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Βαςικϋσ ϋννοιεσ αλγορύθμων – Δομό ακολουθύασ 

Θεωρύα 

Αλγόπιθμορ, ζχκθσλα κε ην βηβιίν, είλαη κηα πεπεξαζκέλε ζεηξά ελεξγεηψλ, απζηεξά 

θαζνξηζκέλσλ θαη εθηειέζηκσλ ζε πεπεξαζκέλν ρξφλν, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο. 

Σα πέληε θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί έλαο αιγφξηζκνο είλαη: 

1. Λα έρεη δεδνκέλα εηζφδνπ πνπ ζα επεμεξγαζηεί (είζνδνο) 

2. Λα πεξηέρεη απιέο εληνιέο (απνηειεζκαηηθφηεηα) 

3. Θάζε εληνιή λα νξίδεηαη ρσξίο ακθηβνιία σο πξνο ηελ εθηέιεζή ηεο, π.ρ. δηαίξεζε κε ην 

κεδέλ (θαζνξηζηηθφηεηα) 

4. Λα νινθιεξψλεηαη κεηά απφ πεπεξαζκέλν αξηζκφ βεκάησλ (πεξαηφηεηα) 
5. Λα επηζηξέθεη ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο (έμνδνο) 

Έλαο αιγφξηζκνο κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί κε: 

 Διεχζεξν θείκελν 

 Γηαγξακκαηηθέο ηερληθέο (δηάγξακκα ξνήο) 

 Φπζηθή γιψζζα θαηά βήκαηα 

 Θσδηθνπνίεζε (πξφγξακκα γξακκέλν ζε ςεπδνγιψζζα είηε ζε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ) 

Γηα ηελ ζπγγξαθή ελφο αιγνξίζκνπ ρξεζηκνπνηνχληαη: 

Μεηαβληηέρ: Πξφθεηηαη γηα έλα γισζζηθφ αληηθείκελν (ην νπνίν κπνξνχκε λα 

ραξαθηεξίζνπκε θαη φλνκα) φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαπαξαζηήζεη έλα ζηνηρείν εηζφδνπ. 

Κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηηο κεηαβιεηέο σο ζέζεηο κλήκεο κε ζπγθεθξηκέλν φλνκα φπνπ 

πεξηέρεηαη κηα ηηκή ε νπνία θαη κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ. Οη 

κεηαβιεηέο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Αξηζκεηηθέο: πνπ απνζεθεχνπλ ηηκέο φπσο 70, -32,5 θ.ν.θ. 

 Αιθαξηζκεηηθέο: πνπ απνζεθεχνπλ ηηκέο φπσο "Ηάζνλαο", " abc " θ.ν.θ. 
 Ινγηθέο κε ηηκή αιεζήο ή ςεπδήο 

Σα νλφκαηα ησλ κεηαβιεηψλ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ πεδά ή θεθαιαία γξάκκαηα, 

αξηζκνχο θαη ην ραξαθηήξα θάησ παύια ( _ ). Σν φλνκα πξέπεη λα μεθηλά απφ ραξαθηήξα θαη 

φρη αξηζκφ ρσξίο θελά. Αλ επηζπκνχκε ηελ χπαξμε δπν ιέμεσλ ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ή θάησ 

παχια π.ρ. Κέγηζηε_Σηκή. Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο φλνκα κεηαβιεηήο θάπνηα 

απφ ηηο δεζκεπκέλεο ιέμεηο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ ή αθφκε θαη ηεο ςεπδνγιψζζαο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ αιγνξίζκνπ 
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Οπζηαζηηθά, ρξεζηκπνπνηνχκε κηα κεηαβιεηή γηα λα απνζεθεχζνπκε ζε απηήλ θάπνηα ηηκή 

(είζνδν δεδνκέλσλ απφ ην ρξήζηε ή ην απνηέιεζκα θάπνηαο έθθξαζεο). Όηαλ ρξεζηκνπνηνχκε 

ηελ κεηαβιεηή επηθαινχκαζηε ηελ ηηκή πνπ απηή πεξηέρεη 

Απνδεθηά νλόκαηα κεηαβιεηώλ: ηηκή1, κέζνο_φξνο, ΚέγηζηεΣηκή, Α10 

Με απνδεθηά νλόκαηα κεηαβιεηώλ: 12a, κέζε ηηκή 

ηαθεπέρ: Πξφθεηηαη γηα πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο πνπ παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ. Θαη απηέο δηαθξίλνληαη ζε αξηζκεηηθέο, αιθαξηζκεηηθέο θαη ινγηθέο. 

Ζ έλλνηα ηεο ζηαζεξάο ζα γίλεη θαιχηεξα αληηιεπηή ζην θεθάιαην 7 

Σελεζηέρ: Πξφθεηηαη γηα ηα γλσζηά ζχκβνια ησλ πξάμεσλ 

 Αξηζκεηηθνί: +, -, *, /, ^ γηα ηελ χςσζε ζε δχλακε π.ρ. ην 82 ζπκβνιίδεηαη κε 8^2. 

Αθφκε ππάξρνπλ θαη νη ηειεζηέο div θαη mod. Ο ηειεζηήο div επηζηξέθεη ην πειίθν ηεο 

δηαίξεζεο δπν αξηζκψλ θαη ην mod ην ππφινηπν αληίζηνηρα. Έηζη, 13 div 3 = 4 ελψ 13 

mod 3 = 1. Ο ηειεζηήο mod ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξέπεη λα 

δηεξεπλεζεί αλ θάπνηνο αξηζκφο είλαη άξηηνο ή πεξηηηφο, δειαδή αλ είλαη πνιιαπιάζην 

ηνπ 2 ή φρη. Έηζη, 4 mod 2 = 0 ελψ 13 mod 2 = 1 

Παξαηεξήζεηο γηα ηνλ ηειεζηή mod : Οη ηειεζηέο δελ παξνπζηάδνληαη επαξθψο ζην 

βηβιην. Απφ ην βηβιίν καζεκαηηθψλ ηεο Β' Ιπθείν (ζειίδα 176), παξαηεξνχκε νηη ζηελ 

πξάμε a mod b, ην b πξέπεη λα είλαη ζεηηθφο αξηζκφο ελψ ην a κπνξεί λα είλαη θαη 

αξλεηηθφ.  

Έηζη: 

2 mod 5 = 2       9 mod 5 = 4  

7 mod 5 = 2      -1 mod 5 = 4  

-3 mod 5 = 2     -7 mod 5 = 4 

 πγθξηηηθνί: >, <, >= , <=, = θαη <> 

 Ινγηθνί: θαη, ή, φρη νη νπνίνη ζπλδένπλ ζπλζήθεο. Σν απνηέιεζκα είλαη πάληα κηα ινγηθή 

ηηκή: αιεζήο ή ςεπδήο 

 Δκθπάζειρ: πλδπαζκνί κεηαβιεηψλ ή ζηαζεξψλ θαη ηειεζηψλ. Σν απνηέιεζκα κηαο 

έθθξαζεο απνδίδεηαη ζε κηα κεηαβιεηή κε εκσώπηζη ηιμήρ π.ρ. ηηκή ← α + β, φπνπ ην 

απνηέιεζκα ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ α θαη β ζα εθρσξεζεί ζηε κεηαβιεηή 

ηηκή (ην βειάθη δείρλεη ηελ ελέξγεηα). Ζ ηειηθή ηηκή κηα εθρψξεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηεξαξρία 

ησλ πξάμεσλ (γλσζηή απφ ηα καζεκαηηθά) θαη ηηο παξελζέζεηο 

Απνδεθηέο εθθξάζεηο: ηηκή ← 5, ηηκή ← "αξθεηά", ηηκή ← α * β, ηηκή ← ηηκή + 3 

Με απνδεθηέο εθθξάζεηο: ηηκή ← 5 + "ρ", ηηκή ← αζ ← 6, α + ηηκή ← 6 

http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_theory2b.htm#syg
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 Γηάγξακκα ξνήο. Έλαο απφ ηνπο δπλαηνχο ηξφπνπο απεηθφληζεο αιγνξίζκσλ είλαη θαη ην 

δηάγξακκα ξνήο. Σα ζχκβνια απηά είλαη: 

 

Γομή ακολοςθίαρ 

Όηαλ γηα ηελ εθηέιεζε ελφο αιγνξίζκνπ απαηηείηαη ζεηξηαθή εθηέιεζε εληνιψλ 

Παξάδεηγκα 1: Αλάγλσζε θαη εθηχπσζε 2 αξηζκψλ. 

Αλγόπιθμορ Παξάδεηγκα_1  

Γιάβαζε α, β      ή    Γεδομένα // α, β //       

άζξνηζκα ← α + β 

Δκηύπυζε άζξνηζκα      ή    Αποηελέζμαηα // άζξνηζκα //       

Σέλορ Παξάδεηγκα_1 

 

ρνιηαζκφο δηαγξάκκαηνο ξνήο:      

-  Οη εληνιέο εθηεινχληαη ζεηξηαθά κε ηε θνξά ησλ βειψλ 

-  Πάληνηε ζα ππάξρεη 1 έιιεηςε γηα αξρή θαη κία γηα ηέινο 

ρνιηαζκφο ςεπδνθψδηθα: 

 Οη εληνιέο εθηεινχληαη ζεηξηαθά φπσο παξαηίζεληαη ζηνλ αιγφξηζκνο   

 ηελ αξρή ηνπ αιγνξίζκνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε είζνδνο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηειεπηαία 

ελέξγεηα είλαη ε έμνδνο – εθηχπσζή ηνπο   

 Πάληνηε μεθηλάκε κε ηε ιέμε Αιγόξηζκνο θαη αθνινπζεί ην φλνκα ηνπ αιγνξίζκνπ. Σν 

φλνκα ελφο αιγνξίζκνπ αθνινπζεί ηνπο ίδηνπο θαλφλεο κε ην φλνκα κηαο κεηαβιεηήο. 

Δπηπιένλ, δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ίδην φλνκα γηα κηα κεηαβιεηή θαη γηα ηνλ 

αιγφξηζκν. Απηέο νη ιέμεηο θαζψο θαη φιεο φζεο είλαη έληνλα γξακκέλεο θαινχληαη 



 5 

δεζμεςμένερ ιέμεηο θαη δελ επηηξέπηαη λα παξνπζηαζηνχλ αιιηψο, νχηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ιάζνο ηξφπν 

 Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηηκήο θάπνηαο κεηαβιεηήο πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρεη 

πξνεγεζεί εθρψξεζε ηηκήο ζε απηή ηε κεηαβιεηή είηε κε εληνιή εθρψξεζεο είηε κε 

είζνδν δεδνκέλσλ απν ην ρξήζηε. Πην πξαθηηθά, δελ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήνπκε κηα 

κεηαβιεηή ζην δεμί ηκήκα κηαο εληνιήο εθρψξεζεο ή ζε κηα εθηχπσζε αλ 

πξνεγνπκέλσο δελ έρεη ιάβεη ηηκή ζηνλ αιγφξηζκν - απσικοποίηζη   

 Ζ πξψηε ή νη πξψηεο εληνιέο πξαγκαηνπνηνχλ είζνδν δεδνκέλσλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη 

κε ηελ εληνιή Δηάβαζε αθνινπζνχκελε απφ ηα νλφκαηα κεηαβιεηψλ ή κε ηελ εληνιή 

Δεδνκέλα (δεο αιγφξηζκν) 

Όηαλ ε εθθψλεζε αλαθέξεη ξεηψο ηελ αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ην ρξήζηε ηφηε 

ρξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή Δηάβαζε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε π.ρ. φηαλ ε εθθψλεζε 

αλαθέξεη «έζησ κεηαβιεηή Λ πνπ πεξηέρεη ην πιήζνο αξηζκψλ», ηφηε κπνξνχκε λα 

εηζάγνπκε ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Λ ζηνλ αιγφξηζκφ καο κε ηελ εληπιή Δεδνκέλα. 

Όκνηα γηα ηελ έμνδν θαη ηηο εληνιέο Εθηύπσζε (γηα απνζηνιή εθηχπσζεο ζηνλ 

εθηππσηή), Εκθάληζε (γηα εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ ζηελ νζφλε) θαη ηεο ηεο εληνιήο 

Απνηειέζκαηα   
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Βαςικϋσ ϋννοιεσ αλγορύθμων – Δομό ακολουθύασ 

Ερωτόςεισ ανϊπτυξησ και κρύςεωσ 

1.  Γψζηε ηνλ νξηζκφ ηνπ αιγφξηζκνπ 

2.  Πεξηγξάςηε ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί έλαο αιγφξηζκνο 

3.  Απφ πνηεο ζθνπηέο κειεηά ηνπο αιγνξίζκνπο ε Πιεξνθνξηθή; 

4.  Κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί έλαο αιγφξηζκνο; Πνηα κεηνλεθηήκαηα 

έρεη ν θαζέλαο; 

5.  Πνηα είλαη ηα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηα δηαγξάκκαηα ξνήο; ρεδηάζηε θαη 

πεξηγξάςηε ηα 

6.  Κε πνηεο εληνιέο μεθηλά θαη ηεξκαηίδεηαη έλαο αιγφξηζκνο; Πψο κπνξνχκε λα 

δηαβάζνπκε θάηη απφ ην πιεθηξνιφγην 

7.  Πψο κπνξνχκε λα γξάςνπκε θάηη ζηελ νζφλε θαη ζηνλ εθηππσηή; 

8. Ση είλαη νη ζηαζεξέο; 

9. Ση είλαη νη κεηαβιεηέο; Πνηά είλαη ηα είδε κεηαβιεηψλ πνπ ππάξρνπλ; 

10.  Σί είλαη ηειεζηέο; Πνηα είδε ππάξρνπλ θαη πνηνη ηειεζηέο αλά είδνο; 

11.   Πνηεο θαηεγνξίεο ηειεζηψλ ππάξρνπλ; Αλαθέξεηε φινπο ηνπο ηειεζηέο αλά θαηεγνξία 

12.   Ση είλαη νη εθθξάζεηο; Ση θάλεη ε εληνιή εθρψξεζεο ηηκήο; 

 

Α1. Ο αιγφξηζκνο είλαη απαξαίηεηνο κφλν γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πιεξνθνξηθήο 

Α2. Ο αιγφξηζκνο απνηειείηαη απφ έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν εληνιψλ 

Α3. Ο αιγφξηζκνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη εληνιέο πνπ δελ είλαη ζαθείο 

Α4. Ζ Πιεξνθνξηθή κειεηά ηνπο αιγνξίζκνπο κφλν απφ ηελ ζθνπηά ησλ γισζζψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ 

Α5. Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ αιγνξίζκσλ κπνξεί λα γίλεη κε ρξήζε ειεχζεξνπ θεηκέλνπ θαη 

θπζηθήο γιψζζαο 

Α6. Σα θπξηφηεξα ζχκβνια ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο είλαη ε έιιεηςε, ν ξφκβνο, ην νξζνγψλην 

θαη ην πιάγην παξαιιειφγξακκν 

Α7. Ζ δνκή ηεο αθνινπζίαο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνιχπινθσλ 

πξνβιεκάησλ 

Α8. Κηα ζηαζεξά κπνξεί λα αιιάμεη ηηκή θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ελφο αιγνξίζκνπ 

Α9. Κηα κεηαβιεηή κπνξεί λα αιιάδεη ηηκή θαη φλνκα θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ελφο 

αιγνξίζκνπ 
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Α10. Κηα κεηαβιεηή κπνξεί λα αιιάδεη ηχπν δεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ελφο 

αιγνξίζκνπ 

Α11. Κηα κεηαβιεηή κπνξεί λα απνζεθεχζεη θαη αιθαξηζκεηηθά δεδνκέλα 

Α12. Πφζν θάλεη ε παξαθάησ πξάμε: 5 mod 2 * 10 

α. 10  β. 5  γ. 0  δ. απξνζδηφξηζην 

Α13. Γεμηά κηαο εληνιέο εθρψξεζεο ηηκήο δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ε ίδηα κεηαβιεηή πνπ 

αξηζηεξά 

Α14. Όια ηα πξνβιήκαηα ιχλνληαη θαη αιγνξηζκηθά 

Α15. Σα ζρφιηα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ελφο αιγνξίζκνπ 

Α16. ε κηα εληνιή εθρψξεζεο δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ζηαζεξψλ 

Α17. Έλαο αιγφξηζκνο επηιχεη κφλν ππνινγηζηηθά πξνβιήκαηα 

Α18. Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ ελφο αιγνξίζκνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηηο 

ζηαζεξέο 

Α19. Ζ ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εληνιψλ ζηε δνκή αθνιoπζίαο είλαη πξνθαζνξηζκέλε 

Α20. ηε δνκή αθνινπζίαο εθηεινχληαη φιεο νη εληνιέο 

Α21. Θάζε αιγφξηζκνο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην ηεο:                                                      

α) επηινγήο      β) αθνινπζίαο      γ) αλάζεζεο      δ) πεξαηφηεηαο 

Α22. Ζ επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ αιγνξίζκσλ κεηαμχ άιισλ 

θαη απφ ηε ζθνπηά: 

α) πιηθνχ   β) ειεχζεξνπ θεηκέλνπ   γ) απνηειεζκαηηθφηεηαο   δ) αλάγλσζεο / εθηχπσζεο 

Α23. Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο ησλ αιγνξίζκσλ είλαη: 

α) ινγηθέο εθθξάζεηο   β) ζεσξεηηθή ηππνπνίεζε   γ) δηαγξακκαηηθέο ηερληθέο   δ) αξηζκεηηθέο 

πξάμεηο 

Α24. Πνηα απφ ηα παξαθάησ απνηεινχλ εληνιέο ηεο ςεπδνγιψζζαο ησλ αιγνξίζκσλ: 

α) A + B = 1   β) A ← B * 5   γ) A + B ← 23   δ) A ← 2 * B ← 12 

Α25. Οη ____________ κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ κφλν δπν ηηκέο: αιεζήο θαη ςεπδήο 

Α26. ην δεμί ηκήκα κηαο εληνιήο εθρψξεζεο πξέπεη λα ππάξρεη ππνρξεσηηθά πξάμε 
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Α27. Σα είδε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε είλαη νη αξηζκεηηθέο, νη αιθαξηζκεηηθέο θαη 

νη ζηαζεξέο 

Α28. Ζ παξάζηαζε: 
             –               

      
 ζε πνηα απφ ηηο παξαθάησ εθρσξήζεηο 

ηηκψλ  αληηζηνηρεί; 

                                                 

α)  f ← 3*(α*α-4*β*β)-5*(α*α*c+β*β*d)/(α*β*c-d*d)        

β)  f ← 3*(α*α-4*β*β)-5*(α*α*c+β*β*d)/α*β*c-d*d 

γ)  f ← (3*(α*α-4*β*β)-5*(α*α*c+β*β*d))/(α*β*c-d*d)      

δ)  f ← (3*(α*α-4*β*β))-(5*(α*α*c+β*β*d))/(α*β*c-d*d) 

Α29. Γηα λα αλαπαξαζηήζνπκε ηα δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ζ’ έλαλ αιγφξηζκν, 

ρξεζηκνπνηνχκε ζηαζεξέο 

Α30. ην δηάγξακκα ξνήο ην ζρήκα ηνπ ξφκβνπ δειψλεη ην ηέινο ελφο αιγνξίζκνπ 

Α31. Ζ εληνιή εθρψξεζεο ηηκήο απνδίδεη ην απνηέιεζκα κηαο έθθξαζεο (παξάζηαζεο) ζε κηα 

κεηαβιεηή 

Α32. ε κηα εληνιή εθρψξεζεο είλαη δπλαηφλ κηα παξάζηαζε ζην δεμηφ κέινο λα πεξηέρεη ηε 

κεηαβιεηή πνπ βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ 

Α33. Λα ζπλδέζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 

Α Σιμή Β Σύπορ Γεδομένυν 

 1. “85” Α) Αιθαξηζκεηηθφο (πκβνινζεηξά) 

 2. 15  

 3. “Φεπδήο”   Β) Αξηζκεηηθφο (αθέξαηνο ή πξαγκαηηθφο) 

 4. Αιεζήο  

 5. “34.2” Γ) Ινγηθφο 

 6. –345.87  

Α34. Σν απνηέιεζκα κηα πξάμεο κπνξεί λα εθρσξεζεί ζε κηα ζηαζεξά 

Α35. Αλ νη κεηαβιεηέο α, β είλαη αξηζκεηηθέο θαη έρνπλ θάπνηα ηηκή, ηφηε νη παξαθάησ εληνιέο 

αληαιιάζζνπλ ηηο ηηκέο ηνπο 

Α ← Α + Β 

Β ← Α - Β  

Α ← Α - Β 
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Α36. Γεζκεπκέλεο ιέμεηο νλνκάδνληαη απηέο πνπ νξίδεη ν πξνγξακκαηηζηήο σο νλνκαζίεο ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

Α37. Ζ εληνιή Υ ← Υ * Υ είλαη έγθπξε 

Α38. ηε δνκή αθνινπζίαο κηα ζπγθεθξηκέλε εληνιή κπνξεί λα εθηειεζηεί πνιιέο θνξέο 

Α39. Ζ είζνδνο ζε έλα αιγνξηζκηθφ πξφβιεκα είλαη έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηα δεδνκέλα ηνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λύζειρ 
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Βαςικϋσ ϋννοιεσ αλγορύθμων – Δομό ακολουθύασ 

Αςκόςεισ ςειρϊ 1 

Άζκηζη 1. Ποιά από ηα κάηυ αλθαπιθμηηικά είναι αποδεκηά υρ ονόμαηα μεηαβληηών 

ζε έναν αλγόπιθμο 

i. Σηκή 
 

ii. Σηκή-1 
 

iii. Σηκή_2 
 

iv. Υαζξηνπζ    

v. Σηκή.δ 
 

vi. η 
 

Άζκηζη 2. Να κπίνεηε για ηην οπθόηηηά ηοςρ ηιρ παπακάηυ ενηολέρ εκσώπηζηρ ηιμήρ 

i. ηηκή ← "αξθεηά" 
 

ii. ηηκή ← ηηκή + 3 
 

iii. α + ηηκή ← 6 
 

iv. ηηκή ← αζ ← 6 
 

v. ηηκή ← α*β+5 
 

vi. ηηκή ← "δ" + 5 
 

vii. ηηκή ← "ηηκή" + 5 
 

viii.  2 * ηηκή ← 6 
 

Άζκηζη 3. Πώρ θα διαηςπυθεί ζε ενηολή εκσώπηζηρ ηιμήρ, η κάθε μία από ηιρ 

παπακάηυ αλγεβπικέρ παπαζηάζειρ 

i. 
   

    

ii. 

 

    

Άζκηζη 4. Ποιο είναι ηο αποηέλεζμα από ηην εκηέλεζη ηυν παπακάηυ ππάξευν 

i. 14 mod 5 – 25 mod 8  
ii.3 * (3 mod 2) + 4 div (5 mod 3)  
iii. 13 mod (27 div 4)  
iv. 2^3 + 3 * (27 mod (25 mod 7))  
v. 13/2 – 3 mod 2 – 3 div 2  
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Άζκηζη 5. Γίνεηαι ο παπακάηυ αλγόπιθμορ. Να παποςζιαζηεί ο πίνακαρ ηιμών και οι 

ηιμέρ πος θα εκηςπυθούν 

Αιγόξηζκνο Πίλαθαο_Σηκώλ2 

  X ← 3 

  Y ← X ^ 3 - 4 

  Z ← Y div X 

  Δθηύπσζε Y, Z, X 

  X ← (X + Z) mod Y 

  Y ← (Y + Z) div X 

  Z ← X * Y - Z ^ 2 

  Δθηύπσζε Y, Z, X 

Σέινο Πίλαθαο_Σηκώλ2 

Άζκηζη 6. Γίνεηαι ηο παπακάηυ διάγπαμμα ποήρ. Να γπαθεί ζε μοπθή τεςδοκώδικα. 

Ποιόρ είναι ο πίνακαρ ηιμών αν από ηο σπήζηη ειζασθούν οι ηιμέρ α=5 και β=-2;   

  

Άζκηζη 7. Λα γξαθεί αιγφξηζκνο ν νπνίνο ζα δηαβάδεη ηξείο αξηζκνχο θαη ζα εθηππψλεη ην 

άζξνηζκα, ην γηλφκελν θαη ην κέζν φξν ηνπο 

Άζκηζη 8. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ ζε δξαρκέο θαη ζα 

ππνινγίδεη θαη ζα εθηππψλεη ην αληίζηνηρν πνζφ ζε επξψ 

Άζκηζη 9. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη κηα γσλία ζε κνίξεο θαη ζα εθηππψλεη 

ηε ηελ ηηκή ηεο ζε αθηίληα (rad). Ηζρχεη πσο κηα πιήξεο γσλία 360 κνηξψλ είλαη 2π αθηίληα 
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Άζκηζη 10. ηελ αιπζίδα θαηαζηεκάησλ MakroX markets νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζηηο 

εηηθέηεο αλαγξάθνληαη ρσξίο ην ΦΠΑ. Λα αλαπηπρζεί ν αιγφξηζκνο πνπ εθηειεί ε ηακεηαθή 

κεραλή πνπ ζα δηαβάδεη ηελ ηηκή πιεξσκήο (ρσξίο ΦΠΑ) θαη ην πνζφ πνπ έδσζε ν πειάηεο θαη 

ζα ππνινγίδεη ην πιεξσηέν πνζφ θαη ηα ξέζηα πνπ δηθαηνχηαη ν πειάηεο (ζπληειεζηήο ΦΠΑ 

18%) 

Άζκηζη 11. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ην φλνκα ελφο καζεηή ηεο Γ' 

Ιπθείνπ, ηνπο βαζκνχο ηνπ ζηα δπν ηεηξάκελα θαζψο θαη ηνλ γξαπηφ ηνπ βαζκφ ζηηο 

παλειιήληεο εμεηάζεηο θαη λα ππνινγίδεη ηνλ βαζκφο πξφζβαζεο ηνπ καζεηή απηνχ ζην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα (εκείσζε: ν βαζκφο πξφζβαζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ πξάμε 70% * 

γξαπηφο βαζκφο θαη 30% * πξνθνξηθφο βαζκφο, φπνπ ν πξνθνξηθφο βαζκφο είλαη ν κέζνο 

φξνο ησλ βαζκψλ ζηα δπν ηεηξάκελα) 

Άζκηζη 12. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο ν νπνίνο ζα δηαβάδεη έλαλ ζεηηθφ αξηζκφ x θαη ζα 

ππνινγίδεη θαη ζα εθηππψλεη ηελ ηηκή ηεο αθφινπζεο ζπλάξηεζεο        

Άζκηζη 13. Ζ εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο CityTel παξέρεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο ινγφηππα 

θαη κεισδίεο γηα ηα θηλεηά ηνπο. Τπάξρνπλ δχν ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο: 

α. Δγγξαθή ζην CityTel club, κε πάγην κεληαίν θφζηνο 1.40 €, θαη επηπιένλ ρξέσζε 0.23 € γηα 

θάζε ινγφηππν ή κεισδία πνπ θαηαβηβάδεηαη ζην θηλεηφ ηνπ ζπλδξνκεηή 

β. Υξέσζε 0,53 € γηα θάζε ινγφηππν ή κεισδία πνπ δεηείηαη 

Λα γξαθεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ην ζχλνιν ησλ ινγφηππσλ θαη κεισδηψλ πνπ θάπνηνο 

ζπλδξνκεηήο θαηαβίβαζε ζην θηλεηφ ηνπ θαη λα εθηππψλεη ηε ρξέσζε θαη κε ηηο δπν παξαπάλσ 

πξνζθνξέο 

Άζκηζη 14. Ζ εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο CityTel απνθάζηζε λα δψζεη δσξεά ζε ηδξχκαηα 

πνζνζηφ 60% επί ησλ εζφδσλ ηεο απφ ηελ απνζηνιή γξαπηψλ κελπκάησλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ 

ηεο ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ην θφζηνο θάζε κελχκαηνο είλαη 0.072 €. Λα αλαπηχμεηε 

αιγφξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη ην πιήζνο ησλ κελπκάησλ πνπ ζηάιζεθαλ ηα Υξηζηνχγελλα θαη λα 

εθηππψλεη ην πνζφ πνπ ζα δνζνχλ ζηα ηδξχκαηα θαη ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο 
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Βαςικϋσ ϋννοιεσ αλγορύθμων – Δομό ακολουθύασ 

Αςκόςεισ ςειρϊ 2 

Άζκηζη 15. Γίλεηαη ν παξαθάησ αιγφξηζκνο. Λα παξνπζηαζηεί ν πίλαθαο ηηκψλ θαη νη ηηκέο 

πνπ ζα εθηππσζνχλ. Λα δεκηνπξγήζεηε θαη ην δηάγξακκα ξνήο 

Αιγόξηζκνο Πίλαθαο_Σηκώλ1 

  θ ← 3 

  ι ← θ + 2 

  κ ← ι ^ (θ - 1) -3 

  θ ← κ div 3 

  Δθηύπσζε θ, ι, κ 

  κ ← ι ^ 3 

  ι ← ι + 2 

  Δθηύπσζε κ, θ, ι 

Σέινο Πίλαθαο_Σηκώλ3 

Άζκηζη 16. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο ν νπνίνο ζα δηαβάδεη έλαλ ζεηηθφ αξηζκφ x θαη ζα 

ππνινγίδεη θαη ζα εθηππψλεη ηελ ηηκή ηεο αθφινπζεο ζπλάξηεζεο

 

Άζκηζη 17. Ο καζεκαηηθφο ηχπνο πνπ ππνινγίδεη ην χςνο ελφο αλζξψπνπ ζε ζρέζε κε ην 

βάξνο είλαη: 'Τςνο = (1.05 * Βάξνο + 50) * 1.2 + 11. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα 

δηαβάδεη ην βάξνο ελφο αλζξψπνπ θαη λα ππνινγίδεη θαη εθηππψλεη ην θπζηνινγηθφ χςνο ηνπ 

Άζκηζη 18. Θάζε εξγαδφκελνο ηεο εηαηξείαο ΥΤΕ πιεξψλεηαη κε εκεξνκίζζην 55 €, ελψ ν 

κηζζφο ηνπ ππφθεηηαη ζε θξαηήζεηο 12%. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ην 

νλνκαηεπψλπκν ελφο εξγαδνκέλνπ ηεο εηαηξεία ΥΤΕ, ηηο εκέξεο πνπ εξγάζηεθε ηνλ πεξαζκέλν 

κήλα θαη λα εθηππψλεη ηηο θαζαξέο απνδνρέο ηνπ θαζψο θαη ην πνζφ ησλ θξαηήζεσλ 

Άζκηζη 19. χκθσλα κε ηελ λέα θνξνινγηθή λνκνζεζία ε θνξνιφγεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

εηαηξεηψλ είλαη 25% επί ησλ εηήζησλ κηθηψλ θεξδψλ. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα 

δηαβάδεη ηα κηθηά θέξδε κηαο εηαηξείαο θαζψο θαη ηα έμνδα θαη λα εθηππψλεη ηα θαζαξά θέξδε 

γηα ηελ ηξέρνπζα ρξνληά 

Άζκηζη 20. Σέζζεξηο θίινη απνθάζηζαλ λα θαηαζέζνπλ απφ θνηλνχ έλα δειηίν ζηνηρήκαηνο. 

Απνθάζηζαλ ηα ελδερφκελα θέξδε λα κνηξαζηνχλ κε βάζε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πιεξσκή 

ηνπ δειηίνπ. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ηα θέξδε πνπ επέθεξε ην δειηίν 

θαζψο θαη ην πνζφ πνπ πιήξσζε θάζε έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο θαη λα εθηππψλεη ην θέξδνο πνπ 

αλαινγεί ζηνλ θαζέλα 
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Άζκηζη 21. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη έλαλ ηξηςήθην αξηζκφ θαη ζα 

επηζηξέθεη ην άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ ηνπ (γηα παξάδεηγκα γηα ηνλ αξηζκφ 523 ζα ηζρχεη 5 + 2 

+ 3 = 10) 

Άζκηζη 22. Κηα κεηαθνξηθή εηαηξεία έρεη αλαιάβεη λα κεηαθέξεη κεραλήκαηα. Σα containers 

ηεο εηαηξείαο έρνπλ ρσξεηηθφηεηα 100, 50, 10, 5 θαη 1 ηεκάρηα. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο 

πνπ ζα δηαβάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ θαη λα εθηππψλεη 

πφζα containers απφ θάζε είδνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

Άζκηζη 23. Σν Δληαίν Ιχθεην Υηιηνκνδίνπ Θνξηλζίαο απνηειείηαη απφ 6 ηκήκαηα γεληθήο 

παηδείαο - δχν γηα θάζε ηάμε. Λα αλαπηπρζεί ν αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ αλά ηκήκα θαη ζα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππψλεη: 

i. Σν πιήζνο ησλ καζεηψλ αλά ηάμε θαη ην πιήζνο ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ. 

ii. Σν πιήζνο ησλ αγνξηψλ θαη ην πιήζνο ησλ θνξηηζηψλ ηνπ ζρνιείνπ 

iii. Σν πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ επί ηνπ ζπλφινπ 

Άζκηζη 24. Ζ εκεξήζηα απνδεκίσζε ελφο εξγαδφκελνπ είλαη 35 €. Σν πνζνζηφ ησλ 

θξαηήζεσλ γηα αζθάιεηα είλαη 11% θαη γηα θφξν 8.5%. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα 

δηαβάδεη ην φλνκα ελφο εξγαδνκέλνπ θαη ηηο εκέξεο απαζρφιεζήο ηνπ γηα ηνλ ηξέρνληα κήλα 

θαη ζα εκθαλίδεη ηηο θαζαξέο απνδνρέο γηα ηνλ εξγαδφκελν απηφ 
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Βαςικϋσ ϋννοιεσ αλγορύθμων – Δομό ακολουθύασ 

Υποδειγματικϊ Λυμϋνεσ Αςκόςεισ 

Άζκηζη 1 - απόλςηη ηιμή 
Λα γξαθεί αιγφξηζκνο πνπ λα δεηά έλαλ αξηζκφ θαη λα ππνινγίδεη ηελ απφιπηε ηηκή ηνπ 
αξηζκνχ 
Απάνηηζη 
Αιγόξηζκνο ΑπόιπηεΣηκή 

Δθηύπσζε "Γώζηε έλαλ αξηζκό" 

Γηάβαζε α 

Αλ α < 0 ηόηε α ← (-1)*α 

Δθηύπσζε "Ζ απόιπηε ηηκή είλαη : ", α 

Σέινο 

 
Άζκηζη 2 
Έλαο παληξεκέλνο ππάιιεινο έρεη έλαλ βαζηθφ κηζζφ. Παίξλεη επηπιένλ 35€ επίδνκα γάκνπ θαη 
20€ επίδνκα γηα θάζε παηδί. Δπί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ έρεη θξαηήζεηο 20% πξνο ην αζθαιηζηηθφ 
ηνπ ηακείν. ην πνζφ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γίλεηαη 
παξαθξάηεζε 11% γηα πξνθαηαβνιή θφξνπ. 
Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ λα ξσηάεη ηνλ βαζηθφ κηζζφ θαη ηνλ αξηζκφ παηδηψλ θαη λα 
εκθαλίδεη ηηο ζπλνιηθέο αθαζάξηζηεο απνδνρέο, ηηο θξαηήζεηο θαη ηέινο ην θαζαξφ πνζφ πνπ ζα 
εηζπξάμεη ν ππάιιεινο. 
Απάνηηζη 
Αιγόξηζκνο Απνδνρέο 

Γηάβαζε κηζζόο, παηδηά  

επίδνκα ← 35 + παηδηά*20 

αθαζάξηζηα ← κηζζόο + επίδνκα 

αζθάιεηα ← κηζζόο* 0.2 

απνδνρέοΠξνΦόξνπ ← αθαζάξηζηα – αζθάιεηα θόξνο ← απνδνρέοΠξνΦόξνπ* 0.11 

θαζαξά ← αθαζάξηζηα - αζθάιεηα - θόξνο 

Δκθάληζε "Αθαζάξηζηνο Μηζζόο : ", αθαζάξηζηα 

Δκθάληζε "Κξαηήζεηο : ", αζθάιεηα + θόξνο 

Δκθάληζε "Καζαξόο κηζζόο : ", θαζαξά 

Σέινο 

 

Άζκηζη 3 - ανηιμεηάθεζη 
Λα δηαβαζηνχλ δχν πξαγκαηηθνί αξηζκνί, νη νπνίνη λα εθρσξεζνχλ ζε δχν κεηαβιεηέο α θαη β. 
ηε ζπλέρεηα λα γίλεη αληαιιαγή ησλ ηηκψλ ηνπο. Λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί ε ελζσκαησκέλε 
εληνιή ηεο ςεπδνγιψζζαο. 
Απάνηηζη 
Αιγόξηζκνο Αληηκεηάζεζε 

Δθηύπσζε "Γώζηε ηνλ 1ν αξηζκό (α) " 

Γηάβαζε α 

Δθηύπσζε "Γώζηε ηνλ 2ν αξηζκό (β) " 

Γηάβαζε β 

πξνζ ← α ! ν α θξαηηέηαη ζε πξνζσξηλή ζέζε κλήκεο 

α ← β ! ηώξα κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηελ ηηκή ηνπ α 

β ← πξνζ ! ην β πξέπεη λα πάξεη ηελ παιηά ηηκή ηνπ α 

Δθηύπσζε "α = ", α 

Δθηύπσζε "β = ", β 

Σέινο 
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Άζκηζη 4 - πόνηοι ζε ζούπεπ μάπκεη 
Έλα ζνχπεξ κάξθεη θάλεη πξνζθνξέο ζηνπο πειάηεο ηνπ αλάινγα κε ηνπο πφληνπο πνπ 
ζπγθεληξψλνπλ ζηηο αγνξέο ηνπο. Γηα θάζε 3€ αγνξψλ ν πειάηεο θεξδίδεη έλαλ πφλην. Λα 
γξαθεί αιγφξηζκνο ζε ςεπδνγιψζζα πνπ λα δηαβάδεη ην πνζφ ησλ αγνξψλ ζε € (κε δχν 
δεθαδηθά) θαη λα ηππψλεη πφζνη πφληνη ηνχ αλαινγνχλ. Παξαδείγκαηα: αλ δψζνπκε 125.25 
καο επηζηξέθεη 41, αλ δψζνπκε 56.23 καο επηζηξέθεη 18, αλ δψζνπκε 2.5 καο επηζηξέθεη 0. 
Απάνηηζη 
Αιγόξηζκνο ΠόληνηνύπεξΜάξθεη 

Δθηύπσζε "Πνην είλαη ην πνζό ησλ αγνξώλ? " 

Γηάβαζε πνζό 

πνζό_αθέξαην ← Α_Μ(πνζό) 

πόληνη ← πνζό_αθέξαην div 3 

Δθηύπσζε "νη πόληνη είλαη ", πόληνη 

Σέινο 

 

Άζκηζη 5 - ζειπιακοί ςπολογιζμοί 
Λα γξαθεί αιγφξηζκνο ζε ςεπδνγιψζζα πνπ λα δηαβάδεη ην εκεξνκίζζην ελφο εξγάηε ζε €, ηηο 
εκέξεο ηνπ κήλα πνπ δνχιεςε θαζψο θαη ηηο ππεξσξίεο ηνπ ζε ψξεο θαη λα ππνινγίδεη ηηο 
αθαζάξηζηεο απνδνρέο ηνπ, ηηο θξαηήζεηο θαη ηέινο ηηο θαζαξέο απνδνρέο ηνπ κήλα. Οη 
ππεξσξίεο πιεξψλνληαη κε ην 20% ηνπ εκεξνκηζζίνπ θαη νη θξαηήζεηο ηνπ είλαη 5% επί ησλ 
ζπλνιηθψλ απνδνρψλ ηνπ. Παξαδείγκαηα: αλ δψζνπκε εκεξνκίζζην 56€, εκέξεο εξγαζίαο 12 
θαη ππεξσξίεο 9 ψξεο, πξέπεη λα καο επηζηξέςεη:  
αθαζάξηζηεο απνδνρέο = 772,8€ , θξαηήζεηο = 38,64€ , θαζαξέο απνδνρέο = 734,16€ 
Απάνηηζη 
Αιγόξηζκνο ΚαζαξέοΑπνδνρέο 

Δθηύπσζε "Πνην είλαη ην εκεξνκίζζην ? " 

Γηάβαζε εκεξνκίζζην 

Δθηύπσζε "Πόζεο ήκεξεο εξγαζίαο κέζα ζηνλ κήλα ? " 

Γηάβαζε εκέξεο 

Δθηύπσζε "Πόζεο ππεξσξίεο (ώξεο) ; " 

Γηάβαζε ππεξσξίεο 

αθαζάξηζηα ← (εκέξεο + ππεξσξίεο*0.2) * εκεξνκίζζην 

θξαηήζεηο ← 0.05*αθαζάξηζηα 

θαζαξά ← αθαζάξηζηα - θξαηήζεηο 

Δθηύπσζε "Οη αθαζάξηζηεο απνδνρέο είλαη : ", αθαζάξηζηα 

Δθηύπσζε "Οη θξαηήζεηο είλαη : ", θξαηήζεηο 

Δθηύπσζε "Οη θαζαξέο απνδνρέο είλαη : ", θαζαξά 

Σέινο 

 

Άζκηζη 6 - ζηπογγςλοποίηζη ζηο 100 
Λα γξαθεί αιγφξηζκνο ζε ςεπδνγιψζζα πνπ λα δηαβάδεη έλαλ αθέξαην αξηζκφ θαη λα ηνλ 
ζηξνγγπινπνηεί ζηα δχν ηειεπηαία ςεθία ηνπ. Γηα παξάδεηγκα: αλ δψζνπκε 15732 καο δίλεη 
15700 , αλ δψζνπκε 15784 καο δίλεη 15800 , αλ δψζνπκε 60 καο δίλεη 100 , αλ δψζνπκε 530 
καο δίλεη 500 , αλ δψζνπκε 17 καο δίλεη 0. 
Απάνηηζη 
Αιγόξηζκνο ηξνγγπινπνηεζεην100 

Δκθάληζε "Γώζηε έλαλ αθέξαην : " 

Γηάβαζε αθεξ 

αθεξ ← αθεξ + 50 ! πξνζζέηνπκε 50 γηα ηελ ζηξνγγπινπνίεζε 

πξαγκ ← αθεξ / 100 ! κεηαθηλνύκε ηελ ππνδηαζηνιή 2 ζέζεηο αξηζηεξά 

αθεξ ← Α_Μ(πξαγκ) ! θόβνπκε ηα δεθαδηθά 

αθεξ ← αθεξ*100 ! μαλαγπξλάκε ηελ ππνδηαζηνιή ζηελ ζέζε ηεο 

Δκθάληζε αθεξ 

Σέινο 
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Βαςικϋσ ϋννοιεσ αλγορύθμων - Δομό επιλογόσ 

Θεωρύα 

Πνιιέο θνξέο γηα λα ιπζεί έλα πξφβιεκα πξέπεη λα ειεγρζεί αλ ηζρχεη θάπνηα ζπλζήθε 

Παξάδεηγκα: Λα δηαβαζηεί έλαο αξηζκφο θαη λα επηζηξαθεί ε απφιπηε ηηκή ηνπ 

Ο εηζαγφκελνο αξηζκφο ειέγρεηαη αλ είλαη ζεηηθφο ή αξλεηηθφο. ηελ πξψηε πεξίπησζε δελ 

ρξεηάδεηαη λα γίλεη θακηά ελέξγεηα, ελψ ζηε δεχηεξε πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηεί ν αξηζκφο κε 

ην –1 ψζηε λα γίλεη ζεηηθφο 

Αλγόπιθμορ Παξάδεηγκα 

   Γιάβαζε αξηζκφο 

   Αν αξηζκφο < 0 ηόηε 

      αξηζκφο ← αξηζκφο * (-1)            

   Σέλορ_Αν 

   Δκηύπυζε αξηζκφο 

Σέλορ Παξάδεηγκα 

 

ρνιηαζκφο δηαγξάκκαηνο ξνήο: Ο ξφκβνο (έιεγρνο ζπλζήθεο) ειέγρεη ζπλζήθεο θαη έρεη δπν 

εμφδνπο (κηα ζεηηθή θαη κηα αξλεηηθή ζηελ εξψηεζε) 

ρνιηαζκφο ςεπδνθψδηθα: 

   Ζ εληνιή αξηζκφο ← αξηζκφο * (-1), δελ είλαη καζεκαηηθή έθθξαζε αιιά εληνιή 

εθρψξεζεο. Δπηηξέπεηαη ινηπφλ, ε παξνπζία ηεο ίδηαο κεηαβιεηήο αξηζηεξά θαη δεμηά 

ηνπ ←. Έηζη, πνιιαπιαζηάδεηαη ην πεξερφκελν ηεο κεηαβιεηήο αξηζκφο κε ην –1 θαη ην 

απνηέιεζκα θαηαρσξείηαη εθ λένπ ζηε κεηαβιεηή αξηζκφο 

   Ζ γεληθή ζχληαμε ηεο δνκήο επηινγήο είλαη: 

Αν ζπλζήθε ηόηε 

      Δληνιή1 

      … 

      ΕληνιήN 

Σέλορ_αν 
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Παξάδεηγκα: Λα δηαβαζηεί έλαο αξηζκφο θαη λα εθηππσζεί ν αληίζηξνθφο ηνπ αξηζκφο 

Αλγόπιθμορ Παξάδεηγκα 

   Γιάβαζε αξηζκφο 

   Αν αξηζκφο <> 0 ηόηε 

      αξηζκφο ← 1 / αξηζκφο            

   Σέλορ_Αν 

   Δκηύπυζε αξηζκφο 

Σέλορ Παξάδεηγκα 

 

Γομή ύνθεηηρ επιλογήρ 

 

Ζ δνκή ζχλζεηεο επηινγήο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκνχκε λα εθηειέζνπκε 

ελαιιαθηηθά δπν νκάδεο εληνιψλ. Θξηηήξην γηα ην πνην ζεη εληνιψλ ζα εθηειεζηεί απνηειεί 

θάπνηα ζπλζήθε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπλζήθε ηζρχεη ζα εθηειεζηεί ε πξψηε νκάδα εληνιψλ 

δηαθνξεηηθά ζα εθηειεζηεί ε δεχηεξε 

Παξάδεηγκα: Λα δηαβαζηνχλ δχν αξηζκνί θαη λα εθηππσζεί ν κεγαιχηεξνο απφ ηνπο δπν  

Αλγόπιθμορ Παξάδεηγκα   

   Γιάβαζε αξηζκφο1, 

αξηζκφο2 

   Αν αξηζκφο1 < 

αξηζκφο2 ηόηε 

        αξηζκφο ← αξηζκφο2 

   Αλλιώρ 

        αξηζκφο ← αξηζκφο1 

   Σέλορ_Αν 

   Δκηύπυζε αξηζκφο 

Σέλορ Παξάδεηγκα 
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Παξάδεηγκα: Λα δηαβαζηεί αξηζκφο θαη λα εθηππσζεί αληίζηνηρν κήλπκα γηα ην αλ είλαη άξηηνο 

ή πεξηηηφο 

Αλγόπιθμορ Παξάδεηγκα_5           

   

   Γιάβαζε αξηζκφο 

   Αν αξηζκφο mod 2 = 0 ηόηε 

       Δκηύπυζε "Άξηηνο" 

   Αλλιώρ 

       Δκηύπυζε "Πεξηηηφο" 

   Σέλορ_Αν 

Σέλορ Παξάδεηγκα_5 

 

 

Γομή πολλαπλήρ επιλογήρ 

Θάπνηα πξνβιήκαηα απαηηνχλ ηελ επηινγή κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ απφ δπν πεξηπηψζεηο 

Παξάδεηγκα: Λα δηαβαζηεί ν κέζνο φξνο ελφο καζεηή θαη λα εθηππσζεί ραξαθηεξηζκφο ηνπ 

Αλγόπιθμορ Παξάδεηγκα 

   Γιάβαζε βαζκφο 

 

    Αν βαζκφο < 9,5 ηόηε 

        Δκηύπυζε "Απνξξίπηεηαη" 

   Αλλιώρ_Αν βαζκφο < 16 ηόηε 

        Δκηύπυζε "Θαιψο" 

   Αλλιώρ_Αν βαζκφο < 18 ηόηε 

        Δκηύπυζε "Ιίαλ θαιψο" 

   Αλλιώρ_Αν βαζκφο < 20 ηόηε 

        Δκηύπυζε "Άξηζηα" 

   Αλλιώρ 

        Δκηύπυζε "Ιάζνο δεδνκέλν" 

   Σέλορ_Αν 

Σέλορ Παξάδεηγκα 

     

Αλγόπιθμορ Παξάδεηγκα 

   Γιάβαζε βαζκφο 

   Δπίλεξε βαζκφο 

      Πεπίπηυζη < 9,5 

           Δκηύπυζε "Απνξξίπηεηαη" 

      Πεπίπηυζη < 16 

            Δκηύπυζε "Θαιψο" 

      Πεπίπηυζη < 18 

            Δκηύπυζε "Ιίαλ θαιψο" 

      Πεπίπηυζη < 20 

            Δκηύπυζε "Άξηζηα" 

      Πεπίπηυζη Αλλιώρ 

            Δκηύπυζε "Ιάζνο δεδνκέλν" 

   Σέλορ_Δπιλογών 

Σέλορ Παξάδεηγκα 
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ρνιηαζκφο: 

 Μια απο ηιρ πεπιπηώζειρ ηεο δνκήο επηινγήο εθηεινχληαη ζε θάζε πεξίπησζε 

 ηε δνκή Δπίλεξε αλ δελ ηθαθνπνηείηαη θακία πεξίπησζε ηφηε εθηειείηαη ην  Πεπίπηυζη 

Αλλιώρ 

 Σα ζχκβνια ' θαη " ρξεζηκνπνηνχληαη ηζνδχλακα 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ειεγρζνχλ πεξηιακβάλνπκε θαη απηήλ ηελ ιαλζαζκέλε 

εηζαγσγήο δεδνκέλσλ 

 Σα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ θαη κε πνιιέο δνκέο ζχλζεηεο επηινγήο 

 

Δμθυλεςμένερ Γομέρ 

ηελ πινπνίεζε ελφο αιγνξίζκνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηνχκε θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ 

δνκέο σο ηκήκα εληνιψλ ζε άιιεο 

Παξάδεηγκα: Λα δηαβαζηνχλ ηα έηε ππεξεζίαο θαη ν κηζζφο ελφο ππαιιήινπ θαη λα εθηππσζεί 

ην κπφλνπο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

Έηη σπηρεζίας Μιζθός Μπόνοσς 

< 10   – 

> 10 
< 300.000 10 % 

> 300.000 12 % 
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Αλγόπιθμορ Παξάδεηγκα 

   Γιάβαζε έηε_ππεξεζίαο, κηζζφο 

   Αν έηε_ππεξεζίαο < 10 ηόηε 

       κπφλνπο ←  0 

   Αλλιώρ 

       Αν κηζζφο < 300000 ηόηε 

              κπφλνπο ←  0,1 * κηζζφο     

       Αλλιώρ 

              κπφλνπο ←   0,12 

* κηζζφο              

       Σέλορ_Αν 

   Σέλορ_Αν 

   Δκηύπυζε κπφλνπο 

Σέλορ Παξάδεηγκα 

 

Παξαηεξήζεηο: ην παξαπάλσ πξφβιεκα νη δπν δνκέο επηινγήο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπγρσλεπηνχλ ζε κηα, ηεο νπνίαο ε ζπλζήθε πεξηέρεη θαη ηηο δπν παξαπάλσ ζπλζήθεο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπγθξηηηθνί ηειεζηέο 

Πρόηαζη Α Πρόηαζη Β  Α ή Β Α και Β ότι Α 

Αληθής Αληθής Αληθής Αληθής Ψεσδής 

Αληθής Ψεσδής Αληθής Ψεσδής Ψεσδής 

Ψεσδής Αληθής Αληθής Ψεσδής Αληθής 

Ψεσδής Ψεσδής Ψεσδής Ψεσδής Αληθής 

ρνιηαζκφο πίλαθα: 

   Ζ πξφηαζε Α ή Β είλαη αιεζήο φηαλ θάπνηα απφ ηηο δχν ή θαη νη δπν είλαη αιεζείο 

   Ζ πξφηαζε Α θαη Β είλαη αιεζήο φηαλ θαη νη δπν πξνηάζεηο Α, Β είλαη αιεζείο 

   Ζ πξφηαζε φρη Α είλαη αιεζήο φηαλ θαη ε πξφηαζε Α είλαη ςεπδήο 

 Ζ ηεξαξρία ησλ πξάμεσλ ησλ ινγηθψλ ηειεζηψλ είλαη: φρη, θαη, ή 
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Έηζη, αο ππνζέζνπκε φηη:             Α=8, Β=2 

 
(Α>=7) θαη (Β=1) 

 Φεςδήρ 
  Φεπδήο   Φεπδήο 

          

 
Α <20 ή Β<>4 

αληθήρ 
  αιεζήο   Φεπδήο 

          

 
Α > Β θαη Β <> 6 

 αληθήρ 
  αιεζήο   αιεζήο 

          

 
  φρη Β < 6 

 τεςδήρ 
      αιεζήο 

          

 
Α mod 2 = 0 ή Β mod 2 = 1 

αληθήρ 
  αιεζήο   Φεπδήο 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ν αιγφξηζκφο ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο ηξνπνπνηείηαη σο 

εμήο: 

Αλγόπιθμορ Παξάδεηγκα_ελαιιαθηηθφο 

   Γιάβαζε έηε_ππεξεζίαο, κηζζφο 

   Αν έηε_ππεξεζίαο < 10 ηόηε 

         κπφλνπο ←  0 

   Σέλορ_Αν 

   Αν (έηε_ππεξεζίαο > 10) και (κηζζφο < 300000) ηόηε 

         κπφλνπο ←  0,1 * κηζζφο 

   Σέλορ_Αν 

   Αν (έηε_ππεξεζίαο > 10) και (κηζζφο > 300000) ηόηε 

         κπφλνπο ←  0,12 * κηζζφο 

   Σέλορ_Αν 

   Δκηύπυζε κπφλνπο 

Σέλορ Παξάδεηγκα_ελαιιαθηηθφο 
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Βαςικϋσ ϋννοιεσ αλγορύθμων - Δομό επιλογόσ  
Ερωτόςεισ ανϊπτυξησ και κρύςεωσ 

1.  Γξάςηε ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεο εληνιήο ΑΝ 

2.  Κε πνηνπο δχν ηξφπνπο κπνξνχκε λα ιάβνπκε πνιιέο δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο ζε έλαλ 

αιγφξηζκν; 

3.  Πεξηγξάςηε ηνπο ινγηθνχο ηειεζηέο ή, και, όσι 

Β1. Υξεζηκνπνηνχκε ηε δνκή επηινγήο φηαλ ζέινπκε κηα νκάδα εληνιψλ λα εθηειεζηεί 

πνιιέο θνξέο 

Β2. Ζ ζχδεπμε δχν ινγηθψλ ζπλζεθψλ είλαη ςεπδήο φηαλ κφλν κία απφ ηηο δχν ινγηθέο 

ζπλζήθεο είλαη αιεζήο 

Β3. Κηα δνκή επηινγήο κπνξεί λα εθηειεζηεί πνιιέο θνξέο 

Β4. Ζ δνκή ηεο επηινγήο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη κία ζπγθεθξηκέλε 

ζεηξά βεκάησλ γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο 

Β5. Όηαλ ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη απφθαζε κε βάζε θάπνην θξηηήξην, ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ε 

δνκή ηεο επηινγήο 

Β6. Ζ δνκή ηεο επηινγήο πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν θάπνηαο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα έρεη 

δχν ηηκέο (Αιεζήο ή Φεπδήο) 

Β7. Οη δηαδηθαζίεο ησλ πνιιαπιψλ επηινγψλ εθαξκφδνληαη ζηα πξνβιήκαηα φπνπ 

εθηεινχληαη θάπνηεο εληνιέο αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ παίξλεη κία κεηαβιεηή 

Β8. Κία εληνιή «Αλ…ηφηε» δελ κπνξεί λα πεξηιεθζεί ζηα φξηα θάπνηαο άιιεο εληνιήο 

"Αλ…ηφηε" 

Β9. Κε ηελ εληνιή "Αν Υ div 2 = 0 " ειέγρνπκε αλ ν Υ είλαη άξηηνο 

Β10. Κία εληνιή «Αλ…ηφηε» πεξηιακβάλεη θάπνηα: α) ζπλζήθε   β) αθνινπζία   γ) 

αλάζεζε   δ) επαλάιεςε 

Β11. Κε ηελ εξψηεζε "Αν (Α mod 2=0)", ελλννχκε ελ γέλεη, φηη επηζπκνχκε λα 

εμεηάζνπκε αλ 

α) o Α είλαη πεξηηηφο  β) ν Α είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 2  γ) ν Α ηζνχηαη κε 2  δ) ν Α δηαηξείηαη 

αθξηβψο κε ην 2 

Β12. Ζ ινγηθή πξφηαζε "Υ ̂  2 >= 0" είλαη πάληνηε αιεζήο 
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Β13. ηε δνκή απιήο επηινγήο ε νκάδα εληνιψλ εληφο ηεο δνκήο εθηειείηαη φηαλ ε 

ζπλζήθε είλαη αιεζήο 

Β14. ηελ πνιιαπιή επηινγή θάζε πεξίπησζε αληηζηνηρεί ζε δηαθνξεηηθή ηηκή ηεο 

ζπλζήθεο 

Β15. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ αξηζκψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε δνκή 

επηινγήο 

Β16. ηε δνκή επηινγήο ππάξρεη πεξίπησζε θάπνηεο εληνιέο λα κελ εθηειεζηνχλ πνηέ 

Β17. Θάζε εληνιή Αλ πεξηέρεη Αιιηψο 

Β18. Θάζε εληνιή πνιιαπιήο επηινγήο κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί απφ πνιιά απιά Αλ 

Β19. ηελ δνκή Δπίιεμε εθηειείηαη πάληα ην "Πεξίπησζε Αιιηψο" 

Β20. Όηαλ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θάπνηεο εληνιέο ππφ θάπνηα ζπλζήθε ρξεζηκνπνηείηαη ε 

δνκή αθνιoπζίαο 

Β21. Κηα δνκή επηινγήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κφλν εληνιέο εθρψξεζεο ηηκήο 

Β22. ε κηα έθθξαζε εθηεινχληαη πξψηα νη ζπγθξηηηθνί ηειεζηέο θαη ζηε ζπλέρεηα νη 

αξηζκεηηθνί 

Β23. Αλ κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θάησζη ηκήκαηνο αιγνξίζκνπ: 

Αν (x mod y < x div y) ηόηε 

        a ← 0 

        b ← 0 

Αλλιώρ 

        a ← x div y 

        b ← x mod y 

Σέλορ_αν 

ην a = 0 θαη ην b = 3,ηη ηηκέο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηα x θαη y;   α) x=7, y=2   β) x=4, 

y=3   γ) x=3, y=5   δ) x=9, y=3 

Λύζειρ 
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Βαςικϋσ ϋννοιεσ αλγορύθμων - Δομό επιλογόσ  
Μεθοδολογικό προςϋγγιςη 

Άζκηζη . ην θξαηίδην ηεο Σελενχπνιεο ε αλεμάξηεηε Αξρή Σειεπηθνηλσληψλ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηηο εηαηξείεο ηειεθσλίαο απνθάζηζε πσο φινη νη ηειεθσληθνί αξηζκνί ζα 

είλαη δεκατήθιοι θαη ζα ππαθνχνπλ ζηνπο παξαθάησ θαλφλεο: 

Γύο πρώηα 

       υηθία αριθμού       

Τρίηο 

    υηθία αριθμού     

  Δηαιρεία ποσ διατειρίζεηαι   

ηοσς αριθμούς 

69 

κινητή τηλεφωνία 

4 City U 

5 CityTel telephony 

9 TEVERLAS 

21 

ςταθερή τηλεφωνία 
0   Τηλεπικοινωνίες Τενεούπολης  

1 Vodo City 

Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη έλαλ δεθαςήθην αξηζκφ θαη ζα εθηππψλεη ην φλνκα 

ηεο εηαηξείαο πνπ ηνλ δηαρεηξίδεηαη 

Λύζη 

Αθνχ δηαβάζνπκε θαη θαηαλνήζνπκε ην πξφβιεκα, ε αξρηθή ζθέςε πξέπεη λα είλαη: "Πψο ζα 

αληηκεηψπηδα ην πξφβιεκα σο αξηζκεηηθφ;" 

Αο ππνζέζνπκε φηη καο δίλεηαη ν αξηζκφο 6941111111, παξαηεξνχκε φηη ηα πξψηα δπν ςεθία 

ηνπ αξηζκνχ είλαη 69, επνκέλσο ν αξηζκφο αληηζηνηρεί ζε θηλεηφ  ηειέθσλν. ηε ζπλέρεηα 

παξαηεξνχκε ην ηξίην ςεθίν ηνπ αξηζκνχ πνπ είλαη ν αξηζκφο 4, επνκέλσο ν αξηζκφο απηφο 

αληηζηνηρεί ζε ζπλδξνκεηή ηεο εηαηξείαο City U. 

Σν δεχηεξν βήκα είλαη ε απνηχπσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ζε βήκαηα αιγνξίζκνπ.  

i. Πψο ζα δηαζπαζηεί ν αξηζκφο πνπ δίλεηαη σο είζνδνο; 

ii. Πξέπεη λα έρεη δηαζθαιηζηεί φηη είλαη δεθαςήθηνο ή φρη; Αλ λαη, πψο ζα γίλεη απηφ; 

iii. Πψο ζα απνκνλσζεί ην ηξίην ςεθίν; 

iv. Πφζεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ; 

v. Πξέπεη λα ειέγρσ θαη ελδερφκελεο πεξηπηψζεηο ιάζνπο; 

Όια απηά ηα εξσηήκαηα πξέπεη λα απαληεζνχλ κε βάζε ηελ κεζνδνινγία θαη ηα εξγαιεία πνπ 

έρνπκε γηα ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ θαη ηελ παξφκνηα εκπεηξία καο ζε παξφκνηεο αζθήζεηο. 

http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_method_22.htm
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i. Ο αξηζκφο ζα δηαζπαζηεί κε ηελ 

θαηάιιειε ρξήζε ησλ αξηζκεηηθψλ 

ηειεζηψλ diλ θαη mod.  

ii. Πξέπεη λα ειέγμνπκε ην δεδνκέλν 

εηζφδνπ δηφηη αλ δελ είλαη 

δεθαςήθηνο, ν αιγφξηζκνο δελ ζα 

δνπιέςεη ζσζηά – πξέπεη λα 

ππάξρνπλ 10 ςεθία. Ο έιεγρνο ζα 

γίλεη κε ηε ρξήζε απιήο δνκήο 

επηινγήο. 

iii. Γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ ηξίηνπ 

ςεθίνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ίδηα 

πξνζέγγηζε κε ην εξψηεκα i. 

 

iv. Θαη’ αξράο κπνξεί λα έρεη δνζεί (δεθαςήθηνο) αξηζκφο ηειεθψλνπ ή φρη. ηε ζπλέρεηα, 

ειέγρνληαο ηα δπν ςεθία ηνπ αξηζκνχ ππάξρνπλ δπν πεξηπηψζεηο: λα αληηζηνηρεί ζε θηλεηφ 

(69) ή ζηαζεξφ (21) ηειέθσλν, ππάξρεη φκσο θαη ε πεξίπησζε λα κελ έρεη θάπνηα απφ ηηο 

δπν ηηκέο. Αλ ν αξηζκφο αληηζηνηρεί ζε θηλεηφ ηειέθσλν, ηφηε ππάξρνπλ 3 ππν-πεξηπηψζεηο 

γηα ηηο ηηκέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ην ηξίην ςεθίν κε ηζάξηζκεο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

Όκνηα, αλ ν αξηζκφο αληηζηνηρεί ζε ζηαζεξφ ηειέθσλν, ηφηε ππάξρνπλ 2 ππν-πεξηπηψζεηο γηα 

ηηο ηηκέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ην ηξίην ςεθίν κε ηζάξηζκεο εηαηξείεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. 

v. Δθηφο απφ ηνλ έιεγρν γηα δεθαςήθην αξηζκφ, πξέπεη λα ειέγρσ θαη ελδερφκελν ιάζνο ζε 

θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαζψο κπνξεί ηα πξψηα δπν ςεθία λα κελ έρνπλ 

θακία εθ ησλ ηηκψλ 69 ή 21. Αθφκε κπνξεί ην ηξίην ςεθία λα κελ έρεη θακία εθ ησλ ηηκψλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ πίλαθα ηεο εθθψλεζεο. 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε δνκέο πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ζα έρνπκε ηξία επίπεδα ειέγρνπ κε εκθσιεπκέλεο δνκέο. Αξρηθά, αλ ν αξηζκφο 

είλαη θηλεηφ ή ζηαζεξφ ηειέθσλν ή έρεη εηζαρζεί ιάζνο αξηζκφο. Σν ηξίην επίπεδν ειέγρνπ 

ειέγρεη ζε πνηα εηαηξεία αληηζηνηρεί ν αξηζκφο ηειεθσλίαο. 

Κηα άιιε πξνζέγγηζε είλαη λα ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή επηινγήο κε ζχλζεηεο ζπλζήθεο π.ρ.  

Αλ πξψηα ςεθία = 69 θαη ηξίην_ςεθίν = 4 ηφηε  

σζηφζν κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ζα δηεξεπλεζνχλ ζσζηά νη πεξηπηψζεηο ιάζνπο θαη ζα απμεζεί 

ε πνιππινθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο ρσξίο ιφγν. 

Αθνχ δηαηππσζεί ν αιγφξηζκνο πξέπεη πάληα λα "εθηειείηαη" κε θαηάιιεια αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα δηεξεπλψληαο φιεο ηηο δνκέο επηινγήο, ψζηε λα δηαπηζησζεί φηη αληαπνθξίλεηαη 

ζσζηά ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 
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Ακολοςθεί ο αλγόπιθμορ : 

Αιγόξηζκνο Σειεπηθνηλσλίεο 

  Γηάβαζε ηειέθσλν 

  Αλ (ηειέθσλν >= 1000000000) θαη (ηειέθσλν <= 9999999999) ηόηε 

    πξώηα_ςεθία ← ηειέθσλν div 10^8   !  απνκνλώλνπκε ηα 2 πξώηα ςεθία ηνπ 

αξηζκνύ 

    ππόινηπν ← ηειέθσλν mod 10^8      !  απνκνλώλνπκε ηα ππόινηπα ςεθία ηνπ 

αξηζκνύ 

    ηξίην_ςεθίν ← ππόινηπν div 10^7   !  απνκνλώλνπκε ην 3ν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ 

    Αλ πξώηα_ςεθία = 69 ηόηε 

      Αλ ηξίην_ςεθίν = 4 ηόηε 

        Δθηύπσζε "City U" 

      Αιιηώο_αλ ηξίην_ςεθίν = 5 ηόηε 

        Δθηύπσζε "CityTel telephony" 

      Αιιηώο_αλ ηξίην_ςεθίν = 9 ηόηε 

        Δθηύπσζε "TEVERLAS" 

      Αιιηώο 

        Δθηύπσζε "Ο αξηζκόο πνπ δόζεθε δελ αληηζηνηρεί ζε θηλεηό ηειέθσλν" 

      Σέινο_Αλ 

    Αιιηώο_αλ πξώηα_ςεθία = 21 ηόηε 

      Αλ ηξίην_ςεθίν = 0 ηόηε 

        Δθηύπσζε "Σειεπηθνηλσλίεο Σελενύπνιεο" 

      Αιιηώο_αλ ηξίην_ςεθίν = 5 ηόηε 

        Δθηύπσζε "Vodo City" 

      Αιιηώο 

        Δθηύπσζε "Ο αξηζκόο πνπ δόζεθε δελ αληηζηνηρεί ζε ζηαζεξό ηειέθσλν" 

      Σέινο_Αλ 

    Αιιηώο 

      Δθηύπσζε "Ο αξηζκόο πνπ δόζεθε δελ αληηζηνηρεί ζε ηειέθσλν" 

    Σέινο_Αλ 

  Αιιηώο 

    Δθηύπσζε "Γελ δώζαηε 10ςήθην αξηζκό" 

  Σέινο_Αλ 

Σέινο Σειεπηθνηλσλίεο 
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Βαςικϋσ ϋννοιεσ αλγορύθμων – Δομό επιλογόσ 

Αςκόςεισ ςειρϊ 1 

Άζκηζη 1. Λα ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηηο ηηκέο αιεζήο - ςεπδήο 

  α    β    γ  
  (α mod 2 = 0) ή 

(β <= 3)  
  (α <= β) και 

(β >= γ)  

  όσι (α > β) ή (γ 

>=2)  
  (γ >= α) και (β 

div 2 = 1)  

  2   -1   0          

 -3   1   -4         

Άζκηζη 2. Γίλεηαη ν παξαθάησ αιγφξηζκνο. Πνηφο είλαη ν πίλαθαο ηηκψλ; 

Αιγόξηζκνο Πίλαθαο_Σηκώλ1 

  Υ ← 2 

  Τ ← Υ ^ 2 - 1 

  Ε ← 2 * Υ + Τ - 1 

  Αλ (Υ > Τ) ηόηε 

    Τ ← Ε mod X 

    Z ← X ^ 2 

  Αιιηώο 

    X ← Ε mod Y 

    Z ← Y ^ 2  

  Σέινο_Αλ 

  Δθηύπσζε X, Y, Z 

Σέινο Πίλαθαο_Σηκώλ1 

Άζκηζη 3. Λα ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκψλ ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ. Σί ζα εθηππσζεί; 

Αιγόξηζκνο Πίλαθαο_Σηκώλ2 

  α ← 3 

  β ← 1 

  γ ← 5 

  Αλ (α mod 2 = 1) ή (β >= 2) ηόηε 

    γ ← γ + 2 

    Αλ (γ < β) ηόηε 

      α ← α ^ 3 

    Αιιηώο 

      β ← 4 * β 

    Σέινο_αλ 

  Σέινο_αλ 

  α ← α mod β 

  β ← β mod γ 

  γ ← γ mod α 

  Δθηύπσζε α, β, γ 

Σέινο Πίλαθαο_Σηκώλ2 
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Άζκηζη 4. Λα ζρεκαηίζεηε ην δηάγξακκα ξνήο ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ 

Αιγόξηζκνο Γηάγξακκα_Ρνήο2 

  Γηάβαζε ηηκή 

  Αλ (ηηκή <= 0) ηόηε 

    α_η ← (-1) * ηηκή 

  Αιιηώο 

    α_η ← ηηκή 

  Σέινο_Αλ 

  Δθηύπσζε α_η 

Σέινο Γηάγξακκα_Ρνήο2 

Άζκηζη 5. Λα ζρεκαηίζεηε ην δηάγξακκα ξνήο ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ 

Αιγόξηζκνο Γηάγξακκα_Ρνήο3 

  Γηάβαζε α 

  Αλ (α <= 2) ηόηε 

    ηηκή ← 15 

  Αιιηώο_αλ (α <= 10) ηόηε 

    ηηκή ← 11 

  Αιιηώο_αλ (α <= 20) ηόηε 

    ηηκή ← 9 

  Αιιηώο 

    ηηκή ← 5 

  Σέινο_αλ 

  Δθηύπσζε ηηκή 

Σέινο Γηάγξακκα_Ρνήο3 

Άζκηζη 6. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη έλαλ αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζην βαζκφ 

ελφο καζεηή θαη ζα εθηππψλεη κήλπκα αλ είλαη απνδεθηφο (εληφο ησλ νξίσλ [0, 20]) ή φρη 

Άζκηζη 7. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο ν νπνίνο ζα δηαβάδεη έλαλ αξηζκφ x θαη ζα ππνινγίδεη 

θαη ζα εθηππψλεη ηελ ηηκή ηεο αθφινπζεο ζπλάξηεζεο 

 

Άζκηζη 8. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο ν νπνίνο ζα δηαβάδεη έλαλ αξηζκφ x θαη ζα ππνινγίδεη 

θαη ζα εθηππψλεη ηελ ηηκή ηεο αθφινπζεο ζπλάξηεζεο 

 

 Άζκηζη 9. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη έλαλ αθέξαην αξηζκφ θαη αλ είλαη 

ηξηςήθηνο λα αληηζηξέθεη ηα ςεθία ηνπ, γηα παξάδεηγκα ν αξηζκφο 128 ζα γίλεη 821  
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Άζκηζη 10. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ηηο δηθαηνινγεκέλεο θαη ηηο 

αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο ελφο καζεηή θαη λα απνθαίλεηαη αλ ν καζεηήο απνξξίπηεηαη ιφγσ 

απνπζηψλ ή παξαπέκπεη ζε έιεγρν ηεο βαζκνινγίαο (ζεκεηψλεηαη φηη ηα φξηα ησλ απνπζηψλ 

είλαη 64 δηθαηνινγεκέλεο θαη 50 αδηθαηνιφγεηεο) 

Άζκηζη 11. Ο θιηκαηηζκφο ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο ΥΥ δηαζέηεη 3 αηζζεηήξεο θαη 

ελεξγνπνηείηαη κφλν αλ ν κέζνο φξνο ησλ ζεξκνθξαζηψλ ζηα 3 ζεκεία είλαη κηθξφηεξνο απφ 

8oC ή αλ ζε θάπνην απφ ηα ηξία ζεκεία είλαη κηθξφηεξν απφ 4 oC. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο 

πνπ ζα εθηππψλεη αλ πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ν θιηκαηηζκφο ή φρη 

Άζκηζη 12. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο ν νπνίνο ζα δηαβάδεη ην κέζν φξν ελφο καζεηή θαηά 

ηελ πεξαζκέλε ζρνιηθή ρξνληά θαη ζα εθηππψλεη ην αληίζηνηρν κήλπκα ζχκθσλα κε ηα 

αθφινπζα: Αλ ν βαζκφο είλαη κηθξφηεξνο απφ 9,5 ν καζεηήο απνξξίπηεηαη ζην κάζεκα, αλ 

είλαη κεγαιχηεξνο απφ 9,5 θαη κηθξφηεξνο απφ 13 ηφηε ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ καζεηή είλαη 

"ρεδφλ θαιά", αλ είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 13 έσο 16 ν ραξαθηεξηζκφο είλαη "Θαιά", αλ είλαη 

κηθξφηεξνο ηνπ 18 "Πνιχ θαιά", ελψ ηέινο αλ ν κέζνο φξνο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 18 ν 

ραξαθηεξηζκφο είλαη "Άξηζηα" 

Άζκηζη 13. χκθσλα κε ην Γηαηξαπεδηθφ χζηεκα πλαιιαγψλ ΓΗΑ, θάπνηνο θαηαζέηεο 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη αλάιεςε απφ θάπνηα άιιε ηξάπεδα πέξαλ απηήο πνπ ζπλεξγάδεηαη 

απφ έλα κεράλεκα ΑΣΚ. Γηα ηελ ππεξεζία απηή ππάξρεη ρξέσζε ε νπνία ηζνχηαη κε ην έλα 

εθαηνζηφ ηνπ πνζνχ ηεο αλάιεςεο. Ζ ρξέσζε απηή δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 1 € 

αιιά νχηε θαη λα ππεξβαίλεη ηα 3 €. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκνο πνπ κε δεδνκέλν ην δηαζέζηκν 

ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ πειάηε, λα δηαβάδεη ην πνζφ ηεο αλάιεςεο απφ έλα ΑΣΚ ηνπ 

ΓΗΑ, λα ειέγρεη αλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαιιαγή θαη λα εθηππψλεη ην ππφινηπν 

ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ηε ρξέσζε πνπ ζα έρεη ν πειάηεο ζχκθσλα κε ην ΓΗΑ 

 Άζκηζη 14. Κηα ηδησηηθή εηαηξεία απνθάζηζε λα εθαξκφζεη εληαία πνιηηηθή ζηε κηζζνδνζία 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Έηζη, ν βαζηθφο κηζζφο είλαη 1200 €. Γηα ηνπο απνθνίηνπο ΑΔΗ/ΣΔΗ 

ππάξρεη επίδνκα 20% ελψ αλ θάπνηνο δηαζέηεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ηφηε ην επίδνκα ζπνπδψλ 

γίλεηαη 29%. Δπηπξφζζεηα, θάζε ππάιιεινο ιακβάλεη ρξνλνεπίδνκα 15% επί ηνπ βαζηθνχ 

κηζζνχ αλ βξίζθεηαη κέρξη θαη 5 ρξφληα ζηελ εηαηξεία, 25% αλ βξίζθεηαη κέρξη θαη 15 ρξφληα 

ελψ 35% αλ εξγάδεηαη πεξηζζφηεξα απφ 15 ρξφληα ζηελ εηαηξεία. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν 

πνπ ζα δηαβάδεη ην φλνκα ηνπ κηζζσηνχ, ην επίπεδν ζπνπδψλ (1. βαζηθή εθπαίδεπζε, 2. 

ΑΔΗ/ΣΔΗ θαη 3. Κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο) θαζψο θαη ηα έηε ππεξεζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ππνινγίδεη θαη λα εθηππψλεη ηηο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ 
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Βαςικϋσ ϋννοιεσ αλγορύθμων - Δομό επιλογόσ  
Αςκόςεισ ςειρϊ 2 

Άζκηζη 16. Ζ εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο CityTel παξέρεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο ινγφηππα 

θαη κεισδίεο γηα ηα θηλεηά ηνπο. Γηα λα θαηαβηβάζεη θάπνηνο ζπλδξνκεηήο ζην θηλεηφ ηνπ θάηη 

απφ ηα παξαπάλσ πξέπεη λα εγγξαθεί ζην CityTel club, κε πάγην κεληαίν θφζηνο 0.90 €, θαη 

επηπιένλ ρξέσζε 0.25 € γηα θάζε ινγφηππα θαη 0.15 € γηα θάζε κεισδία πνπ θαηαβηβάδεηε ζην 

θηλεηφ ηνπ ζπλδξνκεηή. Λα γξαθεί αιγφξηζκνο πνπ κε δεδνκέλν ην δηαζέζηκν ππφινηπν 

ρξεκάησλ ηνπ θηλεηνχ ελφο ζπλδξνκεηή, ζα δηαβάδεη ην ζχλνιν ησλ ινγφηππσλ θαη κεισδηψλ 

πνπ θάπνηνο ζπλδξνκεηήο δήηεζε γηα θαηαβίβαζε ζην θηλεηφ ηνπ ηνλ ηειεπηαίν κήλα θαη αλ ην 

δηαζέζηκν ππφινηπν ηνπ ην επηηξέπεη λα ππνινγίδεη ην λέν ππφινηπν  

Άζκηζη 17. Ζ εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο CityTel παξέρεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο ππεξεζίεο 

απνζηνιήο κελπκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

  Είδοσ  
Μήνσμα    Τιμή €     

1. 
Απλό sms 0.085 

2. 
Sms με ενζωμαηωμένο ήτο/εικόνα 0.67 

3. 
  Εικονομήνσμα με επιπλέον ζηοιτεία   0.93 

4. 
Μήνσμα ενζωμαηωμένο βινηεο 1.25 

Λα γξαθεί αιγφξηζκνο πνπ κε δεδνκέλν ην δηαζέζηκν ππφινηπν ρξεκάησλ ηνπ θηλεηνχ ελφο 

ζπλδξνκεηή, ζα δηαβάδεη ην είδνο ηνπ κελχκαηνο πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο λα ζηείιεη θαη - αλ 

απηφ απηφ είλαη εθηθηφ - ζα επηζηξέθεη ην λέν δηαζέζηκν ππφινηπν ηνπ ζπλδξνκεηή 

Άζκηζη 18. Οη ηηκέο 4 δηαθνξεηηθψλ ζπζθεπαζηψλ γηανπξηηνχ ζε έλα ζνχπεξ κάξθεη 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

  Φίρμα    Ποζόηηηα     Τιμή €     

  Αγελαδίηζα αγάπη μοσ   500 ml 0.79 

Φάρμα ΙΙΙ 1.2 lt 1.40 

Cows 850 ml 0.95 

Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα εκθαλίδεη πνην γηανχξηη έρεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ηηκή 

Άζκηζη 19. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ηξεηο αξηζκνχο θαη ζα εθηππψλεη ηνλ 

κηθξφηεξν 
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Άζκηζη 20. Σν Internet Cafe ηεο γεηηνληάο ζαο έρεη ηελ εμήο πνιηηηθή ρξέσζεο: Σα πξψηα 30 

ιεπηά ρξεψλνληαη 1.45 €, ελψ θάζε επφκελν 30ιεπην ρξεψλεηαη πξνο 1.10 €. Πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη κφιηο πεξάζεη έζησ θαη έλα ιεπηφ ρξεψλεηαη ην 30ιεπην. Λα αλαπηπρζεί 

αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ην ρξφλν (ζε ιεπηά) πνπ παξέκεηλε θάπνηνο πειάηεο ζην Internet 

Cafe θαη λα εθηππψλεη ην ινγαξηαζκφ 

Άζκηζη 21. Έζησ ε εμίζσζε δεπηέξνπ βαζκνχ αx2+βx+γ=0. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ 

ζα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππψλεη ηηο πηζαλέο ιχζεηο ηεο εμίζσζεο 

Άζκηζη 22. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη δπν αξηζκνχο θαη έλα εθ ησλ 

ζπκβφισλ: +, -, *, /, div, mod θαη ζα εθηειεί ηελ αληίζηνηρε πξάμε εθηππψλνληαο ην 

απνηέιεζκα 

Άζκηζη 23. Ζ εηαηξεία θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο CityTel CartU πξνζθέξεη ζχλδεζε ζην 

ηειεθσληθφ δίθηπφ ηεο ρσξίο πάγην, ζπκβφιαην θαη άιιεο δεζκεχζεηο. Ζ ρξέσζε θάζε θιήζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 30 δεπηεξφιεπηα (κηα θιήζε πνπ δηαξθεί 33'' ζα ζηνηρίζεη φζν κηα ησλ 

60''). Σν θφζηνο γηα θάζε κηζφ ιεπηφ είλαη 0.09 €, σζηφζν αλ κηα θιήζε δηαξθέζεη πέξαλ ησλ 3 

ιεπηψλ ε ρξέσζε ηνπ επηπιένλ ρξφλνπ είλαη 0.065 €/30'' θιήζεο. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο 

πνπ ζα δηαβάδεη ην φλνκα ηνπ πειάηε θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα κηαο θιήζεο θαη ηελ ρξέσζε ηεο 

θιήζεο απηήο. εκεηψλεηαη φηη ζηα παξαπάλσ πνζά ππάξρεη επηβάξπλζε ΦΠΑ 18% 

Άζκηζη 24. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ην φλνκα ελφο καζεηή ηεο Γ' 

Ιπθείνπ, ηνπο βαζκνχο ηνπ ζηα δπν ηεηξάκελα θαζψο θαη ηνλ γξαπηφ ηνπ βαζκφ ζηηο 

παλειιήληεο εμεηάζεηο θαη λα ππνινγίδεη ηνλ βαζκφ πξφζβαζεο ηνπ καζεηή απηνχ ζην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν βαζκφο πξφζβαζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

πξάμε 70% * γξαπηφο βαζκφο θαη 30% * πξνθνξηθφο βαζκφο, φπνπ ν πξνθνξηθφο βαζκφο 

είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ζηα δπν ηεηξάκελα ελψ ππφθεηηαη ζε πξνζαξκνγή αλ έρεη 

δηαθνξά απφ ηνλ γξαπηφ βαζκφ κεγαιχηεξε ηνπ 2 

Άζκηζη 25. Σα ηαρπδξνκηθά ηέιε γηα ηελ ηαρπδξνκηθή εηαηξεία Courier Hellas ππνινγίδνληαη 

σο εμήο: 

- γηα θαθέινπο κηθξφηεξνπο ησλ 20 γξακκαξίσλ, 1.20 € 

- γηα θαθέινπο κηθξφηεξνπο ησλ 150 γξακκαξίσλ, 2 € 

- γηα θαθέινπο κεγαιχηεξνπο ησλ 150 γξακκαξίσλ, 0.015 € γηα θάζε γξακκάξην  

Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ην βάξνο ηνπ θαθέινπ πνπ ζα απνζηαιεί θαη ζα 

ππνινγίδεη θαη ζα εθηππψλεη ηελ ρξέσζε 
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Άζκηζη 26. χκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν λφκν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ νη 

κεγαιννθεηιέηεο κπνξνχλ λα πξνζέιζνπλ ζηηο θαηά ηφπνπο εθνξίεο θαη λα πξνβνχλ ζε 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ πιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπο. Έηζη, αλ θάπνηνο ρξσζηά πεξηζζφηεξα απφ 

500.000 € ζα έρεη έθπησζε 20%, ελψ δηαθνξεηηθά ζα έρεη έθπησζε 30%. Αλ θάπνηνο 

πιεξψζεη κεηξεηνίο ηφηε ζα έρεη επηπιένλ έθπησζε 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο νθεηιήο. Λα 

αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ην φλνκα ηνπ νθεηιέηε, ην πνζφ ηεο νθεηιήο ηνπ 

θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ δφζεσλ πνπ ζα εμνθιήζεη (δφζεηο = 1 ζεκαίλεη πιεξσκή κεηξεηνίο) 

θαη ζα εθηππψλεη ην πνζφ θάζε δφζεο ζηελ εθνξία 

Άζκηζη 27. Ζ βηνηερλία θαηαζθεπήο ελδπκάησλ ΕΥΥ αθνινπζεί ηελ εμήο ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή γηα ηελ πψιεζε (ρνλδξηθήο) ησλ πξντφλησλ ηεο: Γηα παξαγγειία άλσ ησλ 800 

ηεκαρίσλ, 17 €/ηεκάρην, γηα παξαγγειία άλσ ησλ 350 ηεκαρίσλ, 21 €/ηεκάρην θαη γηα 

παξαγγειία άλσ ησλ 150 ηεκαρίσλ, 25 €/ηεκάρην, παξαγγειίεο κηθξφηεξεο ησλ 150 ηεκαρίσλ 

δελ γίλνληαη δεθηέο. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ην φλνκα ηνπ πειάηε θαη ησλ 

πιήζνο ησλ ηεκαρίσλ ηεο παξαγγειίαο θαη ζα εθηππψλεη ην θφζηνο ηεο παξαγγειίαο. 

εκεηψλεηαη πσο αλ ην θφζηνο ηεο παξαγγειίαο ππεξβεί ηα 1500 € πξαγκαηνπνηείηαη έθπησζε 

9% 

Άζκηζη 28. ην εξγνζηάζην ΦΕΥ ζπλέβε εξγαηηθφ αηχρεκα κε απνηέιεζκα ηνλ ζνβαξφ 

ηξαπκαηηζκφ ελφο εξγάηε. Οη ζπλάδειθνί ηνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έξαλν γηα ηα 

έμνδα λνζειείαο ηνπ. Απνθάζηζαλ ν θαζ' έλαο λα πξνζθέξεη αλάινγα κε ηηο απνδνρέο ηνπ, σο 

εμήο: 

 

  Μηνιαίες απολαβές (ζε €)      Σσνηελεζηής %   

Μέτρι 800 4 

801 - 1200 8 

1201 και άνω 12 

Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη ην φλνκα θαη ην κηζζφ ελφο εξγαδνκέλνπ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ, λα ππνινγίδεη θαη λα εθηππψλεη ην πνζφ πνπ ζα ρνξεγήζεη σο δσξεά θαζψο θαη 

ηνλ κηζζφ πνπ ηειηθά ζα εηζπξάμεη ηνλ ηξέρνληα κήλα 

  



 34 

Άζκηζη 29. χκθσλα κε ην λέν θνξνινγηθφ λφκν ν ζπληειεζηήο θφξνπ γηα ηνπο ηδηψηεο 

θνξνινγνχκελνπο απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

  Διζόδημα (ζε €)      Σσνηελεζηής %   

Έως και 15.000 0 

 από 15.000 έως και 30.000 8 

 από 30.000 έως και 45.000  11 

 από 45.000 έως και 60.000 14 

πάνω από 60.000 18 

Χζηφζν, αλ ν θνξνινγνχκελνο ππνβάιιεη ηελ θνξνινγηθή ηνπ δήισζε απφ ην δηαδίθηπν 

(ζχζηεκα TAXIS), έρεη έθπησζε 10%. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη ην φλνκα 

ελφο θνξνινγνχκελνπ πνπ ππέβαιε ηε δήισζή ηνπ απφ ην δηαδίθηπν, ην εηζφδεκα πνπ δήισζε 

θαη ζα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππψλεη ην πνζφ πνπ πξέπεη λα εηζπξαρζεί απφ ηελ εθνξία θαζψο 

θαη ηελ έθπησζε 
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Βαςικϋσ ϋννοιεσ αλγορύθμων - Δομό επιλογόσ  
Αςκόςεισ ςειρϊ 3 

Άζκηζη 30. Γλσζηή αιπζίδα ειεθηξηθψλ εηδψλ αλαθνίλσζε δηαγσληζκφ πνπ ππφζρεηαη 

κεγάια δψξα κε θιήξσζε. Όζνπο πφληνπο ζπγθεληξψζεη θάζε ζπκκεηέρσλ ηφζεο 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο έρεη λα θεξδίζεη κεγάια δψξα. Οη πφληνη θάζε ζπκκεηέρνληα 

εμαξηψληαη απφ ην πιήζνο ησλ κελπκάησλ sms πνπ έρεη απνζηείιεη ζε εηδηθφ ηειεθσληθφ 

αξηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα (θιηκαθσηφο ππνινγηζκφο): 

  Μηνύμαηα πος εζηάληζαν 
    Πόνηοι     

κέρξη θαη 50 
10 πφληνη 

πεξηζζφηεξα απφ 50 κέρξη θαη 100 
1 πφληνο αλά κήλπκα 

ιηγφηεξα απφ 200 
2 πφληνη αλά κήλπκα 

κέρξη θαη 500 . 
4 πφληνη αλά κήλπκα 

    πεξηζζφηεξα απφ 500 κέρξη θαη 1000    
6 πφληνη αλά κήλπκα 

πεξηζζφηεξα απφ 1000 δηπιαζηαζκφο πξνεγνχκελσλ πφλησλ  

    + 1 πφλην γηα θάζε κήλπκα απφ ην ππώηο    

Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη ην πιήζνο ησλ κελπκάησλ πνπ έζηεηιε θάπνηνο 

δηαγσληδφκελνο θαη λα εθηππψλεη ηνπο πφληνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεη ζηελ θιήξσζε. 

Άζκηζη 31. Λα ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκψλ ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ. Ση ζα εκθαληζηεί 

ηειηθά αλ εηζαρζνχλ νη ηηκέο: 2, 10, 5 

Αλγόριθμος Πίλαθαο_Σηκώλ 

  Διάβασε x, y 

  x ← Α_Σ (x – y) 

  y ← Α_Σ (x – y) 
  Αν y mod x <= 3 τότε 

     Διάβασε x 

     y ← y + x div 2 

  Αλλιώς 

     x ← x – y div 5 

     Διάβασε y 

  Τέλος_αν 

  Εμυάνισε x, y 

Τέλος Πίλαθαο_Σηκώλ 

  



 36 

Άζκηζη 32. Λα ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκψλ ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ. Ση ζα εκθαληζηεί 

ηειηθά αλ εηζαρζνχλ νη ηηκέο i. 10, 3 , ii. 3, 7 θαη iii. 4, 4 

Αλγόριθμος Πίλαθαο_Σηκώλ 

  Διάβασε θ, ι 

  Αν θ > ι τότε 

     δ ← Α_Σ (ι – θ) 

     t ← δ 

     δ ← θ 

     θ ← t 

  Αλλιώς_αν θ < ι τότε 

     δ ← θ mod 3 

     ι ← Α_M ( Σ_Ρ(θ) ) 

     θ ← (-1) * θ * δ 
  Αλλιώς 

     θ ← θ + 2 

     ι ← ι – 2 

     δ ← θ + ι – 10 

  Τέλος_αν 

  Εμυάνισε θ, ι 

Τέλος Πίλαθαο_Σηκώλ 

Άζκηζη 33. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη έλαλ αξηζκφ λα εθηππψλεη ζρεηηθά κε 

ην αλ είλαη ζεηηθφο δηςήθηνο ή φρη. Αλ είλαη λα εθηππψλεη ην θαηάιιειν απφ ηα επφκελν 

κελχκαηα: «θαη ηα δπν ςεθία είλαη άξηηνη», «θαη ηα δπν ςεθία είλαη πεξηηηνί», «ην πξψην 

ςεθίν είλαη άξηηνο θαη ην δεχηεξν πεξηηηφο» θαη «ην πξψην ςεθίν είλαη πεξηηηφο θαη ην 

δεχηεξν άξηηνο» 

Άζκηζη 34. Κεγάιν εκπνξηθφ θέληξν ηεο Σελενχπνιεο δηαζέηεη παξθηλγθ θαη ρξεψλεη 

θιηκαθσηά ηε ζηάζκεπζε σο εμήο: νιηγφσξε παξακνλή ζην παξθηλγθ δελ ρξεψλεηαη ελψ γηα 

παξακνλή απφ 2 ψξεο θαη άλσ θάζε ψξα ρξεψλεηαη 3€ γηα φιεο ηηο ψξεο. Γηα πεξηζζφηεξεο απφ 

6 ψξεο ζηάζκεπζεο ε ρξέσζε είλαη 5 € γηα θάζε επηπιένλ ψξα. Σέινο, αλ θάπνην φρεκα είλαη 

ζηαζκεπκέλν άλσ ησλ 10 σξψλ ηφηε ππάξρεη 20% πξνζαχμεζε ζηε ρξέσζε. ηα παξαπάλσ 

πνζά είλαη ελζσκαησκέλνο δεκνηηθφο θφξνο 10%. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη 

ην πιήζνο ησλ σξψλ πνπ έλα φρεκα έκεηλε ζηαζκεπκέλν ζην παξθηλγθ θαη ζα εθηππψλεη ην 

πνζφ πνπ ζα πξέπεη λα πιεξψζεη ν νδεγφο ηνπ, ην πνζφ πνπ ζα εηζπξάμεη ην παξθηλγθ θαζψο 

θαη ην πνζφ πνπ ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζην δήκν 

Άζκηζη 35. Οη εθπηψζεηο ελφο θαηαζηήκαηνο πξνζθέξνληαη αλάινγα κε ην πνζφ ησλ αγνξψλ 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. Έηζη, αλ ην πνζφ ησλ αγνξψλ είλαη κεγαιχηεξν απφ 500€, ηφηε 

ην πνζφ ηεο έθπησζεο είλαη 80€ απμεκέλν θαηά 2% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζφ αγνξψλ πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ν πειάηεο. Γηαθνξεηηθά, ην πνζφ ηεο έθπησζεο είλαη 60€. Χζηφζν, αλ ην 

ζπλνιηθφ πνζφ αγνξψλ είλαη κηθξφηεξν απφ 150€ ε έθπησζε είλαη 2% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζφ 

αγνξψλ. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ην ζπλνιηθφ πνζφ αγνξψλ ελφο πειάηε 

θαη ζα εκθαλίδεη ην πνζφ ηεο έθπησζεο θαζψο θαη ην πνζφ πνπ θαιείηαη ηειηθά λα πιεξψζεη 

γηα ηηο αγνξέο ηνπ. 
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Άζκηζη 36. Ζ ηξάπεδα Σελενχπνιεο ζε κηα πξνζπάζεηα ρνξήγεζεο λέσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ 

αλαθνίλσζε φηη ζε θάζε θάηνρν πηζησηηθήο ζα επηζηξέθεηαη αλά ηξίκελν, ρξεκαηηθφ πνζφ 

αλάινγα κε ηνπο πφληνπο πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θάξηα, ζχκθσλα κε 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (θιηκαθσηφο ππνινγηζκφο): 

Πόντοι από αγορζσ 

(Π) 

Ποςό € ανά 

πόντο 

1000  ≤  Π  < 3000 1.20 

3000  ≤  Π  ≤ 6000 2 

6000  <  Π 3 

 Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ πφλησλ ελφο ζπλδξνκεηή 

πηζησηηθήο θάξηαο θαη ζα εκθαλίδεη ηα ρξήκαηα πνπ ζα ιάβεη σο δψξν απφ ηε ρξήζε ηεο 

θάξηαο. 

Άζκηζη 37. Σα ηαρπδξνκηθά ηέιε γηα ηελ ηαρπδξνκηθή εηαηξεία Courier Hellas ππνινγίδνληαη 

σο εμήο (θιηκαθσηφο ππνινγηζκφο): 

- Γηα θαθέινπο 20 γξακκάξηα θαη κηθξφηεξνπο, α € 

- Γηα θαθέινπο 150 γξακκάξηα θαη κηθξφηεξνπο, 1.5*α € 

- Γηα θαθέινπο κεγαιχηεξνπο απφ 150 γξακκάξηα, α/10 € γηα θάζε γξακκάξην. (φπνπ α 

ζεηηθφο αξηζκφο). ηηο παξαπάλσ ηηκέο ππάξρεη πξνζαχμεζε 19% ΦΠΑ. Λα αλαπηχμεηε 

αιγφξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη ηνλ αξηζκφ α, ην βάξνο ελφο θαθέινπ πνπ ζα ηαρπδξνκεζεί θαη ζα 

εκθαλίδεη ηε ρξέσζε 

Άζκηζη 38. ηελ εηαηξεία Αξβίινγινπ θάζε εξγαδφκελνο ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηηο κεληαίεο 

ψξεο εξγαζίαο θιηκαθσηά φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Ώρεσ εργαςίασ (Ω) Ωρομίςθιο € 

Ω  <  30 32 

30  ≤  Ω  < 100 42 

100  ≤  Ω 55 

Δπηπξφζζεηα, ν κηζζφο πξνζαπμάλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνυπεξεζία θάζε εξγαδνκέλνπ θαη 

ππνινγίδεηαη επίζεο κε βαζκηαία αχμεζε, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Ζτη εργαςίασ Αφξηςη ανά ζτοσ (€) 

περιςςότερα από 

15 

40 

περιςςότερα από 

9 

30 

περιςςότερα από 

3 

20 
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ηηο ζπλνιηθέο κηθηέο απνδνρέο ππάξρνπλ θξαηήζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 12%. Λα αλαπηχμεηε 

αιγφξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη ην φλνκα, ηηο ψξεο θαη ηα έηε ππεξεζίαο ελφο εξγαδνκέλνπ θαη ζα 

εκθαλίδεη ην φλνκα θαη ηηο θαζαξέο απνδνρέο. 

Άζκηζη 39. Σν Δζληθφ πκβνχιην Απφδεκνπ Διιεληζκνχ απνθάζηζε λα ηηκήζεη κε ρξεκαηηθφ 

βξαβείν ηα παηδηά ησλ νκνγελψλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηα Διιεληθά παλεπηζηήκηα ζχκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Τόποσ διαμονήσ 

γονζων 

Χρηματικό 

ζπαθλο (€) 

Β. Αμερική 1200 

Ν. Αμερική 1800 

Ευρώπη 1000 

Αυςτραλία 1800 

Υπόλοιποσ κόςμοσ 2500 

Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ηνλ ηφπν δηακνλήο ησλ γνλέσλ ελφο νκνγελή 

θνηηεηή θαη ζα εθηππψλεη ην ρξεκαηηθφ βξαβείν πνπ ζα ιάβεη. 

Άζκηζη 40. Ζ CityTel απνθάζηζε λα πξνζθέξεη λέα ππεξεζία: απνζηνιή ηειεγξαθεκάησλ ζε 

φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Σν θνζηνιφγην ηεο λέαο απηήο ππεξεζίαο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα θιηκαθσηά: 

Κείμενο (ςε 

λέξεισ) 

Κόςτοσ (€ ανά 

λέξη) 

1 – 10 0.20 

11 – 20 0.23 

21 και άνω 0.25 

Σν παξαπάλσ πνζφ ππφθεηηαη ζε ΦΠΑ 18%. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ην 

πιήζνο ησλ ιέμεσλ πνπ ελφο ηειεγξαθήκαηνο θαη ζα εθηππψλεη ην θφζηνο απνζηνιήο ηνπ 
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Άζκηζη 41. χκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν λφκν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ νη 

κεγαιννθεηιέηεο κπνξνχλ λα πξνζέιζνπλ ζηηο θαηά ηφπνπο εθνξίεο θαη λα πξνβνχλ ζε 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ πιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπο. Έηζη, αλ θάπνηνο ρξσζηά πεξηζζφηεξα απφ 

500.000 € ζα έρεη έθπησζε 20%, ελψ δηαθνξεηηθά ζα έρεη έθπησζε 30%. Αλ θάπνηνο 

πιεξψζεη κεηξεηνίο ηφηε ζα έρεη επηπιένλ έθπησζε 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο νθεηιήο. Λα 

αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ην φλνκα ηνπ νθεηιέηε, ην πνζφ ηεο νθεηιήο ηνπ 

θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ δφζεσλ πνπ ζα εμνθιήζεη (δφζεηο = 1 ζεκαίλεη πιεξσκή κεηξεηνίο) 

θαη ζα εθηππψλεη ην πνζφ θάζε δφζεο ζηελ εθνξία. 
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Βαςικϋσ ϋννοιεσ αλγορύθμων - Δομό επιλογόσ  
Υποδειγματικϊ Λυμϋνεσ Αςκόςεισ 

Άζκηζη 1 - ηπιώνςμο 
Λα γξαθεί αιγφξηζκνο πνπ λα βξίζθεη ηηο ξίδεο ελφο ηξησλχκνπ. Αξρηθά λα ξσηά ηνπο 
ζπληειεζηέο α, β θαη γ ηνπ ηξησλχκνπ θαη θαηφπηλ λα εκθαλίδεη ηηο ξίδεο ή ηελ έλδεημε 
“Αδχλαηε εμίζσζε” αλ απηή δελ έρεη πξαγκαηηθέο ξίδεο 
Απάνηηζη 
Αιγόξηζκνο Σξηώλπκν 

Δθηύπσζε "Γώζηε ηνλ ζπληειεζηή ηνπ κεγηζηνβάζκηνπ όξνπ (α) : " 

Γηάβαζε α 

Δθηύπσζε "Γώζηε ηνλ ζπληειεζηήο ηνπ x (β) : " 

Γηάβαζε β 

Δθηύπσζε "Γώζηε ηνλ ζηαζεξό όξν (γ) : " 

Γηάβαζε γ 

Γ ← β^2 -4*α*γ ! ε δηαθξίλνπζα 

Αλ α = 0 ηόηε 

Δκθάληζε "Γελ είλαη ηξηώλπκν" 

Αιιηώο_Αλ Γ < 0 ηόηε 

Δκθάληζε "Αδύλαηε εμίζσζε" 

αιιηώο 

Δκθάληζε "1ε ξίδα = ", (-β + Σ_Ρ(Γ)) / (2*α) 

Δκθάληζε "2ε ξίδα = ", (-β - Σ_Ρ(Γ)) / (2*α) 

Σέινο_αλ 

Σέινο 

 
Άζκηζη 2 - ελάσιζηο/μέγιζηο 
Λα γξαθεί αιγφξηζκνο πνπ λα δεηά δηαδνρηθά ηξεηο αξηζκνχο θαη ζην ηέινο λα εκθαλίδεη ηνλ 
κηθξφηεξν ηνπο. 
Απάνηηζη 
Ο θιαζηθφο αιγφξηζκνο ππνινγηζκνχ κηθξφηεξνπ ή κεγαιχηεξνπ απφ κηα ζεηξά αξηζκψλ. 
Αξρηθά ζεσξνχκε κηθξφηεξν (κεγαιχηεξν) ηνλ πξψην αξηζκφ πνπ ζπλαληάκε. Έπεηηα, θάζε 
επφκελν αξηζκφ ηνλ ζπγθξίλνπκε κε απηφλ πνπ ζεσξνχκε εκείο κηθξφηεξν κέρξη εθείλε ηελ 
ζηηγκή. 
Αιγόξηζκνο Μηθξόηεξνο 

Δκθάληζε "Γώζηε ηνλ 1ν αξηζκό : " 

Γηάβαζε α 

κηθξ ← α ! απηόο είλαη ν κηθξόηεξνο 

Δκθάληζε "Γώζηε ηνλ 2ν αξηζκό : " 

Γηάβαζε β 

Αλ β < κηθξ ηόηε  

κηθξ ← β 

Δκθάληζε "Γώζηε ηνλ 3ν αξηζκό : " 

Γηάβαζε γ 

Αλ γ < κηθξ ηόηε  

κηθξ ← γ 

Δκθάληζε "κηθξόηεξνο είλαη ν ", κηθξ 

Σέινο 
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Άζκηζη 3 - ηο δίλημμα ηος θςλακιζμένος 
Σν πξφβιεκα απηφ είλαη γλσζηφ σο δίιεκκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ. Ζ αζηπλνκία έρεη ζπιιάβεη 
δχν ζπλεξγνχο ζε αδίθεκα. ηνλ θαζέλα πξνηείλεηαη ν εμήο ζπκβηβαζκφο: 
• Οκνιφγεζε θαη πξφδσζε ηνλ ζπλεξγάηε ζνπ φζν απηφο δελ έρεη νκνινγήζεη αθφκε. Αλ 
ζπκβεί απηφ εζχ ζα αθεζείο ειεχζεξνο, ελψ ν ζπλεξγφο ζνπ ζα θπιαθηζηεί γηα 20 ρξφληα. 
• Αλ νκνινγήζεη θαη ζε πξνδψζεη απηφο ηφηε ζα αθεζεί απηφο ειεχζεξνο θαη ζα θπιαθηζηείο 
εζχ γηα 20 ρξφληα. 
• Αλ νκνινγήζεηε θαη πξνδψζεηε θαη νη δχν ηαπηφρξνλα, ηφηε ζα θπιαθηζηείηε θαη νη δχν γηα 5 
ρξφληα ν θαζέλαο. 
• Αλ δελ νκνινγήζεη θαλείο απφ ηνπο δχν ηφηε, ιφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ, ζα θαηαδηθαζηείηε 
θαη νη δχν γηα ειαθξχηεξα αδηθήκαηα, ζε 1 ρξφλν ν θαζέλαο. 
Σν πξφβιεκα είλαη ηη πξέπεη λα θάλεη ν θάζε θπιαθηζκέλνο, ρσξίο λα γλσξίδεη ηη ζα θάλεη ν 
άιινο. Αλ κπνξνχζαλ λα ζπλελλνεζνχλ ζα πξνηηκνχζαλ λα κελ πξνδψζεη θαλέλαο θαη λα 
γιηηψζνπλ κε κηθξφηεξε πνηλή. Λα γξαθεί αιγφξηζκνο ζε ςεπδνγιψζζα ν νπνίνο λα δηαβάδεη 
αλ νκνιφγεζαλ ή φρη νη δχν ζπλεξγνί ξσηψληαο γηα ηνλ θαζέλα ρσξηζηά θαη έπεηηα λα 
εκθαλίδεη ηα ρξφληα θπιαθήο πνπ θαηαδηθάζηεθε ν θαζέλαο. 
Απάνηηζη 
Αιγόξηζκνο ΓίιεκκαΦπιαθηζκέλνπ 

Δκθάληζε "Οκνιόγεζε ν Α (λαη/όρη): " 

Γηάβαζε απάληεζε 

νκνιΑ ← απάληεζε = 'λαη' ! αλ ν ρξήζηεο έγξαςε 'λαη' ηόηε Αιεζέο 

Δκθάληζε "Οκνιόγεζε ν Β (λαη/όρη): " 

Γηάβαζε απάληεζε 

νκνιΒ ← απάληεζε = 'λαη' 

θπιαθήΑ ← 0 

θπιαθήΒ ← 0 

Αλ νκνιΑ θαη νκνιΒ ηόηε 

θπιαθήΑ ← 5 

θπιαθήΒ ← 5 

αιιηώο_αλ νκνιΑ θαη όρη νκνιΒ ηόηε 

θπιαθήΒ ← 20 

αιιηώο_αλ όρη νκνιΑ θαη νκνιΒ ηόηε 

θπιαθήΑ ← 20 

αιιηώο 

θπιαθήΑ ← 1 

θπιαθήΒ ← 1 

Σέινο_αλ 

Δκθάληζε "Ο Α θαηαδηθάζηεθε ζε ", θπιαθήΑ, " ρξόληα θπιαθή" 

Δκθάληζε "Ο Β θαηαδηθάζηεθε ζε ", θπιαθήΒ, " ρξόληα θπιαθή" 

Σέινο 

Αλ μεθηλήζαηε λα ιύλεηε ηελ άζθεζε κε θσιηαζκέλα Αλ ηόηε είζαζηε ιάζνο. Η ζεκεξηλή 
επηθξαηνύζα αληίιεςε ζηνλ πξνγξακκαηηζκό είλαη όηη ηα θσιηαζκέλα Αλ απαγνξεύνληαη 
εληειώο. Σην πιαίζην ηνπ ΑΕΠΠ ε απαγόξεπζε δελ κπνξεί λα είλαη ηόζν απζηεξή επεηδή ε 
γιώζζα δελ καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα βγνύκε πξόσξα από έλα κπινθ θώδηθα. Αλ νη 
ζπλζήθεο ησλ Αλ δελ κπιέθνληαη κεηαμύ ηνπο θαη ε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη μεθάζαξε, 
ηόηε κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θσιηαζκέλα Αλ  
Γηα λα απνθύγεηε ηα θσιηαζκέλα Αλ ρξεζηκνπνηήζηε ινγηθέο κεηαβιεηέο θαη ζε εμαηξεηηθέο 
πεξηπηώζεηο ζπάζηε ην πξόγξακκα ζε δηαδηθαζίεο 
Κάληε ηνλ θώδηθά ζαο λα δηαβάδεηαη ζαλ κπζηζηόξεκα θαη όρη ζαλ γξίθνο. 
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Άζκηζη 4 - αποθύγεηε ηα θυλιαζμένα Αν (1) 
Λα γξαθεί αιγφξηζκνο πνπ λα δεηά δχν αθέξαηνπο αξηζκνχο θαη λα ειέγρεη αλ απηνί είλαη 
άξηηνη ή πεξηηηνί. Κεηά λα εκθαλίδεη ην κήλπκα “θαη νη δχν άξηηνη” αλ είλαη θαη νη δχν άξηηνη ή 
“θαη νη δχν πεξηηηνί” αλ είλαη θαη νη δχν πεξηηηνί θαη ηέινο “έλαο άξηηνο θαη έλαο πεξηηηφο” αλ 
είλαη ν έλαο άξηηνο θαη ν άιινο πεξηηηφο. 
Απάνηηζη 
Αιγόξηζκνο ΓπνΆξηηνηΠεξηηηνί_Αληηπαξάδεηγκα 

Δκθάληζε "Γώζηε ηνλ 1ν αξηζκό : " 

Γηάβαζε α 

Δθηύπσζε "Γώζηε ηνλ 2ν αξηζκό : " 

Γηάβαζε β 

Αλ α mod 2 = 0 ηόηε 

ΑΝ β mod 2 = 0 ηόηε 

Δκθάληζε "Καη νη δπν άξηηνη" 

αιιηώο 

Δκθάληζε "Ο έλαο άξηηνο θαη ν άιινο πεξηηηόο" 

Σέινο_αλ 

αιιηώο 

Αλ β mod 2 = 0 ηόηε 

Δκθάληζε "Ο έλαο άξηηνο θαη ν άιινο πεξηηηόο" 

αιιηώο 

Δκθάληζε "Καη νη δπν πεξηηηνί" 

Σέινο_αλ 

Σέινο_αλ 

Σέινο 

Σα θσιηαζκέλα Αλ πάληα νδεγνχλ ζε αθαηαλφεηνπο αιγνξίζκνπο. Ο ζσζηφο ηξφπνο λα 
γξάθνπκε θψδηθα είλαη κε ινγηθέο κεηαβιεηέο 
 
Αιγόξηζκνο ΓπνΆξηηνηΠεξηηηνί 

Δκθάληζε "Γώζηε ηνλ 1ν αξηζκό : " 

Γηάβαζε α 

Δθηύπσζε "Γώζηε ηνλ 2ν αξηζκό : " 

Γηάβαζε β 

Άξηηνο_ν_1νο ← α mod 2 = 0 

Άξηηνο_ν_2νο ← β mod 2 = 0 

Αλ Άξηηνο_ν_1νο θαη Άξηηνο_ν_2νο ηόηε 

Δκθάληζε "Καη νη δπν άξηηνη" 

αιιηώο_αλ όρη Άξηηνο_ν_1νο θαη όρη Άξηηνο_ν_2νο ηόηε 

Δκθάληζε "Καη νη δπν πεξηηηνί" 

αιιηώο 

Δκθάληζε "Ο έλαο άξηηνο θαη ν άιινο πεξηηηόο" 

Σέινο_αλ 

Σέινο 

 
Άζκηζη 5 - αποθύγεηε ηα θυλιαζμένα Αν (2) 
Έλαο πξνγξακκαηηζηήο έγξαςε ηνλ παξαθάησ απαίζην θψδηθα 
Αιγόξηζκνο Θέκα2_2006 

Γηάβαζε x 

Αλ x mod 2 = 0 ηόηε 

y ← x div 2 

Αλ y ≤ 10 ηόηε 

y ← 2*x + y 

Σέινο_αλ 

αιιηώο 

y ← x^2 

Σέινο_αλ 

Δκθάληζε y 

Σέινο 

Λα μαλαγξάςεηε ηνλ θψδηθα ψζηε λα δίλεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα θαη ηαπηφρξνλα 
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λα είλαη δπλαηφ λα δηαβαζηεί απφ άλζξσπν. (απφ ηηο εμεηάζεηο 2006) 
Απάνηηζη 
Αιγόξηζκνο Θέκα2_2006 

Γηάβαζε x 

xΕπγόο ← x mod 2 = 0 

Αλ xΕπγόο θαη x ≤ 20 ηόηε ! δπγόο, κηθξόηεξνο-ίζνο ηνπ 20 

y ← x div 2 + 2*x 

αιιηώο_αλ xΕπγόο ηόηε ! δπγόο, κεγαιύηεξνο ηνπ 20 

y ← x div 2 

αιιηώο ! πεξηηηόο, αθνύ απέηπραλ νη πξνεγνύκελεο 

y ← x^2 

Σέινο_αλ 

Δκθάληζε y 

Σέινο 

Σε έλα κπινθ Αλ-Αιιησο_Αλ ν δηεξκελεπηήο δελ επηιέγεη ηελ πεξίπησζε πνπ ηαηξηάδεη 
θαιύηεξα! (όπσο ζα έθαλε ίζσο έλαο άλζξσπνο). Ο δηεξκελεπηήο επηιέγεη ηελ πξώηε 
Αιιηψο_Αλ πνπ ζα ηθαλνπνηεζεί. Η ζεηξά ησλ ζπλζεθώλ ζηηο Αιιηψο_Αλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή. 
Ο δηεξκελεπηήο δελ ζα κπεξδεπηεί θαζφινπ ζηηο δηαδνρηθέο ζπλζήθεο xΕπγφο θαη x≤20 θαη 
xΕπγφο. Θα ηηο ειέγμεη κε ηελ ζεηξά εκθάληζεο, ζπλεπψο ε δεχηεξε ζα ηθαλνπνηεζεί κφλν γηα 
δπγνχο κεγαιχηεξνπο απφ 20. Σν αιιηψο ζα ηθαλνπνηεζεί κφλν γηα ηνπο πεξηηηνχο, αθνχ νη 
δχν πξψηεο ζπλζήθεο έρνπλ θαιχςεη φινπο ηνπο άξηηνπο. 
Δδψ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ινγηθή κεηαβιεηή xΕπγφο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε. Θάλεη φκσο 
ηνλ θψδηθα θαζαξφηεξν θαη ιίγν ηαρχηεξν, κε θφζηνο κηα ζέζε κλήκεο 
 
Άζκηζη 6 - ππυηοβάθμια εξίζυζη 
Λα γξαθεί αιγφξηζκνο ζε ςεπδνγιψζζα πνπ λα δεηά ηνπο ζπληειεζηέο α , β ηεο 
εμίζσζεο πξψηνπ βαζκνχ αx+ β=0 θαη λα δίλεη ηελ ιχζε. Λα γίλεηαη πιήξε δηε- 
ξεχλεζε ηεο εμίζσζεο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηή είλαη αδχλαηε ή αφξηζηε. 
Απάνηηζη 
Αιγόξηζκνο ΠξσηνβάζκηαΔμίζσζε 

Δκθάληζε "Γώζηε ηνλ ζπληειεζηή ηνπ x : " 

Γηάβαζε α 

Δκθάληζε "Γώζηε ηνλ ζηαζεξό όξν : " 

Γηάβαζε β 

Αλ α = 0 θαη β = 0 ηόηε 

Δκθάληζε "Αόξηζηε εμίζσζε (όια ηα x είλαη ιύζεηο)" 

αιιηώο_αλ α = 0 θαη β ≠ 0 ηόηε 

Δκθάληζε "Αδύλαηε εμίζσζε (δελ ππάξρεη ιύζε)" 

αιιηώο 

Δκθάληζε "Ζ ιύζε είλαη : ", -β/α 

Σέινο_αλ 

Σέινο 
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Άζκηζη 7 - ελάσιζηη & μέγιζηη σπέυζη 
Κε ην Γηαηξαπεδηθφ χζηεκα πλαιιαγψλ (ΓΗΑ..) κπνξνχκε λα θάλνπκε αλάιεςε κεηξεηψλ 
απφ Απηφκαηε Σακεηαθή Κεραλή (ΑΣΚ) κηαο ηξάπεδαο, ρξεζηκνπνηψληαο θάξηα άιιεο 
ηξάπεδαο. Οη αλαιήςεηο απηέο φκσο ρξεψλνληαη, κε ην 1% ηνπ πνζνχ ηεο αλάιεςεο, κε ηνλ 
πεξηνξηζκφ ε ρξέσζε λα κελ είλαη κηθξφηεξε απφ 1€ αιιά νχηε κεγαιχηεξε απφ 3€, 
αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ ηεο αλάιεςεο. Λα γξαθεί αιγφξηζκνο ζε ςεπδνγιψζζα πνπ λα δεηά 
ην πνζφ ηεο αλάιεςεο πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε θαη λα ππνινγίδεη ηελ ρξέσζε. 
Απάνηηζη 
Αιγόξηζκνο ΓΗΑ 

Δκθάληζε "Γώζηε ην πνζό αλάιεςεο : " 

Γηάβαζε πνζό 

ρξέσζε ← πνζό * 0.01 

Αλ ρξέσζε < 1 ηόηε 

ρξέσζε ← 1 

αιιηώο_αλ ρξέσζε > 3 ηόηε 

ρξέσζε ← 3 

Σέινο_αλ 

Δκθάληζε "Ζ ρξέσζε είλαη : ", ρξέσζε 

Σέινο 

 
Άζκηζη 8 - εξηπά σπέυζη πέπαν ηος παγίος 
Κηα εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο εθαξκφδεη ηελ εμήο πνιηηηθή ρξέσζεο: πάγην  20€ ηνλ κήλα 
γηα δσξεάλ ρξφλν νκηιίαο 600 ιεπηά. Αλ ν πειάηεο μεπεξάζεη ην  φξην ησλ 600 ιεπηψλ 
ρξεψλεηαη γηα ηνλ επηπιένλ ρξφλν πξνο 0.20€ αλά 5 ιεπηά νκηιίαο (ε ρξέσζε γίλεηαη ζηελ 
αξρή ηνπ πεληάιεπηνπ είηε ην εμαληιήζεη είηε φρη). ε φιεο ηηο ρξεψζεηο πξνζηίζεηαη ΦΠΑ 
23%. Λα γξαθεί αιγφξηζκνο ζε ςεπδνγιψζζα πνπ λα δηαβάδεη ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν νκηιίαο ζε 
ιεπηά (γηα έλαλ κήλα) θαη λα εκθαλίδεη ηε ζπλνιηθή ρξέσζή. 
Απάνηηζη 
Αιγόξηζκνο ΥξέσζεΟκηιίαο 

Δκθάληζε "Γώζηε ηνλ ρξόλν νκηιίαο (ιεπηά) : " 

Γηάβαζε ρξόλνο 

ρξέσζε ← 20 ! ην πάγην 

Αλ ρξόλνο > 60 ηόηε 

ρξόλνο ← ρξόλνο - 600 ! βγάιε ηα δσξεάλ ιεπηά 

εμηξά ← ρξόλνο div 5 ! νιόθιεξα 5ιεπηα 

Αλ ρξόλνο mod 5 ≠ 0 ηόηε  

εμηξά ← εμηξά + 1  

ρξέσζε ← ρξέσζε + εμηξά * 0.2 

Σέινο_αλ 

ρξέσζε ← ρξέσζε* 1.23 ! ην ΦΠΑ 

Δκθάληζε "Ζ ρξέσζε είλαη : ", ρξέσζε 

Σέινο 
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Άζκηζη 9 - ελάσιζηη σπέυζη 
Αλ θάπνηνο θνξνινγνχκελνο ππνβάιιεη ηε δήισζή ηνπ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζα 
έρεη έθπησζε 2.5% ζηνλ θφξν πνπ ηνπ αλαινγεί, κε ηνλ πεξηνξηζκφ ην πνζφ ηεο έθπησζεο λα 
κελ είλαη κεγαιχηεξν απφ 118€. Λα γξαθεί αιγφξηζκνο ζε ςεπδνγιψζζα πνπ λα δεηά ην πνζφ 
ηνπ θφξνπ θαη λα ππνινγίδεη ηνλ θφξν πνπ ηειηθά ζα πιεξψζεη αλ ππνβάιιεη ηε δήισζή ηνπ 
ειεθηξνληθά. 
Απάνηηζη 
Αιγόξηζκνο ΈθπησζεΓηαδίθηπν 

Δκθάληζε "Γώζηε ην πνζό ηνπ θόξνπ : " 

Γηάβαζε θόξνο 

έθπησζε ← θόξνο * 0.025 

Αλ έθπησζε > 118 ηόηε  

έθπησζε ← 118 

Σέινο_αλ 

θόξνο ← θόξνο - έθπησζε 

Δκθάληζε "Ο πιεξσηένο θόξνο είλαη : ", θόξνο 

Σέινο 

 
Άζκηζη 10 - έλεγσορ ειζόδος 
Κηα εηαηξεία ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ ρξεψλεη ηελ πξψηε εκέξα ελνηθίαζεο πξνο  50 € θαη θάζε 
επφκελε εκέξα κέρξη θαη ηελ 10ε πξνο 25 €. Όκσο, αλ έλα απηνθίλεην λνηθηαζηεί γηα 
πεξηζζφηεξεο απφ 10 εκέξεο, ηφηε ζα ρξεσζεί φιεο ηηο εκέξεο πξνο 30 € ηελ εκέξα. Λα γξαθεί 
πξφγξακκα ζε ΓΙΧΑ πνπ λα ξσηά ηηο εκέξεο πνπ ελνηθηάζζεθε έλα απηνθίλεην κέρξη ν 
ρξήζηεο λα εηζάγεη ζεηηθφ αθέξαην. Έπεηηα λα εκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηε ρξέσζή ηνπ. 
Απάνηηζη 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δλνηθίαζε 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 

ΑΚΔΡΑΗΔ: κέξεο 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ: ρξέσζε 

ΑΡΥΖ 

ΓΡΑΦΔ "Γώζηε ηηο εκέξεο ελνηθίαζεο : " 

ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

ΓΗΑΒΑΔ κέξεο 

ΑΝ κέξεο <= 0 ΣΟΣΔ 

ΓΡΑΦΔ "Οη κέξεο πξέπεη λα είλαη ζεηηθόο αθέξαηνο : " 

ΣΔΛΟ_ΑΝ 

ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ κέξεο > 0 

ΑΝ κέξεο <= 10 ΣΟΣΔ 

ρξέσζε <- 50 + (κέξεο - 1)*25 

ΑΛΛΗΧ 

ρξέσζε <- 30*κέξεο 

ΣΔΛΟ_ΑΝ 

ΓΡΑΦΔ "Ζ ρξέσζε είλαη : ", ρξέσζε 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Άζκηζη 11 - μήκη ηπιγώνος 
Λα γξαθεί αιγφξηζκνο ζε ςεπδνγιψζζα πνπ λα δηαβάδεη ηξεηο αξηζκνχο α, β θαη γ  θαη λα 
βξίζθεη αλ κπνξνχλ λα απνηεινχλ κήθε ησλ πιεπξψλ ελφο ηξηγψλνπ. 
Απάνηηζη 
Αιγόξηζκνο ΜήθεΣξηγώλνπ 

Γεδνκέλα // α, β, γ // 

είλαηΣξίγσλν ← α < β + γ θαη β < α + γ θαη γ < α + β 

Δκθάληζε είλαηΣξίγσλν 

Σέινο 

Δελ ρξεηάδεηαη ε εληνιή Αλ γηα λα δώζεηε ηηκή ζε ινγηθή κεηαβιεηή. Η ινγη- 
θή κεηαβιεηή παίξλεη ηηκή κε θπζηθό ηξόπν κέζσ ηεο εθρώξεζεο. 
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Άζκηζη 12 - ανηιζηποθή τηθίυν 2τήθιος 
Λα δηαβαζζεί έλαο αθέξαηνο αξηζκφο, λα ειεγρζεί αλ είλαη δηςήθηνο ή φρη θαη αλ λαη, λα γίλεη 
αληηζηξνθή ησλ ςεθίσλ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα αλ είλαη 83 λα γίλεη 38. 
Απάνηηζη 
Αιγόξηζκνο ΑληηζηξνθήΓηςήθηνπ 

Γεδνκέλα // α // 

Αλ α < 100 θαη α > 9 ηόηε 

α ← (α mod 10)*10 + α div 10 

Σέινο_αλ 

Δκθάληζε α 

Σέινο 

Σε έλαλ θπζηθό αξηζκό ν ηειεζηήο mod 10λ καο δίλεη ηα λ ηειεπηαία ςεθία (θόβεη όηη ππάξρεη 
πην κπξνζηά) ελώ ν ηειεζηήο div 10λ θόβεη ηα λ ηειεπηαία ςεθία θαη αθήλεη κόλν ηα κπξνζηά. 
Τν 10λ πξέπεη λα γξαθεί κέζα ζηνλ θώδη- θα σο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο (10, 100, 1000, ...) 
επεηδή ε ύςσζε ζε δύλακε έρεη σο απνηέιεζκα πξαγκαηηθό. 
 
Άζκηζη 13 - ώπα για βάτιμο 
Γηα λα βαθεί έλα δσκάηην απαηηείηαη 1 θνπηί κπνγηά αλά 3 ηεηξαγσληθά κέηξα. Να γξαθεί 
πξόγξακκα ζε ΓΛΩΣΣΑ ην νπνίν λα ξσηά ην εκβαδόλ ηνπ δσκαηίνπ πνπ ζα βαθεί θαη λα 
εκθαλίδεη ζηελ νζόλε πόζα θνπηηά κπνγηάο ζα πξέπεη λα αγνξαζηνύλ. 
Ο αξηζκόο θνπηηώλ πξέπεη λα είλαη αθέξαηνο. 
Απάνηηζη 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧξαΓηαΒάςηκν 

ΣΑΘΔΡΔ 

ην1θνπηί = 3 ! 3 ηεηξαγσληθά / θνπηί κπνγηάο 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 

ΑΚΔΡΑΗΔ: ηκ, θνπηηά 

ΑΡΥΖ 

ΓΡΑΦΔ "Πόζα ηεηξαγσληθά κέηξα είλαη ν ηνίρνη;" 

ΓΗΑΒΑΔ ηκ 

θνπηηά <- ηκ div ην1θνπηί 

ΑΝ ηκ mod ην1θνπηί > 0 ΣΟΣΔ ! αλ δελ δηαηξείηαη αθξηβώο, .. 

θνπηηά <- θνπηηά + 1 ! ..ηόηε ζέινπκε θη άιιν θνπηί 

ΣΔΛΟ_ΑΝ 

ΓΡΑΦΔ "Πξέπεη λα αγνξάζεηε ", θνπηηά, " θνπηηά" 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
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Βαςικϋσ ϋννοιεσ αλγορύθμων – Δομό επανϊληψησ 

Θεωρύα 

Πνιιέο θνξέο πξέπεη λα εθηειεζηεί κηα νκάδα εληνιψλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο. ’ απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη νη δνκέο επαλάιεςεο. Τπάξρνπλ δπν πεξηπηψζεηο: ην 

πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ λα είλαη γλσζηφ εμ αξρήο ή φρη 

Η δομή επανάλητηρ ΓΙΑ 

Όηαλ είλαη γλσζηφ ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ δνκή επαλάιεςεο ΓΗΑ 

Παξάδεηγκα: Λα δηαβαζηνχλ 20 αξηζκνί θαη λα εθηππσζεί ν κέζνο φξνο ηνπο. 

Αλγόπιθμορ Παξάδεηγκα 

   άζξνηζκα ←  0 

   Για i από 1 μέσπι 20 

       Γιάβαζε αξηζκφο 

       άζξνηζκα ←  άζξνηζκα <+ 

αξηζκφο           

   Σέλορ_Δπανάλητηρ 

   κέζνο_φξνο ← άζξνηζκα / 20 

   Δκηύπυζε κέζνο_φξνο 

Σέλορ Παξάδεηγκα 

Δπαλαιεπηηθή δνκή, νη εληνιέο πνπ πεξηέρνληαη ζα 

εθηειεζηνχλ 20 θνξέο 

Κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ε ξνή ηνπ 

αιγνξίζκνπ επαλέξρεηαη ζηελ εληνιή Γηα 

 

Ζ κεηαβιεηή i ζα απμεζεί απφ ηελ ηηκή 1 κέρξη ηελ ηηκή 20 (ηελ νλνκάδνπκε κεηξεηή) θαηά 

κία κνλάδα θάζε θνξά. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.1.3 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ε κεηαβιεηή i 

ζα απμεζεί 20 θνξέο, άξα ε ηειηθή ηηκή πνπ ζα ιάβεη είλαη 21. Αθνχ δηαβαζηεί θάζε έλαο 

αξηζκφο απφ ηνπο 20 θαη εηζρσξεζεί ζηελ νκψλπκε κεηαβιεηή, πξνζηίζεηαη ζηε κεηαβιεηή. Σν 

ηκήκα εληνιψλ πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ Γηα νλνκάδεηαη βξφρνο 

Πξέπεη επίζεο, λα ηνληζηεί φηη ε εληνιή άζξνηζκα ← άζξνηζκα + αξηζκφο, πξνζζέηεη ην 

πεξηερφκελν ηεο κεηαβιεηήο άζξνηζκα κε απηφ ηεο αξηζκόο θαη ηνπνζεηεί ην απνηέιεζκα ζηελ 

κεηαβιεηή άζξνηζκα. Έλα ζχλεζεο ιάζνο ησλ καζεηψλ είλαη λα γξάθνπλ ιαλζαζκέλα 

άζξνηζκα ← αξηζκφο 

Κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο απηήο φκσο, ζα θαηαρσξεζεί ζηε κεηαβιεηή άζξνηζκα ν ηειεπηαίνο 

αξηζκφο πνπ δηαβάζηεθε. Πξέπεη ινηπφλ, ζηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο κεηαβιεηήο άζξνηζκα λα 

πξνζηίζεηαη ε λέα ηηκή 

Δπηπξφζζεηα, πξέπεη έμσ απφ ηελ επαλαιεπηηθή δνκή λα κεδελίζνπκε ηελ 

κεηαβιεηή άζξνηζκα, δηαθνξεηηθά δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ηελ ηηκή ηεο θαηά ηελ πξψηε 

επαλάιεςε 
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Γενικώρ, δεν μποπούμε να σπηζιμοποιήζοςμε μια μεηαβληηή, αν πποηγούμενα δεν 

έσει λάβει ηιμή – απσικοποίηζη. Ζ αξρηθνπνίεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε ηελ 

είζνδν δεδνκέλσλ ζε κηα κεηαβιεηή (εληνιή Γηάβαζε) είηε κε εθρψξεζε ηηκήο 

Αο δνχκε θάπνηα λέα ζηνηρεία κε ηε βνήζεηα ελφο αθφκε παξαδείγκαηνο 

Παξάδεηγκα: Λα βξεζνχλ θαη λα εθηππσζνχλ νη δηςήθηνη άξηηνη αξηζκνί 

Αλγόπιθμορ Παξάδεηγκα 

Για i από 10 μέσπι 99 με_βήμα 2 

        Δκηύπυζε i 

Σέλορ_Δπανάλητηρ 

Σέλορ Παξάδεηγκα 

Ζ ζπκπιήξσζε ηεο εληνιήο Γηα κε ην βήκα λα είλαη 2 απμάλεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο i 

αληίζηνηρα ψζηε κε αξρηθή ηηκή ηελ ηηκή 10 λα ιακβάλεη ηηο ηηκέο 10, 12, 14, 16, 18, 20, …, 

94, 96, 98. Ο επφκελνο άξηηνο, ην 100, δελ είλαη δηςήθηνο θαη ην i δελ ζα ιάβεη ηελ ηηκή απηή 

Σεκείσζε: αλ επηζπκνχζακε θζίλνπζα δηάηαμε ζηελ εθηχπσζε ησλ αξηζκψλ ν βξφρνο ζα είρε 

ηε κνξθή 

Για i από 99 μέσπι 10 με_βήμα -2 

        Δκηύπυζε i 

Σέλορ_Δπανάλητηρ 

Όπνπ ε κεηαβιεηή i ζα ιάβεη ηηο ηηκέο 98, 96, 94, …, 16, 14, 12, 10. 

Σεκείσζε: Ζ ηηκή ηνπ βήκαηνο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη αθέξαηνη αξηζκνί, αιιά κπνξεί λα 

ιάβεη θαη δεθαδηθή ηηκή 

Η δομή επανάλητηρ Όζο…Δπανάλαβε 

Όηαλ δελ είλαη θαζνξηζκέλν ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ εμ’ αξρήο ηφηε δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε δνκή επαλάιεςεο Γηα πνχ παξνπζηάζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη ε δνκή Όζν…επαλάιαβε, ε νπνία ζα πεξηγξαθεί κε ηε 

βνήζεηα ελφο αθφκε παξαδείγκαηνο 

Παξάδεηγκα: Ο ηακίαο ζε έλα super market θαηαρσξεί ζηελ ηακεηαθή απφδεημε ηνλ θσδηθφ ηνπ 

πξντφληνο θαη ηελ ηηκή. Όηαλ νινθιεξσζεί ε θαηαρψξεζε γηα ηελ αγνξά ελφο πειάηε, ηφηε 

εηζάγεηαη ν θσδηθφο 0. Λα εθηππσζεί ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αγνξάο θαη ην πιήζνο ησλ 

πξντφλησλ πνπ αγνξάζηεθαλ 

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξέπεη λα δηαβάδνληαη νη θσδηθνί θαη νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ 

κέρξη ηελ εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ 0 
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Αλγόπιθμορ Παξάδεηγκα 

   ζχλνιν ←  0 

   πιήζνο ←  0 

   Γιάβαζε θσδηθφο 

   Όζο θσδηθφο<>0 επανάλαβε 

      Γιάβαζε ηηκή, ηεκάρηα 

      ζχλνιν ← ζχλνιν + ηηκή * 

ηεκάρηα          

      πιήζνο ← πιήζνο + 1 

      Γιάβαζε θσδηθφο 

   Σέλορ_Δπανάλητηρ 

   Δκηύπυζε ζχλνιν, πιήζνο 

Σέλορ Παξάδεηγκα 

Ο βξφρνο επαλαιακβάλεηαη γηα άγλσζην αξηζκφ 

επαλαιήςεσλ. 

Ζ ξνή εθηέιεζεο κεηά ηελ 

εληνιή Τέινο_επαλάιεςεο επαλέξρεηαη ζηελ 

εληνιή Όζν…Επαλάιαβε 

 

Ζ κεηαβιεηή ζύλνιν πεξηέρεη ην ζχλνιν ηεο αγνξάο κέρξη ηελ ηξέρνπζα επαλάιεςε. Δίλαη 

ζαθέο φηη δελ είλαη γλσζηφ ην πιήζνο ησλ πξντφλησλ πνπ αγνξάζηεθαλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κεηαβιεηή πιήζνο. Έλα ζχλεζεο ιάζνο πνπ θάλνπλ νη καζεηέο είλαη φηη 

μερλνχλ ηελ εληνιή Δηάβαζε θσδηθόο πξηλ ην βξφρν. Χζηφζν, αλ δελ δηαβαζηεί ε κεηαβιεηή 

θσδηθφο ψζηε λα ιάβεη ηηκή, πψο ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε ζπλζήθε ηνπ Όζν; 

ην εζσηεξηθφ ηνπ βξφρνπ δηαβάδνπκε θαη ηηο κεηαβιεηέο ηηκή θαη ηεκάρηα πνπ αθνξνχλ ην 

πξντφλ θαη πξνζζέηνπκε ην γηλφκελφ ηνπο ζηε κεηαβιεηή ζύλνιν (ην νπνίν έρεη 

αξρηθνπνηεζεί). Απμάλνπκε δε, ηε κεηαβιεηή πιήζνο θαηά κία κνλάδα. Σέινο, δηαβάδεηαη ν 

θσδηθφο ηνπ λένπ πξντφληνο, ψζηε λα ειεγρζεί θαηά ηελ λέα επαλάιεςε 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν έιεγρνο ηεο ζπλζήθεο ζηε δνκή Όζν…επαλάιαβε πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηελ αξρή ηνπ βξφρνπ. Σν δηάγξακκα ξνήο ηνπ παξαπάλσ αιγνξίζκνπ παξνπζηάδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα 



 50 

 

Παξαηεξνχκε φηη ζην δηάγξακκα ξνήο δελ ππάξρεη θάπνην εηδηθφ ζχκβνιν γηα ηε 

δνκή Όζν…επαλάιαβε αιιά πινπνηείηαη κε ηε δεκηνπξγία θχθινπ 

Η δομή επανάλητηρ Απσή_Δπανάλητηρ…Μέσπιρ_Όηος 

πκπιεξσκαηηθά ηεο δνκήο Όζν…επαλάιαβε ρξεζηκνπνηείηαη ε δνκή 

Αξρή_επαλάιεςεο…Κέρξηο_Όηνπ. Ζ ζχληαμε ηεο δνκήο είλαη: 

Απσή_Δπανάλητηρ 

        Δληνιή1 

        Δληνιή2 

Μέσπιρ_Όηος <ζπλζήθε> 

Παξαηεξνχκε φηη ζε απηή ηε δνκή ν έιεγρνο ηεο ζπλζήθεο πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο ηνπ 

βξφρνπ 

Παξάδεηγκα: Λα γξαθεί αιγφξηζκνο πνπ λα δηαβάδεη αξηζκνχο απφ ην ρξήζηε, λα ππνινγίδεη ην 

πιήζνο ησλ πεξηηηψλ αξηζκψλ θαη λα εθηππψλεη ην κέζν φξν ηνπο. Ζ δηαδηθαζία αλάγλσζεο λα 

ζηακαηά φηαλ δηαβαζηνχλ 20 πεξηηηνί αξηζκνί 
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Αλγόπιθμορ Παξάδεηγκα 

   άζξνηζκα ← 0 

   πιήζνο ← 0 

   Απσή_Δπανάλητηρ 

      Γιάβαζε αξηζκφο  

      Αν αξηζκφο mod 2 = 1 ηόηε 

            άζξνηζκα ← άζξνηζκα + 

αξηζκφο                  

            πιήζνο ← πιήζνο + 1 

      Σέλορ_Αν 

   Μέσπιρ_Όηος πιήζνο = 20 

    Αν αξηζκφο mod 2 = 1 ηόηε 

      κέζνο_φξνο ← άζξνηζκα / πιήζνο 

      Δκηύπυζε κέζνο_φξνο  

    Σέλορ_Αν 

Σέλορ Παξάδεηγκα 

 

Παπαηηπήζειρ για ηιρ δομέρ επανάλητηρ 

Ζ δνκή επαλάιεςεο ΓΗΑ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ είλαη γλσζηφ ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ ελψ 

νη δνκέο Όζν…επαλάιαβε θαη Αξρή_Δπαλάιεςεο…Κέρξηο_Όηνπ ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο 

Έλα δήηεκα πνπ κπνξεί λα καο απαζρνιήζεη ζηηο αζθήζεηο είλαη ε κεηαηξνπή απφ ηελ κία δνκή 

ζηελ άιιε. Κηα δνκή Γηα πάληα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζηηο Όζν…επαλάιαβε θαη 

Αξρή_Δπαλάιεςεο…Κέρξηο_Όηνπ, ην αληίζεην δελ ηζρχεη. Ζ δνκή Όζν…επαλάιαβε 

κεηαηξέπεηαη πάληα ζηελ Αξρή_Δπαλάιεςεο…Κέρξηο_Όηνπ. Αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε ην εμήο 

ηκήκα αιγνξίζκνπ: 
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άζξνηζκα ← 0 

Για i από 1 μέσπι 100 

      Γιάβαζε Υ 

      άζξνηζκα ← άζξνηζκα + Υ            

Σέλορ_Δπανάλητηρ 

κέζνο_φξνο ← άζξνηζκα / 100 

 

Παξαηεξνχκε φηη ζην δηάγξακκα ξνήο δελ ππάξρεη εηδηθφ ζχκβνιν γηα ηε δνκή Γηα. Ζ 

πινπνίεζή ηεο απαηηεί ηε ρξήζε κηαο ζεηξάο εληνιψλ. Απηέο είλαη: 

a. Ζ εληνιή εθρψξεζεο i ← 1, γηα αξρηθνπνίεζε ηεο κεηαβιεηήο 

b. Ζ ζπλζήθε ηεξκαηηζκνχ i <= 100 

c. Ζ εληνιή εθρψξεζεο i ← i + 1 

Θαη νη ηξεηο παξαπάλσ εληνιέο πεξηέρνληαη ζηελ 

δνκή Γηα   

 

Απφ ην δηάγξακκα ξνήο ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο είλαη πνιχ εχθνιν λα 

δεκηνπξγήζνπκε ην ίδην βξφρν κε ηηο 

δνκέο Όζν…επαλάιαβε θαη Αξρή_Επαλάιεςεο…Μέρξηο_Όηνπ. 

άζξνηζκα ← 0 
i ← 1 
Όζο i <= 100 επανάλαβε 
      Γιάβαζε Υ 
      άζξνηζκα ← άζξνηζκα + Υ            
      i ← i + 1 
Σέλορ_Δπανάλητηρ 
κέζνο_φξνο ← άζξνηζκα / 100 

άζξνηζκα ← 0 
i ← 1 
Απσή_Δπανάλητηρ 
      Γιάβαζε Υ 
      άζξνηζκα ← άζξνηζκα + Υ 
      i ← i + 1 
Μέσπιρ_Όηος i > 100 
κέζνο_φξνο ← άζξνηζκα / 100 

Παξαηεξνχκε φηη νη ζπλζήθεο ησλ δχν δνκψλ είλαη αληίζεηεο ελψ ην ηκήκα εληνιψλ ηνπ 

βξφρνπ ην ίδην 
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Βαςικϋσ ϋννοιεσ αλγορύθμων – Δομό επανϊληψησ 

Πολλαπλαςιαςμόσ αλϊ Ρωςικϊ 

Ρυζικόρ πολλαπλαζιαζμόρ (παξάγξαθνο 2.4.5 ζρνι. βηβιίνπ) 

Ο αιγφξηζκνο πνιιαπιαζηαζκνχ αθεξαίσλ αιά ξσζηθά κε θπζηθή γιψζζα θαηά βήκαηα, είλαη: 

 

Ο αιγφξηζκνο ζε ςεπδνθψδηθα γηα ην πξφβιεκα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ αιά ξσζηθά, είλαη: 

Αλγόπιθμορ Πνιιαπιαζηαζκφο_αιά_ξσζηθά 

   Γεδομένα // Κ1,Κ2 αθέξαηνη // 

   P ← 0 

   Οζο M2 > 0 επανάλαβε 

      Αν M2 mod 2 = 1 ηόηε 

           P ← P + M1 

      Σέλορ_Αν 

      M1 ← M1*2 

       M2 ← [M2 / 2]    ! αθέξαην κέξνο δηαίξεζεο 

   Σέλορ_επανάλητηρ 

   Αποηελέζμαηα // P, ην γηλφκελν ησλ αθεξαίσλ Κ1,Κ2 // 

Σέλορ Πνιιαπιαζηαζκφο_αιά_ξσζηθά 

Δζησ φηη δίλνληαη δχν ζεηηθνί αθέξαηνη αξηζκνί, νη αξηζκνί 45 θαη 19. Οη 

αξηζκνί γξάθνληαη δίπια-δίπια θαη ν πξψηνο δηπιαζηάδεηαη αγλνψληαο ην 

δεθαδηθφ κέξνο, ελψ ν δεχηεξνο ππνδηπιαζηάδεηαη 

ην δηπιαλφ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία, πνπ 

ζπλερίδεηαη κέρξηο φηνπ ζηε δεχηεξε ζηήιε λα πξνθχςεη κνλάδα. Σειηθψο, 

ην γηλφκελν ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξψηεο ζηήιεο, 

φπνπ αληίζηνηρα ζηε δεχηεξε ζηήιε ππάξρεη πεξηηηφο αξηζκφο. Γηα ην 

παξάδεηγκά καο, ηα ζηνηρεία απηά παξνπζηάδνληαη ζηελ ηξίηε ζηήιε 
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Βαςικϋσ ϋννοιεσ αλγορύθμων - Δομό επανϊληψησ 
Ερωτόςεισ ανϊπτυξησ και κρύςεωσ 

1. Γψζηε έλα παξάδεηγκα ηεο εληνιήο ΟΟ, ΑΡΥΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ θαη ΓΙΑ 
 

Γ1. ηε δνκή επαλάιεςεο Γηα δελ είλαη δπλαηφλ ε αξρηθή ηηκή λα είλαη λα είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ηελ ηειηθή 

Γ2. Γελ κπνξνχκε λα έρνπκε κηα δνκή επαλάιεςεο κέζα ζε κηα άιιε δνκή επαλάιεςεο  

Γ3. Ζ ινγηθή ησλ επαλαιεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ κία 

αθνινπζία εληνιψλ πξέπεη λα εθαξκνζζεί ζε έλα ζχλνιν πεξηπηψζεσλ, πνπ έρνπλ θάηη θνηλφ 

Γ4. Κε ρξήζε ηεο εληνιήο “Όζν...επαλάιαβε” επηηπγράλεηαη ε επαλάιεςε κίαο δηαδηθαζίαο κε 

βάζε θάπνηα ζπλζήθε 

Γ5. Κε ηελ εληνιή "Αξρή_επαλάιεςεο…Κέρξηο_φηνπ…" ππάξρεη έλαο βξφρνο πνπ εθηειείηαη 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 

Γ6. Ζ εληνιή "Γηα i απφ .. κέρξη .. βήκα .." πξέπεη λα πεξηιακβάλεη γηα βήκα πάληνηε έλα 

ζεηηθφ αξηζκφ 

Γ7. ηε δνκή επαλάιεςεο Γηα ην βήκα δελ κπνξεί λα είλαη κεδέλ 

Γ8. Όηαλ ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ είλαη γλσζηφ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε δνκή 

επαλάιεςεο "Όζν...επαλάιαβε" 

Γ9. Οη εληνιέο ηνπ βξφρνπ "Γηα" εθηεινχληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά 

Γ10. Ο πνιιαπιαζηαζκφο  _____   _____________ απαηηεί πνιιαπιαζηαζκφ επί δχν, δηαίξεζε 

δηα δχν θαη πξφζζεζε 

Γ11. ηελ δνκή «Όζν», ε νκάδα εληνιψλ εθηειείηαη κέρξη  ε ζπλζήθε λα γίλεη ςεπδήο 

Γ12. ηελ δνκή «Κέρξηο_φηνπ», ππάξρεη πεξίπησζε ε νκάδα εληνιψλ ηνπ βξφρνπ λα κελ 

εθηειεζηεί θακία θνξά 

Γ13. ηηο δνκέο "Όζν" θαη "Κέρξηο_φηνπ", νη ζπλζήθεο είλαη κεηαμχ ηνπο αληίζεηεο 

Γ14. Ζ δνκή "Όζν...Δπαλάιαβε" ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ γλσξίδνπκε ην πιήζνο ησλ 

επαλαιήςεσλ 
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Γ15. Θάζε πξφβιεκα πνπ απαηηεί ηε ρξήζε δνκήο επαλάιεςεο κπνξεί λα επηιπζεί κε ηε ρξήζε 

ηεο δνκήο επαλάιεςεο "Γηα" 

Γ16. Θάζε πξφβιεκα πνπ απαηηεί ηε ρξήζε δνκήο επαλάιεςεο κπνξεί λα επηιπζεί κε ηε ρξήζε 

ηεο δνκήο επαλάιεςεο "Όζν" 

Γ17. Θάζε πξφβιεκα πνπ απαηηεί ηε ρξήζε δνκήο επαλάιεςεο κπνξεί λα επηιπζεί κε ηε ρξήζε 

ηεο δνκήο επαλάιεςεο "Κέρξηο_φηνπ" 

Γ18. Ζ δνκή "Κέρξηο_φηνπ" ηεξκαηίδεηαη φηαλ ε ζπλζήθε είλαη αιεζήο 

Γ19. Θάζε βξφρνο "Γηα" κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε "Όζν" 

Γ20. Θάζε βξφρνο "Όζν" κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε "Γηα" 

Γ21. Θάζε βξφρνο "Όζν" κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε "Κέρξηο_φηνπ" 

Γ22. Δληφο κηαο δνκήο επηινγήο δελ κπνξεί λα πεξηέρεηαη δνκή επαλάιεςεο 

Γ23. Δληφο κηαο δνκήο επαλάιεςεο δελ κπνξεί λα πεξηέρεηαη δνκή επηινγήο 

Γ24. ηελ δνκή επαλάιεςεο "Κέρξηο_φηνπ" νη κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλζήθε 

πξέπεη λα αξρηθνπνηνχληαη πξηλ ην βξφρν 

Γ25. ηελ δνκή επαλάιεςεο "Όζν" νη κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλζήθε πξέπεη λα 

πάξνπλ ηηκή πξηλ ην βξφρν 

Γ26. Οη εκθσιεπκέλεο δνκέο πεξηιακβάλνπλ ζπλδπαζκφ: 

α) ζπλζήθεο θαη εθηχπσζεο   β) δηαθφξσλ αιγνξηζκηθψλ δνκψλ   γ) ζπλζήθεο θαη 

αλάγλσζεο   δ) αλάγλσζεο θαη εθηχπσζεο 

Γ27. Κε ηελ δνκή "Όζν ((a mod 2=0) θαη (b mod 2=1))  επαλάιαβε",  πεηπραίλνπκε  λα 

εθηεινχκε ηνλ βξφρν φζν 

α) o a είλαη πεξηηηφο θαη ν b άξηηνο  β) ν a είλαη άξηηνο θαη ν b πεξηηηφο  γ) ν a θαη o b είλαη 

άξηηνη  δ) ν a θαη ν b είλαη πεξηηηνί 

Γ28. Οη επαλαιεπηηθέο δνκέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα νκάδα εληνιψλ 

πξέπεη λα εθηειεζηεί πνιιέο θνξέο 

Γ29. Κηα δνκή επαλάιεςεο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο ζπλζήθεο ψζηε 

θάπνηε λα ηεξκαηίδεηαη 

Γ30. ηε δνκή επαλάιεςεο Γηα πξέπεη ε ηηκή ηνπ κεηξεηή λα κεηαβάιιεηαη εληφο ηνπ βξφρνπ 
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Γ31. Ζ επαλαιεπηηθή δνκή πνπ πεξηιακβάλεη έιεγρν επαλάιεςεο ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο 

μεθηλά κε ηε θξάζε «Αξρή_επαλάιεςεο» θαη ιήγεη κε ηε θξάζε ______________  

Γ32. Ο αιγφξηζκνο πνπ δελ δηαζέηεη ηξφπν ηεξκαηηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη σο _____________ 

βξφρνο 

Γ33. Κία εκθσιεπκέλε δνκή ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ρξεηάδεηαη: 

α) κία ελέξγεηα λα πεξηιεθζεί κέζα ζε άιιε ελέξγεηα          β) λα ππάξρεη επαλάιεςε 

ηππνπνηεκέλσλ ελεξγεηψλ 

γ) λα ππάξρεη εθηχπσζε θαη αλάγλσζε ηηκψλ                      δ) λα επαλαιεθζεί κία ελέξγεηα 

πνιιέο θνξέο 

Γ34. Ζ ινγηθή πξάμε "ή" κεηαμχ 2 πξνηάζεσλ είλαη αιεζήο φηαλ: 

α) νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν πξνηάζεηο είλαη αιεζήο           β) ε πξψηε πξφηαζε είλαη ςεπδήο 

γ) ε δεχηεξε πξφηαζε είλαη ςεπδήο                                δ) θαη νη δχν πξνηάζεηο είλαη αιεζήο 

Γ35. Ζ ινγηθή πξάμε θαη κεηαμχ 2 πξνηάζεσλ είλαη αιεζήο φηαλ: 

α) νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν πξνηάζεηο είλαη αιεζήο            β) ε πξψηε πξφηαζε είλαη αιεζήο 

γ) ε δεχηεξε πξφηαζε είλαη αιεζήο                                δ) θαη νη δχν πξνηάζεηο είλαη αιεζείο 

Γ36.  Ζ ινγηθή ησλ επαλαιεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ: 

α) κία αθνινπζία εληνιψλ πξέπεη λα εθαξκνζζεί ζε δχν πεξηπηψζεηο 

β) κία αθνινπζία εληνιψλ πξέπεη λα εθαξκνζζεί ζε έλα ζχλνιν πεξηπηψζεσλ 

γ) ππάξρεη απαίηεζε λα ιεθζεί κία απφθαζε κε βάζε θάπνηα ζπλζήθε 

δ) ππάξρνπλ δχν ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ ε κία κεηά ηελ άιιε 

Γ37. Σα αλαγλσξηζηηθά ησλ νπνίσλ νη ηηκέο κεηαβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αιγνξίζκνπ 

νλνκάδνληαη ____________ θαη εθείλα ησλ νπνίσλ νη ηηκέο δελ κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ 

______________ 

Γ38. Ζ δνκή "______ i απφ η1 κέρξη η2 κε_βήκα β" απνηειεί έλα επαλαιεπηηθφ ζρήκα 

νξηζκέλσλ επαλαιήςεσλ 

Γ39. Κία δηαδηθαζία πνπ δελ νινθιεξψλεηαη κεηά απφ πεπεξαζκέλν πιήζνο βεκάησλ δελ 

απνηειεί αιγφξηζκν, αιιά: 

α) δεδνκέλα   β) κία ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία   γ) κία εθηέιεζε   δ) αηέξκνλα έιεγρν 

δεδνκέλσλ 

Γ40. Ζ επαλαιεπηηθή δνκή "Όζν...Δπαλάιαβε" πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο θαη ιήγεη κε ηε 

θξάζε ______________ 

  



 57 

Γ41. Ζ εθηέιεζε ηνπ θάησζη ηκήκαηνο αιγνξίζκνπ: 

s ← 0 

p ← 0 

διάβαζε a 

Όζο (a>0) επανάλαβε 

   Αν(a mod 2=1) ηόηε 

      s ← s + a 

   αλλιώρ 

      p ← p * a 

   Σέλορ_αν 

   Γιάβαζε a 

Σέλορ_επανάλητηρ 

 

φπνπ a αθέξαηνο, καο δίλεη 

α) ην γηλφκελν ησλ πεξηηηψλ θαη 0 γηα ηνπο αξηίνπο             β) ην άζξνηζκα ησλ πεξηηηψλ θαη 

ην γηλφκελν ησλ άξηησλ  

γ) ην άζξνηζκα ησλ πεξηηηψλ θαη 0 γηα ηνπο άξηηνπο             δ) ην άζξνηζκα ησλ αξηίσλ θαη 0 

γηα ηνπο πεξηηηνχο 

Γ42. Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ 

da ← 0 

dp ← 0 

Για i από a μέσπι 4 με_βήμα  –2 

   Αν (i mod 2=0) ηόηε 

      da ← da + 1 

   αλλιώρ 

      dp ← dp + 1 

   Σέλορ_αν 

Σέλορ_επανάλητηρ 

αλ ην απνηέιεζκα είλαη da=0 θαη dp=3, ηφηε πνηα ηηκή ζα κπνξνχζε λα έρεη ην a; 

α) a=11   β) a=9   γ) a=8   δ) a=2 

Γ43. Ση ζα εθηππσζεί, κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ: 

α ← 2 

β ← -3 

Όζο β <= 0 επανάλαβε 

    β ← β + 1 

    α ← α + β - 1 

Σέλορ_επανάλητηρ 

Δκηύπυζε α 

α) 2 β) -4 γ) -1 δ) 4 
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Γ44. Οη εληνιέο κεηαμχ ηνπ "Αξρή_Δπαλάιεςεο...Κέρξηο_φηνπ" ... 

α. εθηεινχληαη κέρξη ε ζπλζήθε λα γίλεη αιεζήο 

β. εθηεινχληαη κέρξη ε ζπλζήθε λα γίλεη ςεπδήο 

γ. κπνξεί λα κελ εθηειεζηνχλ θακία επαλάιεςε 

δ. ζα εθηειεζηνχλ νπσζδήπνηε κηα θνξά 

Γ45. Σν παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ  

 ← 0  

Για i από 100 μέσπι 999 με_βήμα 2 

     ←  + i  

Σέλορ_επανάλητηρ  

α. Τπνινγίδεη ην άζξνηζκα ησλ ηξηςήθησλ αξηζκψλ 

β. Τπνινγίδεη ην άζξνηζκα ησλ ηξηςήθησλ άξηησλ αξηζκψλ 

γ. Τπνινγίδεη ην άζξνηζκα ησλ ηξηςήθησλ πεξηηηψλ 

Γ46. Όηαλ ζε κηα δνκή "Γηα" παξαιείπεηαη ην βήκα, ηφηε ελλνείηαη σο βήκα ην 1 

Γ47. Ζ δνκή "Όζν" ηεξκαηίδεηαη φηαλ ε ζπλζήθε γίλεηαη ςεπδήο 

Γ48. Δληφο ηεο δνκήο "Γηα" δελ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ηηκήο ηνπ κεηξεηή 

Γ49. Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ησλ δπν ζηειψλ 

Α Δκθπάζειρ Β Αλγοπιθμικέρ Έννοιερ 

 1. α > β - 1 Α)  Γνκή επηινγήο 

 2. Δθηχπσζε Υ   Β)  Γνκή επαλάιεςεο 

 3. Αλ α > 3 ηφηε   

         ... 

     Σέινο_αλ   

 

 Γ)  Αξηζκεηηθή έθθξαζε 

 4. α ← α + 2 Γ)  Κεηαβιεηή 

 5. α + β / 2 Δ)  Δληνιή εμφδνπ 

 6. Γηάβαζε  Σ) Δληνιή εηζφδνπ 

  Ε) Ινγηθή έθθξαζε 

  Ζ) Δληνιή εθρψξεζεο ηηκήο 
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Λύζειρ 
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Βαςικϋσ ϋννοιεσ αλγορύθμων - Δομό επανϊληψησ  
Μεθοδολογικό προςϋγγιςη 

Άζκηζη 1. Λα παξνπζηάζεηε ηνλ πίλαθα ηηκψλ ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ. Ση ζα εθηππσζεί 

ηειηθά; 

Αιγόξηζκνο Μειέηε_αξηζκνύ 

  α ← 15 

  β ← 1234 

  π ← 2 

  Όζν (α <= β) επαλάιαβε 

    β ← β div π + α 

    Δθηύπσζε α, β, π 

    α ← α + π 

    π ← π + 3 

  Σέινο_επαλάιεςεο 

  Δθηύπσζε π 

Σέινο Μειέηε_αξηζκνύ 

Λύζη 

ηηο αζθήζεηο πνπ καο δεηείηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ελφο αιγνξίζκνπ 

θαινχκαζηε λα εθηειέζνπκε βήκα-βήκα ηνλ αιγφξηζκν θαη λα παξνπζηάζνπκε ηηο ηηκέο εμφδνπ, 

ην απνηέιεζκα δειαδή ησλ εληνιψλ Δθηχπσζε, Δκθάληζε θαη Απνηειέζκαηα. Θαιφ είλαη ζηελ 

ιχζε ηέηνησλ αζθήζεσλ λα παξνπζηάδνπκε θαη ηνλ πίλαθα κε ηηο ελαιιαγέο ησλ ηηκψλ ησλ 

κεηαβιεηψλ ψζηε ζε πεξίπησζε ιάζνπο ππνινγηζκνχ ζε κηα πξάμε λα κπνξεί ν δηνξζσηήο  λα 

εληνπίδεη ηηο ζσζηέο θαη ηηο ιάζνο ελέξγεηεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί νηη ζηηο ηειεπηαίεο 

απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ζηα βαζκνινγηθά θέληξα δφζεθε νδεγία ψζηε λα κειεηεζεί θαη ν 

πίλαθαο ηηκψλ (αλ ππήξρε) ζηε ιχζε ησλ καζεηψλ. 

Δίλαη γεγνλφο νηη ζην δηδαθηηθν παθέην (ζην ηεηξάδην καζεηή νπζηαζηηθά) δελ παξνπζηάδεηαη 

θάηη ηέηνην ψζηε λα είλαη θαζνξίδεηαη ρσξίο ακθηβνιία ν ηξφπνο ζρεκαηηζκνχ ηνπ. ηε 

ζπλέρεηα πξνηείλεηαη κηα κεζνδνινγία, σο εμήο: 

ρεδηάδνπκε ηφζεο ζηήιεο φζεο θαη νη κεηαβιεηέο ηνπ πίλαθα. Ζ πξψηε ζηήιε ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπλζεθψλ ησλ δνκψλ επηινγήο (αλ ππάξρνπλ) θαη ηεο απνηίκεζε ηεο 

ηηκήο ηνπο (Αιεζήο - Φεπδήο) . Δπίζεο ζηελ πξψηε ζηήιε παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηελ 

επαλάιεςε (αλ ππάξρεη) π.ρ. ν αχμσλ αξηζκφο ηεο επαλάιεςεο ζηελ εμέιημε ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ αιγνξίζκνπ. Αιιάδνπκε γξακκή φηαλ ππάξρεη ήδε ηηκή ζηελ ηξέρνπζα γξακκή ή έρεη 

επηζεκαλζεί θάηη ζηελ πξψηε ζηήιε. Γελ ρξεηάδεηαη λα επαλαιακβάλνληαη νη ηηκέο, ζα 

γξάθνπκε κφλν ηηο λέεο ηηκέο. Ο πίλαθαο ηηκψλ ηνπ παξαπάλσ αιγνξίζκνπ πεξηγξάθεηαη βήκα 

- βήκα θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη νινθιεξσκέλνο. 

Ανάλςζη δημιοςπγίαρ ηος πίνακα ηιμών  

Ζ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ μεθηλά κε ηελ εθρψξεζε ησλ ηηκψλ ζηηο κεηαβιεηέο α, β, π. Οη 

ηηκέο ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα ηηκψλ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί δνκή 

επαλάιεςεο Όζν. Θα απνηππσζεί ε ζπλζήθε ηεο δνκήο κε αληηθαηάηαζε ησλ ηηκψλ (15 <= 

http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_method_23.htm
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1234) θαζψο επίζεο ζα απνηηκεζεί θαη ε ηηκή ηεο ινγηθήο έθθξαζεο (αιεζήο ελ πξνθεηκέλσ, 

ε ζπλζήθε ηζρχεη). Απνηέιεζκα ηνπ παξαπάλσ ζπιινγηζκνχ είλαη ε είζνδνο ζην βξφρν (1ε 

επαλάιεςε). Όια ηα παξαπάλσ θαηαγξάθνληαη ζηελ πξψηε ζηήιε ηνπ πίλαθα ηηκψλ. 

ηε ζπλέρεηα εθηειείηαη ε εληνιή εθρψξεζεο ηηκήο, πνπ ηξνπνπνηεί ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο β 

(ζα γίλεη 632) ε νπνία θαη θαηαγξάθεηαη ζηελ δεχηεξε γξακκή ηνπ πίλαθα. 

ην ζεκείν απηφ ππάξρεη εληνιή εμφδνπ. Απηνκάησο, κεηά ην ηέινο ηνπ πίλαθα θαηαγξάθεηαη 

ε θξάζε "ζα εθηππσζνχλ νη ηηκέο" (ή ζα εκθαληζηνχλ) θαη θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο ησλ 

κεηαβιεηψλ (15 632 2). Οη ηηκέο απηέο κπνξνχλ λα επηζεκαλζνχλ θαη ζηνλ πίλαθα (κε έληνλε 

γξαθή ή θπθιψλνληαο ηα αληίζηνηρα λνχκεξα). 

Οη επφκελεο δπν εληνιέο εθρψξεζεο ηξνπνπνηνχλ ην πεξηερφκελν ησλ κεηαβιεηψλ α θαη π θαη 

απηφ θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα ζε λέα γξακκή ψζηε λα μερσξίζεη. ηελ πξψηε ζηήιε απηήο 

ηεο γξακκήο ηνπνζεηνχκε ην θείκελν "πξάμεηο". ηηο ζηήιεο ησλ κεηαβιεηψλ α θαη π, ζηελ 

δεχηεξε γξακκή δελ επαλαιακβάλνληαη νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ θαζψο ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ν πίλαθαο ζα γέκηδε κε επαλαιακβαλφκελεο ηηκέο ρσξίο ιφγν. 

Ζ ξνή ηνπ αιγνξίζκνπ καο αλαγθάδεη κεηά ηελ εληνιή "Σέινο_επαλάιεςεο" λα κεηαβνχκε 

μαλά ζηελ δνκή Όζν θαη λα ειέγμνπκε αλ ζπλερίδεηαη ε επαλάιεςε. Αιιάδνπκε γξακκή ζηνλ 

πίλαθα ηηκψλ θαη απνηππψλνπκε ε ζπλζήθε ηεο δνκήο κε αληηθαηάηαζε ησλ ηηκψλ: 17<= 632 

πνπ είλαη αιεζήο άξα κεηαβαίλνπκε ζηε 2ε επαλάιεςε) Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη 

κέρξη ε ζπλζήθε ζπλέρεηαο ηεο δνκήο Όζν λα κελ ηζρχεη νπφηε θαη ηεξκαηίδεηαη ε 

επαλάιεςε. Ζ ξνή κεηαβαίλεη κεηά ην "Σέινο_επαλάιεςεο" θαη εθηεινχληαη νη εληνιέο πνπ 

αθνινπζνχλ. 

 

  
    α         β         π     

  15 1234 2 

  15 <= 1234 Ηζρχεη, 1ε επαλάιεςε   
  632   

 πξάμεηο   
17   5 

   17<= 632 Ηζρχεη, 2ε επαλάιεςε   
  143   

  πξάμεηο   
22   8 

    22 <= 143 Ηζρχεη, 3ε επαλάιεςε   
  39   

  πξάμεηο   
30   11 

    30 <= 39 Ηζρχεη, 3ε επαλάιεςε   
  33   

  πξάμεηο   
41   14 

  41 <= 33 Γελ ηζρχεη, ηεξκαηηζκφο επαλάιεςεο   
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Θα εθηππσζνχλ δηαδνρηθά νη ηηκεο: 

          15  632  2 

          17  143  5 

          22  39  8 

          30  33  11 

          14 

Άζκηζη 2. Λα αλαπηπρζεί πξφγξακκα πνπ ζα δηαβάδεη κηα νκάδα δηςήθησλ αξηζκψλ θαη ζα 

εθηππψλεη πνηνο αξηζκφο ήηαλ πην θνληά ζην 50 θαζψο επίζεο θαη ην πιήζνο ησλ αξηζκψλ πνπ 

εηζήρζεζαλ. Ζ επαλάιεςε πξέπεη λα ηεξκαηίδεηαη φηαλ εηζαρζεί ν αξηζκφο 0. 

εκείσζε: ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δπν αξηζκνί πιεζηέζηεξνη ζην 50 (ν έλαο 

κεγαιχηεξνο θαη ν άιινο κηθξφηεξνο), πξέπεη λα εθηππψλεηαη ν κηθξφηεξνο 

Λύζη 

Σν πξψην βήκα είλαη ε αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Κηα αξρηθή ζθέςε είλαη: 

"Πψο ζα αληηκεηψπηδα ην πξφβιεκα απηφ σο αξηζκεηηθφ;" Δπίζεο πξέπεη λα αλαιπζεί ην 

πξφβιεκα ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηα "εξγαιεία" πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίιπζή 

ηνπ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πξνθαλψο πξέπεη λα επηιπζεί κε ηε ρξήζε δνκήο επαλάιεςεο. Ζ 

δνκή απηή δελ κπνξεί λα είλαη ε Γηα αθνχ δελ γλσξίδνπκε ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ. 

Δθφζνλ επηζπκνχκε ε επαλάιεςε λα ηεξκαηίδεηαη φηαλ εηζαρζεί ν αξηζκφο 0 θξίλεηαη 

θαηαιιειφηεξε πξνο ρξήζε ε δνκή επαλάιεςεο Κέρξηο_φηνπ. 

Σν πξψην βήκα είλαη λα ζρεκαηίζνπκε ην ζθειεηφ ηεο επαλάιεςεο 

  Αξρή_επαλάιεςεο 

    ... 

  Μέρξηο_όηνπ (αξηζκόο = 0)  

ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα αξρηθνπνηεζεί (πάξεη ηηκή) ε κεηαβιεηή αξηζκφο. Απηφ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε είζνδν δεδνκέλσλ απφ ην ρξήζηε. Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο δεδνκέλσλ ψζηε νη αξηζκνί πνπ εηζάγνληαη λα είλαη δηςήθηνη. Έηζη ν 

αιγφξηζκνο κέρξη ζηηγκήο είλαη: 

  Αξρή_επαλάιεςεο 
    Αξρή_επαλάιεςεο ! έιεγρνο θαηαρώξεζεο δεδνκέλσλ 

      Γηάβαζε αξηζκόο 

    Μέρξηο_όηνπ (αξηζκόο = 0) ή (αξηζκόο >= 10 θαη αξηζκόο <= 99) 

    ... 

  Μέρξηο_όηνπ (αξηζκόο = 0) 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ην ηκήκα εληνιψλ ηνπ βξφρνπ. Ζ άζθεζε αλαδεηά φρη 

ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ, αιιά απηφλ πνπ είλαη θνληχηεξα ζηνλ αξηζκφ 50. πλεπψο πξέπεη λα 

βξεζεί ν αξηζκφο κε ηελ κηθξφηεξε -θαηά απφιπηε ηηκή- δηαθνξά απφ ην 50. Θα 

ηξνπνπνηήζνπκε ινηπφλ ηνλ αιγφξηζκν εχξεζεο κεγίζηνπ: Θα ρξεζηκνπνηνήζνπκε κηα 

κεηαβιεηή κε φλνκα αξηζκφο_πην_θνληά (ζα παίμεη ην ξφιν ηεο κεηαβιεηήο min) πνπ αξρηθά 
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ζα έρεη κηα πνιχ κεγάιε ηηκή (πνπ ζα αιιάμεη ζίγνπξα ζηελ πξψηε επαλάιεςε). Ζ ηηκή απηή 

είλαη ην 100 (ε κεγαιχηεξε δηαθνξά πνπ κπνξεί λα εληνπηζηεί κπνξεί λα είλαη ην 49). Θαηφπηλ, 

εληφο ηνπ βξφρνπ ζα ειέγρνπκε κήπσο ε δηαθνξά ηνπ λένπ αξηζκνχ πνπ δηαβάζηεθε κε ην 50 

είλαη κηθξφηεξε απφ απηήο ηεο κεηαβιεηήο αξηζκφο_πην_θνληά. Αλ λαη, ηφηε ν λένο αξηζκφο ζα 

εθρσξεζεί ζηελ απηή. Ο αιγφξηζκνο γίλεηαη: 

  αξηζκόο_πην_θνληά ← 100 ! κηα αξρηθή ηηκή πνπ ζα αιιάμεη ζηε ζπλέρεηα 

  Αξρή_επαλάιεςεο 

    Αξρή_επαλάιεςεο ! έιεγρνο θαηαρώξεζεο δεδνκέλσλ 

      Γηάβαζε αξηζκόο 

    Μέρξηο_όηνπ (αξηζκόο = 0) ή (αξηζκόο >= 10 θαη αξηζκόο <= 99) 

    Αλ (αξηζκόο >= 10 θαη αξηζκόο <= 99) ηόηε !  αξηζκόο <> 0 

      Αλ Α_Σ (αξηζκόο - 50) < Α_Σ (αξηζκόο_πην_θνληά - 50) ηόηε 

         αξηζκόο_πην_θνληά ← αξηζκόο 

      Σέινο_Αλ 

    Σέινο_Αλ 

  Μέρξηο_όηνπ (αξηζκόο = 0) 

ηελ εθθψλεζε ζεκεηψλεηαη πσο αλ εληνπηζηνχλ δπν αξηζκνί πιεζηέζηεξνη ζην 50 (ν έλαο 

κεγαιχηεξνο θαη ν άιινο κηθξφηεξνο), πξέπεη λα εθηππψλεηαη ν κηθξφηεξνο. Άξα ζηελ 

παξαπάλσ δνκή επηινγήο πξέπεη λα ππάξμεη θαη άιιε πεξίπησζε φπνπ νη δπν απφιπηεο ηηκέο 

λα έρνπλ ίζεο ηηκέο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε αλ ν αξηζκφο πνπ εμεηάδεηαη είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 

50 πξέπεη λα εθρσξεζεί ζηελ κεηαβιεηή αξηζκφο_πην_θνληά. Αθφκε, πξέπεη λα θαηακεηξεζεί 

ην πιήζνο ησλ αξηζκψλ πνπ δηαβάζηεθαλ θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε κεηξεηή πνπ 

ζα κεδελίδεηαη εθηφο ηνπ βξφρνπ θαη ζα απμάλεηαη θαηά έλα εληφο ηεο δνκήο επηινγήο πνπ 

δηεξεπλά αλ κειεηάηαη έλαο δηςήθηνο αξηζκφο. 

Αθνχ δηαηππσζεί ν αιγφξηζκνο πξέπεη πάληα λα "εθηειείηαη" κε θαηάιιεια αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα δηεξεπλψληαο φιεο ηηο ζπζήθεο ειέγρνπ, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη φηη αληαπνθξίλεηαη 

ζσζηά ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Αθνινπζεί ν αιγφξηζκνο νινθιεξσκέλνο: 

Αιγόξηζκνο Μειέηε_αξηζκνύ 

  αξηζκόο_πην_θνληά ← 100 ! κηα αξρηθή ηηκή πνπ ζα αιιάμεη ζηε ζπλέρεηα 

  πιήζνο ← 0 

  Αξρή_επαλάιεςεο 

    Αξρή_επαλάιεςεο ! έιεγρνο θαηαρώξεζεο δεδνκέλσλ 

      Γηάβαζε αξηζκόο 

    Μέρξηο_όηνπ (αξηζκόο = 0) ή (αξηζκόο >= 10 θαη αξηζκόο <= 99) 

    Αλ (αξηζκόο >= 10 θαη αξηζκόο <= 99) ηόηε !  αξηζκόο <> 0 

      Αλ Α_Σ (αξηζκόο - 50) < Α_Σ (αξηζκόο_πην_θνληά - 50) ηόηε 

         αξηζκόο_πην_θνληά ← αξηζκόο 

      Αιιηώο_αλ (αξηζκόο - 50) = Α_Σ (αξηζκόο_πην_θνληά - 50) ηόηε 

         Αλ (αξηζκόο < 50) ηόηε 

           αξηζκόο_πην_θνληά ← αξηζκόο 

         Σέινο_Αλ 

      Σέινο_Αλ 

      πιήζνο ← πιήζνο + 1 

    Σέινο_Αλ 

  Μέρξηο_όηνπ (αξηζκόο = 0) 

  Αλ (πιήζνο = 0) ηόηε 

    Δθηύπσζε "Γελ δόζεθε θαλείο αξηζκόο" 
  Αιιηώο 

    Δθηύπσζε "Σν πιήζνο ησλ αξηζκώλ είλαη ", πιήζνο 

    Δθηύπσζε "Ο πιεζηέζηεξνο ζην 50 αξηζκόο είλαη ", αξηζκόο_πην_θνληά 

  Σέινο_Αλ 

Σέινο Μειέηε_αξηζκνύ 
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Άζκηζη 3. Λα απνηππσζεί ν αιγφξηζκνο ηεο πξνεγνχκελεο άζθεζεο ζε δηάγξακκα ξνήο 

Λύζη 

Ο αιγφξηζκνο ηεο πξνεγνχκελεο άζθεζεο είλαη ν εμήο: 

Αιγόξηζκνο Μειέηε_αξηζκνύ 

  αξηζκόο_πην_θνληά ← 100 ! κηα αξρηθή ηηκή πνπ ζα αιιάμεη ζηε ζπλέρεηα 

  πιήζνο ← 0 

  Αξρή_επαλάιεςεο 

    Αξρή_επαλάιεςεο ! έιεγρνο θαηαρώξεζεο δεδνκέλσλ 

      Γηάβαζε αξηζκόο 

    Μέρξηο_όηνπ (αξηζκόο = 0) ή (αξηζκόο >= 10 θαη αξηζκόο <= 99) 

    Αλ (αξηζκόο >= 10 θαη αξηζκόο <= 99) ηόηε !  αξηζκόο <> 0 

      Αλ Α_Σ (αξηζκόο - 50) < Α_Σ (αξηζκόο_πην_θνληά - 50) ηόηε 

         αξηζκόο_πην_θνληά ← αξηζκόο 

      Αιιηώο_αλ (αξηζκόο - 50) = Α_Σ (αξηζκόο_πην_θνληά - 50) ηόηε 

         Αλ (αξηζκόο < 50) ηόηε 

           αξηζκόο_πην_θνληά ← αξηζκόο 

         Σέινο_Αλ 

      Σέινο_Αλ 

      πιήζνο ← πιήζνο + 1 

    Σέινο_Αλ 

  Μέρξηο_όηνπ (αξηζκόο = 0) 

  Αλ (πιήζνο = 0) ηόηε 

    Δθηύπσζε "Γελ δόζεθε θαλείο αξηζκόο" 

  Αιιηώο 

    Δθηύπσζε "Σν πιήζνο ησλ αξηζκώλ είλαη ", πιήζνο 

    Δθηύπσζε "Ο πιεζηέζηεξνο ζην 50 αξηζκόο είλαη ", αξηζκόο_πην_θνληά 

  Σέινο_Αλ 

Σέινο Μειέηε_αξηζκνύ 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ καο δεηείηαη ε δεκηνπξγία δηαγξάκκαηνο ξνήο, ε κεζνδνινγία είλαη απιή: 

κεηαθέξνπκε κηα κηα φιεο ηηο εληνιέο ηεο θσδηθνπνίεζεο ζην δηάγξακκα ρξεζηκνπνηψληαο ην 

θαηάιιειν γεσκεηξηθφ ζρήκα. ηελ πεξίπησζε δνκήο επηινγήο δελ πξέπεη λα μερλάκε νηη ζε 

κηα εξψηεζε πάληα ππάξρνπλ δπν απαληήζεηο (Λαη/Όρη) θαη πξέπεη ηζάξηζκα βέιε λα βγαίλνπλ 

απφ έλαλ ξφκβν. Ζ δεζκεπκέλε ιέμε "Σέινο_αλ" δελ απεηθνλίδεηαη εληφο ηνπ βξφρνπ παξά 

είλαη ε ηνκή ησλ βειψλ ηνπ Λαη θαη ηνπ Όρη. 

Αθφκε, ζε κηα δνκή επαλάιεςεο ε ξνή ηνπ αιγνξίζκνπ πξέπεη λα επηζηξέθεη ζην ζεκείν 

εθθίλεζεο ηνπ βξφρνπ. Οη δεζκεπκέλεο ιέμεηο "Σέινο_επαλάιεςεο" θαη "Αξρή_επαλάιεςεο" 

επίζεο δελ απεηθνλίδνληαη κε εηδηθφ γεσκεηξηθφ ζρήκα ζην δηάγξακκα ξνήο αιιά σο ηνκέο 

βειψλ. Οη δνκέο "Όζν" θαη "Κέρξηο_φηνπ" απεηθνλίδνληαη κε ην ξφκβν (ζπλζήθε) θαη ν βξφρνο 

μερσξίδεη θαζψο ππάξρνπλ βέιε πνπ έρνπλ θνξά απφ ην "Σέινο" πξνο ηελ "Αξρή" ηνπ 

αιγνξίζκνπ΄. Σν δηάγξακκα ξνήο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θσδηθνπνίεζε είλαη ην εμήο: 

http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_method_23.htm
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Αςκόςεισ ςειρϊ 1 

 Άζκηζη 1. Πφζεο θνξέο ζα εθηειεζηνχλ νη επαλαιεπηηθέο δνκέο ζηα παξαθάησ ηκήκαηα 

αιγνξίζκσλ; 

 x ← 5 
 Όζν (x > 0) 
επαλέιαβε  
   Δκθάληζε x 
   x ← x - 1 
 Σέινο_επαλάιεςεο 

 x ← 5 
 Όζν (x >= 0) 
επαλέιαβε   
   Δκθάληζε x 
   x ← x - 1 
 Σέινο_επαλάιεςεο 

 x ← -5 
 Όζν (x >= 0) 
επαλέιαβε   
   Δκθάληζε x 
   x ← x - 1 
 Σέινο_επαλάιεςεο 

 x ← 5 
 Όζν (x >= 0) 
επαλέιαβε   
   Δκθάληζε x 
   x ← x + 1 
 Σέινο_επαλάιεςεο 

Άζκηζη 2. Τπάξρεη θάπνην ιάζνο ζηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ; 

Α Β Γ 

  S ← 0 
  Γηα i απφ -3 κέρξη 3 
    Γηα j απφ 10 κέρξη 20 κε_βήκα i   
      S ← S + 1 
    Σέινο_επαλάιεςεο 
  Σέινο_επαλάιεςεο 
  Δθηχπσζε S 

  S ← 0 
  Γηα i απφ -1 κέρξη -3 
    Γηα j απφ 18 κέρξη 13 κε_βήκα i   
      S ← S + i * j 
    Σέινο_επαλάιεςεο 
  Σέινο_επαλάιεςεο 
  Δθηχπσζε S 

  S ← 0 
  Γηα i απφ 2 κέρξη 5 
    Γηα j απφ 14 κέρξη i   
      S ← S + 2 
    Σέινο_επαλάιεςεο 
  Σέινο_επαλάιεςεο 
  Δθηχπσζε S 

Άζκηζη 3. Λα ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκψλ ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ. Σί ζα εθηππσζεί 

ηειηθά; 

Αιγφξηζκνο Άζθεζε3 
  α ← 0 
  Όζν (α <= 22) επαλάιαβε 
    Γηα i απφ 1 κέρξη 3 
      α ← α + i 
    Σέινο_επαλάιεςεο 
    α ← α + 5 
  Σέινο_επαλάιεςεο 
  Δθηχπσζε α 
Σέινο Άζθεζε3 
 
Άζκηζη 4. Λα κεηαηξέςεηε ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο άιιεο δπν 
δνκέο επαλάιεςεο θαη λα ζρεκαηίζεηε ην δηάγξακκα ξνήο 
  α ← 2 
  β ← 3 
  Αξρή_επαλάιεςεο 
    Δθηχπσζε β 
    β ← β + 2 
  Κέρξηο_φηνπ (β > 11) 

Άζκηζη 5. Λα αλαπαξαζηήζεηε ηνλ αιγφξηζκν πνπ αληηζηνηρεί ζην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο 

θαη λα ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκψλ ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ. Σί ζα εθηππσζεί ηειηθά; 
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Άζκηζη 6. Λα ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκψλ ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ. Σί ζα εθηππσζεί 

ηειηθά; 

Αιγφξηζκνο Πίλαθαο_Σηκψλ2 
  α ← 2 
  β ← 1 
  Όζν (α >= β) θαη (α div 10 < 1) επαλάιαβε 
    α ← α ^ 2 
    Αλ (α div β > 2) ηφηε 
      β ← β + 1 
    Αιιηψο 
      α ← α + 1 
    Σέινο_αλ 
  Σέινο_επαλάιεςεο 
  Δθηχπσζε α, β 
Σέινο Πίλαθαο_Σηκψλ2 

Άζκηζη 7. Λα ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκψλ ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ. Σί ζα εθηππσζεί 

ηειηθά; 

Αιγφξηζκνο Πίλαθαο_Σηκψλ3 
  α ← 6 
  β ← 11 
  Αξρή_επαλάιεςεο 
    γ ←  (α + β) div 2 
    Αλ (γ > α) ηφηε 
      α ← γ - α 
      β ← β - γ 
    Αιιηψο 
      α ← 3 + α - γ 
      β ← γ - β 
    Σέινο_αλ 
    πνζφηεηα ← γ + α * β 
  Κέρξηο_νηνπ (πνζφηεηα < 0) 
  Δθηχπσζε α, β, γ 
Σέινο Πίλαθαο_Σηκψλ3 

Άζκηζη 8. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο ζα εθηππψλεη ηηο ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο αλ ην ρ 

παίξλεη ηηκέο ζην δηάζηεκα [-0.5, 5] κε βήκα 0.05 
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Άζκηζη 9. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο ζα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππψλεη ην άζξνηζκα 1 

+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + ... + 1000 

Άζκηζη 10. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη έλαλ αξηζκφ Λ θαη λα ππνινγίδεη ηε 

ζεηξά 

 

Άζκηζη 11. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα εθηππψλεη ηνπο ηξηςήθηνπο αξηζκνχο πνπ 
είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ 7 θαζψο θαη ην πφζνη είλαη νη αξηζκνί απηνί 

Άζκηζη 12. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο ζα εληνπίδεη θαη ζα εθηππψλεη φινπο ηνπο 

ηξηςήθηνπο αξηζκνχο πνπ ην άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ ησλ ςεθίσλ ηνπο είλαη κηθξφηεξν απφ 

απηνχο (γηα παξάδεηγκα 131, 12+32+12 = 11 < 131) 

Άζκηζη 13. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη έλαλ αθέξαην αξηζκφ θαη ζα εκθαλίδεη 

φινπο ηνπο δηαηξέηεο ηνπ θαζψο θαη ην πιήζνο ηνπο 

Άζκηζη 14. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη Λ αξηζκνχο θαη ζα ππνινγίδεη θαη ζα 

εθηππψλεη ηνλ ειάρηζην 

Άζκηζη 15. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη έλαλ αξηζκφ (κεγαιχηεξν ηνπ 0) θαη 
λα ππνινγίδεη ηε ζεηξά 

 

κέρξη λα μεπεξάζεη ηελ ηηκή ηνπ αξηζκνχ απηνχ θαη λα εθηππψλεη ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ 

πνπ ρξεηάζηεθαλ 

Άζκηζη 16. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη αξηζκνχο αγλψζηνπ πιήζνπο θαη ζα 

εθηππψλεη ην κέζν φξν ησλ ζεηηθψλ. Ζ επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία λα ηεξκαηίδεηαη φηαλ δνζεί ν 

αξηζκφο 0 

Άζκηζη 17. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη άγλσζην πιήζνο αξηζκψλ θαη ζα 

εληνπίδεη θαη εθηππψλεη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ 5. Ο αιγφξηζκνο ζα 

ηεξκαηίδεηαη φηαλ εηζαρζεί ν αξηζκφο 0 
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Άζκηζη 18. Απφ έξεπλεο έρεη θαλεί φηη κηα θνηλφηεηα κειηζζψλ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 

αλαπηχζζεηαη κε ξπζκφ 3.8 % εηεζίσο. Αλ έλαο κειηζζνθφκνο δηαζέηεη κειίζζηα κε ζπλνιηθφ 

πιεζπζκφ 1200 κέιηζζεο ζε πφζα έηε ζα μεπεξάζεη ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ θπςειψλ ηνπ πνπ 

είλαη 2000 κέιηζζεο; 

Άζκηζη 19. Ο κηζζφο ηνπ θχξηνπ Αξβίινγινπ είλαη 1250 €, ελψ ζχκθσλα κε ην κηζζνιφγην 

απμάλεηαη θαηά 11% εηεζίσο. Θάζε κήλα έρεη απνθαζίζεη λα απνηακηεχεη 9% ηνπ κηζζνχ γηα 

ην φλεηξφ ηνπ πνπ είλαη ε αγνξά θνπζθσηνχ ζθάθνπο. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα 

ππνινγίδεη θαη ζα εθηππψλεη ζε πφζνπο κήλεο ζα θαηνξζψζεη λα πξνβεί ζηελ αγνξά ηνπ 

θνπζθσηνχ αμίαο 7000 € 

Άζκηζη 20. Λα αλαπηπρζεί ν αιγφξηζκνο πνπ εθηειείηαη ζηα δηφδηα. Γηα θάζε απηνθίλεην πνπ 

πεξλά λα δηαβάδεηαη ν ηχπνο ηνπ ("Φ" γηα θνξηεγφ, "Α" γηα απηνθίλεην θαη "Κ" γηα 

κνηνζηθιέηα) θαη λα εθηππψλεηαη ην θφκηζηξν. Ο αιγφξηζκνο λα ηεξκαηίδεηαη φηαλ δηαβάδεη σο 

ηχπν νρήκαηνο "Σέινο" θαη λα εθηππψλεη ηηο εηζπξάμεηο ηεο εκέξαο. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη 

ην θφζηνο δηέιεπζεο είλαη 2.50 € γηα έλα θνξηεγφ, 1.40 γηα έλα απηνθίλεην θαη 0.90 γηα κηα 

κνηνζηθιέηα 

Άζκηζη 21. Οη βαζκνινγεηέο ησλ γξαπηψλ ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ βαζκνινγνχλ κε 

άξηζηα ην 100, ελψ θάζε γξαπηφ δηνξζψλεηαη απφ 2 άηνκα ρσξίο λα γλσξίδεη ν έλαο ηε 

βαζκνινγία ηνπ άιινπ. Χζηφζν, αλ κεηαμχ ησλ δπν βαζκνινγηψλ παξαηεξεζεί δηαθνξά 

κεγαιχηεξε ησλ 11 κνξίσλ ηφηε ην γξαπηφ δηνξζψλεηαη θαη απφ ηξίην βαζκνινγεηή θαη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ηειηθφο γξαπηφο βαζκφο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ 3 βαζκνινγηψλ, 

δηαθνξεηηθά αλ δελ ππάξμεη αλαβαζκνιφγεζε ηειηθφο βαζκφο ζεσξείηαη ν κέζνο φξνο ησλ 2 

βαζκνινγηψλ. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ην φλνκα ελφο καζεηή ηεο Γ' 

Ιπθείνπ, θαη γηα θάζε έλαλ απφ ηα 9 καζήκαηα πνπ εμεηάδεηαη παλειιαδηθά ηνπο πξνθνξηθνχο 

ηνπ βαζκνχο θαη ηνπο βαζκνχο ηνπ γξαπηνχ ηνπ απφ ηνπο δπν βαζκνινγεηέο (θαη ην βαζκφ 

ηνπ ηξίηνπ βαζκνινγεηή κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην) θαη ζα εκθαλίδεη 

ηνπο βαζκνχο πξφζβαζεο ζε θάζε κάζεκα θαζψο θαη ην γεληθφ βαζκφ πξφζβαζεο ζηηο 

παλειιήληεο εμεηάζεηο (κέζνο φξνο βαζκψλ πξφζβαζεο). Ηζρχεη φηη βαζκφο πξφζβαζεο = 70% 

* γξαπηφο βαζκφο θαη 30% * πξνθνξηθφο βαζκφο 

  



 70 

Βαςικϋσ ϋννοιεσ αλγορύθμων - Δομό επανϊληψησ  
Αςκόςεισ ςειρϊ 2 

Άζκηζη 22. Λα ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκψλ ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ. Σί ζα εθηππσζεί 

ηειηθά; 

Αιγφξηζκνο Πίλαθαο_Σηκψλ1 
  α ← 3 
  β ← 0 
  Γηα i απφ 51 κέρξη 10 κε_βήκα -11 
    α ← α + 2 
    Αλ(α > 4) ηφηε 
      β ← β + i div α 
    Αιιηψο 
      β ← β - i 
    Σέινο_Αλ 
  Σέινο_επαλάιεςεο 
  α ← α - β 
  Δθηχπσζε α, β 
Σέινο Πίλαθαο_Σηκψλ1 

Άζκηζη 23. Λα ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκψλ ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ. Σί ζα εθηππσζεί 

ηειηθά; 

Αιγφξηζκνο Πίλαθαο_Σηκψλ10 
  β ← 0 
  γ ← 2 
  Γηα i απφ 1 κέρξη 3 
    α ← 20 * i 
    Αξρή_επαλάιεςεο 
      β ← β + α div 4 
      α ← γ + α 
    Κέρξηο_φηνπ (β > 20 * i) 
    β ← (3 * α) div 2 
    γ ← α div γ 
  Σέινο_επαλάιεςεο 
  Δκθάληζε α, β 
Σέινο Πίλαθαο_Σηκψλ10 
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Άζκηζη 24. Λα κεηαθέξεηε ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα ξνήο ζε κνξθή ςεπδνθψδηθα 

   i.   

 

   ii.   

 

Άζκηζη 25. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη έλαλ αξηζκφ (κεγαιχηεξν ηνπ 0) θαη 

λα ππνινγίδεη ηε ζεηξά 

 

Άζκηζη 26. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν νπνίνο ζα ππνινγίδεη ηε ζεηξά 

i. 

 

ii. 

 

κέρξη ην άζξνηζκα λα μεπεξάζεη ην 1004 

Άζκηζη 27. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα εθηππψλεη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ 
δηςήθησλ άξηησλ αξηζκψλ 

Άζκηζη 28. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ λα δηαβάδεη άγλσζην πιήζνο αξηζκψλ θαη λα 

ππνινγίδεη θαη λα εθηππψλεη ην άζξνηζκα θαη ην κέζν φξν ηνπο. Ζ επαλάιεςε λα ηεξκαηίδεηαη 

φηαλ ζα δηαβαζηεί ν αξηζκφο –9999 ή φηαλ δηαβαζηνχλ 50 αξηζκνί 
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Άζκηζη 29. Ζ ρξέσζε (θιηκαθσηή) ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο TEVERLAS Telephony είλαη ε 

εμήο: 

  Πάγιο: 
  15 €  

  Αζηικέρ μονάδερ:    0.030 € αλά κνλάδα  

  Τπεπαζηικέρ μονάδερ:  

  0 - 150 
  0.045 € αλά κνλάδα  

  151 - 500  
  0.039 € αλά κνλάδα  

  501 - 
  0.033 € αλά κνλάδα  

Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη επαλαιεπηηθά ην φλνκα ελφο ζπλδξνκεηή, ηηο 

αζηηθέο θαη ηηο ππεξαζηηθέο κνλάδεο πνπ θαηαλάισζε θαη λα εθηππψλεη ην πνζφ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ, κέρξη λα δηαβαζηεί σο φλνκα ηνπ "Σέινο". Ο αιγφξηζκνο πξέπεη λα 

επηζηξέθεη ζην ηέινο ην ζπλνιηθφ πνζφ εηζπξάμεσλ ηεο TEVERLAS 

 Άζκηζη 30. Ο θχξηνο Αξβίινγινπ ζχλαςε δάλεην ζηελ ηξάπεδα Σελενχπνιεο ψζηε λα 

αλαθαηλίζεη ην ζπίηη ηνπ. Ζ ηξάπεδα ηνπ αλαθνίλσζε ην λέν ηεο πξφγξακκα δαλείσλ πνπ είλαη 

ην εμήο:  

- Ζ πξψηε δφζε είλαη 100 €, ελψ θάζε εμάκελν απμάλεηαη θαηά 50 €, κέρξη λα θηάζεη ην πνζφ 

ησλ 400 € (δελ κπνξεί ε δφζε λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 400 €). 

- Κε ηε ζπκπιήξσζε θάζε ρξφλνπ απφ ηε ζχλαςε ηνπ δαλείνπ, ην ππνιεηπφκελν πνζφ 

ηνθίδεηαη κε επηηφθην 10.5%. 

εκείσζε: θαηά ηε ζχλαςε ηνπ δαλείνπ ηνθίδεηαη ην αξρηθφ πνζφ. 

Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη ην πνζφ πνπ ζθέθηεηαη λα δαλεηζηεί ν θνο 

Αξβίινγινπ θαη λα εκθαλίδεη ζε πφζνπο κήλεο ζα απνπιεξψζεη ην δάλεην. 

Άζκηζη 31 . Έλα ηππνγξαθείν εθηππψλεη δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα γηα θάζε ελδηαθεξφκελν θαη 

ρξεζηκνπνηεί δπν ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο ρξέσζεο: 

- Πάγηα ρξέσζε 800 € θαη επηπιένλ 0.75 € αλά θπιιάδην.  

- Υξέσζε 3.20 € γηα θάζε έλα απφ ηα 300 πξψηα θπιιάδηα, ελψ ε ηηκή γηα θάζε έλα απφ ηα 

επφκελα 200 κεηψλεηαη θαηά 30 ιεπηά ηνπ επξψ. Σέινο, θάζε έλα θπιιάδην πιένλ ησλ 500 

ρξεψλεηαη κε 2.30 €. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν πξψηνο ηξφπνο ελδείθλπηαη ζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα εθηππσζεί 

κεγάινο αξηζκφο θπιιαδίσλ, ελψ γηα ιηγφηεξα θπιιάδηα πξνηηκάηαη ν δεχηεξνο. εκεηψλεηαη 

επίζεο, φηη ηα θπιιάδηα εθηππψλνληαη αλά εθαηφ (100). 

Γλσζηφ ςεηνπσιείν ελδηαθέξεηαη λα εθηππψζεη δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα. Λα αλαπηχμεηε 

αιγφξηζκν πνπ ζα εληνπίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ θπιιαδίσλ πνπ πξέπεη λα 

παξαγγείιεη ψζηε λα είλαη νηθνλνκηθφηεξνο ν δεχηεξνο ηξφπνο ηηκνιφγεζεο. 

Η δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεηε είλαη ε εμήο: λα ππνινγίδεηαη ην θόζηνο ησλ 

θπιιαδίσλ θαη κε ηνπο δπν ηξόπνπο αλά 100 θπιιάδηα (100, 200, 300, ...) έσο όηνπ ην 

θόζηνο ην πνζό πνπ πξνθύπηεη κε ηε δεύηεξε ηηκνιόγεζε λα είλαη κεγαιύηεξν από απηό κε 

ηελ πξώηε. 
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Άζκηζη 32. Ο θφξνο κεηαβίβαζεο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ θαηά ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2006 πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα (θιηκαθσηφο ππνινγηζκφο): 

  Ανηικειμενική αξία 
αθηλήηνπ (ζε €)     Πνζνζηφ %     

πεξηζζφηεξα απφ 80.000 
3 

πεξηζζφηεξα απφ 150.000 
5 

   πεξηζζφηεξα απφ 250.000    
8 

Δπηπξφζζεηα, αλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηειηθνχ πνζνχ αγνξάο κε ηελ αληηθεηκεληθή αμία 

ηνπ αθηλήηνπ ε θνξνιφγεζε πξνζαπμάλεηαη θαηά 12% ηεο δηαθνξάο απηήο. Θαηά ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2005 ν αληίζηνηρνο πίλαθαο ήηαλ ν εμήο (θιηκαθσηφο ππνινγηζκφο): 

  Ποζό αγοπάρ 
αθηλήηνπ (ζε €)     Πνζνζηφ %     

κέρξη θαη 100.000 
4 

κέρξη θαη 200.000 
6 

πεξηζζφηεξα απφ 200.000 
9 

Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη γηα θάζε κηα απφ ηηο 150.000 κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ 

ηελ αληηθεηκεληθή αμία ηνπ αθηλήηνπ θαζψο θαη ην ηειηθφ πνζφ αγνξάο θαηά ην 2006 θαη (α) λα 

εθηππψλεη ην θφξν πνπ πξέπεη λα πιεξσζεί θαζψο θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ ζα 

πιεξσλφηαλ αλ ε κεηαβίβαζε πξαγκαηνπνηνχηαλ ην 2005, (β) λα εθηππψλεη ηελ επί ηνηο εθαηφ 

κεηαβνιή ηνπ θφξνπ. (γ) Σν ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ αλαθνίλσζε φηη κε ηηο αιιαγέο απηέο 

πξνζκέλεη αχμεζε ησλ εζφδσλ κεηαμχ ησλ δπν εηψλ θαηά 12%, κε πεξηζψξην ιάζνπο 0.5%. 

Πξέπεη ν αιγφξηζκνο λα εθηππψλεη κήλπκα ζρεηηθά κε ην αλ επεηεχρζε ν ζηφρνο απηφο θαη 

ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε λα εθηππψλεη ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ εζφδσλ. 
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Βαςικϋσ ϋννοιεσ αλγορύθμων - Δομό επανϊληψησ  
Αςκόςεισ ςειρϊ 3 

Άζκηζη 33. Α. Γίλεηαη ην παξαθάλσ ηκήκα αιγνξίζκνπ: 

    S ← 0 
    i ← 5 
    Όζν (i > 1) επαλάιαβε   
        S ← S + i 
        i ← i – 1 
        Δκθάληζε i 
    Σέινο_επαλάιεςεο 
    Δκθάληζε S 

Κπνξείηε δεκηνπξγήζεηε θσδηθνπνίεζε ζε ςεπδνγιψζζα πνπ έρεη ηελ ίδηα έμνδν κε ηηο 

παξαπάλσ εληνιέο ρξεζηκνπνηψληαο ηε δνκήο επαλάιεςεο Γηα. 

B. Γίλεηαη ην παξαθάλσ ηκήκα αιγνξίζκνπ: 

  Γηάβαζε Υ 
  α ← 30 
  Αξρή_επαλάιεςεο 
    α ← α + α div 6 
    Δθηχπσζε α 
  Κέρξηο_φηνπ (α > Υ) 

Κπνξείηε δεκηνπξγήζεηε θσδηθνπνίεζε ζε ςεπδνγιψζζα πνπ έρεη ηελ ίδηα έμνδν κε ηηο 

παξαπάλσ εληνιέο ρξεζηκνπνηψληαο ηε δνκήο επαλάιεςεο Γηα. 

Άζκηζη 34. Α. Λα κεηαηξέςεηε ηελ παξαθάησ δνκή ζηηο άιιεο δπν δνκέο επαλάιεςεο 

  α ← 0 
  Γηα i απφ 100 κέρξη 1 κε_βήκα –2 
    α ← α + 2 ^ i 
    Δθηχπσζε α 
  Σέινο_επαλάιεςεο 

Β. Λα κεηαηξέςεηε ηελ παξαθάησ δνκή ζηηο άιιεο δπν δνκέο επαλάιεςεο αλ κπνξεί λα γίλεη 

  α ← 0 
  i ← 1 
  Αξρή_επαλάιεςεο 
    α ← α + i ^ 2 
    i ← i + 2 
  Κέρξηο_φηνπ i div 7 > 5 
  Δκθάληζε α 
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Άζκηζη 35. Λα ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκψλ ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ αλ i) x = 8, ii) x = 

11. 

Αιγφξηζκνο Πίλαθαο_Σηκψλ 
  Γηάβαζε x 
  Αλ (x mod 2 = 1) ηφηε 
    Γηα i απφ 1 κέρξη 5 
      x ← x + 2 
    Σέινο_επαλάιεςεο 
  Αιιηψο 
    Γηα i απφ 8 κέρξη 4 κε_βήκα –1 
      x ← x + i 
    Σέινο_επαλάιεςεο 
  Σέινο_αλ 
  Δθηχπσζε x 
Σέινο Πίλαθαο_Σηκψλ 

Άζκηζη 36. Α. Κπνξείηε δεκηνπξγήζεηε θσδηθνπνίεζε ζε ςεπδνγιψζζα πνπ ζα έρεη ην ίδην 

απνηέιεζκα κε ηηο παξαθάησ εληνιέο, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε δνκή Γηα; 

    Υ ← 2 
    C ← 5 
    Όζν C > 0 επαλάιαβε 
        Γηα i απφ 7 κέρξη 12 κε_βήκα 2 
            X ← X + 3 
        Σέινο_επαλάιεςεο 
        C ← C div 2 
        X ← X + C 
    Σέινο_επαλάιεςεο 

Β. Κπνξείηε δεκηνπξγήζεηε θσδηθνπνίεζε ζε ςεπδνγιψζζα πνπ ζα έρεη ην ίδην απνηέιεζκα κε 

ηηο παξαθάησ εληνιέο, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηε δνκή επαλάιεςεο Γηα; 

    α ← 7 
    Όζν α >= 1 επαλάιαβε 
        β ← α 
        Αξρή_επαλάιεςεο 
            Δκθάληζε β 
            β ← β – 1 
        Κέρξηο_φηνπ β = 0  
        α ← α – 2 
    Σέινο_επαλάιεςεο  

Άζκηζη 37. Έλα θνξηεγφ κπνξεί λα κεηαθέξεη 20 ηφλνπο ρψκαηνο. Θαηά ηε δηάξθεηα 

ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ηα εθζθαθηθά κεραλήκαηα ζηαδηαθά ξίρλνπλ ρψκαηα ζην θνξηεγφ 

απηφ. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη επαλαιεπηηθά ην βάξνο ησλ ρσκάησλ πνπ 

δέρεηαη ην θνξηεγφ κέρξη λα εηζαρζεί αξλεηηθφο αξηζκφο ή ην κεδέλ. ην ηέινο αλ ην φρεκα 

πεξηέρεη θνξηίν αθξηβψο φζν κπνξεί λα κεηαθέξεη λα εθηππψλεηαη ην κήλπκα «φρεκα εληάμεη», 

αλ κπνξεί λα θνξησζεί επηπιένλ βάξνο λα εληππψλεηαη ην κήλπκα «επηπιένλ βάξνο» θαη ην 

βάξνο πνπ κπνξεί λα θνξησζεί ή δηαθνξεηηθά λα εθηππψλεηαη ην κήλπκα «παξαβίαζε βάξνπο» 

θαη ην βάξνο πνπ πξέπεη λα αθαηξεζεί ψζηε λα κπνξεί λα μεθηλήζεη ην θνξηεγφ. Σέινο, πξέπεη 

λα εθηππψλεηαη ην πιήζνο ησλ ξίςεσλ ρσκάησλ ζην θνξηεγφ. 
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Άζκηζη 38. Έλαο πειάηεο ηεο ηξάπεδαο Σελενχπνιεο, θαηαζέηεη ζηελ ηξάπεδα θάπνην πνζφ 

ρξεκάησλ. Σν επηηφθην θαηαζέζεσλ ηεο ηξάπεδαο είλαη 3.5% θαη απμάλεηαη 0.3% εηεζίσο κε 

αλψηαηε ηηκή ην 6.5%. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη ην πνζφ ζα θαηαηεζεί θαη ηα 

έηε πνπ ζα παξακείλεη ζηελ ηξάπεδα (ζεσξψληαο φηη δελ ζα γίλεη αλάιεςε) θαη λα εκθαλίδεη 

ην ηειηθφ πνζφ πνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ζηνλ πειάηε απηφ. 

Άζκηζη 39. Οη θαηαζέζεηο ζαο ζηελ ηξάπεδα είλαη 6500€ θαη ην επηηφθην ηεο θαηάζεζεο είλαη 

5.4%. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα ππνινγίδεη ζε πφζα έηε ην θεθάιαην ζα μεπεξάζεη ηα 

11.000€ 

Άζκηζη 40. Ο θχξηνο Αξβίινγινπ ζχλαςε δάλεην ζηελ ηξάπεδα Σελενχπνιεο ψζηε λα 

αλαθαηλίζεη ην ζπίηη ηνπ. Ζ ηξάπεδα ηνπ αλαθνίλσζε ην λέν ηεο πξφγξακκα δαλείσλ πνπ είλαη 

ην εμήο: 

 Ζ πξψηε δφζε είλαη 100 €, ελψ θάζε εμάκελν απμάλεηαη θαηά 50 €, κέρξη λα θηάζεη ην πνζφ 

ησλ 400 € (ε δφζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 400 €). 

 Κε ηε ζπκπιήξσζε θάζε ρξφλνπ απφ ηε ζχλαςε ηνπ δαλείνπ, ην ππνιεηπφκελν πνζφ 

ηνθίδεηαη κε επηηφθην 10.5%. 

εκείσζε: θαηά ηε ζχλαςε ηνπ δαλείνπ ηνθίδεηαη ην αξρηθφ πνζφ. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν 

πνπ ζα δηαβάδεη ην πνζφ πνπ ζθέθηεηαη λα δαλεηζηεί ν θνο Αξβίινγινπ θαη λα εκθαλίδεη ζε 

πφζνπο κήλεο ζα απνπιεξψζεη ην δάλεην. 

Άζκηζη 41. Ζ θνίηεζε ζε έλα ηδησηηθφο γπκλάζην θνζηίδεη 3.500 € γηα ηελ Α’ ηάμε, 4.600 € 

γηα ηε Β’ θαη 5.800 € γηα ηε Γ’ ηάμε. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ εθηειείηαη θαηά ηελ πεξίνδν 

ησλ εγγξαθψλ θαη: α. ζα δηαβάδεη επαλαιεπηηθά ην φλνκα ελφο καζεηή θαη ηελ ηάμε πνπ ζα 

θνηηήζεη ειέγρνληαο ηελ εγθπξφηεηα ηεο θαηαρψξεζεο γηα ηελ ηάμε θνίηεζεο. Ζ επαλάιεςε 

ζα ηεξκαηίδεηαη φηαλ δνζεί σο φλνκα ε ιέμε "ηέινο". β. λα εθηππψλεη πφζνη καζεηέο είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε θάζε ηάμε. γ. λα εθηππψλεη πφζα ηκήκαηα ζα ζρεκαηηζηνχλ ζε θάζε ηάμε. 

Θάζε ηκήκα αξηζκεί ην πνιχ 20 καζεηέο. δ. λα εθηππψλεη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ θάζε 

ηάμεο ζην ζρνιείν; ε. λα εθηππψλεη ηα έζνδα ηνπ ζρνιείνπ. ζη. λα εθηππψλεη πνην ηκήκα έρεη 

ηνπο ιηγφηεξνπο καζεηέο. Παξαηήξεζε: ζεσξνχκε φηη ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο καζεηήο ζε 

θάζε ηάμε. 
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Άζκηζη 42. Ζ TEVERLAS ρξεψλεη θιηκαθσηά ηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο γηα θάζε ηειεθψλεκα, 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

  

  

 

Δπηπιένλ ζηηο παξαπάλσ ρξεψζεηο ππάξρεη θφζηνο γηα θάζε θιήζε 0.05 €. Σν κεληαίν πάγην 

είλαη 10 € ελψ ππάξρεη θαη ΦΠΑ 19% επί ηεο ζπλνιηθήο ρξέσζεο. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο, 

ν νπνίνο : α. Θα δηαβάδεη ηηο δηάξθεηεο ησλ ηειεθσλεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζπλδξνκεηήο 

ζηε δηάξθεηα ηνπ κήλα (ζε δεπηεξφιεπηα). Ζ δηαδηθαζία ζα ηεξκαηίδεηαη φηαλ δνζεί ε ηηκή -1. 

β. Θα εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ θιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. γ. Θα εκθαλίδεη ηε 

ζπλνιηθή ρξέσζε ηνπ ζπλδξνκεηή. 

Άζκηζη 43. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εθεηηλνχ δηαγσληζκνχ ΑΔΠ έρνπλ δεζκεπηεί 350 αίζνπζεο 

δηαθνξεηηθήο ρσξεηηθφηεηαο ζε εμεηαζηηθά θέληξα ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Ο αξηζκφο ησλ 

επηηεξεηψλ πνπ απαηηνχληαη αλά αίζνπζα θαζνξίδεηαη απφ ην πιήζνο ησλ εμεηαδνκέλσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε απηή, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Άηνκα πνπ δηαγσλίδνληαη Αξηζκφο επηηεξεηψλ 

κέρξη θαη 12 1 

απφ 13 κέρξη θαη 22 2 

πεξηζζφηεξα απφ 22 3 

Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο: α. Γηα θάζε αίζνπζα, i. ζα δηαβάδεη επαλαιεπηηθά ηα 

νλφκαηα ησλ εμεηαδνκέλσλ πνπ ζα βξίζθνληαη ζε απηήλ. Ζ επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα 

ηεξκαηίδεηαη κφιηο εηζαρζεί σο φλνκα εμεηαδνκέλνπ ην ιεθηηθφ "ηέινο". ii. ζα εθηππψλεηαη ην 

πιήζνο ησλ επηηεξεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα απηήλ. β. ζα εθηππψλεη ην πιήζνο ησλ 

επηηεξεηψλ πνπ απαηηνχληαη ζπλνιηθά γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ. γ. ζα εθηππψλεη ην 

κεγαιχηεξν πιήζνο εμεηαδνκέλσλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζε θάπνηα αίζνπζα. Παξαηήξεζε: ε 

θαηαρψξεζε ησλ αηφκσλ γηα θάζε αίζνπζα είλαη ζσζηή, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα 

παξαβηάδεηαη ε ρσξεηηθφηεηα θάπνηαο αίζνπζαο 

  

Υπόνορ ζςνδιάλεξηρ 

(δεςη.) 

Υπέυζη (euro / δεςη.) 

Κέρξη θαη 120 0.0020 

Απφ 120 κέρξη θαη 360 0.0016 

Άλσ ησλ 360 0.0010 
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Άζκηζη 44. Θάζε εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε ζην ηέινο θάζε 

νηθνλνκηθνχ έηνπο λα απνδψζεη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ηεο. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο 

ΑΡΒΗΙΟΓΙΟΤ αλαθνίλσζε φηη ηα κεξίζκαηα πνπ ζα απνδνζνχλ, ζα εμαξηεζνχλ απφ ην πιήζνο 

ησλ κεηνρψλ θαη ην έηνο απφθηεζεο ηεο παιαηφηεξεο κεηνρήο ηνπ θάζε ελδηαθεξφκελνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Έηορ αγοπάρ 

παλαιόηεπηρ 

μεηοσήρ 

Πλήθορ μεηοσών 
Δςπώ ανά 

μεηοσή 

1997 θαη  πξσηχηεξα γηα φιεο 2.05 

Κεηαγελέζηεξα ηνπ 

1998 

ιηγφηεξεο απφ 150 1.15 

απφ 150 θαη άλσ 1.52 

Κεηαγελέζηεξα ηνπ 

2004 

κέρξη θαη 100 0.92 

πεξηζζφηεξεο απφ 

100 

1.13 

Αλ ε παιαηφηεξε κεηνρή είλαη πξνγελέζηεξε ηνπ 1985 ή νη κεηνρέο ππεξβαίλνπλ ηηο 500 ην 

κέξηζκα πξνζαπμάλεηαη θαηά 15%. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη γηα θάζε έλαλ 

απφ ηνπο 500.000 κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο ην πιήζνο ησλ κεηνρψλ πνπ δηαζέηεη θαη ην έηνο πνπ 

απέθηεζε ηελ παιαηφηεξε απφ απηέο θαη ζηε ζπλέρεηα: 1. ζα εθηππψλεη ην πνζφ ηνπ 

κεξίζκαηνο πνπ ζα ιάβεη σο κέξηζκα. 2. ζα εθηππψλεη ην κέζν κέξηζκα πνπ ζα απνδνζεί αλά 

κεηνρή. 3. ζα δηαβάδεη ην πνζφ πνπ δφζεθε σο ζπλνιηθφ κέξηζκα θαηά ην πξνεγνχκελν 

νηθνλνκηθφ έηνο θαη ζα εθηππψλεη ηελ επί ηνηο εθαηφ κεηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο. 

Άζκηζη 45. Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ: 

    π ← 0 
    ι ← 0 
    Αξρή_επαλάιεςεο 
        Γηάβαζε Υ 
        ι ← ι + Υ 
        π ← π + 1 
    Κέρξηο_φηνπ ι > 100 ή π = 5 ή Υ = 0 
    Δκθάληζε ι, π 

Κπνξείηε δεκηνπξγήζεηε θσδηθνπνίεζε ζε ςεπδνγιψζζα πνπ ζα πινπνηεί ηηο παξαπάλσ 

εληνιέο κε ηε ρξήζε ηεο δνκήο επαλάιεςεο Όζν...επαλάιαβε; 
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Άζκηζη 46. Α. Κπνξείηε δεκηνπξγήζεηε θσδηθνπνίεζε ζε ςεπδνγιψζζα πνπ ζα έρεη ην ίδην 

απνηέιεζκα κε ηηο παξαθάησ εληνιέο, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε δνκή Γηα; 

    Υ ← 2 
    C ← 5 
    Όζν C > 0 επαλάιαβε 
        Γηα i απφ 7 κέρξη 12 κε_βήκα 2 
            X ← X + 3 
        Σέινο_επαλάιεςεο 
        C ← C div 2 
        X ← X + C 
    Σέινο_επαλάιεςεο 

Β. Κπνξείηε δεκηνπξγήζεηε θσδηθνπνίεζε ζε ςεπδνγιψζζα πνπ ζα έρεη ην ίδην απνηέιεζκα κε 

ηηο παξαθάησ εληνιέο, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηε δνκή επαλάιεςεο Γηα; 

    α ← 7 
    Όζν α >= 1 επαλάιαβε 
        β ← α 
        Αξρή_επαλάιεςεο 
            Δκθάληζε β 
            β ← β – 1 
        Κέρξηο_φηνπ β = 0  
        α ← α – 2 
    Σέινο_επαλάιεςεο 

Άζκηζη 47. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη 2 αθέξαηνπο αξηζκνχο α, β (πξέπεη β 

> α) θαη ζηε ζπλέρεηα:   α. ζα εκθαλίδεη ην άζξνηζκα ησλ αθέξαησλ αξηζκψλ ζην δηάζηεκα [α, 

β]   β. ζα εκθαλίδεη ηνπο άξηηνπο αξηζκνχο ζην δηάζηεκα (0, α+β]. 

Άζκηζη 48. Ο θχξηνο Αξβίινγινπ ζχλαςε δάλεην ζηελ ηξάπεδα Σελενχπνιεο ψζηε λα 

αλαθαηλίζεη ην ζπίηη ηνπ. Ζ ηξάπεδα ηνπ αλαθνίλσζε ην λέν ηεο πξφγξακκα δαλείσλ πνπ είλαη 

ην εμήο: 

- Ζ πξψηε δφζε είλαη 100 €, ελψ θάζε εμάκελν απμάλεηαη θαηά 50 €, κέρξη λα θηάζεη ην πνζφ 

ησλ 400 € (ε δφζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 400 €). 

- Κε ηε ζπκπιήξσζε θάζε ρξφλνπ απφ ηε ζχλαςε ηνπ δαλείνπ, ην ππνιεηπφκελν πνζφ 

ηνθίδεηαη κε επηηφθην 10.5%. 

εκείσζε: θαηά ηε ζχλαςε ηνπ δαλείνπ ηνθίδεηαη ην αξρηθφ πνζφ. 

Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη ην πνζφ πνπ ζθέθηεηαη λα δαλεηζηεί ν θνο 

Αξβίινγινπ θαη λα εκθαλίδεη ζε πφζνπο κήλεο ζα απνπιεξψζεη ην δάλεην.  
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Άζκηζη 49. Έλα παξθηλγθ δηαζέηεη 120 ζέζεηο θαη ρξεψλεη θιηκαθσηά ηε ζηάζκεπζε ζε απηέο 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Ώπερ ζηάθμεςζηρ    Κόζηορ (€) 

Ιηγφηεξεο απφ 3 2.5 

Απφ 3 έσο ιηγφηεξεο απφ 6 1.5 

Απφ 6 ψξεο έσο ιηγφηεξεο 

απφ 9 

1 

Γηα ηηο επηπιένλ ψξεο ην θφζηνο είλαη 10 € γηα 

φιεο ηηο ψξεο 

Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα απηνθίλεην έκεηλε 4 ψξεο ζα πιεξψζεη 8 €, ελψ αλ δηέκεηλε 7 ψξεο ζα 

πιεξψζεη 11.5 €. Λα θαηαζθεπάζεηε αιγφξηζκν, ν νπνίνο: α) γηα θάζε απηνθίλεην πνπ 

ζηάζκεπζε ζην παξθηλγθ λα δηαβάδεη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ θαη ηε δηάξθεηα ζηάζκεπζεο 

ζε ψξεο, ηελ νπνία λα δέρεηαη κφλν εθ’ φζνλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 0. Θεσξνχκε φηη ην  

παξθηλγθ γέκηζε θαη θάζε ζέζε θαηαιήθζεθε κφλν κηα θνξά απφ θάπνην απηνθίλεην. β) λα 

ππνινγίδεη ην πνζφ πνπ πξέπεη λα πιεξψζεη ν θάηνρφο ηνπ. γ) λα εκθαλίδεη ηνλ αξηζκφ 

θπθινθνξίαο θαη ην πνζφ πνπ αλαινγεί. δ) λα εκθαλίδεη ηηο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο ηνπ 

παξθηλγθ. ε) λα εκθαλίδεη ην πνζνζηφ ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζηάζκεπζαλ πεξηζζφηεξεο απφ 3 

ψξεο ζην παξθηλγθ. ζη) Αλ θάζε απηνθίλεην ζηάζκεπε ζην παξθηλγθ γηα 3 ψξεο, λα 

εκθαλίδεηαη κήλπκα ζρεηηθά κε ην αλ ηα έζνδά ηνπ ζα ήηαλ πεξηζζφηεξα, ιηγφηεξα ή ίζα κε ηηο 

πξαγκαηηθέο εηζπξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 
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Βαςικϋσ ϋννοιεσ αλγορύθμων - Δομό επιλογόσ 

Υποδειγματικϊ Λυμϋνεσ Αςκόςεισ  

Άζκηζη 1 - θποςπόρ 
Λα γξαθεί αιγφξηζκνο ζε ςεπδνγιψζζα πνπ λα δηαβάδεη ζπλερψο αξηζκνχο κέρξη λα δηαβάζεη 
ηνλ αξηζκφ 0. Έπεηηα λα εκθαλίδεη ζηελ νζφλε ην άζξνηζκα ηνπο. 
Απάνηηζη 
Αιγόξηζκνο Άζξνηζκα 

Αζξ ← 0 

Αξρή_επαλάιεςεο 

Γηάβαζε α 

Αζξ ← Αζξ + α 

Μέρξηο_όηνπ α ≠ 0 επαλάιαβε 

Δκθάληζε "Σν άζξνηζκα είλαη: ", Αζξ 

Σέινο 

 
Άζκηζη 2 - μικπόηεπο/μεγαλύηεπο υρ θίληπο 
Λα γξαθεί αιγφξηζκνο ζε ςεπδνγιψζζα πνπ λα δηαβάδεη ζπλερψο αξηζκνχο κέρξη λα δηαβάζεη 
ηνλ αξηζκφ κεδέλ. ην ηέινο λα εκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηνλ κηθξφηεξν θαη κεγαιχηεξν απφ ηνπο 
αξηζκνχο πνπ δηάβαζε. Σν ίδην ην κεδέλ λα κελ ιακβάλεηαη ππφςε ζην κηθξφηεξν θαη 
κεγαιχηεξν. Ιάβεηε ππφςε ηελ πεξίπησζε λα δψζεη ν ρξήζηεο σο πξψην αξηζκφ ην κεδέλ. 
Απάνηηζη 
Αιγόξηζκνο Μηθξόηεξν_Μεγαιύηεξν 

Γηάβαζε α ! αθνύ δηαβάζνπκε ην πξώην ζηνηρείν 

Αλ α = 0 ηόηε 

Δκθάληζε "Γελ δόζεθε θαλέλαο αξηζκόο" 

αιιηώο ! μεθηλάκε ηνλ αιγόξηζκν 

κηθξ ← α 

κεγ ← α 

Όζν α ≠ 0 επαλάιαβε 

Αλ α < κηθξ ηόηε κηθξ ← α 

Αλ α > κεγ ηόηε κεγ ← α 

Γηάβαζε α 

Σέινο_επαλάιεςεο 

Δκθάληζε "Σν κηθξόηεξν είλαη: ", κηθξ 

Δκθάληζε "Σν κεγαιύηεξν είλαη: ", κεγ 

Σέινο_αλ 

Σέινο 

 
Άζκηζη 3 - η εικαζία ηος Collatz 
Σν παξαθάησ πξφβιεκα είλαη γλσζηφ σο Δηθαζία ηνπ Collatz απφ ην φλνκα ηνπ γεξκαλνχ 
καζεκαηηθνχ πνπ ην πξφηεηλε. Γηα νπνηνδήπνηε θπζηθφ αξηζκφ εθηεινχκε κηα απφ ηηο δχν 
παξαθάησ πξάμεηο.(i) Αλ είλαη άξηηνο ηνλ δηαηξνχκε δηα δχν. 
(ii) Αλ είλαη πεξηηηφο ηνλ πνιιαπιαζηάδνπκε κε 3 θαη πξνζζέηνπκε 1. ε κνξθή ηχπνπ: 

 
Ζ εηθαζία ππνζηεξίδεη φηη ε αθνινπζία θαηαιήγεη πάληα ζην 1. Γηα παξάδεηγκα αλ ν αξρηθφο 

αξηζκφο είλαη 7, έρνπκε ηελ αθνινπζία (α) 7 είλαη πεξηηηφ 3⋅7+1=22 , (β) 22 είλαη άξηην 
22/2=11 , (γ) 11 είλαη άξηην 3⋅11+1=34 ... θαη ζπλερίδνπκε κέρξη λα θηάζνπκε ην 1. 
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Σν πξφβιεκα είλαη φηη κέρξη ηψξα δελ έρεη βξεζεί θαλείο αξηζκφο πνπ λα κελ θαηαιήγεη ζην 1 
αιιά ηαπηφρξνλα θαλείο δελ κπφξεζε λα απνδείμεη φηη απηφ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο αξηζκνχο. 
Κπνξεί ηειηθά λα ππάξρεη ηέηνηνο αξηζκφο νπφηε ε εηθαζία ηνπ Collatz λα απνδεηρζεί ιάζνο. 
Λα γξαθεί πξφγξακκα ζε ΓΙΧΑ, ην νπνίν: 
(α) Λα δεηάεη έλαλ θπζηθφ αξηζκφ απφ ηνλ ρξήζηε κέρξη λα δνζεί έλαο έγθπξνο θπζηθφο 
κεγαιχηεξνο απφ κεδέλ. 
(β) Λα ππνινγίδεη ηα βήκαηα ηεο αθνινπζίαο Collatz γξάθνληαο ην βήκα πνπ εθηειεί θαη ην 
απνηέιεζκα ηνπ θάζε βήκαηνο. 
(γ) Λα ζηακαηά φηαλ θηάζεη ζην 1. Αλ δελ θηάζεη πνηέ ζην 1 ηφηε έρνπκε βξεη ηνλ αξηζκφ πνπ 
θαηαξξίπηεη ηελ εηθαζία! Δίλαη δπλαηφλ λα θαηαξξίςνπκε ηελ εηθαζία κε έλαλ ηέηνην 
αιγφξηζκν; 
(δ) Έλαο ηέηνηνο αιγφξηζκνο παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο πεξαηφηεηαο; Κπνξείηε λα πξνηείλεηαη 
έλαλ ηξφπν λα κελ παξαβηάδεηαη ε πεξαηφηεηα; 
Απάνηηζη 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Collatz 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 

ΑΚΔΡΑΗΔ: θ, κεηξ 

ΑΡΥΖ 

!(α) εηζαγσγή θπζηθνύ 

ΓΡΑΦΔ "Γώζηε έλα θπζηθό : " 

ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

ΓΗΑΒΑΔ θ 

ΑΝ θ <= 0 ΣΟΣΔ 

ΓΡΑΦΔ "Δίπακε θπζηθόο, πξόζερε : " 

ΣΔΛΟ_ΑΝ 

ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ θ > 0 

! Collatz 

κεηξ <- 0 

ΟΟ θ > 1 ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ ! (γ) 

ΑΝ θ mod 2 = 0 ΣΟΣΔ 

θ <- θ div 2 

ΑΛΛΗΧ 

θ <- θ* 3 + 1 

ΣΔΛΟ_ΑΝ 

κεηξ <- κεηξ + 1 

ΓΡΑΦΔ "Βήκα : ", κεηξ, " -> ", θ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

(γ) Όρη. Γελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαξξίςνπκε ηελ εηθαζία κε ηνλ αιγφξηζκφ καο. Σν πξφβιεκα 
είλαη φηη φζα βήκαηα θαη αλ θάλεη ν αιγφξηζκνο πνηέ δελ ζα είκαζηε ζίγνπξνη φηη δελ ζα θηάζεη 
ζην 1 (ίζσο κεηά απφ κεξηθά αθφκε βήκαηα). Τπάξρεη κηα εηδηθή πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα 
θαηαξξηθζεί ε εηθαζία κε έλαλ αιγφξηζκν. Αλ ην  απνηέιεζκα θάπνηνπ βήκαηνο είλαη ίδην κε 
θάπνην πξνεγνχκελν βήκα ηφηε δεκηνπξγείηαη έλαλ αηέιεησηνο βξφγρνο θαη δελ θηάλνπκε πνηέ 
ζην 1. Θα πξέπεη φκσο λα ηξνπνπνηήζνπκε ηνλ αιγφξηζκν ψζηε λα ζπκάηαη ην απνηέιεζκα ηνπ 
θάζε βήκαηνο θαη λα ζπγθξίλεη φια ηα επφκελα βήκαηα κε ηα πξνεγνχκελα. (δ) Ζ απάληεζε 
εμαξηάηαη απφ ην αλ ηζρχεη ή φρη ε εηθαζία. Αλ ε εηθαζία ηζρχεη, ηφηε φρη, δελ παξαβηάδεηαη ην 
θξηηήξην ηεο πεξαηφηεηαο. Αλ φκσο ε εηθαζία δελ ηζρχεη, ηφηε λαη, παξαβηάδεηαη ην θξηηήξην ηεο 
πεξαηφηεηαο! Γηα ηνλ αιγφξηζκφ καο δελ ππάξρεη πξφβιεκα επεηδή φινη νη θπζηθνί αξηζκνί πνπ 
κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ απφ ηνπο ζεκεξηλνχο ππνινγηζηέο (~1019) έρνπλ δνθηκαζηεί θαη 
ηθαλνπνηνχλ ηελ εηθαζία. Έηζη φπνην αξηζκφ θαη λα εηζάγνπκε, ν αιγφξηζκνο ζα ηεξκαηίζεη. Αλ 
φκσο ζέιακε λα δνθηκάζνπκε αξηζκνχο πνπ δελ έρνπλ δνθηκαζηεί πξηλ, ηφηε πξέπεη λα 
ηξνπνπνηήζνπκε ηνλ αιγφξηζκν ψζηε λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη ζα κπνξεί λα ηεξκαηίζεη. ε 
ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε πην απιή κέζνδνο είλαη λα δψζνπκε ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα λα 
δηαθφςεη ηελ εθηέιεζε. Θάζε θνξά πνπ ζπκπιεξψλεηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο 
επαλαιήςεσλ (π.ρ. 1000) ξσηάκε ηνλ ρξήζηε αλ ζέιεη λα ζπλερίζνπκε ή φρη. Ο θψδηθαο 
γίλεηαη θάπσο έηζη  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Collatz 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 

ΑΚΔΡΑΗΔ: θ, κεηξ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ: απάληεζε 

ΛΟΓΗΚΔ: ζπλέρηζε 

ΑΡΥΖ 

... 

κεηξ <- 0 

ζπλέρηζε <- ΑΛΖΘΖ 

ΟΟ θ > 1 ΚΑΗ ζπλέρηζε ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 

... 

ΓΡΑΦΔ "Βήκα : ", κεηξ, " -> ", θ 

ΑΝ κεηξ mod 1000 = 0 ΣΟΣΔ ! θάζε 1000 θνξέο 

ΓΡΑΦΔ "Θέιεηε λα ζπλερίζεηε? (λαη/όρη) " 

ΓΗΑΒΑΔ απάληεζε 

ζπλέρηζε <- απάληεζε = 'λαη' 

ΣΔΛΟ_ΑΝ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Άζκηζη 4 - ζσήμα Horner 
Σν ζρήκα Horner είλαη κηα κέζνδνο γηα λα βξίζθνπκε ηελ ηηκή ελφο πνιπσλχκνπ κε ηηο 
ιηγφηεξεο δπλαηέο πξάμεηο. Παξνπζηάζηεθε ην 1819 απφ ηνλ Βξεηαλφ καζεκαηηθφ William 
Horner θαη παξακέλεη κέρξη ζήκεξα ε ηαρχηεξε κέζνδνο. Ζ κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε ηελ 
δεθαεηία ηνπ 70 ζηνπο πξψηνπο επεμεξγαζηέο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ κε 
ρξήζε κφλν πξφζζεζεο. Ζ κέζνδνο απιά κεηαζρεκαηίδεη ην πνιπψλπκν ζε κηα ζεηξά απφ 
πξνζζέζεηο θαη πνιιαπιαζηαζκνχο, ψζηε λα απνθχγνπκε ηελ χςσζε ζε δχλακε. Ο 
κεηαζρεκαηηζκφο δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν 

 
Λα γξαθεί πξφγξακκα ζε ΓΙΧΑ πνπ λα δεηά αξρηθά ηελ ηηκή ηνπ x . Έπεηηα λα δεηά ηνλ 
βαζκφ ηνπ πνιπσλχκνπ θαη κεηά ηνπ ζπληειεζηέο έλαλ-έλαλ. Κφιηο εηζαρζεί ν ηειεπηαίνο 
ζπληειεζηήο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηελ ηηκή ηνπ πνιπσλχκνπ. 
Παξαηεξήζηε ηνλ ηύπν θαη βξείηε ην κνηίβν ηεο επαλάιεςεο θαζώο θαη ηελ βνιηθόηεξε ζεηξά 
κε ηελ νπνία ζα ξσηάηε ηνπο ζπληειεζηέο (από ηνλ κεγηζηνβάζκην πξνο ηνλ ζηαζεξό όξν; ή ην 
αληίζηξνθν;) 
Απάνηηζη 
Τν κνηίβν ηεο επαλάιεςεο είλαη ε παξέλζεζε. Κάζε παξέλζεζε πνιιαπιαζηάδεηαη κε ρ θαη 
κεηά πξνζηίζεηαη ν ζπληειεζηήο. Αξρηθά, ζηνλ n-ζηό όξν δελ ππάξρεη παξέλζεζε, είλαη δειαδή 
κεδέλ. Έηζη ην απνηέιεζκα ηεο θάζε επαλάιεςεο πξέπεη λα είλαη ε παξέλζεζε, κε αξρηθή ηηκή 
κεδέλ. Οη ζπληειεζηέο πξέπεη λα δεηνύληαη από ηνλ κεγηζηνβάζκην πξνο ηνλ ζηαζεξό όξν. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Horner 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

ΑΚΔΡΑΙΔ: λ, θ 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ: πνιπσλ, ρ, α 

ΑΡΥΗ 

ΓΡΑΦΔ "Γώζηε ηνλ βαζκό ηνπ πνιπσλύκνπ : " 

ΓΙΑΒΑΔ λ 

ΓΡΑΦΔ "Γώζηε ηελ ηηκή ηνπ ρ : " 

ΓΙΑΒΑΔ ρ 

πνιπσλ <- 0 ! ε αξρηθή ηηκή ηεο παξέλζεζεο 

ΓΙΑ θ ΑΠΟ λ ΜΔΥΡΙ 0 ΜΔ_ΒΗΜΑ -1 

ΓΡΑΦΔ "Γώζηε ηνλ ", θ, "ν ζπληειεζηή : " 

ΓΙΑΒΑΔ α 

πνιπσλ <- πνιπσλ*ρ + α ! ε λέα παξέλζεζε 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΓΡΑΦΔ "Η ηηκή ηνπ πνιπσλύκνπ είλαη : ", πνιπσλ 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
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Άζκηζη 5 - άθποιζμα τηθίυν 
Να γξαθεί αιγόξηζκνο ζε ςεπδνγιώζζα ν νπνίνο λα δεηάεη έλαλ θπζηθό αξηζκό θαη κεηά λα 
εθηππώλεη ην άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα γηα ηνλ αξηζκό 4356 ην άζξνηζκα 
ησλ ςεθίσλ ηνπ είλαη 18. 
Απάνηηζη 
Αιγόξηζκνο ΆζξνηζκαΦεθίσλ 

Γηάβαζε ρ 

αζξ ← 0 

Όζν ρ > 0 επαλάιαβε 

ςεθίν ← ρ mod 10 ! ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ ρ 

ρ ← ρ div 10 ! θόςε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ ρ 

αζξ ← αζξ + ςεθίν 

Σέινο_επαλάιεςεο 

Δκθάληζε αζξ 

Σέινο 

 
Άζκηζη 6 - πλήθορ τηθίυν (ζυζηή σπήζη ηηρ ΜΕΥΡΙ_ΌΣΟΤ) 
Λα γξαθεί πξφγξακκα ζε ΓΙΧΑ πνπ λα επηζηξέθεη ην πιήζνο ησλ ςεθίσλ ελφο αθεξαίνπ 
αξηζκνχ. 
Απάνηηζη 
Κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ηα ςεθία ελφο θπζηθνχ αξηζκνχ (εθηφο ηνπ κεδέλ) κε δηαδνρηθέο 
επθιείδηεο δηαηξέζεηο κε ην 10. Θάζε θνξά πνπ εθαξκφδνπκε div 10 ζηνλ αξηζκφ, κεηψλνπκε ηα 
ςεθία ηνπ θαηά έλα. Αξθεί λα κεηξήζνπκε πφζεο δηαηξέζεηο ζα ρξεηαζηνχλ κέρξη λα θηάζνπκε 
ζην κεδέλ. Σν πξφβιεκα είλαη ηη γίλεηαη αλ καο δψζνπλ αξλεηηθφ αξηζκφ ή αλ καο δψζνπλ ην 
κεδέλ. Γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ αξλεηηθνχ αξηζκνχ, αξθεί λα ηνλ 
κεηαηξέςνπκε ζε ζεηηθφ κε ηελ ελζσκαησκέλε ζπλάξηεζε ηεο απφιπηεο ηηκήο. Γηα λα 
αληηκεησπίζνπκε ην πξφβιεκα λα καο δνζεί κεδέλ, πξέπεη λα εθαξκφζνπκε κία δηαίξεζε div 
10, πξηλ αξρίζνπκε ηηο επαλαιήςεηο. Έηζη θαηαιήγνπκε ζηνλ παξαθάησ θψδηθα 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠιήζνοΦεθίσλ 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 

ΑΚΔΡΑΗΔ: ρ, πιήζνο 

ΑΡΥΖ 

ρ <- Α_Σ(ρ) ! πηάλνπκε ηελ πεξίπησζε ρ<0 

πιήζνο <- 1 ! ζέηνπκε ηνλ κεηξεηή ίζν κε 1, γηα λα.. 

ρ <- ρ div 10 ! ..πηάζνπκε ηελ πεξίπησζε ρ=0 

! ν θπξίσο αιγόξηζκνο 

ΟΟ ρ <> 0 ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 

πιήζνο <- πιήζνο + 1 

ρ <- ρ div 10 ! ζε θάζε επαλάιεςε έλα ςεθίν ιηγόηεξν 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

ΓΡΑΦΔ πιήζνο 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ο πξνεγνχκελνο θψδηθαο είλαη ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ιάζνπο ρξήζεο ηεο ΟΟ-
ΔΠΑΛΑΙΑΒΔ. Αθνχ απαηηνχκε νπσζδήπνηε κία εθηέιεζε ηνπ ζψκαηνο ηεο επαλάιεςεο πξηλ 
αξρίζεη ε επαλάιεςε, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε δνκή ΚΔΥΡΗ_ΌΣΟΤ. Ο θψδηθαο 
γίλεηαη θνκςφηεξνο θαη θαζαξφηεξνο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξν ρεηξηζκφ γηα ην κεδέλ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠιήζνοΦεθίσλ 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 

ΑΚΔΡΑΗΔ: ρ, πιήζνο 

ΑΡΥΖ 

ρ <- Α_Σ(ρ) ! πηάλνπκε ηελ πεξίπησζε ρ<0 

πιήζνο ← 0 

ΑΡΥH_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

ρ <- ρ div 10 ! ζε θάζε επαλάιεςε έλα ςεθίν ιηγόηεξν 

πιήζνο ← πιήζνο + 1 

ΜEΥΡΗ_ΌΣΟΤ ρ=0 

ΓΡΑΦΔ πιήζνο 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
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Άζκηζη 7 - ανηιζηποθή τηθίυν 
Να γξαθεί πξόγξακκα ζε ΓΛΩΣΣΑ ην νπνίν λα δεηάεη έλαλ θπζηθό αξηζκό θαη κεηά λα 
ππνινγίδεη έλαλ λέν αξηζκό κε ηα αληίζηξνθα ςεθία ηνπ αξρηθνύ. Γηα παξάδεηγκα ν αξηζκόο 
31 ζα γίλεη 13, ν αξηζκόο 2378 ζα γίλεη 8732 θαη ν 78789 ζα γίλεη 98787. Ο λένο αξηζκόο λα 
απνζεθεύεηαη ζε κηα ζέζε κλήκεο θαη λα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. 
Απάνηηζη 
Θα ρξεηαζηνύκε ηνλ θώδηθα ηεο πξνεγνύκελεο άζθεζεο (Άζκηζη 6 - πλήθορ τηθίυν΄) 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑληηζηξνθήΦεθίσλ 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

ΑΚΔΡΑΙΔ: ρ, θ, πιΦεθ, ςεθίν 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ: ς 

ΑΡΥΗ 

ΓΙΑΒΑΔ ρ 

πιΦεθ <- Άζκηζη 6 - πλήθορ τηθίυν 
ς <- 0 ! ς είλαη ν αληίζηξνθνο αξηζκόο 

ΓΙΑ θ ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ πιΦεθ 

ςεθίν <- ρ mod 10 ! θξαηάκε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ ρ.. 

ρ <- ρ div 10 ! ..θαη κεηά ην θόβνπκε 

ς <- ς + ςεθίν* 10^(πιΦεθ - θ) ! ε λέα αμία ηνπ ςεθίνπ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΓΡΑΦΔ Α_Μ(ς) ! ζέινπκε ην ς ζε αθέξαην 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
Άζκηζη 8 - άθποιζμα/γινόμενο πολλών απιθμών 
Να γξαθεί πξόγξακκα ζε ΓΛΩΣΣΑ ην νπνίν λα δηαβάδεη 10 θπζηθνύο αξηζκνύο δηάθνξνπο από 
κεδέλ θαη έπεηηα λα ηππώλεη ην άζξνηζκα όζσλ απ' απηνύο είλαη δπγνί θαη ην γηλόκελν όζσλ 
απ' απηνύο δηαηξνύληαη κε ην 3. 
Απάνηηζη 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓέθαΑξηζκνί 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

ΑΚΔΡΑΙΔ: ρ, i, αζξ, γηλ 

ΑΡΥΗ 

αζξ <- 0 ! όηαλ ζέινπκε άζξνηζκα, μεθηλάκε από 0 

γηλ <- 1 ! όηαλ ζέινπκε γηλόκελν μεθηλάκε από 1 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 10 

! είζνδνο από ηνλ ρξήζηε 

ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΓΙΑΒΑΔ ρ 

ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ ρ > 0 

! επεμεξγαζία 

ΑΝ ρ mod 2 = 0 ΣΟΣΔ 

αζξ <- αζξ + ρ 

ΣΔΛΟ_ΑΝ 

ΑΝ ρ mod 3 = 0 ΣΟΣΔ 

γηλ <- γηλ * ρ 

ΣΔΛΟ_ΑΝ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΓΡΑΦΔ αζξ, γηλ 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
Άζκηζη 9 - ηεηπάγυνο ακεπαίος μόνο με αθαίπεζη 
Να γξαθεί αιγόξηζκνο ζε ςεπδνγιώζζα πνπ λα ππνινγίδεη ην ηεηξάγσλν ελόο αθεξαίνπ 
αξηζκνύ ρξεζηκνπνηώληαο κόλν αθαίξεζε. Δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαλέλαλ 
ηειεζηή από ηνπο *, /, +, ^ πνπζελά ζηνλ αιγόξηζκν. Μπνξνύκε όκσο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 
ειεύζεξα αθαίξεζε θαη ηηο ελζσκαησκέλεο ζπλαξηήζεηο ηεο ςεπδνγιώζζαο. 
Υπόδεημε: ιύζηε πξώηα ην πξόβιεκα ρξεζηκνπνηώληαο κόλν πξόζζεζε θαη κεηά ζπκεζείηε όηη 
ε πξόζζεζε θαη ε αθαίξεζε είλαη νπζηαζηηθά νη ίδηεο πξάμεηο κε δηαθνξεηηθή θνξά πάλσ ζηελ 
επζεία ησλ αθεξαίσλ. 
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Απάνηηζη 
Τν ηεηξάγσλν ελόο αξηζκνύ Ν είλαη ην γηλόκελν ηνπ αξηζκνύ κε ηνλ εαπηό ηνπ. Μπνξνύκε λα 
ην ππνινγίζνπκε κε δύν θσιηαζκέλεο επαλαιήςεηο. Η αθαίξεζε κπνξεί εύθνια λα γίλεη 
πξόζζεζε αλ κεηξάκε αλάπνδα. Επεηδή ν αξηζκόο κπνξεί λα είλαη αξλεηηθόο, ρξεζηκνπνηνύκε 
ηελ απόιπηε ηηκή ηνπ σο όξην ζηηο επαλαιήςεηο. 
ηεηξάγσλν ← 0 

Γηα θ από 1 κέρξη Α_Σ(Ν) 

Γηα ι από 1 κέρξη Α_Σ(Ν) 

ηεηξάγσλν ← ηεηξάγσλν -1 

Σέινο_επαλάιεςεο 

Σέινο_επαλάιεςεο 

ηεηξάγσλν ← Α_Σ(ηεηξάγσλν) ! ην ηεηξάγσλν είλαη πάληα ζεηηθό 

 
Άζκηζη 10 - ζυζηή σπήζη ηηρ “αλλιώρ_αν” 
Να δηαβαζζνύλ δύν αξηζκνί α θαη β, όπνπ α < β, θαζώο θαη 10 ηπραίνη άιινη αξηζκνί θαη λα 
βξεζεί ην πιήζνο ησλ αξηζκώλ πνπ είλαη κηθξόηεξνη ηνπ α, κεγαιύηεξνη ηνπ β θαη κεηαμύ α θαη 
β (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ α θαη β). 
Απάνηηζη 
Όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ηόηε ε δνκή ηεο επηινγήο ζηακαηά κόιηο ηθαλνπνηεζεί ε 
πξώηε ζπλζήθε. Έηζη ε ζεηξά εκθάληζεο ησλ ζπλζεθώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Πνιιέο θνξέο 
παίδνπκε κε ηελ ζεηξά ησλ ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ώζηε λα γιπηώζνπκε ζπγθξίζεηο. Γηα λα επηιεγεί κηα 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ζα πξέπεη όρη κόλν λα ηθαλνπνηεζεί ε ζπλζήθε ηεο, αιιά θαη λα απνηύρνπλ όιεο 
νη πξνεγνύκελεο ζπλζήθεο. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑιιηώοΑλ 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ: i, α, β, ρ 

ΑΚΔΡΑΙΔ: κεηξ1, κεηξ2, κεηξ3 ! νη κεηξεηέο 

ΑΡΥΗ 

! αξρηθνπνίεζε 

κεηξ1 <- 0 

κεηξ2 <- 0 

κεηξ3 <- 0 

! είζνδνο δεδνκέλσλ 

ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΓΙΑΒΑΔ α 

ΓΙΑΒΑΔ β 

ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ α < β 

! ν θπξίσο αιγόξηζκνο 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 10 

ΓΙΑΒΑΔ ρ 

ΑΝ ρ < α ΣΟΣΔ 

κεηξ1 <- κεηξ1 + 1 

ΑΛΛΙΧ_ΑΝ ρ <= β ΣΟΣΔ ! ΚΑΙ ρ>=α (αιιά δελ ρξεηάδεηαη λα ην ειέγμνπκε) 

κεηξ2 <- κεηξ2 + 1 

ΑΛΛΙΧ ! ΑΝ ρ>β (αιιά δελ ρξεηάδεηαη λα ην ειέγμνπκε) 

κεηξ3 <- κεηξ3 + 1 

ΣΔΛΟ_ΑΝ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΓΡΑΦΔ κεηξ1, κεηξ2, κεηξ3 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
Άζκηζη 11 - όλοι οι διαιπέηερ (ππώηοι και ζύνθεηοι) 
Να γξαθεί αιγόξηζκνο ζε ςεπδνγιώζζα πνπ λα ξσηάεη από ηνλ ρξήζηε έλαλ θπζηθό αξηζκό 
κεγαιύηεξν ηνπ 1 θαη λα εκθαλίδεη ζηελ νζόλε όινπο ηνπο δηαηξέηεο ηνπ. 
Απάνηηζη 
Ο αιγόξηζκνο δνθηκάδεη δηαδνρηθά αλ ν δηαηξέηεο δηαηξεί αθξηβώο ηνλ ρ, γηα ηηκέο ηνπ δηαηξέηεο 
από 2 θαη πάλσ. Έρνπκε δύν επηινγέο, (α) δνθηκάδνπκε όινπο ηνπ θπζηθνύο πνπ είλαη 
κηθξόηεξνη από ρ ή (β) όινπο ηνπο θπζηθνύο πνπ είλαη κηθξόηεξνη ή ίζνη κε ηελ ηεηξαγσληθή 
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ξίδα ηνπ ρ. Η ηδέα είλαη όηη όηαλ βξίζθνπκε έλαλ δηαηξέηε, ηόηε βξίζθνπκε ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα δύν δηαηξέηεο. Ο δεύηεξνο είλαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο. Σηελ δεύηεξε απηή 
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε ηελ επαλάιεςε όηαλ θηάζνπκε ζε ηηκή ίζε κε ηελ 
ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ ρ, επεηδή ηόηε ζα έρνπκε βξεη όινπο ηνπο δηαηξέηεο. 
Αιγόξηζκνο Γηαηξέηεο 

Δκθάληζε "Γώζηε έλαλ θπζηθό αξηζκό κεγαιύηεξν ηνπ 1" 

Γηάβαζε ρ 

Όζν ρ < 2 θαη Α_Μ(ρ) ≠ ρ επαλάιαβε 

Δκθάληζε "** Λάζνο εηζαγσγή" 

Δκθάληζε "Πξέπεη ν αξηζκόο λα είλαη θπζηθόο, κεγαιύηεξνο ηνπ 1" 

Δκθάληζε "Γνθηκάζηε μαλά..." 

Γηάβαζε ρ 

Σέινο_επαλάιεςεο 

! ε απηό ην ζεκείν έρνπκε ρ θπζηθό κεγαιύηεξν ηνπ 1 

! θπξίσο αιγόξηζκνο 

δηαηξέηεο ← 2 

Όζν δηαηξέηεο <= Σ_Ρ(ρ) επαλάιαβε 

Αλ ρ mod δηαηξέηεο = 0 ηόηε 

Δκθάληζε δηαηξέηεο ! ν έλαο δηαηξέηεο 

Δκθάληζε ρ div δηαηξέηεο ! ν δεύηεξνο δηαηξέηεο 

Σέινο_αλ 

δηαηξέηεο ← δηαηξέηεο + 1 

Σέινο_επαλάιεςεο 

Σέινο 

Ο πξνεγνύκελνο αιγόξηζκνο ηππώλεη δύν θνξέο ηνλ ίδην δηαηξέηε όηαλ ν ρ είλαη ηέιεην 
ηεηξάγσλν. Απηό δελ είλαη ιάζνο αιιά απιά ελνριεηηθό. Πνηνο είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα 
δηνξζώζνπκε απηήλ ηελ ζπκπεξηθνξά; 
 
Άζκηζη 12 - ανάλςζη ζε ππώηοςρ παπάγονηερ 
Να γξαθεί αιγόξηζκνο ζε ςεπδνγιώζζα ν νπνίνο λα ξσηάεη από ηνλ ρξήζηε έλα ζεηηθό 
αθέξαην αξηζκό θαη λα ηνλ αλαιύεη ζε γηλόκελν πξώησλ παξαγόλησλ. Γηα παξάδεηγκα γηα ηνλ 
αξηζκό 56 λα ηππώλεη δηαδνρηθά 2, 2, 2, 7 ελώ γηα ηνλ αξηζκό 57 λα εθηππώλεη 3, 19. 
Απάνηηζη 
Ο αιγόξηζκνο είλαη όκνηνο κε ηνλ αιγόξηζκν πνπ ρξεζηκνπνηνύκε κε ραξηί θαη κνιύβη. 
Ξεθηλώληαο από ην 2 δνθηκάδνπκε όινπο ηνπο πξώηνπο αξηζκνύο αλ δηαηξνύλ ηνλ αξηζκό. 
Μόιηο βξνύκε έλαλ πξώην παξάγνληα, θάλνπκε όζεο δηαηξέζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη κεηά 
ζπλερίδνπκε ηηο δνθηκέο κε ηνλ ακέζσο κεγαιύηεξν πξώην αξηζκό. Μεηά από θάζε δηαίξεζε, ν 
αξηζκόο ππνβαζκίδεηαη ζην πειίθν ηεο δηαίξεζεο. Οη επόκελεο δνθηκέο γίλνληαη ζην πειίθν πνπ 
έκεηλε. Δπζηπρώο δελ έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα πινπνηήζνπκε ηνλ αιγόξηζκν δνθηκάδνληαο 
δηαηξέζεηο κε πξώηνπο αξηζκνύο κόλν. Μπνξνύκε αληί γη' απηό λα δνθηκάδνπκε όινπο ηνπο 
αθεξαίνπο κεγαιύηεξνπο ηνπ δύν. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ δελ επεξεάδεηαη 
επεηδή, αθνύ βξνύκε έλαλ πξώην παξάγνληα (πηζαλόλ πνιιαπιέο θνξέο) απνθιείεηαη λα 
βξνύκε σο “παξάγνληα” θάπνην από ηα πνιιαπιάζηα ηνπ (αθνύ έρνπκε εμαληιήζεη ηηο 
δηαηξέζεηο κε ηνλ πξώην παξάγνληα πνπ βξήθακε). 
Αιγόξηζκνο ΠξώηνηΠαξάγνληεο 

Γηάβαζε ρ 

ς ← 2 ! ν ππνςήθηνο πξώηνο παξάγνληαο 

Όζν ρ > 1 επαλάιαβε 

Αλ ρ mod ς = 0 ηόηε 

Δκθάληζε ς ! έρνπκε βξεη έλαλ πξώην παξάγνληα 

ρ ← ρ div ς 

αιιηώο 

ς ← ς + 1 

Σέινο_αλ 

Σέινο_επαλάιεςεο__ 


