 – (α + β) 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 
1. Να γράψετε διαδικασία µε όνοµα Αξιολόγ_διαδ που να υλοποιεί 
τις ίδιες λειτουργίες µε τη συνάρτηση Αξιολόγηση. 
2. Να παρουσίασετε τη νέα µορφή του προγράµµατος ώστε να 
επιτελεί τις ίδιες λειτουργίες µε τη βοήθεια της διαδικασίας 
Αξιολόγ_διαδ. 
3. Να µετατρέψετε το πρόγραµµα Άσκηση σε ψευδογλώσσα. 

ΛΥΣΗ 

1.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Αξιολογ_∆ιαδ (α, β, αξ) 
     ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
          ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β, αξ, tα, tβ, ω 
     ΑΡΧΗ 
       tα ← α + 2 
       tβ ← β – 3 
       ω ← tα * tβ – 2 
       αξ ← ω ^ 2 – (tα + tβ) 
     ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άσκηση_II 
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
         ΑΚΕΡΑΙΕΣ: κ, λ, θ 
    ΑΡΧΗ 
     ∆ΙΑΒΑΣΕ κ, λ 
     ΚΑΛΕΣΕ Αξιολογ_∆ιαδ (κ, λ, θ) 
     ΑΝ θ >= κ ΤΟΤΕ 
          ΓΡΑΨΕ κ 
     ΑΛΛΙΩΣ 
          ΓΡΑΨΕ λ 
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
    ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άσκηση_II 
 
3. Αλγόριθµος Άσκηση_II 
    ∆ιάβασε κ, λ 
    tκ ← κ + 2 
    tλ ← λ – 3 
    ω ← tκ * tλ – 2 
    θ ← ω ^ 2 – (tκ + tλ) 
    Αν θ >= κ τότε 
         Εµφάνισε κ 
    Αλλιώς 
         Εµφάνισε λ 
    Τέλος_αν 
  Τέλος Άσκηση_II 
 
2ο ΘΕΜΑ 

Να σχηµατίσετε τους πίνακες τιµών για τα παρακάτω: 

(i)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σύγκλιση 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

       ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, βήµα 
ΑΡΧΗ 
  Α ← 8 
  Β ← - 4 
  βήµα ← 2 
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
      ΚΑΛΕΣΕ Σύγκλιση_µε_βήµα (Α, Β, βήµα) 
      Α ← 2*Α – 5 
      Β ← Β + 1 
      ΓΡΑΨΕ Α, Β 
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Α <= Β 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σύγκλιση 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Σύγκλιση_µε_βήµα (X, Y, Z) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Υ, Ζ 
ΑΡΧΗ 
  Χ ← Χ – Ζ 
  Υ ← Υ + Ζ 
  ΓΡΑΨΕ Χ, Υ 
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 
(ii)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πίνακας_Τιµών2 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ  
ΑΡΧΗ 
     Α ← 3 
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     Β ← 13 
     Γ ← 2 
     ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ 
     ΚΑΛΕΣΕ Επεξεργασία_Τιµών2 (Β, Γ) 
     ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ   
     ΚΑΛΕΣΕ Επεξεργασία_Τιµών2 (Γ, Α) 
     ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ   
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πίνακας_Τιµών2 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Επεξεργασία_Τιµών2 (αρ1, αρ2) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: αρ1, αρ2  
ΑΡΧΗ 
     αρ1 ← αρ1 DIV 2 
     αρ2 ← αρ2 ^ 3 
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 
(iii)  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πίνακας_Τιµών3 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β  
ΑΡΧΗ 
  Α ← 1 
  Β ← 16 
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
         Γ ← Επεξεργασία (Α, Β) 
         Α ← Α – Γ 
         Β ← Β + Γ 
  ΓΡΑΨΕ Α, Β 
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Γ < 3 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πίνακας_Τιµών3 
 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Επεξεργασία (α1, α2) : ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α1, α2, εκτίµηση  
ΑΡΧΗ 
   α1 ← Α_Τ (α1) 
   α2 ← Α_Τ (α2) 
   εκτίµηση ← α2 DIV α1 
   Επεξεργασία ← εκτίµηση 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 
2ο ΘΕΜΑ 

Ο αλγόριθµος στην αριστερή στήλη έχει γραφτεί µε µη δοµηµένο 
προγραµµατισµό. Να γράψετε τον αλγόριθµο αυτό µε τις αρχές 
του δοµηµένου προγραµµατισµού. 

ΛΥΣΗ 

Αλγόριθµος Αδόµητο  
Αν <συνθήκη1> τότε 
      Εντολή1 
      Αν <συνθήκη2> τότε 
            Εντολή2 
            Εντολή3 
            Πήγαινε στην εντολή 5 
      Τέλος_αν 
      Εντολή4 
      Εντολή5 
      Πήγαινε στην αρχή 
Τέλος_αν 
Τέλος Αδόµητο 
 

Αλγόριθµος ∆οµηµένο  
Όσο <συνθήκη1> επανάλαβε 
      Εντολή1 
      Αν <συνθήκη2> τότε 
            Εντολή2 
            Εντολή3 
      Αλλιώς 
            Εντολή4 
      Τέλος_αν 
      Εντολή5 
Τέλος_επανάληψης 
Τέλος ∆οµηµένο 
 

 
Παρατήρηση: Αν σας ζητηθεί να µετατρέψετε από αδόµητο σε 
δοµηµένο καλό είναι πρώτα να κάνετε το διάγραµµα ροής που 
αντιστοιχεί σ’ αυτό και ύστερα να γράψετε το δοµηµένο. 
Εδώ µε την εντολή Πήγαινε η ροή του αλγορίθµου πηγαίνει στην 
Εντολή5 και στη συνέχεια στην αρχή του αλγορίθµου. 
Για να επιτευχθεί το ίδιο στο δοµηµένο προγραµµατισµό πρέπει 
να ισχύουν τα ακόλουθα: Αν αληθεύει η <συνθήκη2> 
εκτελούνται οι Εντολές2 και 3, ολοκληρώνεται το Αν, εκτελείται η 
Εντολή5 και επαναλαµβάνεται ο βρόχος. Η εκτέλεση της 
Εντολής4 γίνεται µόνο στην περίπτωση που η <συνθήκη2> δεν 
είναι αληθής και αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση του αλλιώς. 
 
 
2ο ΘΕΜΑ 

Να αναπαραστήσετε τον αλγόριθµο που αντιστοιχεί στο 
παρακάτω διάγραµµα ροής και να σχηµατίσετε τον πίνακα τιµών 
του παρακάτω αλγορίθµου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά; 

 

ΛΥΣΗ 

Αλγόριθµος ∆ιάγραµµα_Ροής    
    i ← 1 
    S ← 0 
    Όσο (i <= 5) επανάλαβε 
          S ← S + (-1) ^ i *  i ^2 
          i ← i + 1 
    Τέλος_Επανάληψης 
    Εµφάνισε S 
 Τέλος ∆ιάγραµµα_Ροής 
    

Ή εναλακτικά µπορώ να κάνω τον παρακάτω τρόπο (Η Όσο ... 
επανάλαβε  έχει  το ίδιο διάγραµµα ροής µε την Για .. από ... 
µέχρι) 
 

 Αλγόριθµος ∆ιάγραµµα_Εναλ    
    S ← 0 
    Για i από 1 µέχρι 5 
          S ← S + (-1) ^ i * i ^ 2 
    Τέλος_Επανάληψης 
    Εµφάνισε S 
 Τέλος ∆ιάγραµµα_Εναλ 
 
Η άσκηση θα εκτυπώσει το αποτέλεσµα S=-15. Η δοµή 
επανάληψης θα εκτελεστεί για 5 επαναλήψεις 

 Επανάληψη:      1η    2η    3η    4η    5η  

S :    0   -1    3     -6    10  -15  

i :   1  2   3   4   5    6  

 

2ο ΘΕΜΑ 

Να αναπτυχθεί υποπρόγραµµα που δέχεται το βασικό µισθό ενός 
υπαλλήλου και τον αριθµό των παιδιών του και επιστρέφει το 
επίδοµα που αυτός δικαιούται για τα παιδιά του. Το επίδοµα 
υπολογίζεται ως εξής: Για τα δύο πρώτα παιδιά είναι 3% για το 
κάθε παιδί επί του µισθού. Για το τρίτο παιδί είναι 6% επί του 
µισθού. Για κάθε επιπλέον παιδί είναι 10% επί του µισθού. Με 
ποιο τρόπο θα κληθεί το παραπάνω υποπρόγραµµα µέσα από το 
κυρίως πρόγραµµα. 

ΛΥΣΗ 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΜΑ(Μ, Π):ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
       ΑΚΕΡΑΙΕΣ:Π 
       ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:Μ  
ΑΡΧΗ 
  ΑΝ Π <= 2 TOTE 
         ΕΠΙ∆ΟΜΑ ← Π * Μ * 0.03 
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Π = 3 ΤΟΤΕ 
         ΕΠΙ∆ΟΜΑ ← 2 * Μ * 0.03 + Μ * 0.06 
  ΑΛΛΙΩΣ 
         ΕΠΙ∆ΟΜΑ ← 2 * Μ * 0.03 + Μ * 0.06 + (Π-3) * Μ * 0.1 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 
Κλήση υποπρογράµµατος από το κυρίως πρόγραµµα 

επ ← ΕΠΙ∆ΟΜΑ(µισθός,παιδιά) 
 
Πως γράφεται το συγκεκριµένο µε διαδικασία; 
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2ο ΘΕΜΑ 

Να µεταφέρετε το παρακάτω διάγραµµα ροής σε ψευδοκώδικα: 

 
2ο ΘΕΜΑ 

∆ίνεται µονοδιάστατος πίνακας Α, 10 θέσεων, ο οποίος στις 
θέσεις 1 έως 10 περιέχει αντίστοιχα τους αριθµούς:   15, 3, 0, 5, 
16, 2, 17, 8, 19, 1   και τµήµα αλγορίθµου: 

   Για i από 1 µέχρι 9 µε_βήµα 2 
      k ← ((i + 10) mod 10) + 1 
      Α[i] ← Α[k] 
      Εκτύπωσε i, k, A[i], A[k] 
   Τέλος_επανάληψης 

Ποιες τιµές τυπώνονται µε την εντολή 

Εκτύπωσε i, k, A[i], A[k] 

καθώς εκτελείται το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου; 

ΛΥΣΗ 

    i      k    Πίνακας Α  

       15    3    0    5   16    2   17   8   19   1  

 

 1η επαν.  1    2    3    3    0    5   16    2   17   8   19   1  

 

 2η επαν.  3  4   3    3    5    5   16    2   17   8   19   1  

 

 3η επαν.  5  6   3    3    5    5    2    2   17   8    19   1  

 

 4η επαν.  7  8   3    3    5    5    2    2    8    8    19    1  

 

 5η επαν.  9  10   3    3    5    5    2    2    8    8    1    1  

 

 

Θα εκτυπωθούν διαδοχικά οι τιµές: 
1, 2, 3, 3 
3, 4, 5, 5 
5, 6, 2, 2 
7, 8, 8, 8 
9, 10, 1, 1 
 
 
 
 
 

2ο ΘΕΜΑ 

∆ίδεται πίνακας Α: 

3 8 11 18 22 44 57 

Ο οποίος είναι ταξινοµηµένος µε αύξουσα διάταξη. 
A) Αν αναζητούµε στον πίνακα αυτό π.χ. τον αριθµό 16, ποιο 
είναι το ελάχιστο πλήθος επαναλήψεων που απαιτείται ώστε να 
απαντήσουµε ότι δεν υπάρχει στον πίνακα. Περιγράψτε τη σκέψη 
σας. 
B) Να παρουσιάσετε τον αλγόριθµο σειριακής αναζήτησης 
τροποποιηµένο, ώστε να λειτουργεί βέλτιστα σε ταξινοµηµένο 
πίνακα αποφεύγοντας τις περιττές επαναλήψεις, κατά την 
αναζήτηση κάποιου στοιχείου. 

ΛΥΣΗ 

A) Αρκούν 4 επαναλήψεις γιατί δεν πρόκειται ο αριθµός 16 να 
βρίσκεται µετά τον 18 (αύξουσα ταξινόµηση). Γενικά, όταν 
συναντήσω κάποιο στοιχείο µεγαλύτερο από το αναζητούµενο 
σταµατάω την αναζήτηση. 
B) 
Αλγόριθµος Σειριακή_Αναζήτηση_Ταξινοµηµένος 
∆εδοµένα // Ν, table, key // 
done ← ψευδής 
position ← 0 
i ← 1 
Όσο (done = ψευδής) και (i <= Ν) επανάλαβε 
       Αν (table[i] = key) τότε 
              done ← αληθής 
              position ← i 
       Αλλιώς_αν (table[i] > key) τότε 
              done ← αληθής 
       Αλλιώς 
              i ← i + 1 
       Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 
Αποτελέσµατα // done, position // 
Τέλος Σειριακή_Αναζήτηση_Ταξινοµηµένος 
 

2ο ΘΕΜΑ 

Να γραφεί αλγόριθµος που να εφαρµόζει τη σειριακή αναζήτηση 
σε έναν δισδιάστατο πίνακα µ γραµµών και ν στηλών και να 
εµφανίζει τη θέση µιας τιµής που δίνεται από τον χρήστη. 
Θεωρείστε ότι όλα τα στοιχεία του πίνακα είναι διαφορετικά. Η 
διαδικασία αναζήτησης θα σταµατά µόλις γίνει ο εντοπισµός του 
στοιχείου που δόθηκε από τον χρήστη. 

ΛΥΣΗ 

Αλγόριθµος   Σειριακή_δισδιάστατος_1 
∆εδοµένα // Α, ν, µ, key // 
Done ← Ψευδής 
γραµµή ← 0 
στήλη ← 0 
i ←  1 
Όσο (i<=µ) και (done=Ψευδής) επανάλαβε 
       j ← 1 
       Όσο (j<=ν) και (done=Ψευδής) επανάλαβε 
              Αν Α[i,j]=key τότε 
                     Done ← Αληθής 
                     γραµµή ← i 
                     στήλη ← j 
              Αλλιώς 
                     j ← j+1 
              Τέλος_αν 
       Τέλος_επανάληψης 
       i ← i+1 
Τέλος_επανάληψης 
Αν  done=Ψευδής  τότε 
       Εµφάνισε  “∆εν βρέθηκε η τιµή”, key 
αλλιώς 
       Εµφάνισε  “βρέθηκε στη γραµµή”, γραµµή 
       Εµφάνισε  “βρέθηκε στη στήλη”, στήλη 
Τέλος_αν 
Τέλος   Σειριακή_δισδιάστατος_1 

 

3ο ΘΕΜΑ 

Ο υπολογισµός των ταχυδροµικών τελών για αποστολή 
µικροδέµατος στο εξωτερικό µε χρονοεπίδοση πραγµατοποιείται 
µε τον εξής τρόπο: 
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Πάγιο τέλος 0,4 € (επιβάρυνση όλων των µικροδεµάτων 
ανεξαρτήτως λοιπών τελών) 
Επιπλέον χρέωση (ανεξάρτητα χώρας προορισµού): 

� Για δέµατα από 1 έως και 20 γραµµάρια 0,05 € ανά 
γραµµάριο 

� Για δέµατα από 20 έως και 100 γραµµάρια χρέωση 0,07 
€ ανά γραµµάριο για κάθε γραµµάριο επιπλέον των 20 

� Για δέµατα άνω 100 γραµµαρίων χρέωση 0,1 € ανά 
γραµµάριο για κάθε γραµµάριο επιπλέον των 100 

Τα µικροδέµατα εξωτερικού επιβαρύνονται µε προσαύξηση 12% 
αν αποστέλλονται προς χώρα της ΕΕ (Ευρωπαϊκής `Ενωσης) ή µε 
15% προς τις λοιπές χώρες. Η επιβάρυνση για κάθε µικροδέµα 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τον τύπο: 
Επιβάρυνση = (πάγιο + επιπλέον χρέωση) * προσαύξηση 
Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος: 
(Α) να παίρνει σαν είσοδο το βάρος µικροδέµατος σε γραµµάρια 
και τη χώρα αποστολής ως εξής: 0 για αποστολή προς χώρα της 
ΕΕ, 1 για αποστολή προς χώρα εκτός της ΕΕ. 
(Β) να εµφανίζει το βάρος του µικροδέµατος, την επιπλέον 
χρέωση και την επιβάρυνση του µικροδέµατος ανάλογα µε τη 
χώρα προορισµού. 

ΛΥΣΗ 

Αλγόριθµος Ταχυδροµικά_τέλη 
Εµφάνισε "∆ώσε το βάρος του µικροδέµατος σε γραµµάρια" 
∆ιάβασε Β 
Εµφάνισε "∆ώσε 0 για χώρα της ΕΕ ή 1 για χώρα εκτός ΕΕ" 
∆ιάβασε Χ 
Αν Β <= 20 τότε 

ΕΧ ← Β * 0.05 
αλλιώς_αν Β <= 100 τότε 

ΕΧ ← 20 * 0.05 + (Β – 20) * 0.07 
αλλιώς 

ΕΧ ← 20 * 0.05 + 80 * 0.07 + (Β – 100) * 0.1 
Τέλος_αν 
Αν Χ = 0 τότε 

ΕΠ ← (0.4 + ΕΧ) * 12 / 100 
αλλιώς_αν Χ = 1 τότε 

ΕΠ ← (0.4 + ΕΧ) * 15 / 100 
Τέλος_αν 
Εµφάνισε "Βάρος µικροδέµατος = ", Β,"γραµµάρια" 
Εµφάνισε "Επιπλέον χρέωση = ", ΕΧ, "Ευρώ" 
Εµφάνισε "Επιβάρυνση = ", ΕΠ,"Ευρώ" 
Τέλος Ταχυδροµικά_τέλη 
 

3ο ΘΕΜΑ 

Μια σχολή οδηγών προσφέρει στους πελάτες της τα ακόλουθα: Οι 
δύο πρώτες ώρες µαθήµατος είναι δωρεάν, ενώ από τις τρεις 
µέχρι και τις είκοσι ώρες κοστίζει € 25 η ώρα. Αν όµως ο πελάτης 
κάνει πάνω από είκοσι ώρες, τότε για κάθε επιπλέον ώρα άνω 
των είκοσι πληρώνει € 20. Τέλος, αν το συνολικό κόστος για τον 
πελάτη υπερβαίνει τα € 800, τότε η σχολή κάνει 3% έκπτωση 
στον πελάτη. 
Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος: 
(Α) Θα διαβάζει τις ώρες των µαθηµάτων ενός πελάτη. 
(Β) Θα υπολογίζει το συνολικό κόστος των µαθηµάτων. 
(Γ) Θα εκτυπώνει το µήνυµα ″ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ″ και το 
συνολικό κόστος. 

ΛΥΣΗ 

Αλγόριθµος Σχολή_οδηγών 
Αρχή_επανάληψης 

∆ιάβασε ΩΡΕΣ 
Μέχρις_ότου ΩΡΕΣ>=0 
Αν ΩΡΕΣ<=2 τότε 

ΚΟΣΤΟΣ ← 0 
αλλιώς_αν ΩΡΕΣ<=20 τότε 

ΚΟΣΤΟΣ ← (ΩΡΕΣ–18)*25 
αλλιώς 

ΚΟΣΤΟΣ ← 18*25 + (ΩΡΕΣ-20)*20 
Τέλος_αν 
Αν ΚΟΣΤΟΣ>800 τότε 

ΚΟΣΤΟΣ ← ΚΟΣΤΟΣ*0.97 
Τέλος_αν 
Εκτύπωσε "ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ", ΚΟΣΤΟΣ 
Τέλος Σχολή_οδηγών 
 

3ο ΘΕΜΑ 

Να γραφεί πρόγραµµα που διαχωρίζει 1 πίνακα διαστάσεων 6x8 
α) σε 2 πίνακες 3x8, και β) σε 2 πίνακες 6x4 

        

        

        

        

        

         

 

        

        

        

        

        

        

ΛΥΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Α[6,8], Β[3,8], Γ[3,8], ∆[6,4], Ο[6,4] 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ:Κ, Λ 
ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3 
 ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 
  Β[Κ,Λ] ← Α[Κ,Λ] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3 
 ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 
   Γ[Κ,Λ] ← Α[Κ+3,Λ] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 
 ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4 
  ∆[Κ,Λ] ← Α[Κ,Λ] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 
 ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4 
   Ο[Κ,Λ] ← Α[Κ,Λ+4] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 
 

3ο ΘΕΜΑ 

Ένα συγκρότηµα κινηµατογραφικών αιθουσών διαθέτει 8  
αίθουσες, και έχουν καταχωρηθεί οι εισπράξεις κάθε αίθουσας για 
κάθε µέρα µιας εβδοµάδας. Να αναπτύξετε πρόγραµµα το οποίο 
να υπολογίζει και να εµφανίζει: 
Α) την ηµέρα µε τις λιγότερες εισπράξεις  για κάθε αίθουσα 
Β) την ηµέρα που σηµειώθηκαν οι περισσότερες συνολικές 
εισπράξεις  (π.χ. την 3η ηµέρα της εβδοµάδας) 

ΛΥΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ κινηµατογράφοι 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Α[8,7], ΜΙΝ, ΜΑΧ, SUM[7] 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, ΜΕΡΑ_ΜΙΝ, ΜΕΡΑ_ΜΑΧ 
ΑΡΧΗ 
!Οι εισπράξεις είναι προφανώς καταχωρηµένες σε ένα πίνακα Α 
!8x7, όπου οι γραµµές αναπαριστούν τις αίθουσες, και οι στήλες 
!τις ηµέρες 
!Για την εύρεση της ηµέρας µε τις λιγότερες εισπράξεις για κάθε 
!αίθουσα, πρέπει να βρούµε την ελάχιστη είσπραξη κάθε 
!αίθουσας, καθώς και την ηµέρα στην οποία αυτή αντιστοιχεί. 
!∆ηλαδή πρέπει να βρούµε το ΜΙΝ ανά γραµµή, καθώς και τη 
!στήλη (ΜΕΡΑ_ΜΙΝ) στην οποία αυτό αντιστοιχεί. 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 
       ΜΙΝ ← Α[i,1] 
       ΜΕΡΑ_ΜΙΝ ← 1 
       ΓΙΑ j ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 7 
 ΑΝ Α[i,j]<ΜΙΝ ΤΟΤΕ 
  ΜΙΝ ← Α[i,j] 
  ΜΕΡΑ_ΜΙΝ ← j 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
       ΓΡΑΨΕ ΜΕΡΑ_ΜΙΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
!Για την εύρεση της ηµέρας µε τις περισσότερες εισπράξεις, 
!πρέπει αρχικά να βρεθούν οι συνολικές εισπράξεις ανά ηµέρα, 
!δηλαδή το άθροισµα των εισπράξεων (τιµών του πίνακα Α) ανά 
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!στήλη. Τα αθροίσµατα αυτά θα αποθηκευτούν σε µονοδιάστατο 
!πίνακα SUM, µε τόσα στοιχεία όσες είναι και οι ηµέρες της 
!εβδοµάδας, δηλαδή 7.  
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7 
       SUM[j] ← 0 
       ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 
 SUM[j] ← SUM[j]+A[i,j] 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
TEΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
!Μετά την αποθήκευση των συνολικών εισπράξεων ανά ηµέρα σε 
!πίνακα, αποµένει να βρεθεί η ηµέρα µε τη µεγαλύτερη συνολική 
!είσπραξη, δηλαδή να βρεθεί το ΜΑΧ του πίνακα SUM, καθώς και 
!η θέση (ΜΕΡΑ_ΜΑΧ) στην οποία αντιστοιχεί αυτό το ΜΑΧ. Έτσι, 
!κάθε φορά που –µε το γνωστό τρόπο- θα βρίσκεται το εκάστοτε 
!ΜΑΧ, θα ‘κρατιέται’ στη µεταβλητή ΜΕΡΑ_ΜΑΧ και η αντίστοιχη 
!θέση. 
ΜΑΧ ← SUM[1] 
MEΡA_MAX ← 1 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 7 
       ΑΝ SUM[i]>ΜΑΧ ΤΟΤΕ 
 ΜΑΧ ← SUM[i] 
 ΜΕΡΑ_ΜΑΧ ← i 
       TEΛΟΣ_AN 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ ΜΕΡΑ_ΜΑΧ  
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ κινηµατογράφοι 
 

3ο ΘΕΜΑ 

Να αναπτυχθεί αλγόριθµος ο οποίος, µε δεδοµένα τα στοιχεία 
ενός τετραγωνικού πίνακα διαστάσεων ΝxN, θα ελέγχει αν ο 
πίνακας είναι άνω τριγωνικός, κάτω τριγωνικός ή διαγώνιος. 
Παρατήρηση: (α) Ένας πίνακας χαρακτηρίζεται ως άνω 
τριγωνικός όταν όλα τα στοιχεία που βρίσκονται κάτω της κύριας 
διαγωνίου είναι µηδέν. Τα στοιχεία αυτά είναι τα περιεχόµενα των 
κελιών Α[i, j], όπου i > j. 
(β) Ένας πίνακας χαρακτηρίζεται ως κάτω τριγωνικός όταν όλα τα 
στοιχεία που βρίσκονται άνω της κύριας διαγωνίου είναι µηδέν. 
Τα στοιχεία αυτά είναι τα περιεχόµενα των κελιών Α[i, j], όπου i 
< j. 
(γ) Ένας πίνακας χαρακτηρίζεται ως διαγώνιος αν είναι 
ταυτόχρονα άνω και κάτω τριγωνικός. 

ΛΥΣΗ 

Αλγόριθµος Τριγωνικός_πίνακας 
 ∆εδοµένα // Α, Ν // 
 ! υποθέτουµε ότι ο πίνακας είναι άνω τριγωνικός 
 άνω ← Αληθής 
 Για i από 1 µέχρι N 
      Για j από 1 µέχρι N   ! θα µπορούσε:  Για j από 1 µέχρι i – 1 
      ! αν έστω και ένα στοιχείο <> 0, τον αποχαρακτηρίζουµε 
           Αν (Α[i, j] <> 0) και (i > j) τότε 
                άνω ← Ψευδής 
           Τέλος_αν 
      Τέλος_επανάληψης 
Τέλος_επανάληψης 
! υποθέτουµε ότι ο πίνακας είναι κάτω τριγωνικός 
κάτω ← Αληθής 
Για i από 1 µέχρι N 
     Για j από 1 µέχρι N   ! θα µπορούσε:  Για j από i + 1 µέχρι Ν 
     ! αν έστω και ένα στοιχείο <> 0, τον αποχαρακτηρίζουµε 
          Αν (Α[i, j] <> 0) και (i < j) τότε 
               κάτω ← Ψευδής 
          Τέλος_αν 
     Τέλος_επανάληψης 
Τέλος_επανάληψης 
Αν (άνω = Αληθής) και (κάτω = Αληθής) τότε 
     Εκτύπωσε "Ο πίνακας είναι διαγώνιος" 
Αλλιώς_αν (άνω = Αληθής) τότε 
     Εκτύπωσε "Ο πίνακας είναι άνω τριγωνικός" 
Αλλιώς_αν (κάτω = Αληθής) τότε 
     Εκτύπωσε "Ο πίνακας είναι κάτω τριγωνικός" 
Αλλιώς 
     Εκτύπωσε "Ο πίνακας δεν έχει καµία από τις ιδιότητες" 
Τέλος_αν 
Τέλος Τριγωνικός_πίνακας 
 
3ο ΘΕΜΑ 

Σε ένα σχολείο κατά τη διαδικασία της εκλογής του 15µελούς 
µαθητικού συµβουλίου πήραν µέρος 30 υποψήφιοι. Για την 
καλύτερη οργάνωση η εφορευτική επιτροπή δηµιούργησε δύο 
µονοδιάστατους πίνακες 30 θέσεων, τον ένα µε τα ονόµατα των 

υποψηφίων και τον άλλο µε τις αντίστοιχες συνολικές τους 
ψήφους και µε τα αντίστοιχα ονόµατα ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ και ΨΗΦΟΙ. 
Να γραφεί πρόγραµµα που: 
(Α) να διαβάζει τα στοιχεία των δύο πινάκων 
(Β) να υπολογίζει τα αποτελέσµατα εµφανίζοντας τα ονόµατα των 
15 µαθητών που εκλέχθηκαν κατά φθίνουσα σειρά ψήφων. 

ΛΥΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ εκλογές 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
       ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΨΗΦΟΙ[30], temp1 
       ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j 
       ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ[30], temp2 
ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 
       ∆ΙΑΒΑΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ[i], ΨΗΦΟΙ[i] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
!Ταξινόµηση του πίνακα ΨΗΦΟΙ από το µεγαλύτερο στο 
!µικρότερο   
ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 30 
       ΓΙΑ j ΑΠΟ 30 ΜΕΧΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ –1 
 ΑΝ ΨΗΦΟΙ[j-1]<ΨΗΦΟΙ[j] ΤΟΤΕ 
        temp1 ← ΨΗΦΟΙ[j-1] 
        ΨΗΦΟΙ[j-1] ← ΨΗΦΟΙ[j] 
        ΨΗΦΟΙ[j] ← temp1 
        temp2 ← ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ[j-1] 
        ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ[j-1] ← ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ[j] 
        ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ[j] ← temp2 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15 
       ΓΡΑΨΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ[j] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ εκλογές 
 

3ο ΘΕΜΑ 

Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο για ένα ξενοδοχείο που έχει 4 
ορόφους και σε κάθε όροφο έχει 15 δωµάτια, 
(Α) Εισάγει σε ένα δισδιάστατο πίνακα 4*15 το είδος του 
δωµατίου το οποίο και αντιπροσωπεύει τον αριθµό κλινών του 
δωµατίου (‘Μ’ για µονόκλινο, ‘∆’ για δίκλινο και ‘Τ’ για τρίκλινο), 
κάνοντας και έλεγχο εγκυρότητας 
Β) Με τη βοήθεια της διαδικασίας ΣΥΝΟΛΟ υπολογίζει και 
εµφανίζει πόσες κλίνες έχει συνολικά το ξενοδοχείο 
Γ) Με τη βοήθεια της συνάρτησης ΟΡΟΦΟΣ εµφανίζει ποιος 
όροφος έχει τα περισσότερα δίκλινα.  

ΛΥΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ξενοδοχείο 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ι, j, Χ 
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΞΕΝ[4, 15] 
ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4 
       ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15 
 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ∆ΙΑΒΑΣΕ ΞΕΝ[ι,j] 
 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΞΕΝ[ι,j] = ‘Μ’ Ή ΞΕΝ[ι,j] = ‘∆’ Ή 
ΞΕΝ[ι,j] = ‘Τ’ 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΚΑΛΕΣΕ ΣΥΝΟΛΟ(ΞΕΝ) 
Χ ← ΟΡΟΦΟΣ(ΞΕΝ) 
ΓΡΑΨΕ ‘Περισσότερα δίκλινα στον’, Χ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ξενοδοχείο 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ(Α) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΣΥΝ, ι, j 
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Α[4, 15] 
ΑΡΧΗ 
ΣΥΝ ← 0 
ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4 
       ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15 
 ΑΝ Α[ι,j] = ‘Μ’ ΤΟΤΕ 
  ΣΥΝ ← ΣΥΝ + 1 
 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Α[ι,j] = ‘∆’ ΤΟΤΕ 
  ΣΥΝ ← ΣΥΝ + 2 
 ΑΛΛΙΩΣ 
  ΣΥΝ ← ΣΥΝ + 3 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
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       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ ‘Συνολικός αριθµός κλινών’, ΣΥΝ 
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΟΣ(Β): ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: πλ, ι, j, ∆ικλ[4], ΜΑΧ, ΟΡΟΦ 
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Β[4, 15] 
ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4 
       πλ ← 0 
       ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15 
 ΑΝ Β[ι,j] = ‘∆’ ΤΟΤΕ 
  πλ ← πλ + 1 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
       ∆ικλ[ι] ← πλ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΑΧ ← ∆ικλ[1] 
ΟΡ ← 1 
ΓΙΑ ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 4 
       ΑΝ ∆ικλ[ι] > ΜΑΧ ΤΟΤΕ 
 ΜΑΧ ← ∆ικλ[ι] 
 ΟΡ ← ι 
       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
!Στο όνοµα της συνάρτησης καταχωρούµε το αποτέλεσµα 
ΟΡΟΦΟΣ ← ΟΡ 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 

3ο ΘΕΜΑ 

Το ταξιδιωτικό γραφείο διοργανώνει εκδροµή σε ένα καλοκαιρινό 
θέρετρο της Μεσογείου και διαθέτει 100 αεροπορικά εισιτήρια Α 
θέσης και 200 Β θέσης. Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος: 
(Α) θα διαβάζει επαναληπτικά το πλήθος των εισιτηρίων που ζητά 
κάθε πελάτης από κάθε θέση (Α και Β). Η επανάληψη θα 
τερµατίζεται όταν εξαντληθούν τα εισιτήρια µίας από τις δύο 
θέσεις. 
(Β) θα υπολογίζει και θα εµφανίζει την χρέωση για κάθε πελάτη 
κλιµακωτά σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

(Χρέωση/Εισιτήριο) 
Πλήθος εισιτηρίων 

Α θέση Β θέση 
1 – 3 115 € 100 € 

4 και άνω 90 € 80 € 

Αν κάποιος πελάτης έχει ζητήσει συνολικά (και από τις δύο 
θέσεις) περισσότερα από 6 εισιτήρια τότε η χρέωση δεν 
ακολουθεί την παραπάνω πολιτική αλλά είναι 75 € για κάθε 
εισιτήριο. 
(Γ) θα εµφανίζει τις συνολικές εισπράξεις του γραφείου και το 
πλήθος των εισιτηρίων που δεν διατέθηκαν από κάθε θέση. 

ΛΥΣΗ 

Αλγόριθµος Θέµα3 
Σ_εισΑ ← 0 
Σ_εισΒ ← 0 
S ← 0 
∆ιάβασε εισΑ, εισΒ 
Όσο (Σ_εισΑ+εισΑ<=100) και (Σ_εισΒ+εισΒ<=200) επανάλαβε 
     Σ_εισΑ ← Σ_εισΑ + εισΑ 
     Σ_εισΒ ← Σ_εισΒ + εισΒ 
     Αν εισΑ + εισΒ > 6 τότε 
          Χρέωση ← (εισΑ + εισΒ) * 75 
     αλλιώς 
          Αν  εισΑ <= 3 τότε 
               Χρέωση1 ← 115 * εισΑ 
          αλλιώς 
               Χρέωση1 ← 115 * 3 + (εισΑ - 3) * 90 
          Τέλος_αν 
          Αν  εισΒ <= 3 τότε 
               Χρέωση2 ← 100 * εισΒ 
          αλλιώς 
               Χρέωση2 ← 100 * 3 + (εισΒ - 3) * 80 
          Τέλος_αν 
          Χρέωση ← Χρέωση1 + Χρέωση2 
     Τέλος_αν 
     Εµφάνισε ″Το κόστος των εισιτηρίων είναι:″, Χρέωση 
     S ← S + Χρέωση 
     ∆ιάβασε εισΑ, εισΒ 

Τέλος_επανάληψης 
Εµφάνισε ″Τα συνολικά έσοδα του γραφείου είναι:″, S 
Κενές_Α ← 100 - Σ_εισΑ 
Κενές_Β ← 200 - Σ_εισΒ 
Εµφάνισε ″Το υπόλοιπο των εισιτηρίων Α θέσης είναι:″, Κενές_Α 
Εµφάνισε ″Το υπόλοιπο των εισιτηρίων Β θέσης είναι:″, Κενές_Β 
Τέλος Θέµα3 
 

4ο ΘΕΜΑ 

Εργάζεστε σε µια εταιρεία λογισµικού και έχετε αναλάβει την 
κατασκευή του λογισµικού που θα χρησιµοποιηθεί στους 
Ολυµπιακούς αγώνες για να καταχωρεί και να αξιολογεί τις 
επιδόσεις των αθλητών στο αγώνισµα της κατάδυσης. 
Στο αγώνισµα λαµβάνουν µέρος 8 αθλητές. Ο κάθε αθλητής έχει 
µια µόνο (1) προσπάθεια η οποία βαθµολογείται από µια επιτροπή 
10 κριτών. Οι κριτές βαθµολογούν µε ένα ακέραιο αριθµό από το 
0 έως και το 10. 
Η βαθµολογία κάθε κριτή καταχωρείται και η βαθµολογία για την 
προσπάθεια του αθλητή εξάγεται µε τον εξής τρόπο: 
Η µέγιστη και η ελάχιστη βαθµολογία, δεν λαµβάνονται υπόψη 
στη βαθµολογία της προσπάθειας. Ο µέσος όρος από τις 
υπόλοιπες οκτώ (8) βαθµολογίες είναι ο τελικός βαθµός του 
αθλητή. 
Ο αθλητής µε τη καλύτερη βαθµολογία ανακηρύσσεται νικητής. 
Σε περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ δύο ή περισσότερων αθλητών, 
νικητής ανακηρύσσεται ο αθλητής που έχει την µικρότερη 
διαφορά µέγιστης και ελάχιστης βαθµολογίας του, από τις (10) 
αποδεκτές βαθµολογίες των κριτών. 
Να γράψετε πρόγραµµα που θα εµφανίζει τον πρώτο νικητή του 
αγωνίσµατος κατάδυσης. 

ΛΥΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ATHENS_2004 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
       ΑΚΕΡΑΙΕΣ: I, J, Β[8,10], MAX[8], MIN[8], SUM[8], ∆ΙΑΦ[8], 
                       TEMP2  
       ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: TB[8], TEMP1 
       ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ON[8], TEMP3 
ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 
       ∆ΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[I] 
       ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
        ∆ΙΑΒΑΣΕ Β[I,J] 
 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ B[I,J] >= 0 KAI Β[I,J] <= 10  
      ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 
       ΜΑΧ[Ι] ← Β[Ι,1] !Η µέγιστη βαθµολογία κάθε αθλητή 
       ΜΙΝ[Ι] ← Β[Ι,1] !Η ελάχιστη βαθµολογία κάθε αθλητή 
       ΓΙΑ J ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 10 
 ΑΝ Β[Ι,J] > MAX[I] ΤΟΤΕ 
        MAX[I] ← B[I,J] 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΑΝ Β[I,J] < MIN[I] TOTE 
        MIN[I] ← B[I,J] 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
       ∆ΙΑΦ[Ι] ← ΜΑΧ[Ι] – ΜΙΝ[Ι] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 
       SUM[I] ← 0 
       ΓΙΑ J ΑΠO 1 ΜΕΧΡΙ 10 
 SUM[I] ← SUM[I] + B[I,J] 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
       ΤΒ[Ι] ← (SUM[I] – MAX[I] – MIN[I]) / 8 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 8   
       ΓΙΑ J ΑΠΟ 8 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 
 ΑΝ ΤΒ[j-1] < ΤΒ[j] ΤΟΤΕ 
        TEMP1 ← ΤΒ[j-1] 
        ΤΒ[j-1] ← ΤΒ[j] 
        ΤΒ[j] ← TEMP1 
        TEMP2 ← ∆ΙΑΦ[j-1]  
        ∆ΙΑΦ[j-1] ← ∆ΙΑΦ[j] 
                     ∆ΙΑΦ[j] ← TEMP2 
        TEMP3 ← ON[j-1] 
        ON[j-1] ← ON[j] 
        ON[j] ← TEMP3 
 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΤΒ[j-1] = ΤΒ[j] ΤΟΤΕ 
        ΑΝ ∆ΙΑΦ[j-1] > ∆ΙΑΦ[j] ΤΟΤΕ 
  TEMP2 ← ∆ΙΑΦ[j-1] 
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  ∆ΙΑΦ[j-1] ← ∆ΙΑΦ[j] 
      ∆ΙΑΦ[j] ← TEMP2 
        TEMP3 ← ON[j-1] 
       ON[j-1] ← ON[j] 
  ON[j] ← TEMP3 
        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ ´Νικητής ο/η´, ΟΝ[1], ´ µε επίδοση: ´, ΤΒ[1] 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ATHENS_2004 

4ο ΘΕΜΑ 

Για την τελική βαθµολογία των χωρών κατά τους Ολυµπιακούς 
αγώνες της Αθήνας, η στατιστική υπηρεσία χρησιµοποιεί τον 
µονοδιάστατο πίνακα ΧΩΡΕΣ[200] όπου είναι αποθηκευµένες οι 
200 χώρες που λαµβάνουν µέρος και τον δισδιάστατο πίνακα 
ΜΕΤ[200,3] όπου αποθηκεύει τον συνολικό αριθµό των 
µεταλλίων που έλαβε κάθε χώρα από όλα τα αγωνίσµατα. Για 
παράδειγµα η χώρα ΕΛΛΑ∆Α µπορεί να έχει πάρει 12 χρυσά, 6 
αργυρά και 3 χάλκινα. Ο πίνακας ΧΩΡΕΣ και ο πίνακας ΜΕΤ είναι 
σε αντιστοιχία θέσεων δηλαδή, η χώρα που βρίσκεται στη θέση i 
στον πίνακα ΧΩΡΕΣ θα έχει πάρει τόσα µετάλλια όσα βρίσκονται 
στην i γραµµή του πίνακα ΜΕΤ. 
Να γράψετε πρόγραµµα όπου: 
(Α) Να διαβάζετε τα στοιχεία των 2 πινάκων. 
(Β) Να εµφανίζετε τη χώρα µε τα περισσότερα χρυσά µετάλλια. 
(Γ) Αν οι χώρες παίρνουν 3 βαθµούς για κάθε χρυσό µετάλλιο, 2 
για κάθε αργυρό και 1 για κάθε χάλκινο, να εµφανίζετε τις τρεις 
πρώτες χώρες µαζί µε τη συνολική βαθµολογία τους. 

ΛΥΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αθήνα 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
       ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, ΜΕΤ[200,3], ΜΑΧ, ΘΕΣΗ_ΜΑΧ, 
                       ΒΑΘ[200], TEMP 
       ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΧΩΡΕΣ[200], TEMP1 
ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 200 
       ∆ΙΑΒΑΣΕ ΧΩΡΕΣ[i] 
       ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3 
              ∆ΙΑΒΑΣΕ ΜΕΤ[i,j] 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΑΧ ← ΜΕΤ[1,1] 
ΘΕΣΗ_ΜΑΧ ← 1 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 200 
       ΑΝ ΜΕΤ[i,1] > ΜΑΧ ΤΟΤΕ 
              ΜΑΧ ← ΜΕΤ[i,1] 
              ΘΕΣΗ_ΜΑΧ ← i 
       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ ′Η χώρα ′, ΧΩΡΕΣ[ΘΕΣΗ_ΜΑΧ], ′ µε′, ΜΑΧ, ′ χρυσά′ 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 200 
       ΒΑΘ[i] ← ΜΕΤ[i,1] * 3 + ΜΕΤ[i,2] * 2 +  ΜΕΤ[i,3] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 200 
       ΓΙΑ j ΑΠΟ 200 ΜΕΧΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 
              ΑΝ ΒΑΘ[j-1] < ΒΑΘ[j] ΤΟΤΕ 

TEMP ← ΒΑΘ[j-1] 
ΒΑΘ[j-1] ← ΒΑΘ[j] 
ΒΑΘ[j] ← TEMP 
TEMP1 ← ΧΩΡΕΣ[j-1] 
ΧΩΡΕΣ[j-1] ← ΧΩΡΕΣ[j] 
ΧΩΡΕΣ[j] ← TEMP1 

              ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3 
       ΓΡΑΨΕ ΧΩΡΕΣ[i], ΒΑΘ[i] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα 

4ο ΘΕΜΑ 

Στον πίνακα ΟΝΟΜΑ[50] καταχωρούνται τα ονόµατα των 
ισάριθµων αθλητών που συµµετείχαν στον τελικό της δισκοβολίας 
και στον πίνακα ΕΠΙ∆ΟΣΗ[50, 6] οι αντίστοιχες βολές τους. 
Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα εκτυπώνει τα ονόµατα των 
αθλητών που πήραν µετάλλια (χρυσό, αργυρό και χάλκινο). 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι αν υπάρχουν αθλητές που έχουν την ίδια 
επίδοση, το µετάλλιο παίρνει ο αθλητής που πέτυχε την επίδοση 

νωρίτερα. Ενώ αν υπάρχουν αθλητές που έχουν την ίδια επίδοση, 
στην ίδια προσπάθεια, τότε θα µοιραστούν το µετάλλιο. 

ΛΥΣΗ 

Αλγόριθµος ∆ισκοβολία 
Γιο i από 1 µέχρι 50 
       ∆ιάβασε ΟΝΟΜΑ[i] 
       Για j από 1 µέχρι 6 
 ∆ιάβασε ΕΠΙ∆ΟΣΗ[i, j] 
       Τέλος_επανάληψης 
Τέλος_επανάληψης 
Για i από 1 µέχρι 50 
       ΜΑΧ[i] ← ΕΠΙ∆ΟΣΗ[i, 1] 
       ΘΕΣΗ[i] ← 1 
       Για j από 2 µέχρι 6 
 Αν ΕΠΙ∆ΟΣΗ[i, j] > MAX[i] ΤΟΤΕ 
        ΜΑΧ[i] ← ΕΠΙ∆ΟΣΗ[i, j] 
        ΘΕΣΗ[i] ← j 
 Τέλος_αν 
       Τέλος_επανάληψης 
Τέλος_επανάληψης 
Για i από 2 µέχρι 50 
       Για j από 50 µέχρι i µε_βήµα -1 
              Αν ΜΑΧ[j-1] < MAX[j] τότε 

       Αντιµετάθεσε ΜΑΧ[j-1] , ΜΑΧ[j] 
       Αντιµετάθεσε ΘΕΣΗ[j-1] , ΘΕΣΗ[j] 
       Αντιµετάθεσε ΟΝΟΜΑ[j-1] , ΟΝΟΜΑ[j] 

 Αλλιώς_αν ΜΑΧ[j-1] = MAX[j] τότε 
       Αν ΘΕΣΗ[j-1] > ΘΕΣΗ[j] τότε 

Αντιµετάθεσε ΘΕΣΗ[j-1] , ΘΕΣΗ[j] 
Αντιµετάθεσε ΟΝΟΜΑ[j-1] , ΟΝΟΜΑ[j] 

        Τέλος_αν 
 Τέλος_αν 
       Τέλος_επανάληψης 
Τέλος_επανάληψης 
i ← 1 
Όσο ΜΑΧ[i]=ΜΑΧ[1] και ΘΕΣΗ[i]=ΘΕΣΗ[1] και i≤50 επανάλαβε 
 Εκτύπωσε ″Χρυσό: ″, ΟΝΟΜΑ[i] 
 i ← i + 1  
Τέλος_επανάληψης 
k ← i 
Όσο ΜΑΧ[k]=ΜΑΧ[i] και ΘΕΣΗ[k]=ΘΕΣΗ[i] και k≤50 επανάλαβε 
 Εκτύπωσε ″Αργυρό: ″, ΟΝΟΜΑ[k] 
 k ← k + 1  
Τέλος_επανάληψης 
m ← k 
Όσο ΜΑΧ[m]=ΜΑΧ[k] και ΘΕΣΗ[m]=ΘΕΣΗ[k] και m≤50 
επανάλαβε 
 Εκτύπωσε ″Χάλκινο: ″, ΟΝΟΜΑ[m] 
 m ← m + 1  
Τέλος_επανάληψης 
Τέλος ∆ισκοβολία 

4ο ΘΕΜΑ 

∆υο βιβλιοπωλεία διαθέτουν Πλήθος_Α και Πλήθος_Β βιβλία 
αντίστοιχα. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα διαβάζει τους 
τίτλους των βιβλίων του πρώτου και του δεύτερου καταστήµατος 
σε δύο πίνακες και στη συνέχεια θα δηµιουργεί νέους πίνακες που 
θα περιέχουν: 
(Α) Τους τίτλους των βιβλίων που υπάρχουν και στα δυο 
καταστήµατα, ταξινοµηµένους, αλφαβητικά ως προς τον τίτλο 
βιβλίου. 
(Β) Τους τίτλους των βιβλίων που υπάρχουν στο πρώτο και όχι 
στο δεύτερο κατάστηµα. 

ΛΥΣΗ 

Αλγόριθµος Αναζήτηση 
∆εδοµένα //Πλήθος_Α, Πλήθος_Β// 
Για i από 1 µέχρι Πλήθος_Α 
       ∆ιάβασε Α[i] 
Τέλος_επανάληψης 
Για j από 1 µέχρι Πλήθος_Β 
       ∆ιάβασε Β[j] 
Τέλος_επανάληψης 
κ ← 0 
λ ← 0 
Για i από 1 µέχρι Πλήθος_Α 
       j ← 1 
       ΒΡΕΘΗΚΕ ← ΨΕΥ∆ΗΣ 
       Όσο j <= Πλήθος_Β και ΒΡΕΘΗΚΕ = ΨΕΥ∆ΗΣ επανάλαβε 
              Αν Β[j] = Α[i] τότε 

ΒΡΕΘΗΚΕ ← ΑΛΗΘΗΣ 
              αλλιώς 
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j ← j + 1 
              Τέλος_αν 
       Τέλος_επανάληψης 
       Αν ΒΡΕΘΗΚΕ = ΑΛΗΘΗΣ τότε 
              κ ← κ + 1 
              ΚΟΙΝΑ[κ] ← Α[i] 
       αλλιώς 
              λ ← λ + 1 
              ∆ΙΑΦ[λ] ← Α[i] 
       Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 
Για i από 2 µέχρι κ 
       Για j από κ µέχρι i µε_βήµα -1 
 Αν ΚΟΙΝΑ[j-1] > ΚΟΙΝΑ[j] τότε 

       TEMP ← ΚΟΙΝΑ[j-1] 
       ΚΟΙΝΑ[j-1] ← ΚΟΙΝΑ[j] 
       ΚΟΙΝΑ[j] ← TEMP 
Τέλος_αν 

       Τέλος_επανάληψης 
Τέλος_επανάληψης 
Τέλος Αναζήτηση 

4ο ΘΕΜΑ 

Ένας εκδοτικός οίκος χρησιµοποιεί 35 διανοµείς για τη διακίνηση 
των βιβλίων του. Στο τέλος κάθε µήνα καταγράφονται οι 
πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από κάθε διανοµέα ώστε να 
υπολογιστεί και το µπόνους που θα του αποδοθεί. 
Είναι ευνόητο ότι οι πωλήσεις ενός διανοµέα σε χρονικό διάστηµα 
ενός µηνός δεν είναι κατ’ ανάγκην 30. Το ποσό του µπόνους 
υπολογίζεται κλιµακωτά ανάλογα µε το ποσό των µηνιαίων 
πωλήσεων κάθε διανοµέα σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
 

Μηνιαίες πωλήσεις διανοµέα (€) Μπόνους % 
Μέχρι και 200 0 
Άνω των 200 µέχρι και 1000 1.5 
Άνω των 1000 4 

 
Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα επιτελεί τις παρακάτω 
ενέργειες: 
1. Για κάθε διανοµέα: 
α) θα διαβάζει το όνοµά του και θα το καταχωρεί σε πίνακα ΟΝ 
καθώς και το µηνιαίο βασικό µισθό του και θα το καταχωρεί σε 
πίνακα Β. 
β) θα διαβάζει επαναληπτικά τα ποσά των πωλήσεων που πέτυχε 
τον προηγούµενο µήνα. Η επαναληπτική διαδικασία θα 
ολοκληρώνεται όταν εισαχθεί αρνητικός αριθµός ή το µηδέν. 
γ) θα υπολογίζει το µπόνους που θα λάβει και θα το εκτυπώνει. 
2. Θα δηµιουργεί πίνακα Τ, που θα περιέχει τις τελικές µηνιαίες 
απολαβές κάθε διανοµέα. 
3. Θα ελέγχει ποιος διανοµέας έχει τον υψηλότερο τελικό µισθό 
που να είναι ταυτόχρονα µικρότερος από 600 €. Αν δεν υπάρχει 
τέτοιος, να εκτυπώνεται κατάλληλο µήνυµα. 
4. Να εκτυπώνονται τα ονόµατα όσων πωλητών είχαν το δεύτερο 
µεγαλύτερο µισθό µεταξύ των υπαλλήλων του εκδοτικού οίκου. 

ΛΥΣΗ 

Αλγόριθµος Εκδόσεις 
Για i από 1 µέχρι 35 
     ∆ιάβασε ΟΝ[i], Β[i] 
     S ← 0 
     ∆ιάβασε ποσό 
     Όσο ποσό > 0 επανάλαβε 
          S ← S + ποσό 
          ∆ιάβασε ποσό 
     Τέλος_επανάληψης 
     Αν S <= 200 τότε 
          bonus ←  0 
     Αλλιώς_αν S <= 1000 τότε 
          bonus ← (S – 200) * 1.5/100 
     Αλλιώς 
          bonus ← 800 * 1.5/100 + (S – 1000) * 4/100 
     Τέλος_αν 
     Εκτύπωσε bonus 
     Τ[i] ← Β[i] + bonus 
Τέλος_επανάληψης 
max ← -1 
Για i από 1 µέχρι 35 
     Αν Τ[i] < 600 και Τ[i] > max τότε 
          max ← Τ[i] 
          θ ← i 
     Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 
Αν max = -1 τότε 

     Εκτύπωσε "Κανείς µε µισθό <600" 
Αλλιώς 
     Εκτύπωσε OΝ[θ] 
Τέλος_αν 
Για i από 2 µέχρι 35 
     Για j από 35 µέχρι i µε_βήµα –1 
          Αν Τ[j–1] < Τ[j] τότε 
               Αντιµετάθεσε Τ[j–1], Τ[j] 
               Αντιµετάθεσε ΟΝ[j–1], Ο[j] 
         Τέλος_αν 
     Τέλος_επανάληψης 
Τέλος_επανάληψης 
διακοπή ← ψευδής 
I ← 1 
πρώτος ← 0 
Όσο (διακοπή = ψευδής) και (i <= 35) επανάλαβε 
     Αν Τ[i] = Τ[1] τότε 
          πρώτος ← πρώτος + 1 
          i ← i + 1 
     Αλλιώς 
          διακοπή ← αληθής 
     Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 
διακοπή ← ψευδής 
i ← πρώτος + 1 
Όσο (διακοπή =ψευδής) και (i <= 35) επανάλαβε 
     Αν Τ[i] = Τ[πρώτος + 1] τότε 
          Εκτύπωσε Ο[i] 
          i ← i + 1 
     Αλλιώς 
          διακοπή ← αληθής 
     Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 
Τέλος Εκδόσεις 
 

4ο ΘΕΜΑ 

Ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού αποφάσισε να διεξαγάγει µια 
έρευνα για τα ελληνικά ξενοδοχεία. Στην έρευνα συµµετέχουν τα 
7000 ξενοδοχεία της επικράτειας, και γι’ αυτά καταγράφονται οι 
µηνιαίες εισπράξεις για το περασµένο έτος. Να αναπτυχθεί 
αλγόριθµος που: 
(α) Θα διαβάζει τα απαραίτητα στοιχεία. 
(β) Θα υπολογίζει τις ετήσιες εισπράξεις κάθε ξενοδοχείου και θα 
τις εκχωρεί σε έναν νέο πίνακα. 
(γ) Θα εκτυπώνει το όνοµα του ξενοδοχείου µε τις περισσότερες 
εισπράξεις. 
(δ) Θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το όνοµα κάθε ξενοδοχείου 
συνοδευόµενο από το πλήθος των µηνών που λειτούργησε 
(δηλαδή είχε έσοδα) την περασµένη χρονιά. 
(ε) Θα δηµιουργεί και θα εκτυπώνει τον πίνακα ΤΡΙΜΗΝΑ[4], που 
περιέχει τις εισπράξεις που παρουσιάστηκαν ανά τρίµηνο. 

ΛΥΣΗ 

Αλγόριθµος ΕΟΤ 
Για i από 1 µέχρι 7000     ! ερώτηµα α 
     ∆ιάβασε ΟΝΟΜΑ[i] 
     Για j από 1 µέχρι 12 
          ∆ιάβασε ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ[i, j] 
     Τέλος_επανάληψης 
Τέλος_επανάληψης 
Για i από 1 µέχρι 7000     ! ερώτηµα β 
     άθροισµα[i] ← 0 
     Για j από 1 µέχρι 12 
          άθροισµα[i] ← άθροισµα[i] + ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ[i, j] 
     Τέλος_επανάληψης 
Τέλος_επανάληψης 
max ← άθροισµα[1]       ! ερώτηµα γ 
θέση ← 1 

Για i από 2 µέχρι 7000 
     Αν άθροισµα[i] > max τότε 
          max ← άθροισµα[i] 
          θέση ← i 
     Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 
Εκτύπωσε ΟΝΟΜΑ[θέση] 
Για i από 1 µέχρι 7000     ! ερώτηµα δ 
     µη_µηδεν ← 0 
     Για j από 1 µέχρι 12 
          Αν ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ[i, j] <> 0 τότε 
               µη_µηδεν ← µη_µηδεν + 1 
          Τέλος_αν 
     Τέλος_επανάληψης 
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     Εκτύπωσε ΟΝΟΜΑ[i], "λειτούργησε", µη_µηδεν, "µήνες" 
Τέλος_επανάληψης 
Για j από 1 µέχρι 12      ! ερώτηµα ε 
     sum[j] ← 0 
     Για i από 1 µέχρι 7000 
          sum[j] ← sum[j] + ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ[i, j] 
     Τέλος_επανάληψης 
Τέλος_επανάληψης 
κ ← 0 
Για j από 1 µέχρι 10 µε_βήµα 3 
     κ ← κ + 1 
     ΤΡΙΜΗΝΑ[κ] ← sum[j] + sum[j+1] + sum[j+2] 
     Εκτύπωσε ΤΡΙΜΗΝΑ[κ] 

Τέλος_επανάληψης 
Τέλος ΕΟΤ 
 
4ο ΘΕΜΑ 

Στο πρωτάθληµα µπάσκετ  της  Α1 κατηγορίας ανδρών µια  
οµάδα συµµετέχει µε 20 παίκτες δίνοντας συνολικά 40 αγώνες.  
Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος : 
α) να καταχωρεί σ’ έναν πίνακα ακεραίων  Π[20,40] τους 
πόντους που πέτυχε ο κάθε παίκτης σε κάθε αγώνα του 
πρωταθλήµατος. Όταν ένας παίκτης δε συµµετέχει σ’ έναν αγώνα 
τότε καταχωρούµε την τιµή -1 στον πίνακα. Θεωρήστε ότι οι τιµές 
που εισάγονται  στον πίνακα  είναι µεγαλύτερες ή ίσες  του  -1  
και µικρότερες ή ίσες του 25. Μην ασχολείστε µε τον έλεγχο 
εγκυρότητας δεδοµένων. 
β) να καταχωρεί σ’ έναν πίνακα  Ο[20] τα ονόµατα των παικτών 
της οµάδας. 
γ)  να βρίσκει σε πόσους από τους 40 αγώνες , ένας µόνο παίκτης 
έφερε την καλύτερη επίδοση  στον αγώνα. 
δ) να εµφανίζει τα ονόµατα των παικτών που δεν έχασαν 
κανέναν αγώνα στο πρωτάθληµα. 
ε) να διαβάζει το όνοµα ενός παίκτη  και να εµφανίζει για το 
συγκεκριµένο παίκτη τους έξι αγώνες στους οποίους είχε τις 
καλύτερες επιδόσεις.  Θεωρήστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση 
ισοβαθµίας. Αν ο παίκτης αυτός έχει αγωνιστεί σε συνολικά 
λιγότερους από έξι αγώνες να εµφανίζεται κατάλληλα 
διαµορφωµένο µήνυµα. 

ΛΥΣΗ 

Αλγόριθµος Μπάσκετ 
! ερωτήµατα α, β 
Για i από 1 µέχρι 20 
     ∆ιάβασε O[i] 
     Για j από 1 µέχρι 40 
          ∆ιάβασε Π[i, j] 
     Τέλος_επανάληψης 
Τέλος_επανάληψης 
! ερώτηµα γ 
πόσοι ← 0  
Για j από 1 µέχρι 40   
     ! βρες max στήλης 
     max ← Π[1, j] 
     Για i από 2 µέχρι 20 
          Αν Π[i, j] > max τότε 
              max ← Π[i, j] 
          Τέλος_αν 
     Τέλος_επανάληψης 
     ! πόσα max; 
     α ← 0 
     Για i από 1 µέχρι 20 
          Αν Π[i, j] = max τότε 
              α ← α + 1 
         Τέλος_αν 
     Τέλος_επανάληψης 
     Αν α = 1 τότε    ! µόνο 1 max 
           πόσοι ← πόσοι + 1 
     Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 
Εµφάνισε πόσοι 
! ερώτηµα δ 
Για i από 1 µέχρι 20  
     έχασε ← ΨΕΥ∆ΗΣ 
     Για j από 1 µέχρι 40 
          Αν Π[i, j] = -1 τότε 
               έχασε ← ΑΛΗΘΗΣ 
          Τέλος_αν 
     Τέλος_επανάληψης 
     Αν έχασε = ΨΕΥ∆ΗΣ    ! δεν έχασε κανέναν αγώνα 
          Εµφάνισε Ο[i] 
     Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 

! ερώτηµα ε 
∆ιάβασε όνοµα_αναζ         ! ερώτηµα ε 
done ← ψευδής 
pos ← 0 
i ← 1 
Όσο done = ψευδής και i <= 20 επανάλαβε 
     Αν Ο[i] = όνοµα_αναζ τότε 
          done ← αληθής 
          pos ← i 
     αλλιώς 
          i ← i + 1 
     Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 
Αν done = αληθής τότε 
    ! Στον πίνακα  ΑΓ[40]  κρατάω τους αριθµούς των αγώνων 
    Για i  από 1  µέχρι 40 
         ΑΓ[I] ← i 
    Τέλος_επανάληψης 
   ! φθίνουσα ταξινόµηση γραµµής pos πίνακα Π 
    Για i από 2 µέχρι 40 
         Για j από 40 µέχρι i µε_βήµα -1 
              Αν Π[pos, j-1] < Π[pos, j] τότε 
                   Αντιµετάθεσε Π[pos, j-1], Π[pos, j] 
                   Αντιµετάθεσε ΑΓ[j-1], ΑΓ[j] 
              Τέλος_αν 
          Τέλος_επανάληψης 
     Τέλος_επανάληψης 
     α ← 0 
     Για j από 1 µέχρι 6    ! κοίτα µόνο τις 6 πρώτες θέσεις 
          Αν Π[pos, j] <> -1 τότε 
                α ← α + 1 
         Τέλος_αν 
     Τέλος_επανάληψης 
     Αν α = 6 τότε           ! έχει 6 καλύτερους 
          Εµφάνισε ‘Οι 6 καλύτεροι αγώνες’ 
          Για j από 1 µέχρι 6 
               Εµφάνισε ΑΓ[j] 
          Τέλος_επανάληψης 
     αλλιώς  
            Εµφάνισε " δεν έχει καν συµµετοχή σε 6 αγώνες" 
     Τέλος_αν 
αλλιώς 
       Εµφάνισε "∆εν υπάρχει παίκτης µε αυτό το όνοµα" 
Τέλος_αν 
Τέλος Μπάσκετ 
 

4ο ΘΕΜΑ 

Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο: 
(Α) Να διαβάζει για τους 100 κατοίκους ενός χωριού τα ονόµατα 
και το έτος γέννησης και να τα αποθηκεύει στους δύο πίνακες 
ΟΝΟΜΑ και ΕΤΟΣ. 
(Β) Να εκτυπώνει τα ονόµατα των κατοίκων που έχουν δικαίωµα 
ψήφου (πρέπει να είναι µεγαλύτεροι ή ίσοι µε 18) καθώς και το 
πλήθος τους. 
(Γ) Με δεδοµένα την αποχή από τις εκλογές που κυµάνθηκε στο 
20%, το ποσοστό των άκυρων ψηφοδελτίων 12% και το γεγονός 
ότι ψηφίστηκαν και τα 6 κόµµατα που κατέβηκαν στις εκλογές, 
να υπολογίζει τη συχνότητα εµφάνισης κάθε ψήφου. 
Σηµείωση: Οι δυνατοί ψήφοι είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 ανάλογα µε το 
κόµµα προτίµησης του κάθε ψηφοφόρου και αποθηκεύονται στο 
µονοδιάστατο πίνακα ΨΗΦΟΙ[6]. 

ΛΥΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΟ 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
 ΤΡΕΧΟΝ = 2007  

ΑΠΟΧΗ = 0.2 
ΑΚΥΡΑ = 0.12 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, ΕΤΟΣ[100], ΗΛΙΚΙΑ[100], ΠΛΗΘΟΣ, 
                ΣΥΧΝ[6], ΨΗΦΟΙ[100], ΕΓΚΥΡΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝΟΜΑ[100] 

ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 
       ΓΡΑΨΕ ´∆ώσε το όνοµα του κατοίκου´ 
       ∆ΙΑΒΑΣΕ ΟΝΟΜΑ[Ι] 
       ΓΡΑΨΕ ´∆ώσε το έτος γέννησης του κατοίκου ´ 
       ∆ΙΑΒΑΣΕ ΕΤΟΣ[Ι] 
       ΗΛΙΚΙΑ[Ι] ← ΤΡΕΧΟΝ – ΕΤΟΣ[Ι] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΠΛΗΘΟΣ ← 0 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 
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    ΑΝ ΗΛΙΚΙΑ[Ι] >= 18 ΤΟΤΕ 
          ΠΛΗΘΟΣ ← ΠΛΗΘΟΣ + 1 
          ΓΡΑΨΕ ´Ο ´, ΟΝΟΜΑ[Ι], ´ ψηφίζει´ 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ ΠΛΗΘΟΣ, ´ κάτοικοι έχουν δικαίωµα ψήφου´ 
ΕΓΚΥΡΑ ← ΠΛΗΘΟΣ * (1 – ΑΠΟΧΗ – ΑΚΥΡΑ) 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Α_Μ(ΕΓΚΥΡΑ) 
     ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
          ΓΡΑΨΕ ´∆ώσε το ψήφο προτίµησης´ 
          ∆ΙΑΒΑΣΕ ΨΗΦΟΙ[Ι] 
     ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΨΗΦΟΙ[Ι] >= 1 ΚΑΙ ΨΗΦΟΙ[Ι] <= 6 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6      !∆ηµιουργία πίνακα συχνοτήτων 
       ΣΥΧΝ[Ι] ← 0     
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ΕΓΚΥΡΑ 
       ΣΥΧΝ[ΨΗΦΟΙ[Ι]] ← ΣΥΧΝ[ΨΗΦΟΙ[Ι]] + 1 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 
       ΓΡΑΨΕ ´Το κόµµα ´, Ι, ´ έλαβε ´, ΣΥΧΝ[Ι], ´ ψήφους´ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4ο ΘΕΜΑ 

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και συζητείται στους επιστηµονικούς 
κύκλους το ενδεχόµενο της σταδιακής αύξησης της θερµοκρασίας 
του πλανήτη µας λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Στα 
πλαίσια της µελέτης των καταγραφοµένων από τη µετεωρολογική 
υπηρεσία θερµοκρασιών να κατασκευάσετε πρόγραµµα που: 

(Α) θα δέχεται για 20 πόλεις της Ελλάδας τα ονόµατά τους και τις 
θερµοκρασίες τους όπως αυτές έχουν καταγραφεί για τα έτη από 
1981 µέχρι και 2005 (25 έτη) και αποθηκεύει τα δεδοµένα αυτά 
σε κατάλληλους πίνακες 

� Τα ονόµατα των πόλεων σε µονοδιάστατο πίνακα 
ΟΝ[20] 

� Τα έτη σε µονοδιάστατο πίνακα ΕΤΗ[25] 
� Τις θερµοκρασίες σε δισδιάστατο πίνακα Θ[20,25] 

(Β) θα δέχεται το όνοµα µιας πόλης και αν αυτή είναι ανάµεσα 
στις 20 της µελέτης, θα ταξινοµεί τις θερµοκρασίες που 
σηµειώθηκαν σ’ αυτή κατά φθίνουσα διάταξη 

(Γ) και τέλος θα εµφανίζει τις ταξινοµένες αυτές θερµοκρασίες 
ακολουθούµενη η κάθε µια από τη χρονιά που σηµειώθηκε. 

ΛΥΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_4 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  
       ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θ[20,25], temp1  
       ΑΚΕΡΑΙEΣ: k, i, j, POS, ΕΤΗ[25], temp2 
       ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ[20], πόλη  
       ΛΟΓΙΚΕΣ: DONE  
ΑΡΧΗ 
! Εισαγωγή δεδοµένων 
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 25 
       ∆ΙΑΒΑΣΕ ΕΤΗ[j] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 
       ∆ΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[i] 
       ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 25 
              ∆ΙΑΒΑΣΕ Θ[i, j] 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ '∆ώσε  όνοµα  πόλης' 
∆ΙΑΒΑΣΕ πόλη 
i ← 1 
DONE ← ΨΕΥ∆ΗΣ 
POS ← 0 

ΌΣΟ (i <= 20) ΚΑΙ (DONE = ΨΕΥ∆ΗΣ)  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
       ΑΝ  ΟΝ[i] = πόλη  ΤΟΤΕ 
              DONE ← ΑΛΗΘΗΣ 
              POS ← i 
       ΑΛΛΙΩΣ 
              i ← i + 1 
       TΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΑΝ  DONE = ΨΕΥ∆ΗΣ  ΤΟΤΕ 
       ΓΡΑΨΕ  '∆εν υπάρχει πόλη µε όνοµα: ', πόλη 
ΑΛΛΙΩΣ 
ΓΙΑ k ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 25 
       ΓΙΑ j ΑΠΟ 25 ΜΕΧΡΙ k ΜΕ ΒΗΜΑ –1 
                        ΑΝ Θ[POS, j-1] < Θ[POS, j] ΤΟΤΕ 
                                 Temp1 ← Θ[POS, j-1] 
        Θ[POS, j-1] ← Θ[POS, j] 
        Θ[POS, j] ← Τemp1 
        Temp2 ← ΕΤΗ[j-1] 
        ΕΤΗ[j-1] ← ΕΤΗ[j] 
        ΕΤΗ[j] ← Τemp2 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
      ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 25 
          ΓΡΑΨΕ  Θ[POS, j], ΕΤΗ[j] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
4ο ΘΕΜΑ 

Τα αποτελέσµατα των αγώνων του Eurobasket (νίκη ή ήττα) 
καθώς και η διαφορά πόντων για τον όµιλο που ήταν και η 
Εθνική µας περιέχονται στους παρακάτω πίνακες: 

� Τα ονόµατα των οµάδων σε µονοδιάστατο πίνακα ΟΝ[6] 

� Τον χαρακτηρισµό κάθε αγώνα (″Ν″ ή ″Η″) σε 
δισδιάστατο πίνακα Α[6,6] 

� Τη διαφορά πόντων κάθε αγώνα σε δισδιάστατο πίνακα 
Π[6,6] 

Να γραφεί πρόγραµµα που διαβάζει τα δεδοµένα στους παραπάνω 
πίνακες και εκτυπώνει τη τελική βαθµολογία του οµίλου (ονόµατα 
και βαθµούς) ξεκινώντας από τον καλύτερο 

Σηµείωση: Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγείται η οµάδα που έχει 
την καλύτερη διαφορά πόντων από τις ισόβαθµες. Αν έχουν την 
ίδια διαφορά πόντων, τότε η κατάταξη γίνεται ονοµαστικά. 

Για παράδειγµα οι πίνακες θα έχουν τη µορφή 

Πίν. Α Γερµανία Ελλάδα Σερβία Ιταλία Ρωσία Γαλλία 

Γερµανία       

Ελλάδα Ν      

Σερβία Η Η     

Ιταλία Ν Ν Η    

Ρωσία Η Η Η Ν   

Γαλλία Ν Ν Ν Ν Η  

 
Πίν. Π Γερµανία Ελλάδα Σερβία Ιταλία Ρωσία Γαλλία 

Γερµανία       

Ελλάδα 5      

Σερβία 6 7     

Ιταλία 3 4 8    

Ρωσία 8 6 9 9   

Γαλλία 1 8 2 2 7  

 
Πίν. ΟΝ Γερµανία Ελλάδα Σερβία Ιταλία Ρωσία Γαλλία 

 
Κάθε κελί αντιστοιχεί σε έναν αγώνα µεταξύ της οµάδας που 
αντιστοιχεί στη γραµµή και της οµάδας που αντιστοιχεί στη 
στήλη. 

Το αποτέλεσµα ″Ν″ ή ″Η″ σηµαίνει ότι η οµάδα που αντιστοιχεί 
στη γραµµή νίκησε ή αντίστοιχα έχασε από την οµάδα που 
αντιστοιχεί στη στήλη. Ο αριθµός δείχνει τη διαφορά πόντων. 
Π.χ. η Ελλάδα νίκησε τη Γερµανία µε 5 πόντους διαφορά ενώ η 
Σερβία ηττήθηκε από την Ελλάδα µε 7 πόντους διαφορά. 

Τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου δεν περιέχουν καµία 
πληροφορία αφού καµία οµάδα δεν παίζει µε τον εαυτό της. 

Ο πίνακας περιέχει στοιχεία µόνο κάτω από τη διαγώνιό του, είναι 
δηλαδή τετραγωνικός. 

Για κάθε αγώνα η νικήτρια οµάδα παίρνει 2 βαθµούς και η 
ηττηµένη 1 βαθµό. 

ΛΥΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ4 

∆εύτερος τρόπος για τον πίνακα συχνοτήτων:  
 
Για i από 1 µέχρι 6 

ΣΥΧΝ[i] ← 0 
Τέλος_επανάληψης 
Για i από 1 µέχρι ΕΓΚΥΡΑ 

Για j από 1 µέχρι 6 
Αν  ΨΗΦΟΙ[i] = j  τότε 

ΣΥΧΝ[j] ← ΣΥΧΝ[j] + 1 
Τέλος_αν 

 Τέλος_επανάληψης 
Τέλος_επανάληψης 
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ι,j,Π[6,6],ΒΑΘ[6],∆ΙΑΦ[6],Help 
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:ΟΝ[6],Α[6,6],Help2 
ΑΡΧΗ 
  ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 
       ΓΡΑΨΕ ‘∆ώσε το όνοµα της οµάδας’,ι 
       ∆ΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[ι] 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 
       ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 
 ΑΝ (ι>j) TOTE 
      ΓΡΑΨΕ ‘∆ώσε αποτέλεσµα αγώνα’,ΟΝ[ι],’µε’,ΟΝ[j] 
      ∆ΙΑΒΑΣΕ Α[ι,j] 
      ΓΡΑΨΕ ‘∆ώσε διαφορά πόντων’,ΟΝ[ι],’µε’,ΟΝ[j] 
      ∆ΙΑΒΑΣΕ Π[ι,j] 
        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 
       ΒΑΘ[ι] ← 0   ! ∆ηµιουργία πινάκων µε βαθµούς 
       ∆ΙΑΦ[ι] ← 0   ! και διαφορές πόντων 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 
       ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 
 ΑΝ (ι>j) TOTE 
      ΑΝ Α[ι,j] = ‘Ν’ ΤΟΤΕ 
  ΒΑΘ[ι] ← ΒΑΘ[ι] + 2 
  ΒΑΘ[j] ← ΒΑΘ[j] + 1 
  ∆ΙΑΦ[ι] ← ∆ΙΑΦ[ι] + Π[ι,j] 
  ∆ΙΑΦ[j] ← ∆ΙΑΦ[j] - Π[ι,j] 
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
      ΑΝ Α[ι,j] = ‘Η’ ΤΟΤΕ 
  ΒΑΘ[ι] ← ΒΑΘ[ι] + 1 
  ΒΑΘ[j] ← ΒΑΘ[j] + 2 
  ∆ΙΑΦ[ι] ← ∆ΙΑΦ[ι] - Π[ι,j] 
   ∆ΙΑΦ[j] ← ∆ΙΑΦ[j] + Π[ι,j] 
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΙΑ ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 30           
       ΓΙΑ j ΑΠΟ 30 ΜΕΧΡΙ ι ΜΕ_ΒΗΜΑ –1 
 ΑΝ ΒΑΘ[j-1] < ΒΑΘ[j] TOTE 
      Help ← ΒΑΘ[j] 
      ΒΑΘ[j] ← ΒΑΘ[j-1] 
      ΒΑΘ[j-1] ← Help  
             Help ← ∆ΙΑΦ[j] 
      ∆ΙΑΦ[j] ← ∆ΙΑΦ[j-1] 
      ∆ΙΑΦ[j-1] ← Help 
             Help2 ← ON[j] 
      ON[j] ← ON[j-1] 
      ON[j-1] ← Help2 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΑΝ (ΒΑΘ[j-1]=ΒΑΘ[j]) ΚΑΙ (∆ΙΑΦ[j-1]<∆ΙΑΦ[j]) ΤΟΤΕ 
             Help ← ∆ΙΑΦ[j] 
      ∆ΙΑΦ[j] ← ∆ΙΑΦ[j-1]        
      ∆ΙΑΦ[j-1] ← Help 
             Help2 ← ON[j] 
      ON[j] ← ON[j-1] 
      ON[j-1] ← Help2 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
        ΑΝ (ΒΑΘ[j-1]=ΒΑΘ[j]) ΚΑΙ (∆ΙΑΦ[j-1]=∆ΙΑΦ[j]) ΚΑΙ 
             & (ΟΝ[j-1]>ΟΝ[j]) ΤΟΤΕ 
             Help2 ← ON[j] 
      ON[j] ← ON[j-1]           
      ON[j-1] ← Help2 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΡΑΨΕ ‘Τελική κατάταξη οµίλου’ 
  ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 
       ΓΡΑΨΕ ΟΝ[ι],ΒΑΘ[ι] 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ4 
 
4ο ΘΕΜΑ 

Σε µια εταιρεία, καταγράφονται τα τηλεφωνήµατα που έκαναν οι 
10 υπάλληλοι κατά τη διάρκεια ενός µήνα. Συνολικά έκαναν 250 
κλήσεις. 

Για τη καταγραφή των δεδοµένων αυτών, χρησιµοποιούνται τρεις 
πίνακες. Ένας µονοδιάστατος ΟΝ[10], µε τα ονοµατεπώνυµα των 
υπαλλήλων. Ένας δισδιάταστος, ΚΛΗΣΕΙΣ[250,2], σε κάθε 

γραµµή του οποίου αποθηκεύουµε πληροφορίες για κάθε κλήση 
που έγινε κατά τη διάρκεια του µήνα ως εξής: στην πρώτη στήλη 
αποθηκεύεται το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου που έκανε την 
κλήση, στην δεύτερη στήλη το γράµµα 'Α' αν η κλήση ήταν 
αστική και το γράµµα 'Υ' αν κλήση ήταν υπεραστική. Τέλος, ένας 
µονοδιάστατος πίνακας ∆ΙΑΡΚΕΙΑ[250] µε τη διάρκεια της κάθε 
κλήσης σε δευτερόλεπτα. 

 ΟΝ   ΚΛΗΣΕΙΣ  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΗΛΙΑΣ  1 ΗΛΙΑΣ Α  60 

2 ΚΩΣΤΑΣ  2 ΗΛΙΑΣ Α  45 

3 ΓΙΑΝΝΗΣ  3 ΑΡΗΣ Α  128 

 .............  4 ΓΙΑΝΝΗΣ Υ  36 

 .............  5 ΗΛΙΑΣ Υ  30 

10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6 ΓΙΑΝΝΗΣ Α  60 

    .............   .... 

    .............   .... 

    .............   .... 

   250 ΗΛΙΑΣ Υ  32 

Παρακάτω δίνεται ο πίνακας της χρέωσης των κλήσεων για την 
εταιρεία (η χρέωση της κλήσης είναι κλιµακωτή). 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΚΛΗΣΗΣ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ (σε sec) ΧΡΕΩΣΗ / sec 

ΑΣΤΙΚΗ 1-200 0,025 

 201-500 0,020 

 περισσότερα από 500 0,015 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ 1-250 0,030 

 251-600 0,025 

 περισσότερα από 600 0,020 

Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο: 

(α) Θα δηµιουργεί τους πίνακες ΟΝ[10] και ΚΛΗΣΕΙΣ[250,2], 
ελέγχοντας ότι στην δεύτερη στήλη του πίνακα ΚΛΗΣΕΙΣ 
αποθηκεύονται µόνο τα γράµµατα 'Υ' ή 'Α', και ότι στον πίνακα 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ[250] αποθηκεύονται αριθµοί µεγαλύτεροι του µηδενός. 

(β) Θα δηµιουργεί ένα νέο πίνακα ΧΡ[10] µε τα χρήµατα που 
πληρώνει η εταιρεία για τον κάθε υπάλληλο. 

(γ) Θα διαβάζει το όνοµα ενός υπαλλήλου και θα εµφανίζει τα 
λεφτά που πληρώνει για αυτόν η εταιρεία. Αν ο υπάλληλος δεν 
υπάρχει θα πρέπει να εµφανίζεται ανάλογο µήνυµα. Η εύρεση του 
υπαλλήλου θα πρέπει να γίνεται µε τη βοήθεια υποπρογράµµατος 
που θα φτιάξετε για το σκοπό αυτό. 

(δ) Θα εµφανίζει τους υπαλλήλους και τη χρέωσή τους, 
ξεκινώντας από αυτόν που έκανε τη µεγαλύτερη χρέωση στην 
εταιρεία, προς αυτόν που έκανε τη µικρότερη. Αν δυο υπάλληλοι 
είχαν την ίδια χρέωση, να τους εµφανίζει αλφαβητικά. 

ΛΥΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΗΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ[250] 
     ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΠΟΣΟ[250], ΧΡ[10], TEMP1 
     ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ[10], ΚΛΗΣΕΙΣ[250,2], Χ, TEMP2 
ΑΡΧΗ 
  ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
       ∆ΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[Ι] 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 250 
       ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
            ∆ΙΑΒΑΣΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ[Ι] 
       ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ[Ι] > 0 
       ∆ΙΑΒΑΣΕ ΚΛΗΣΕΙΣ[Ι,1] 
       ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
            ∆ΙΑΒΑΣΕ ΚΛΗΣΕΙΣ[Ι,2] 
       ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΚΛΗΣΕΙΣ[Ι,2]='Α' Ή ΚΛΗΣΕΙΣ[Ι,2]= 'Υ' 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 250 
       ΑΝ ΚΛΗΣΕΙΣ[Ι,2]='Α' ΤΟΤΕ 
            ΑΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ[Ι] <= 200 ΤΟΤΕ 
                 ΠΟΣΟ[Ι] ← 0.025 * ∆ΙΑΡΚΕΙΑ[Ι] 
            ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ[Ι] <= 500 ΤΟΤΕ 
                 ΠΟΣΟ[Ι] ← 0.025*200 + 0.020*(∆ΙΑΡΚΕΙΑ[Ι] – 200) 
            ΑΛΛΙΩΣ 
                 ΠΟΣΟ[Ι] ← 0.025*200 + 0.020*300 +  
                 &         0.015*(∆ΙΑΡΚΕΙΑ[Ι] – 500) 
            ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
       ΑΛΛΙΩΣ 
            ΑΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ[Ι] <= 250 ΤΟΤΕ 
                 ΠΟΣΟ[Ι] ← 0.030*∆ΙΑΡΚΕΙΑ[Ι] 
            ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ[Ι] <= 600 ΤΟΤΕ 
                 ΠΟΣΟ[Ι] ← 0.030*250 + 0.025*(∆ΙΑΡΚΕΙΑ[Ι] – 250) 
            ΑΛΛΙΩΣ 
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                 ΠΟΣΟ[Ι] ← 0.030*250 + 0.025*350 + 
                 &     0.020*(∆ΙΑΡΚΕΙΑ[Ι] – 600) 
            ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
       ΧΡ[Ι] ← 0 
       ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 250 
            ΑΝ ΚΛΗΣΕΙΣ[J,1] = ON[I] ΤΟΤΕ 
                 ΧΡ[Ι] ← ΧΡ[Ι] + ΠΟΣΟ[J] 
            ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ∆ΙΑΒΑΣΕ Χ 
  ΚΑΛΕΣΕ ΕΥΡΕΣΗ(ΟΝ, Χ) 
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 10 
       ΓΙΑ J ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ ΒΗΜΑ -1 
            ΑΝ ΧΡ[J-1]<ΧΡ[J] ΤΟΤΕ 
                 TEMP1 ← ΧΡ[J-1] 
                 ΧΡ[J-1] ← ΧΡ[J] 
                 ΧΡ[J] ← TEMP1 
                 TEMP2 ← ΟΝ[J-1] 
                 ΟΝ[J-1] ← ΟΝ[J] 
                 ΟΝ[J] ← TEMP2 
            ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΧΡ[J-1]=ΧΡ[J] ΤΟΤΕ 
                 ΑΝ ΟΝ[J-1]>ΟΝ[J] ΤΟΤΕ 
                      TEMP2 ← ΟΝ[J-1] 
                      ΟΝ[J-1] ← ΟΝ[J] 
                      ΟΝ[J] ← TEMP2 
                 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
            ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΙΑ 1 ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
       ΓΡΑΨΕ ΟΝ[Ι], ΧΡ[Ι] 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΥΡΕΣΗ(ΟΝ, Χ) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, ΘΕΣΗ 
     ΛΟΓΙΚΕΣ: ΒΡΕΘΗΚΕ 
     ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ[10], Χ 
ΑΡΧΗ 
  Ι ← 1 
  ΘΕΣΗ ← 0 
  ΒΡΕΘΗΚΕ ← ΨΕΥ∆ΗΣ 
  ΌΣΟ Ι <= 10 ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΕ=ΨΕΥ∆ΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
       ΑΝ ΟΝ[Ι]=Χ ΤΟΤΕ 
            ΘΕΣΗ ← Ι 
            ΒΡΕΘΗΚΕ ← ΨΕΥ∆ΗΣ 
       ΑΛΛΙΩΣ 
            Ι ← Ι + 1 
       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΑΝ ΒΡΕΘΗΚΕ=ΨΕΥ∆ΗΣ ΤΟΤΕ 
       ΓΡΑΨΕ 'δεν υπάρχει ο υπάλληλος' 
  ΑΛΛΙΩΣ 
       ΓΡΑΨΕ ΧΡ[ΘΕΣΗ] 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
4ο ΘΕΜΑ 

Για την παρακολούθηση των θερµοκρασιών της επικράτειας κατά 
το µήνα Μάιο καταγράφεται κάθε µέρα η θερµοκρασία στις 12:00 
το µεσηµέρι για 20 πόλεις. Να αναπτύξετε πρόγραµµα το οποίο: 

(α) θα διαβάζει τα ονόµατα των 20 πόλεων και τις αντίστοιχες 
θερµοκρασίες για κάθε µία από τις ηµέρες του µήνα και θα 
καταχωρεί τα στοιχεία σε πίνακες. 

(β) θα εµφανίζει για κάθε πόλη το όνοµά της και τη µέγιστη 
θερµοκρασία που καταγράφηκε σε αυτήν, στη διάρκεια του µήνα. 
Ο υπολογισµός της µέγιστης θερµοκρασίας να γίνεται µε τη 
χρήση υποπρογράµµατος που θα κατασκευάσετε για το σκοπό 
αυτό. 

(γ) Θα διαβάζει το όνοµα µιας πόλης και θα εµφανίζει τη µέγιστη 
θερµοκρασία που καταγράφηκε στην πόλη αυτή στη διάρκεια του 
µήνα. Ο υπολογισµός της µέγιστης θερµοκρασίας να γίνεται µε τη 
βοήθεια του υποπρογράµµατος που αναπτύχθηκε στο 
προηγούµενο ερώτηµα. 

ΛΥΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΥ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: pos, i, j 
     ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΘΕΡΜ[20, 31], µέγιστη 
     ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΠΟΛΗ[20], όνοµα_πόλης 
     ΛΟΓΙΚΕΣ: done 
ΑΡΧΗ 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20  ! ερώτηµα α 
     ∆ΙΑΒΑΣΕ ΠΟΛΗ[i] 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 
     ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 31 
            ∆ΙΑΒΑΣΕ ΘΕΡΜ[i, j] 
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20   ! ερώτηµα β 
       µέγιστη  ← Υπολόγισε_max (i, ΘΕΡΜ) 
       ΓΡΑΨΕ ΠΟΛΗ[i], µέγιστη 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ∆ΙΑΒΑΣΕ όνοµα_πόλης ! σειριακή αναζήτηση, ερώτηµα γ 
  done ← ΨΕΥ∆ΗΣ 
  pos ← 0 
  i ← 1 
  ΌΣΟ (i <= 20) ΚΑΙ (done = ΨΕΥ∆ΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
       AN (ΠΟΛΗ[i] = όνοµα_πόλης) TOTE 
            done ← ΑΛΗΘΗΣ 
            pos ← i 
       ΑΛΛΙΩΣ 
            i ← i + 1 
       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΑΝ (done = ΑΛΗΘΗΣ) ΤΟΤΕ 
       µέγιστη  ← Υπολόγισε_max (pos, ΘΕΡΜ) 
       ΓΡΑΨΕ ΠΟΛΗ[pos], µέγιστη 
  ΑΛΛΙΩΣ 
       ΓΡΑΨΕ '∆εν υπάρχει πόλη µε αυτό το όνοµα' 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΥ 
 
 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Υπολόγισε_max (γραµµή, ΠΙΝΑΚΑΣ): ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: j 
     ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ[20, 31], max 
ΑΡΧΗ 
  max ← ΠΙΝΑΚΑΣ[γραµµή, 1] ! εύρεση µεγίστου στη γραµµή 
  ΓΙΑ j ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 31 
       ΑΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ[γραµµή, j] > max) ΤΟΤΕ 
            max ← ΠΙΝΑΚΑΣ[γραµµή, j] 
       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  Υπολόγισε_max ← max 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 
4ο ΘΕΜΑ 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Τουρισµού σχεδιάζουν να προωθήσουν πληροφορίες ιστιοπλοΐας 
για τις αποστάσεις σε ναυτικά µίλια  15 αποµακρυσµένων νησιών 
του Αιγαίου έτσι ώστε να ενισχυθεί ο θαλασσινός τουρισµός. Για 
το έργο αυτό χρειάζεται  µονοδιάστατος πίνακας Ονόµατα 15 
θέσεων που περιέχει τα ονόµατα 15 νησιών καθώς και 
δισδιάστατος τετραγωνικός πίνακας Απόσταση µε 15 γραµµές και 
15 στήλες που περιέχει τις µεταξύ τους αποστάσεις σε ναυτικά 
µίλια ως εξής:  

Στο στοιχείο Απόσταση [5,3] καταχωρείται η απόσταση µεταξύ 
των νησιών που τα ονόµατά τους βρίσκονται στην 5η και την 3η 
θέση του πίνακα Ονόµατα. Για παράδειγµα στον πίνακα του 
σχήµατος που καταχωρούνται οι αποστάσεις για 6 µόνο νησιά, η 
απόσταση µεταξύ της Κιµώλου και της Αστυπάλαιας είναι 88 
ναυτικά µίλια.  

Πίνακες µε τα ονόµατα και τις αποστάσεις για 6 µόνο νησιά του 
Αιγαίου 
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Ονόµατα 
 

Απόσταση 

Φολέγανδρος 
 

- - - - - - 

Ανάφη 
 

43 - - - - - 

Αστυπάλαια 
 

68 31 - - - - 

Σίκινος 
 

9 36 59 - - - 

Κίµωλος 
 

18 64 88 28 - - 

Τήλος 
 

118 79 50 110 137 - 

 

Να υλοποιήσετε πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

(α)  ∆ιαβάζει τα ονόµατα των νησιών και τα αποθηκεύει σε 
µονοδιάστατο πίνακα 

(β)  Εισάγει σε δισδιάστατο πίνακα τις αποστάσεις µεταξύ των 
νησιών ως εξής :  

∆ιαβάζει από το πληκτρολόγιο και τοποθετεί τις αποστάσεις µόνο 
για τις θέσεις του πίνακα που βρίσκονται κάτω της κυρίας 
διαγωνίου ελέγχοντας να είναι θετικοί αριθµοί. 

(γ) Εντοπίζει και εµφανίζει τα ονόµατα των 2 νησιών µε τη 
µικρότερη µεταξύ τους απόσταση  

(δ) Να κατασκευαστεί συνάρτηση η οποία θα δέχεται σαν 
παράµετρο έναν πίνακα[15,15] µε στοιχεία συµπληρωµένα µόνο 
κάτω από την κύρια διαγώνιο και έναν αριθµό από το 1 ως το 15 
που αντιστοιχεί στη θέση ενός νησιού στον πίνακα Ονόµατα. Η 
συνάρτηση θα επιστρέφει το µέσο όρο όλων των στοιχείων του 
πίνακα που βρίσκονται στην ίδια γραµµή καθώς και αυτών που 
βρίσκονται  στην ίδια στήλη µε τον αριθµό που δόθηκε σαν 
παράµετρο και βρίσκονται κάτω από την κύρια διαγώνιο.   

(ε) Θα υπολογίζει και θα εµφανίζει το νησί που έχει τον ελάχιστο 
µέσο όρο αποστάσεων από τα άλλα νησιά έτσι ώστε να 
κατασκευαστεί εκεί ένας σταθµός ανεφοδιασµού. Για τον 
υπολογισµό του µέσου όρου της απόστασης κάποιου νησιού από 
όλα τα άλλα να χρησιµοποιηθεί η συνάρτηση του προηγούµενου 
ερωτήµατος. 

Σηµείωση: Θεωρήστε ότι όλες οι αποστάσεις είναι διαφορετικές 
µεταξύ τους. 

Στην απάντηση η συνάρτηση θα γράφεται µετά το τέλος του 
κυρίως προγράµµατος σύµφωνα µε τους συντακτικούς κανόνες 
της ΓΛΩΣΣΑΣ. 

ΛΥΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΜΑ_4 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: νησί, γραµµή, στήλη, Απ[15, 15], min, i, j 
     ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Ον[15] 
ΑΡΧΗ 
  ΓΙΑ νησί ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15    
       ∆ΙΑΒΑΣΕ Ον[νησί] 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΙΑ γραµµή ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15 
       ΓΙΑ στήλη ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ γραµµή – 1   
            Αρχή_Επανάληψης  
                 ∆ΙΑΒΑΣΕ Απ[γραµµή, στήλη] 
            Μέχρις_ότου Απ[γραµµή, στήλη] > 0 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  i ← 2 
  j ← 1 
  ΓΙΑ γραµµή ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ 15 
       ΓΙΑ στήλη ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ γραµµή – 1   
            ΑΝ Απ[γραµµή, στήλη] < Απ[i ,j] Τότε 
                   i ← γραµµή 
                   j ← στήλη 
            ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΡΑΨΕ Ον[i], Ον[j]  
  min ← Μέσος_Όρος(Απ, 1) 
  θέση ← 1 
  ΓΙΑ νησί ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 15    
       AN Μέσος_Όρος(Απ, νησί) < min ΤΟΤΕ 
             θέση ← νησί 
             min ← Μέσος_Όρος(Απ, νησί) 
       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΡΑΨΕ  Ον[θέση] 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  Μέσος_Όρος(Π, θέση) : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: γραµµή, στήλη, Π[15, 15], θέση, Σ 
ΑΡΧΗ 
  Σ ← 0 
  ΓΙΑ στήλη ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ θέση – 1    
       Σ ← Σ + Π[θέση, στήλη] 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΙΑ γραµµή ΑΠΟ θέση+1 ΜΕΧΡΙ 15    
       Σ ← Σ + Π[γραµµή, θέση] 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  Μέσος_Όρος ← Σ / 14 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 

Φολέγανδρος 
 

- - - - - - 

Ανάφη 
 

43 - - - - - 

Αστυπάλαια 
 

68 31 - - - - 

Σίκινος 
 

9 36 59 - - - 

Κίµωλος 
 

18 64 88 28 - - 

Τήλος 
 

118 79 50 110 137 - 

Στο παραπάνω σχήµα φαίνονται οι αποστάσεις που πρέπει να 
προστεθούν στο Σ για να υπολογιστεί ο µέσος όρος των 
αποστάσεων της Σικίνου από τα υπόλοιπα νησιά, όπου θέση = 4 

 
4ο ΘΕΜΑ 

∆ύο εταιρίες πρόκειται να συγχωνευτούν οπότε πρέπει να 
συγχωνεύσουν το µητρώο υπαλλήλων τους. Η πρώτη εταιρία 
διατηρεί σε έναν πίνακα 50x5 το µητρώο υπαλλήλων της ως 
εξής: στην 1η στήλη επώνυµο, στη 2η όνοµα, στην τρίτη 
διεύθυνση κατοικίας, στην τέταρτη αριθµό δελτίου ταυτότητας 
και στην πέµπτη τηλέφωνο ενώ η δεύτερη εταιρία διατηρεί σε 
έναν πίνακα 30x5 το µητρώο υπαλλήλων της ως εξής: στην 1η 
στήλη επώνυµο, στη 2η όνοµα, στην τρίτη διεύθυνση κατοικίας, 
στην τέταρτη τηλέφωνο και στην πέµπτη αριθµό δελτίου 
ταυτότητας.  

Να αναπτύξετε πρόγραµµα το οποίο:  

Α) να εισάγει σε δυο πίνακες το µητρώο κάθε εταιρίας  

Β) να δηµιουργήσει πίνακα 80x5 µε το ενιαίο µητρώο της νέας 
εταιρίας.  

Γ) να εµφανίζει τα στοιχεία του νέου ενιαίου µητρώου 
αλφαβητικά ως προς τα επώνυµα. 

Να χρησιµοποιήσετε δυο διαδικασίες, µια για την αντιµετάθεση 
δυο στοιχείων (να κληθεί 2 φορές από το πρόγραµµα) και µια για 
συγχώνευση πινάκων. 

ΛΥΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
     ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Α[50,5], Β[30,5], Γ[80,5] 
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι,J,K 
ΑΡΧΗ 
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
       ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
 ∆ΙΑΒΑΣΕ Α[Ι,J] 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
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  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 
       ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 

∆ΙΑΒΑΣΕ Β[Ι,J] 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ! αντιµετάθεση 4ης µε 5η στήλη του Β 
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
 ΚΑΛΕΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗ(Β[Ι,4], B[I,5]) 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ! Συγχώνευση πινάκων 
  ΚΑΛΕΣΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ (Α,Β,Γ) 
  ! ταξινόµηση ενιαίου µητρώου 
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 80 
       ΓΙΑ J ΑΠΟ 80 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 
 ΑΝ Γ[J-1, 1] > Γ[J, 1] TOTE 
      ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
  ΚΑΛΕΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗ(Γ[J-1, K], Γ[J, K]) 
        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_AN 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 80 
       ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
 ΓΡΑΨΕ Γ[Ι,J] 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗ (Χ, Υ) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
     ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: X , Y, TEMP 
ΑΡΧΗ 
  TEMP ← X 
  X ← Y 
  Y ← TEMP 
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ (Α, Β, Γ) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
     ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Α[50,5], Β[30,5], Γ[80,5] 
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι,J 
ΑΡΧΗ 
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
       ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
 Γ[Ι,J] ← Α[Ι,J] 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 
       ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
  Γ[Ι+50, J] ← Β[Ι,J] 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
4ο ΘΕΜΑ 

Να αναπτύξετε προγραµµα το οποίο : 

Α) να τοποθετεί σε δύο µονοδιάστατους πίνακες τα επώνυµα και 
τα εταιρικά τηλέφωνα 10 συνεργατών µιας εταιρίας (θεωρήστε 
ότι δεν υπάρχουν συνωνυµίες). 

Β) να τοποθετεί σε 4 πίνακες τα στοιχεία των κλήσεων των 10 
συνεργατών κατά τη διάρκεια ενός µήνα ως εξής: i) τηλέφωνα 
αποστολέα ii) τον 10ψηφιο αριθµό προορισµού iii) την 
πληροφορία αν πρόκειται για κλήση (1) ή για µήνυµα (0) και iv) 
το χρόνο κλήσης σε δευτερόλεπτα (0 για µήνυµα), σταµατώντας 
την εισαγωγή στοιχείων όταν δοθεί ως κινητό αποστολέα 
(συνεργάτη) το -1. 

Γ) να διαβάζει το επώνυµο ενός υπαλλήλου και να εµφανίζει το 
συνολικό χρόνο κλήσεων του και τον αριθµό των µηνυµάτων  
κατά τη διάρκεια του µήνα. 

∆) να δηµιουργεί νέο πίνακα µε τις συνολικές µηνιαίες χρεώσεις 
των 10 συνεργατών λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: i) χρέωση 
µηνύµατος 0,1 € ii) χρέωση προς κινητό (αριθµός που αρχίζει 
από 6) 0,0015 €/sec  iii) χρέωση προς σταθερό 0,0007 €/sec και 
iv) 8 € πάγιο 

Ε) να εµφανίζει κατά αλφαβητική σειρά τα ονοµατεπώνυµα των 
υπαλλήλων και τις  συνολικές χρεώσεις του µήνα κάθε ενός. 

ΛΥΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
     ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ[10], ΤΗΛ[10], ΤΗΛ_ΣΥΝ[10000], 

                      ΤΗΛ_ΠΡ[10000], ΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΕΜΡ 
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, J, ΠΛ[10000], ΧΡ[10000], ΠΛΗΘΟΣ, ΘΕΣΗ, 
                     ΠΛΗΘΟΣ_ΜΗΝ, ΣΥΝΟΛΟ_ΧΡΟΝΟΥ 
     ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΧΡΕΩΣΗ[10], ΤΕΜΡ1 
     ΛΟΓΙΚΕΣ: ΒΡΕΘΗΚΕ 
ΑΡΧΗ 
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
       ∆ΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[Ι], ΤΗΛ[Ι] 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ! Β ΕΡΩΤΗΜΑ 
  Ι ← 1 
  ∆ΙΑΒΑΣΕ ΤΗΛ_ΣΥΝ[Ι], ΤΗΛ_ΠΡ[Ι], ΠΛ[Ι], ΧΡ[Ι] 
  ΌΣΟ ΤΗΛ_ΣΥΝ[Ι]<> ‘-1’ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
        Ι ← Ι+1 
       ∆ΙΑΒΑΣΕ ΤΗΛ_ΣΥΝ[Ι], ΤΗΛ_ΠΡ[Ι], ΠΛ[Ι], ΧΡ[Ι] 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΠΛΗΘΟΣ ← Ι-1 
  ! Γ ΕΡΩΤΗΜΑ 
  ∆ΙΑΒΑΣΕ ΕΠΩΝΥΜΟ 
  ΒΡΕΘΗΚΕ ← ΨΕΥ∆ΗΣ 
  ΘΕΣΗ ← 0  
  Ι ← 1 
  ΌΣΟ Ι<=10 ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΕ= ΨΕΥ∆ΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
       ΑΝ ΟΝ[Ι]=ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΤΕ 
 ΒΡΕΘΗΚΕ ← ΑΛΗΘΗΣ 
 ΘΕΣΗ ← Ι 
       ΑΛΛΙΩΣ 
 Ι ← Ι+1 
       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΑΝ ΒΡΕΘΗΚΕ=ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ 
       ΣΥΝΟΛΟ_ΧΡΟΝΟΥ ← 0 
       ΠΛΗΘΟΣ_ΜΗΝ ← 0 
       ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΘΟΣ 
 ΑΝ ΤΗΛ[ΘΕΣΗ]=ΤΗΛ_ΣΥΝ[Ι] ΤΟΤΕ 
      ΣΥΝΟΛΟ_ΧΡΟΝΟΥ ← ΣΥΝΟΛΟ_ΧΡΟΝΟΥ +ΧΡ[Ι] 
      ΑΝ ΠΛ[Ι]=0 ΤΟΤΕ 
            ΠΛΗΘΟΣ_ΜΗΝ ← ΠΛΗΘΟΣ_ΜΗΝ + 1 
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
       ΓΡΑΨΕ ΣΥΝΟΛΟ_ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΘΟΣ_ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ! ∆ ΕΡΩΤΗΜΑ 
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
       ΧΡΕΩΣΗ[Ι] ← 8 
       ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΘΟΣ 
 ΑΝ ΠΛ[J] =1 TOTE 
      ΑΝ ΤΗΛ_ΠΡ[J]DIV10^9=6 TOTE 
  ΧΡΕΩΣΗ[Ι] ← ΧΡΕΩΣΗ[Ι]+ΧΡ[J] * 0,0015 
      ΑΛΛΙΩΣ 
  ΧΡΕΩΣΗ[Ι] ← ΧΡΕΩΣΗ[Ι]+ΧΡ[J] * 0,0007 
      ΤΕΛΟΣ_AN 
 ΑΛΛΙΩΣ 
      ΧΡΕΩΣΗ[Ι] ← ΧΡΕΩΣΗ[Ι]+ 0,1 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ! Ε ΕΡΩΤΗΜΑ 
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 10 
       ΓΙΑ J ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 
 ΑΝ ΟΝ[J-1]> ΟΝ[J] TOTE 
      ΤΕΜP ← ON[J-1] 

     ON[J-1] ← ON[J] 
     ON[J] ← TEMP 

       ΤΕΜP ← THΛ[J-1] 
     ΤΗΛ[J-1] ← ΤΗΛ[J] 
     ΤΗΛ[J] ← TEMP 
     ΤΕΜP1 ← ΧΡΕΩΣΗ[J-1] 
     ΧΡΕΩΣΗ[J-1] ← ΧΡΕΩΣΗ[J] 
     ΧΡΕΩΣΗ[J] ← TEMP1    

  ΤΕΛΟΣ_AN 
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
       ΓΡΑΨΕ ΟΝ[Ι], ΧΡΕΩΣΗ[Ι] 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 

☺☺☺☺ !!! ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! ☺☺☺☺ 
 


