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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 
 

 
 

 

Πάμε δυνατά να γράψουμε άριστα στον Προγραμματισμό! 

 

 Το μάθημα του Προγραμματισμού θέλει μόνο τη λογική μας και την προσοχή μας. Πρώτα διαβάζουμε πολύ καλά την 
άσκηση, πολλές φορές και αφού βεβαιωθούμε ότι καταλάβαμε τι μας ζητάει, γράφουμε αυτό ακριβώς! 

Στις εξετάσεις: 

 Γράψτε καθαρά και όσο πιο απλά μπορείτε. Βοηθάτε τους εξεταστές να σας δώσουν βαθμούς. 

 Διαβάστε πρώτα όλο το διαγώνισμα στα γρήγορα και μετά αρχίστε να διαβάζετε προσεκτικά και να λύνετε μία μία τις 
ασκήσεις. Όσο δουλεύετε θα σας έρχονται ιδέες για όσα θα λύσετε αργότερα. 

 Τελειώστε με το 1ο – 2ο θέμα, εξασφαλίστε τα  60 μόρια και μετά βυθιστείτε στο 3ο – 4ο για τα υπόλοιπα 40. 

 Εκτελέστε τους αλγόριθμους που προτείνετε σαν λύση στις ασκήσεις, με μερικές απλές δικές σας τιμές για να 
διαπιστώσετε ότι λειτουργούν σωστά. Ακόμα και οι πιο έμπειροι προγραμματιστές κάνουν λάθη όταν προγραμματίζουν. 
Πρέπει να το εκτελέσουν για να δουν και να διορθώσουν τα λάθη τους. 

 Διαβάστε πολύ καλά και πολύ προσεκτικά το 3ο και 4ο θέμα μια φορά. Τη δεύτερη φορά, καθώς το διαβάζετε, αρχίστε να 
δηλώνετε τις μεταβλητές και να διαμορφώνετε έτσι στο μυαλό σας σιγά σιγά τη λύση. Αν είναι πίνακες σχεδιάστε τους 
στο πρόχειρό σας. Για κάθε ερώτημα, ξεκαθαρίστε στο μυαλό σας τι πρέπει να εμφανιστεί σαν αποτέλεσμα και 
εκτιμείστε περίπου την τιμή του. Για παράδειγμα, πρέπει να εμφανιστεί η τιμή ενός μετρητή που θα είναι περίπου από το 
1 μέχρι το 20. Αυτό θα σας οδηγήσει πιο σωστά στη λύση, ακολουθώντας μια πορεία από το τέλος προς την αρχή. 

 

 
 

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την προετοιμασία! Οι σχολές που αγαπάμε μας περιμένουν! 

 

 

 Αν μου έδιναν μόνο μια ώρα για να λύσω ένα πρόβλημα από το 

οποίο να εξαρτάται η ζωή μου, θα αφιέρωνα : 

 40 λεπτά για να το μελετήσω,  

 15 λεπτά για να το αναθεωρήσω  

 και 5 λεπτά για να το λύσω 

 

 

Άλμπερτ Αϊνστάιν 
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First things first: 
 

 Συγυρίστε το δωμάτιό σας. 

 Φάτε πολλά λαχανικά και φρούτα, ψάρια κυρίως ή άλλα φαγητά ελαφρά μαγειρεμένα. Γλυκαθείτε και δυναμώστε τον 
εγκέφαλό σας με σοκολάτα. 

 Βάλτε το κινητό σας στο αθόρυβο, στην άλλη άκρη του δωματίου, έξω από το οπτικό σας πεδίο. 

 Βάλτε επάνω στο γραφείο σας: το σχολικό βιβλίο σας για να διαβάσετε θεωρία και το τετράδιο του μαθητή για κάποιες 
ασκήσεις, τις σημειώσεις και τα φυλλάδια με θέματα εξετάσεων και προτεινόμενα, τα τετράδιά σας του 
προγραμματισμού, πρόχειρο τετράδιο για να λύσετε ασκήσεις. 

 Σκεφτείτε  τι ωραία που θα είναι το Σεπτέμβριο που θα νοικιάσετε το δικό σας φοιτητικό σπίτι, θα αγοράσετε τα 
φοιτητικά σας έπιπλα και θα αρχίσετε τη φοιτητική σας ζωή!  

 
 

Οι λύσεις των ασκήσεων προς επίλυση βρίσκονται στο τέλος!  

 

 

 
 

 

Α.1. ΘΕΩΡΙΑ 
 

 Διαβάστε πολύ καλά ορισμούς, κουκίδες, τα SOS σε πινακάκια από το βιβλίο. 
 Διαβάστε και τις σημειώσεις, στα κεφάλαια της θεωρίας.  

 
 

Α.2. ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ 
 

 Αφού διαβάσετε θεωρία, απαντήστε τα σωστό – λάθος των εξετάσεων, στο δεύτερο πακέτο των σημειώσεων. 
 Απαντήστε τα σωστά – λάθος από τα φετινά προτεινόμενα από το Στέκι και από τον ΟΕΦΕ.  

 

Εξασκηθείτε! 
 

 ΑΣΚΗΣΗ Α2.1 
 

 

 
 
6. Η λογική έκφραση (Α > Β) Ή ΟΧΙ(Α > Β) είναι πάντα αληθής για οποιεσδήποτε τιμές των 
αριθμητικών μεταβλητών Α και Β. 
7. Στη ΓΛΩΣΣΑ ο χαρακτήρας είναι ένας τύπος δεδομένων. 
8. Έστω ο πίνακας ακεραίων Α[10]. Η εντολή Σ  Α[10] εκχωρεί στη μεταβλητή Σ το άθροισμα όλων των στοιχείων του 
πίνακα Α. 
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9. Κάθε μεταβλητή παίρνει τιμή μόνο με εντολή εκχώρησης. 
10. Σε μια δομή δεδομένων η διαγραφή αποτελεί την αντίστροφη πράξη της συγχώνευσης. 
11. Οι συμβολικές γλώσσες είναι ανεξάρτητες από την αρχιτεκτονική κάθε υπολογιστή. 
12. Η τελική τιμή μιας έκφρασης εξαρτάται από την ιεραρχία των πράξεων και τη χρήση των παρενθέσεων. 
 
 
 

Α.3. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ  
 
Στις ασκήσεις αυτές, πρέπει να μελετήσουμε έναν αλγόριθμο και να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σωστό – λάθος πάνω σ’ 
αυτόν, ή ερωτήσεις κατανόησης ή να  συμπληρώσουμε κενά έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά. 

 Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι κάνει ο αλγόριθμος και πώς πρέπει να λειτουργεί. 
 Αν δεν καταλαβαίνουμε κάνουμε δοκιμές να δούμε πώς θα λειτουργήσει σωστά. 

 

Μελετήστε: 
 

o Στα φυλλάδια σημειώσεων 
o ΟΕΦΕ 2016, Α4 και Α5 θέμα. 

 

Εξασκηθείτε: 
 

1) ΣΤΕΚΙ 2008 
Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος  : 
 
Αλγόριθμος Θέμα_2 
Α 0 
Κ 0 
Αρχή_επανάληψης 
 Αρχή_επανάληψης 
  Διάβασε Χ 
 Μέχρις_ότου Χ >0 
 Κ  Κ + Χ 
 Α  Α +1 
  Διάβασε  Γ 
Μέχρις_ότου Γ= ’Ο’  ή  Γ= ’ο’ 
Λ  Κ / Α 
Εμφάνισε Κ, Λ 
Τέλος Θέμα_2 
 

1) Ποιες τιμές είναι αποδεκτές για τη μεταβλητή Χ ;  
2) Τι τύπου μεταβλητή πρέπει να είναι η Γ ;  
3) Τι υπολογίζουν οι μεταβλητές Α, Κ και Λ ; 
4) Πότε τερματίζει ο εξωτερικός επαναληπτικός βρόχος του παραπάνω αλγόριθμου ;         
5) Υπάρχει περίπτωση οι εντολές του αλγορίθμου να μην εκτελεστούν καμία φορά ;  
6) Ποια είναι τα αποτελέσματα που θα δώσει στην έξοδο ο παραπάνω αλγόριθμος αν δώσουμε στην μεταβλητή Χ κατά 

σειρά τις τιμές  5, 7,-2, 4, 8 ;                       
7) Αν θελήσετε να τερματίζει ο αλγόριθμος και σε περίπτωση που  οι αριθμοί που θα δοθούν φτάσουν τους 100  τι θα 

έπρεπε να συμπληρώσετε ;  
 

2) ΟΕΦΕ 2008 
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3) ΟΕΦΕ 2015 

 

 

 
4) ΣΤΕΚΙ 2014 
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5) ΣΤΕΚΙ 2015 
 

 
 

6) ΣΤΕΚΙ 2015 
 

 
 

7) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2016 
 
Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 
Για K από A μέχρι B με_βήμα Γ 

Εμφάνισε K 
Τέλος_επανάληψης 
Να γράψετε στο τετράδιό σας για καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις 
τις τιμές των Α, Β, Γ, έτσι ώστε το αντίστοιχο τμήμα αλγορίθμου να 
εμφανίζει: 
1. όλους τους περιττούς ακεραίους από το 100 μέχρι το 1000. 
2. όλους τους ακεραίους από το -20 μέχρι και το 10 σε φθίνουσα σειρά. 
3. όλα τα πολλαπλάσια του 3 από το 1 μέχρι το 80. 
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8) ΣΤΕΚΙ 2014 
 

 
 

9) ΣΤΕΚΙ 2013 

 
 

10) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2016 
 
Α4. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων. 
1.  
Ι  0 
Όσο Ι <= 9 επανάλαβε 

J  I 
Όσο J <= 9 επανάλαβε 

Γράψε ‘Α’ 
J  J + 1 

Τέλος_επανάληψης 
Ι  Ι + 1 

Τέλος_επανάληψης 
2.  
Ι  0 
Όσο Ι < 10 επανάλαβε 

Γράψε ‘Α’ 
Τέλος_επανάληψης 
3.  
Ι  0 
Όσο Ι > 0 επανάλαβε 

Γράψε ‘Α’ 
Ι  Ι + 1 

Τέλος_επανάληψης 
4.  
Για Ι από 0 μέχρι 4 

Γράψε ‘Α’ 
Για J από 0 μέχρι 6 

Γράψε ‘Α’ 
Τέλος_επανάληψης 

Τέλος_επανάληψης 
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Για καθένα από τα τμήματα αλγορίθμων, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό του (1 έως 4) και, δίπλα, πόσες φορές θα 
εμφανιστεί το γράμμα Α κατά την εκτέλεσή του. 

Μονάδες 8 
 

Α.4. ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΛΑΘΗ 
 

 Συντακτικά λάθη είναι αυτά που είναι ορατά και μπορούν να εντοπιστούν και από τον υπολογιστή. 
 Λογικά λάθη είναι αυτά που για να τα δούμε πρέπει να εκτελεστεί ο αλγόριθμος και να καταλάβουμε ότι κάναμε 

λάθος. Όλες οι εντολές είναι σωστές αλλά δεν έπρεπε να είναι αυτές. 
 

Εξασκηθείτε: 
 

1. ΣΤΕΚΙ 2015 

 

 

 
 

2. ΟΕΦΕ 2012 
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3. ΟΕΦΕ 2008 

 
 

Α.5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 
 

Μελετήστε: 
o Στα φυλλάδια σημειώσεων 

 

Εξασκηθείτε: 
 

1) ΣΤΕΚΙ 2014 
 

 

 

 
 
 

2) ΟΕΦΕ 2013 
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Α.6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 
 

 Απλές ασκήσεις που πέφτουν καμιά φορά στις εξετάσεις. 
 Να μάθετε καλά τις συναρτήσεις της ΓΛΩΣΣΑΣ. 
 Να ξέρετε ότι οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις δέχονται δεδομένα σε μοίρες. 

 

Εξασκηθείτε: 
1) ΣΤΕΚΙ 2009 

 
Δίνεται το παρακάτω τμήμα δηλώσεων ενός προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ : 
 
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
                  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Υ, Α[11] 
                  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Λέξη 
 
Για κάθε μια από τις παρακάτω λειτουργίες και λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω τμήμα δηλώσεων, να δώσετε την εντολή 
που την υλοποιεί : 
 

a) Εκχώρηση του αριθμού 5 στη μεταβλητή Χ 
b) Εκχώρηση του περιεχομένου της μεταβλητής Υ στη μεταβλητή Χ 
c) Εμφάνιση του περιεχομένου της μεταβλητής Υ 
d) Εμφάνιση της τιμής του 5ου στοιχείου του πίνακα Α 
e) Εμφάνιση της θέσης του στοιχείου Α[Χ] του πίνακα Α 
f) Εμφάνιση του ονόματος της μεταβλητής Χ 
g) Εκχώρηση του ονόματός σας στη μεταβλητή Λέξη 
h) Αύξηση του πρώτου στοιχείου του πίνακα Α κατά 3 
i) Μείωση του τελευταίου στοιχείου του πίνακα Α κατά 2 
j) Εκχώρηση στο τρίτο  στοιχείο του πίνακα A το άθροισμα τον στοιχείων που βρίσκονται στις τρεις τελευταίες 

θέσεις του A 
 

2) Πράξεις και συναρτήσεις 
 

 
 

3) ΟΕΦΕ 2013 
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Α.7. ΠΙΝΑΚΕΣ 
 

Μελετήστε: 
o Στα φυλλάδια σημειώσεων 

 

Εξασκηθείτε: 
 

1) ΣΤΕΚΙ 2013 

 
 

2) ΣΤΕΚΙ 2011 

 

 

 
 

3) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2016 
 
Δίνεται μονοδιάστατος πίνακας Α[40] και το παρακάτω ημιτελές τμήμα αλγορίθμου, το οποίο αντιγράφει όλα τα στοιχεία 
του Α σε ένα δισδιάστατο πίνακα Β[8,5] κατά γραμμή. Δηλαδή, τα 5 πρώτα στοιχεία του μονοδιάστατου πίνακα  
τοποθετούνται στην πρώτη γραμμή του πίνακα Β, τα επόμενα 5 στη δεύτερη γραμμή κ.ο.κ. 
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Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (8), που αντιστοιχούν στα κενά του αλγορίθμου, και, δίπλα σε κάθε 
αριθμό, ό,τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε το τμήμα αλγορίθμου να επιτελεί τη λειτουργία που περιγράφεται. 

Μονάδες 8 
 

Α.8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 
 

Μελετήστε: 
o Στα φυλλάδια σημειώσεων 

 

Εξασκηθείτε: 
 

1) ΟΕΦΕ 2013    

 
 

2) ΣΤΕΚΙ 2009 
 
Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 

Διάβασε α, β 
Αρχή_επανάληψης 

Αν β>α τότε 
Εκτύπωσε  ‘*’ 
β ← β -2 

Τέλος_αν 
α←α-2 

Μέχρις_ότου α=0 
 
Να εκτελεστεί το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου για τιμές εισόδου 8 και 5 και να απαντήσετε στα ερωτήματα: 
 

I. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι εντολές της δομής επιλογής; 
II. Για ποιες τιμές του α το συγκεκριμένο τμήμα αλγορίθμου δεν παραβιάζει το κριτήριο της περατότητας; 

III. Να τροποποιήσετε (αφήνοντας τη συνθήκη του Μέχρις_ότου  ως έχει)  το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου, ώστε να 
μην παραβιάζεται το κριτήριο της περατότητας.  

IV. Να μετατρέψετε το τροποποιημένο τμήμα αλγορίθμου (ερώτημα III)  ώστε να χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης   
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Όσο …. επανάλαβε.  
V. Μπορεί να γίνει μετατροπή σε Για … από ... μέχρι;  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.    

 
 
 

Α.9. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ  
 

Μελετήστε: 
 1ο φυλλάδιο 

 

Εξασκηθείτε: 
 

1) ΟΕΦΕ 2016 
 

 
 

2) ΟΕΦΕ 2008 

 
 
 

Α.10. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 
 
Διαβάστε όλες τις ασκήσεις από το τετράδιό σας. (Φυλλάδιο 1) 
Εξετάστε τους ρόμβους έναν – έναν για να αποφασίσετε τι δομή είναι.  Η ΌΣΟ και η ΓΙΑ μοιάζουν και έχουν το ρόμβο στην 
αρχή, ενώ η ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ τον έχει στο τέλος. Προσέξτε τα αληθής – ψευδής που βρίσκονται στο ρόμβο, μήπως πρέπει να 
αντιστρέψετε τη συνθήκη. 
 
Σχεδιάστε το παρακάτω διάγραμμα ροής: 
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Α.11. ΑΛΗΘΗΣ - ΨΕΥΔΗΣ 
 

Μελετήστε: 
 Φυλλάδιο 1ο – Σελίδα 65 

 

Εξασκηθείτε: 
 
1. Δίνεται η εντολή εκχώρησης: 
Ε ← ((Α mod 5 >2) ΚΑΙ (C <>“Αληθής”)) Ή ((D=ψευδής) ΚΑΙ (Β > Α/3)) 
Θεωρώντας ότι οι αριθμητικές μεταβλητές που περιέχονται σε αυτήν παίρνουν θετικές τιμές, να γράψετε στο τετράδιό σας 
το όνομα κάθε μεταβλητής της εντολής και, δίπλα, τον τύπο που πρέπει να έχει, ώστε η εντολή να είναι συντακτικά σωστή. 
 
2. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας με συμπληρωμένα τα κενά τον παρακάτω πίνακα αληθείας: 

 
 
 
 
 
 
 

Α.12. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 
 
Η γνωστή μας άσκηση για τον υπολογισμό των τιμών των μεταβλητών. 
 

 Δεν ξεχνάμε όταν έχει επαναλήψεις να ελέγχουμε αν ολοκληρώθηκαν και μετά να συνεχίζουμε παρακάτω. 
 Αν έχει εμφωλευμένες επαναλήψεις, κάθε φορά που εκτελείται η εξωτερική, ολοκληρώνεται ξανά η εσωτερική. 
 Αν υπάρχει πίνακας με λίγες θέσεις, βάζουμε τα στοιχεία του στον πίνακα της εκτέλεσης σαν Π[1], Π[2], Π[3], κλπ 

Αλλιώς τον σχεδιάζουμε ξεχωριστά. 
 Αν υπάρχουν υποπρογράμματα, μόλις κληθούν, μεταφέρουμε στις στήλες τους τις τιμές όλων των παραμέτρων. 
 Όταν ολοκληρώνεται μία συνάρτηση, τότε επιστρέφουμε στο κυρίως πρόγραμμα μόνο την τιμή που πήρε στο όνομά 

της. 
 Όταν ολοκληρώνεται μία διαδικασία, τότε επιστρέφουμε όλες τις τιμές των παραμέτρων. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 2 
 ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Κ 
  ΑΣΥΝΑΡΤ(Κ,Λ) 
  ΚΑΛΕΣΕ ΔΙΑΔ(Α, Β)  
  ΓΡΑΨΕ Α,Β 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ Κ 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤ (Λ,Κ): ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
ΛΛ+2 
ΚΚ+4 
ΣΥΝΑΡΤΚ+Λ 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔ(Χ, Ψ) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
Χ2*Χ 
Ψ3*Χ 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
 
Ποια είναι η διεύθυνση επιστροφής της ΚΑΛΕΣΕ; 
 
Κ Λ Α Β ΟΘΟΝΗ Λ Κ ΣΥΝΑΡΤ Χ Ψ 
1 1    1 1    
     3 5    
  8     8 8  
  16 48     16 48 
    16, 48      
2 1    2 1    
     4 5    
  9     9 9 48 
  18 54 18, 54    18 54 
 2    2 2    
     4 6    
  10     10 10 54 
  20 60 20, 60    20 60 
      3    
 
 
Η διεύθυνση επιστροφής της ΚΑΛΕΣΕ είναι η διεύθυνση της εντολής ΓΡΑΨΕ Α, Β 

 

Εξασκηθείτε: 
 

1) ΟΕΦΕ  2010 
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2) ΣΤΕΚΙ 2010 
 

 

 
 

3) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 
 
Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος, το οποίο μετατρέπει έναν ακέραιο αριθμό από το δεκαδικό σύστημα στο 
δυαδικό. 
Π  1 
Ι  0 
ΔΙΑΒΑΣΕ Α 
ΟΣΟ Π <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

Ι  Ι + 1 
Π  A DIV 2 
Y  A MOD 2 
Δ[I]  Y 
A  Π 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Κ ΑΠΟ Ι ΜΕΧΡΙ 1 ΜΕ ΒΗΜΑ -1 

ΓΡΑΨΕ Δ[Κ] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
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Α.13. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ  

 Θα πρέπει να ορίσουμε μία νέα παράμετρο η οποία θα επιστρέφει την τιμή που επέστρεφε η συνάρτηση με το όνομά της. 
Έχουμε δηλαδή μία παράμετρο περισσότερη. 

 Θα πρέπει να προσέξουμε μήπως υπήρχαν εντολές που μετέβαλλαν τις τιμές των παραμέτρων, γιατί με τη διαδικασία οι 
τιμές αυτές θα επιστραφούν στο κυρίως πρόγραμμα! 

 Στη διαδικασία πρέπει να αποδώσουμε  τις τιμές των παραμέτρων σε άλλες μεταβλητές ώστε να μην μεταφερθεί στο 
κυρίως πρόγραμμα η μεταβολή των παραμέτρων. 

 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  
Μία διαδικασία μπορεί να μετατραπεί σε συνάρτηση, αν: 

 Επιστρέφει μόνο μία τιμή 
 Δεν επικοινωνεί με το χρήστη 

Για να τη μετατρέψουμε, επιστρέφουμε στο όνομά της την τιμή της παραμέτρου που επέστρεφε και αφαιρούμε την 
παράμετρο από τη λίστα παραμέτρων. Έχουμε δηλαδή μία παράμετρο λιγότερη. 
 

Μελετήστε: 
o Στα φυλλάδια σημειώσεων 

 ΟΕΦΕ 2016, θέμα Β’ 
 
 
 

 
 
 

B1. ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 Κάθε αλγόριθμος δέχεται δεδομένα και παράγει πληροφορίες.  
 Τα δεδομένα που δέχεται αποθηκεύονται σε θέσεις της μνήμης που μπορεί να είναι απλές μεταβλητές ή πίνακες. Για 

παράδειγμα μπορεί να αποθηκεύσουμε τον βαθμό ενός μαθητή στη μεταβλητή Β ή σε έναν πίνακα ΒΑΘ[100]. 
 Γιατί αποθηκεύουμε τα δεδομένα; Για να τα επεξεργαστούμε και να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, ή να υπολογίσουμε 

μία νέα τιμή, η οποία είτε θα εμφανιστεί στην οθόνη, είτε θα αποθηκευτεί σε μια νέα μεταβλητή. 
 Τα ζητούμενα που πρέπει να υπολογίσουμε και να εμφανίσουμε στον προγραμματισμό μπορεί να είναι:  

o Μετρητής:  «Πόσες φορές ήταν αληθής μια συνθήκη;».  
o Αθροιστής:  «Ποιο είναι το άθροισμα  των τιμών που πήρε μια μεταβλητή;» 
o Μέσος όρος: «Ποια είναι η μέση τιμή των τιμών που πήρε μια μεταβλητή;» 
o ΜΑΧ: «Ποια είναι η μεγαλύτερη από τις τιμές που πήρε μία μεταβλητή;» 
o ΜΙΝ: «Ποια είναι η ελάχιστη από τις τιμές που πήρε μία μεταβλητή;» 
o Ποσοστό: «Πόσες φορές στις 100 μία μεταβλητή πήρε τιμή μέσα σε ένα συγκεκριμένο διάστημα τιμών» 

 
 Στα μαθήματά μας μάθαμε να υπολογίζουμε τις τιμές αυτών των μεταβλητών. Είτε σε δομές επανάληψης, είτε σε 

πίνακες. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι στην εκφώνηση της άσκησης: 
o Τι ακριβώς μας ζητάει; Να υπογραμμίσουμε τις κρίσιμες λέξεις για να τις θυμηθούμε όταν θα γράφουμε τον 

αλγόριθμο. Για παράδειγμα, το 2011, το θέμα ζητούσε να εμφανιστεί το όνομα του επιτυχόντα με τη μικρότερη 
βαθμολογία. Λίγοι το πρόσεξαν! 

o Τι πρέπει να κάνω πρώτα; Αν η ερώτηση είναι «σε πόσους σταθμούς, κάθε μήνα η τηλεθέαση ξεπέρασε τις 
10.000», για να φτάσω στο «πόσους σταθμούς» πρέπει να γνωρίζω τι έγινε κάθε μήνα στην τηλεθέαση! Δηλαδή 
πρώτα πρέπει να μετρήσω για κάθε σταθμό, πόσους μήνες η τηλεθέαση ξεπέρασε τις 10.000 και μετά, να μετρήσω 
για πόσους σταθμούς  οι μήνες ήταν 12. 

 
 Τα ζητούμενα που πρέπει να εμφανίσουμε, αφού πρώτα τα προσδιορίσουμε μπορεί να είναι ένα ή πολλά. Για 

παράδειγμα: 
o Να εμφανιστούν όλα τα ονόματα των μαθητών που ο βαθμός τους ήταν πάνω από 18. 
o Να εμφανιστεί το όνομα του μαθητή που είχε τον μέγιστο βαθμό. 
o Να εμφανιστούν όλα τα ονόματα των μαθητών ταξινομημένα σε φθίνουσα ταξινόμηση ως προς το βαθμό τους. 
o Να διαβάσετε το όνομα ενός μαθητή και αν υπάρχει να εμφανίσετε  το βαθμό του. 
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 Αν αυτά που θα εμφανίσουμε είναι πολλά, θα μπούμε σε μία επανάληψη για να τα εμφανίσουμε. Αν είναι μόνο ένα, θα το 
υπολογίσουμε και θα το εμφανίσουμε, ή θα εντοπίσουμε τη θέση του και θα το εμφανίσουμε. 

 

Μελετήστε: 
 

o Στα φυλλάδια σημειώσεων 
 

Εξασκηθείτε: 
 
ΜΕ ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 
Β1. 1. Μία εταιρία διαθέτει υποκαταστήματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Να γράψετε 
πρόγραμμα το οποίο: 

o Διαβάζει για κάθε υποκατάστημα το όνομα της πόλης, το πλήθος των υπαλλήλων  και το 
ποσό των πωλήσεων  του υποκαταστήματος για το μήνα Απρίλιο, μέχρι να δοθεί σαν 
όνομα πόλης το κενό. 

o Υπολογίζει και εμφανίζει: 
 Την πόλη με το μεγαλύτερο ποσό πωλήσεων, όπου το πλήθος των υπαλλήλων 

ήταν λιγότερο από 5. 
 Το ποσοστό των υποκαταστημάτων με περισσότερους από 10 υπαλλήλους που 

είχαν πωλήσεις μεγαλύτερες από 100.000€. 
ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
Β1.2. Μία εταιρία πολυμέσων αναπτύσσει 50 προϊόντα λογισμικού, τα οποία είναι εκπαιδευτικά προγράμματα ή παιχνίδια 
για μαθητές του Δημοτικού. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο: 
Για κάθε προϊόν, διαβάζει τον τίτλο του και την κατηγορία του (Ε ή Π) και τα αποθηκεύει σε κατάλληλους πίνακες. Διαβάζει 
επίσης και αποθηκεύει σε κατάλληλους πίνακες τις πωλήσεις των προϊόντων για κάθε μήνα του προηγουμένου έτους. 
Υπολογίζει και εμφανίζει: 

1) Όλους τους τίτλους παιχνιδιών που είχαν πωλήσεις μεγαλύτερες του 1500 κατά τον μήνα Μάιο. 
2) Τον τίτλο του εκπαιδευτικού προγράμματος που είχε τις περισσότερες πωλήσεις τον μήνα Αύγουστο. 
3) Πόσα προϊόντα είχαν ετήσιο μέσο όρο πωλήσεων μεγαλύτερο του 1000. 
4) Πόσους μήνες του έτους, οι συνολικές πωλήσεις από όλα τα προϊόντα δεν ξεπέρασαν τις 50.000 

 
Β1.3 Δέκα αθλητές διαγωνίζονται στο ακόντιο, κάνοντας ο καθένας από 5 προσπάθειες. Στην τελική κατάταξη μετράει η 
καλύτερη από τις 5 προσπάθειες του κάθε αθλητή. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο: 

1) Διαβάζει τα ονόματα των αθλητών, τη χώρα καταγωγής τους και τις επιδόσεις τους στις 5 προσπάθειες που έκαναν 
και αποθηκεύει τα δεδομένα σε κατάλληλους πίνακες. 

2) Διαβάζει το όνομα ενός αθλητή και αν υπάρχει στον πίνακα των αθλητών εμφανίζει τη χώρα από την οποία 
κατάγεται και τον μέσο όρο των επιδόσεών του. Αν δεν υπάρχει εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. 

3) Εμφανίζει, πόσοι αθλητές, έκαναν κάθε φορά καλύτερη προσπάθεια από την προηγούμενη. Δηλαδή η δεύτερη 
προσπάθειά τους ήταν καλύτερη από την πρώτη, η τρίτη από τη δεύτερη κ.ο.κ. 

4) Εμφανίζει τα ονόματα των αθλητών, τη χώρα τους και την καλύτερη προσπάθειά τους, ταξινομημένα σε φθίνουσα 
ταξινόμηση σύμφωνα με την καλύτερη προσπάθειά τους. 

 
 

B2. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
Τα υποπρογράμματα κάνουν πιο απλή τη λύση της άσκησης, μοιράζοντας τη δυσκολία. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε 
είναι: 

 Να επιλέξουμε σωστά αν πρέπει να κάνουμε συνάρτηση ή διαδικασία: 
o Αν δεν διαβάζει, δεν εμφανίζει και επιστρέφει μία μόνο τιμή, πρέπει να κάνουμε συνάρτηση. 
o Αν διαβάζει, ή εμφανίζει, ή ενημερώνει τιμές του κυρίου προγράμματος, ή επιστρέφει πίνακα, ή γενικά δεν 

μπορεί να είναι συνάρτηση, τότε κάνουμε διαδικασία. 
 Να επιλέξουμε σωστά τις παραμέτρους: 

o Στη συνάρτηση βάζουμε παραμέτρους όσες τιμές του προγράμματος της είναι χρήσιμες για να υπολογίσει 
αυτό που θέλει. Η συνάρτηση δεν μπορεί να διαβάσει έτσι κι αλλιώς και μόνο από το πρόγραμμα μπορεί να 
πάρει τιμές. 
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o Στη διαδικασία βάζουμε παραμέτρους και ό,τι πρέπει να πάρει από το κυρίως πρόγραμμα και ό,τι πρέπει να 
επιστρέψει! 

o Αν δουλεύουμε με πίνακες, για μία γραμμή ή για μία στήλη, τότε πρέπει να βάλουμε τυπική παράμετρο τον 
αριθμό της γραμμής ή τον αριθμό της στήλης, όχι με Ι ή J!!!!! Βάλτε ΑΡ. Στο κυρίως πρόγραμμα, αν το 
υποπρόγραμμα κληθεί μέσα σε επανάληψη, θα βάλουμε πραγματική παράμετρο το Ι ή το J αντίστοιχα. 

 
 

Μελετήστε: 
o Στα φυλλάδια σημειώσεων 

 

Εξασκηθείτε: 
 
Β2.1 Σύμφωνα με το νέο ΕΣΠΑ, οι επιδοτήσεις είναι ανάλογες με τις επενδύσεις των εταιριών, όπως στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 
ΜΙΚΡΗ <500.000 € 40% 

ΜΕΓΑΛΗ >=500.000 € 60% 
 
Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται επενδυτικές προτάσεις: 
1) Διαβάζει ονόματα εταιριών και  ποσά προτεινόμενης επένδυσης, μέχρι να δοθεί σαν όνομα το κενό ή να υποβληθούν 100 

προτάσεις. 
2) Καλεί κατάλληλο υποπρόγραμμα, το οποίο πρέπει να κατασκευάσετε για το σκοπό αυτό και το οποίο δέχεται το ποσό 

της επένδυσης και υπολογίζει και επιστρέφει το ποσό της επιδότησης. 
3) Εμφανίζει το όνομα της εταιρίας και το ποσό της επιδότησης. 
4) Υπολογίζει και εμφανίζει: 

a) Το συνολικό ποσό επιδοτήσεων. 
b) Πόσες μικρές και πόσες μεγάλες προτάσεις υποβλήθηκαν. 

 
 
 
Β2.2 Σε έναν διαγωνισμό συμμετέχουν 200 υποψήφιοι οι οποίοι πρέπει να απαντήσουν σε 50 ερωτήσεις. Για τον υπολογισμό 
της βαθμολογίας τους, κάθε σωστή απάντηση (Σ) παίρνει 2 βαθμούς ενώ κάθε λάθος απάντηση (Λ) παίρνει -1 βαθμούς. Αν 
δεν ξέρουν την απάντηση (Ξ) παίρνουν 0 βαθμούς.  Επιτυχών θεωρείται αυτός που πήρε βαθμολογία τουλάχιστον 50. Να 
γράψετε πρόγραμμα το οποίο: 
1) Διαβάζει τα ονόματα των υποψηφίων και τα αποθηκεύει σε πίνακα ΟΝ[200], καθώς και τα αποτελέσματα των 

απαντήσεών τους σε κάθε ερώτηση και τα αποθηκεύει σε πίνακα ΑΠ[200,50]. Γίνεται έλεγχος στα δεδομένα του πίνακα 
ΑΠ, ώστε να είναι μόνο Σ, Λ, ή Ξ. 

2) Για κάθε υποψήφιο: 
a) Καλεί κατάλληλο υποπρόγραμμα το οποίο πρέπει να κατασκευάσετε για το σκοπό αυτό και το οποίο δέχεται τον 

αριθμό του υποψηφίου και τον πίνακα ΑΠ και επιστρέφει τη βαθμολογία του υποψηφίου.  
b) Εμφανίζει το όνομα του υποψηφίου,  τη βαθμολογία του και αν είναι επιτυχών ή όχι. 

3) Υπολογίζει και εμφανίζει τη μικρότερη βαθμολογία επιτυχόντα. 
4) Για κάθε ερώτηση, καλεί κατάλληλο υποπρόγραμμα το οποίο πρέπει να κατασκευάσετε για το σκοπό αυτό και το οποίο 

δέχεται τον αριθμό της ερώτησης και τον πίνακα ΑΠ και επιστρέφει πόσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά στην ερώτηση 
αυτή. Υπολογίζει και εμφανίζει (το πρόγραμμα) πόσες ερωτήσεις απαντήθηκαν σωστά από όλους τους υποψήφιους. 

5) Καλεί κατάλληλο υποπρόγραμμα το οποίο εμφανίζει όλα τα ονόματα των υποψηφίων και τις βαθμολογίες τους, 
ταξινομημένα σε φθίνουσα ταξινόμηση ως προς τη βαθμολογία. 

 
 

B3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 

Στις ασκήσεις αυτές, όλο το πρόβλημα λύνεται μέσα σε μία επανάληψη. Είναι λοιπόν σημαντικό: 
 

1. ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

2. Να επιλέξουμε την κατάλληλη δομή επανάληψης. Τα κριτήριά μας είναι: 
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a. Αν ξέρουμε το ακριβές πλήθος των επαναλήψεων που θα εκτελεστούν, θέλει ΓΙΑ. 

b. Αν η επανάληψη πρέπει να εκτελεστεί οπωσδήποτε μία φορά, ή πρόκειται για μενού, ή ελέγχεται από την τιμή 
ενός αθροίσματος που πρέπει να φτάσει ή να ξεπεράσει μία οριακή τιμή, τότε θέλει ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. 

c. Αν η επανάληψη πιθανόν να μην εκτελεστεί καμία φορά, ή τερματίζεται με μη έγκυρη τιμή, ή ελέγχεται από την 
τιμή ενός αθροίσματος που δεν πρέπει να ξεπεράσει ένα όριο, τότε θέλει ΟΣΟ.  

d. Αν δεν μπορείτε να αποφασίσετε τι επανάληψη θέλει, τότε χρησιμοποιείστε ΟΣΟ. 

3. Να μην κλείσουμε την επανάληψη αν δεν έχουν τελειώσει αυτά που πρέπει να κάνουμε μέσα σ’ αυτήν. Μόνο στα 
προβλήματα των πινάκων μπορούμε να κλείνουμε τις επαναλήψεις, γιατί τα δεδομένα έχουν αποθηκευτεί και τα έχουμε 
διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.  

4. Να ελέγξουμε τι ζητάει το πρόβλημα ως συγκεντρωτικά αποτελέσματα για να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες 
μεταβλητές μέσα στην επανάληψη. Π.χ, αθροιστές, μετρητές. Οι μεταβλητές αυτές, θα πρέπει: 

a. Να μηδενιστούν πριν αρχίσει η επανάληψη, ή να πάρουν κάποια άλλη αρχική τιμή. 

b. Να αυξηθούν ή να μεταβληθούν (πιθανόν με έλεγχο) μέσα στην επανάληψη. 

c. Να εμφανίσουν τις τιμές τους ή να χρησιμοποιηθούν για μέσους όρους ή ποσοστά μετά το τέλος της 
επανάληψης. 

d. Αν έχουμε επανάληψη ΟΣΟ, προσοχή στους μέσους όρους και τα ποσοστά, πιθανόν να διαιρέσουν με μηδέν. 
Ελέγξτε πρώτα τις τιμές των μεταβλητών με μία ΑΝ πριν τους υπολογίσετε. 

5. Αν η επανάληψη που χρησιμοποιούμε είναι ΟΣΟ, προσέχουμε ώστε: 

a. Να διαβάσουμε την τιμή της μεταβλητής που ελέγχει την επανάληψη, πριν ξεκινήσει η ΟΣΟ. 

b. Να ξαναδιαβάσουμε πριν κλείσει η ΟΣΟ. 

6. Σε κάθε είδος επανάληψης: 

a. Δίνουμε αρχικές τιμές στις συγκεντρωτικές μεταβλητές, π.χ. Αθροιστές, μετρητές, μέγιστα, ελάχιστα. 

b. Ξεκινάμε κατάλληλα την επανάληψή μας. 

c. Διαβάζουμε τα δεδομένα της μίας περίπτωσης. 

d. Υπολογίζουμε τιμές, κατά 99% με τη χρήση υποπρογράμματος και εμφανίζουμε τις τιμές αυτές για την μία 
περίπτωση. 

e. Μεταβάλλουμε, πιθανότατα με έλεγχο, τις τιμές των συγκεντρωτικών μεταβλητών. 

f. Κλείνουμε κατάλληλα την επανάληψη. 

g. Υπολογίζουμε μέσους όρους και ποσοστά αν χρειάζεται. 

h. Εμφανίζουμε τις συγκεντρωτικές τιμές που ζητά το πρόβλημα. 

7. Προσοχή στην επιλογή και στη χρήση του κατάλληλου υποπρογράμματος: 

a. Αν πρέπει να επιστρέψει μία μόνο τιμή  και δε χρειάζεται να επικοινωνήσει με το χρήστη, πρόκειται για 
συνάρτηση. Επιστρέφουμε την τιμή της σε μία μεταβλητή που θα χρησιμοποιήσουμε για το σκοπό αυτό στο 
κυρίως πρόγραμμα. Την μεταβλητή αυτή, μπορούμε στη συνέχεια να την κάνουμε ό,τι θέλουμε. 

b. Αν πρέπει να επιστρέψει πολλές τιμές, ή να επικοινωνήσει με το χρήστη, ή να μεταβάλλει τις τιμές των 
μεταβλητών του κυρίως προγράμματος, τότε πρόκειται για διαδικασία. Η δουλειά θα  γίνει με μεταβλητές. 
Οπότε, προσέξτε για την επιλογή των παραμέτρων. Όλες οι μεταβλητές που θα δοθούν στη διαδικασία και όλες 
αυτές οι οποίες θα πάρουν τιμές από τη διαδικασία πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι. 

 
 

B4.  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

1. ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

2. Επιλέγουμε κατάλληλα το μέγεθος των πινάκων σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης. Τους σχεδιάζουμε στο πρόχειρο 
έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε οπτικά σε ποιον πίνακα βρισκόμαστε και τι σχέση έχει αυτός με κάποιον άλλο πίνακα. 
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3. Ελέγχουμε προσεκτικά τις τιμές που εισάγονται στους πίνακες, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δίνει η άσκηση τα οποία 
διαβάζουμε πολύ προσεκτικά. 

4. Αν πρέπει να δημιουργηθεί πίνακας, το σημαντικότερο είναι να αποφασίσουμε αν πρέπει να δημιουργηθεί ανά γραμμές ή 
ανά στήλες.  

a. Προσέξτε την έκφραση «Για κάθε» σε ποιον αναφέρεται. Στα στοιχεία των γραμμών ή των στηλών?  

b. Θα σας βοηθήσει πολύ αν καταλάβετε πόσα στοιχεία πρέπει να έχει τελικά αυτός ο πίνακας. Έτσι θα καταλάβετε 
αν συμφωνεί με τις γραμμές ή με τις στήλες.  

c. Αν ο πίνακας είναι τετραγωνικός, συνήθως διαβάζουμε δεδομένα ανά γραμμές και βγάζουμε αποτελέσματα ανά 
στήλες. Διαβάστε προσεκτικά την άσκηση για να καταλάβετε. Κάντε οπωσδήποτε σχήμα και σκεφθείτε 
παραδείγματα συγκεκριμένων τιμών που θα μπορούσαν να υπάρχουν μέσα. 

5. ΑΝΑΛΥΣΤΕ αυτό που σας ζητάει η άσκηση. Συνήθως ζητάει στοιχεία που για να τα εμφανίσετε θα έπρεπε να είχατε κάνει 
κάτι άλλο πρώτα. Προχωρήστε προς τα πίσω και βρείτε τις ενέργειες που πρέπει να είχατε κάνει. Για παράδειγμα: 

Δίνεται πίνακας των ονομάτων 100 μαθητών, πίνακας με τους βαθμούς τους σε 5 μαθήματα. Ζητείται να εμφανιστούν 
τα ονόματα των   10 καλύτερων μαθητών.  

a. Πώς εμφανίζω τους 10 καλύτερους? Πάνω από 1 θέλει υποχρεωτικά ταξινόμηση.  

b. Και ποιος πίνακας να ταξινομηθεί? Ο πίνακας των μέσων όρων τους πρέπει, αλλά δεν τον έχω, άρα πρέπει να τον 
φτιάξω. 

6. Αν υπάρχουν πολλοί πίνακες και πρέπει να περάσετε από τον έναν στον άλλον, μόνο με θέσεις μπορείτε να περάσετε. 
Θέσεις μας δίνουν οι μέγιστοι με το θmax και οι αναζητήσεις με το position. Επίσης, θέσεις μας δίνουν οι πίνακες δεικτών 
και μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε μέσα σε αγκύλες των πινάκων στους οποίους δείχνουν. 

 
ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ: 

1. Δώστε μεγάλη προσοχή στο αν χρειάζεται να σταλεί ολόκληρος ο πίνακας (Π), ή μόνο μία τιμή του (Π[i]) στο 
υποπρόγραμμα. 

2. Αν το υποπρόγραμμα πρέπει να δουλέψει με μία μόνο γραμμή ή μια στήλη του πίνακα, πρέπει να στείλουμε σαν 
παράμετρο και τον αριθμό της συγκεκριμένης γραμμής ή στήλης.  

3. Αν πρέπει το υποπρόγραμμα να επιστρέψει ολόκληρο πίνακα τότε θα είναι διαδικασία γιατί ο πίνακας έχει πολλές τιμές. 
 
 

B5.  ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 
 
 Μόνο μία γραμμή ή στήλη δισδιάστατου πίνακα: 

Χρησιμοποιούμε μία μόνο επανάληψη ΓΙΑ και κρατάμε τη μία μεταβλητή σταθερή. 
 
Σε τετράγωνο πίνακα 
 Για να διασχίσουμε την περιοχή κάτω από την κύρια διαγώνιο: 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 50 
ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ι-1 
 ΔΙΑΒΑΣΕ Π[Ι,J] 
 

 Για να διασχίσουμε την κύρια διαγώνιο: 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
ΔΙΑΒΑΣΕ Π[Ι,Ι] 
 
 Για να διασχίσουμε την περιοχή πάνω από την κύρια διαγώνιο: 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 49 
 ΓΙΑ J ΑΠΟ Ι+1 ΜΕΧΡΙ 50 
  ΔΙΑΒΑΣΕ Π[Ι,J] 
 
 
 Διάσχιση με ΟΣΟ και λογική μεταβλητή 

Τη χρησιμοποιούμε όταν διασχίζουμε πίνακα με σκοπό να σταματήσουμε για κάποιο λόγο. Όταν συμβεί αυτό που θέλουμε, 
τότε η λογική μας μεταβλητή γίνεται αληθής και τερματίζεται η επανάληψη.  
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Έστω για παράδειγμα ότι θέλουμε να ελέγξουμε αν ένας πίνακας είναι ταξινομημένος με αύξουσα ταξινόμηση και μέχρι ποια 
θέση του. Αυτό σημαίνει ότι θα ελέγχουμε αν το επόμενο είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο κι αν δεν ισχύει αυτό, θα 
σταματήσουμε. Θα σταματήσουμε δηλαδή, όταν το επόμενο είναι μικρότερο από το προηγούμενο: 
ΦΛΑΓΚΨΕΥΔΗΣ 
Ι1 
ΘΕΣΗ0 
ΟΣΟ ΦΛΑΓΚ = ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ Ι<=99 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
 ΑΝ Π[Ι+1]<Π[Ι] ΤΟΤΕ 
  ΦΛΑΓΚΑΛΗΘΗΣ 
  ΘΕΣΗΙ 
 ΑΛΛΙΩΣ 
  ΙΙ+1 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 
 

B6.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
 
Τίποτα δεν είναι πιο σίγουρο στις εξετάσεις, από τη δημιουργία νέου μονοδιάστατου ή δισδιάστατου πίνακα, από τα 
δεδομένα ενός ή περισσοτέρων άλλων πινάκων! 
 Πρώτα πρέπει να αποφασίσουμε αν είναι κατά γραμμές ή κατά στήλες και αυτό το καταλαβαίνουμε αν σκεφτούμε τι θα 

έχει μέσα αυτός ο νέος πίνακας και πόσα θα είναι τα δεδομένα του. Αν ταιριάζει δηλαδή με τις γραμμές ή ταιριάζει με τις 
στήλες. 

 Αν ο πίνακας είναι τετράγωνος, ή έχει κάτι περίεργο, κάνουμε ένα μικρό παράδειγμα, για να καταλάβουμε. 
Έχουμε για παράδειγμα 50 πελάτες και τις πωλήσεις προς αυτούς για κάθε μήνα του έτους. Δηλαδή έναν πίνακα με ποσά 
Π[50,12]. 

 Αν θέλουμε να βρεθεί, ο μεγαλύτερος μηνιαίος μέσος όρος πωλήσεων, σκεφτόμαστε, πόσους μηνιαίους μέσους  όρους 
θα μπορούσαμε να έχουμε; 12! Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε πίνακα με μέσους όρους κατά στήλες και μετά να 
βρούμε το μέγιστο στοιχείο του. 

 Αν θέλουμε να βρεθεί, για πόσους πελάτες, οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου ήταν μεγαλύτερες από τις πωλήσεις 
του δευτέρου εξαμήνου, σκεφτόμαστε ότι πρέπει να συγκρίνουμε πωλήσεις πελατών που είναι 50. Άρα θα 
δημιουργήσουμε έναν δισδιάστατο πίνακα κατά γραμμές, όπου στην πρώτη στήλη θα  βάλουμε το άθροισμα του 
πρώτου εξαμήνου (πρώτες έξι στήλες) και στη δεύτερη το άθροισμα του δευτέρου εξαμήνου (τελευταίες έξι στήλες). 

 
Μερικές φορές αναρωτιόμαστε αν χρειάζεται να κάνουμε νέο πίνακα ή όχι. Αν δηλαδή το ζητούμενο θα μπορούσε να εξαχθεί 
χωρίς να δημιουργήσουμε πίνακα. 

 Αν το τελικό ζητούμενο εξάγεται με ταξινόμηση των δεδομένων που θα δημιουργηθούν τότε σίγουρα χρειάζεστε 
πίνακα. 

 Εκτός κι αν σας απαγορεύει να δημιουργήσετε πίνακα, το να εισάγετε τα δεδομένα σε πίνακα και στη συνέχεια να τα 
δουλέψετε, σας είναι λιγότερο αγχωτικό. Επιλέξτε αυτό που θα δουλέψετε πιο εύκολα χωρίς να κάνετε λάθη. 

Για παράδειγμα, το ερώτημα με τα εξάμηνα γίνεται και με πίνακα και χωρίς πίνακα: 
 
Με πίνακα 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
 Σ10 
 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 
  Σ1Σ1+Π[Ι,J] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΕΞ[1,Ι]Σ1 
 Σ20 
 ΓΙΑ J ΑΠΟ 7 ΜΕΧΡΙ 12 
  Σ2Σ2+Π[Ι,J] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΕΞ[2,Ι]Σ2 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
Ν0 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
 ΑΝ ΕΞ[Ι,1]>ΕΞ[Ι,2] ΤΟΤΕ 
  ΝΝ+1 

Χωρίς πίνακα 
Ν0 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
 Σ10 
 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 
  Σ1Σ1+Π[Ι,J] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 Σ20 
 ΓΙΑ J ΑΠΟ 7 ΜΕΧΡΙ 12 
  Σ2Σ2+Π[Ι,J] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΑΝ Σ1>Σ2 ΤΟΤΕ 
  ΝΝ+1 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ Ν 
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 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ Ν 
 
 
 

B7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, ο έλεγχος της εγκυρότητας γίνεται με τη Μέχρις_Ότου. Τα τελευταία χρόνια ο έλεγχος 
εγκυρότητας δεν περιορίζεται σε τιμές θετικές για παράδειγμα, αλλά σε πιο σύνθετο έλεγχο, όπως, το άθροισμα των τιμών 
του πίνακα να είναι 500. Επομένως, μέσα στη Μέχρις_Ότου, πρέπει να υπολογίζεται και το άθροισμα έτσι ώστε να ελέγχεται 
στη συνθήκη. 

Μελετήστε: 
o Στα φυλλάδια σημειώσεων 
o Το θέμα επαναληπτικών εξετάσεων 2016 σε αυτό το φυλλάδιο (να εισάγονται διαφορετικά δεδομένα κάθε 

φορά). 
 
 
 
 

B8. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
 

 Οι τετράγωνοι πίνακες έχουν τόσες γραμμές όσες και στήλες. 
 Συνδυάζουν σε ζευγάρια τα στοιχεία του ίδιου πίνακα. Για παράδειγμα, αν έχω έναν πίνακα με 10 πόλεις, στον 

τετράγωνο πίνακα θα βλέπω την απόσταση κάθε πόλης με κάθε άλλη πόλη του πίνακα. 
 Υπάρχει διάσχιση: 

o Της κύριας διαγωνίου (i=j) 
o Της δευτερεύουσας διαγωνίου (i+j=N+1, όπου ΝΧΝ το μέγεθος του πίνακα ) 
o Της περιοχής κάτω από την κύρια διαγώνιο (i>j) 
o Της περιοχής πάνω από την κύρια διαγώνιο (i<j) 

 

Μελετήστε: 
o Στα φυλλάδια σημειώσεων 

 

Εξασκηθείτε: 
Η Eurostat είναι η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί ποσοτικά και 
ποιοτικά στοιχεία για τις χώρες-μέλη. Μια από τις πολλές κατηγορίες στοιχείων αφορά στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των χωρών-
μελών. 
Να κατασκευάσετε αλγόριθμο ο οποίος θεωρεί δεδομένο έναν πίνακα που περιέχει τα ονόματα των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και: 
Δ1.Για κάθε χώρα, διαβάζει την αξία των εξαγωγών της προς κάθε μια από τις υπόλοιπες 26 χώρες. Ενδέχεται κάποιες από τις τιμές 
που θα διαβαστούν να είναι μηδενικές, στις περιπτώσεις που μια χώρα δεν εξάγει προϊόντα σε κάποια άλλη. 
Σημειώστε ότι δε θα πρέπει να διαβάζεται από το χρήστη η αξία των εξαγωγών μιας χώρας προς τον εαυτό της. 
Δ2.Για κάθε χώρα, υπολογίζει κι εμφανίζει το εμπορικό της ισοζύγιο, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ της αξίας των εξαγωγών της και 
της αξίας των εισαγωγών της.  
Σημειώστε ότι οι εισαγωγές μιας χώρας ταυτίζονται με τις εξαγωγές άλλων χωρών προς αυτήν. 
Δ3.Εμφανίζει το όνομα της χώρας με το μεγαλύτερο πλήθος διμερών εμπορικών σχέσεων. Μια χώρα διατηρεί διμερείς σχέσεις με 
μια άλλη όταν εξάγει προϊόντα σε αυτή και ταυτόχρονα εισάγει προϊόντα από αυτή. Να υποθέσετε οτι η ζητούμενη χώρα είναι 
μοναδική. 
Δ4.Διαβάζει τα ονόματα δύο χωρών κι εξετάζει αν είναι ανταγωνίστριες, εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα. Δύο χώρες είναι 
ανταγωνίστριες όταν τουλάχιστον δέκα από τις χώρες στις οποίες εξάγουν προϊόντα είναι κοινές. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε 
από τα δύο ονόματα χωρών δεν αντιστοιχεί σε κράτος-μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης, εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας. 
Σημείωση: να θεωρήσετε οτι τα δύο ονόματα χωρών που διαβάζονται από το χρήστη είναι διαφορετικά μεταξύ τους. 
 
 

B9.  ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ 
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Πολλές φορές βλέπουμε ασκήσεις, όπου υπάρχει μία αρχική τιμή, για παράδειγμα υπάρχουν 100 θέσεις στο πάρκινγκ, 1000 € 
στο πορτοφόλι, 500 εισιτήρια. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου, αντλούμε από αυτή την αρχική τιμή και 
αφαιρούμε συνεχώς μέχρι το πολύ να τη μηδενίσουμε. 
Συνήθως οι ασκήσεις αυτές λύνονται με ΌΣΟ, γιατί αυτή η αρχική τιμή είναι ένα όριο το οποίο δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε 
και για να αφαιρέσουμε πρέπει η τιμή της να είναι θετική.  
Αν η επανάληψη τερματίζεται με άλλο τρόπο, πρέπει να ελέγχουμε αν μπορούμε να αντλήσουμε και αν ναι, τότε δεν ξεχνάμε 
να αφαιρούμε από την αρχική τιμή έτσι ώστε αυτή να μειώνεται. 
 

Μελετήστε: 
 1ο φυλλάδιο:  

o Σελίδα 38, άσκηση Η2 και Η4. 
o Σελίδα 39, άσκηση Η5. 
o Σελίδα 43, θέμα 12. 

 ΟΕΦΕ 2013 – Θέμα Γ.  
 

Εξασκηθείτε: 
Λύστε το προτεινόμενο Δ θέμα του ΟΕΦΕ 2014, χωρίς το ερώτημα Δ2. Θεωρήστε ότι το υποπρόγραμμα κάποιος το έφτιαξε 
και απλά χρησιμοποιήστε το. (Είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο το υποπρόγραμμα χωρίς να κερδίζετε κάτι αν το κάνετε) 
 
 
 

B10. ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
Διαβάζουμε στη εκφώνηση της άσκησης: «Η επανάληψη να τερματίζεται όταν δεν θα εξυπηρετηθούν συνεχόμενα 3 πελάτες». 
Για να ελέγξουμε αν δόθηκαν συνεχόμενα κάποιες τιμές, χρησιμοποιούμε έναν μετρητή, ο οποίος αυξάνεται όταν συμβαίνει 
αυτό που θέλουμε και μηδενίζεται όταν δεν συμβαίνει. Έτσι για να φτάσει στην τιμή 3, θα φτάσει μόνο με συνεχόμενες 
καταστάσεις, γιατί αλλιώς ενδιάμεσα θα μηδενιστεί πάλι. 
 

Μελετήστε: 
o Στα φυλλάδια, το πρατήριο υγρών καυσίμων. 

 

Εξασκηθείτε: 
Ένα ορυχείο έχει αναπτυχθεί σε 50 επίπεδα μέσα στο υπέδαφος. Σε κάθε επίπεδο έχει διανοιχτεί από μία οριζόντια στοά, 
μέσα από την οποία μετακινούνται οι εργαζόμενοι και μεταφέρονται τα μεταλλεύματα που εξορύσσονται. Όλες οι στοές 
φωτίζονται από λαμπτήρες που έχουν τοποθετηθεί σε κανονικές αποστάσεις, με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιστοιχεί ένας 
λαμπτήρας για κάθε 10 μέτρα διανοιγμένης στοάς, με τον πρώτο λαμπτήρα κάθε στοάς να τοποθετείται στα 10 μέτρα από 
την αρχή της. Λόγω οικονομικών δυσχερειών ο φωτισμός του ορυχείου δεν έχει συντηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
παρουσιάζοντας σημεία με πολλούς συνεχόμενους καμένους λαμπτήρες.  
 
1. Να δημιουργήσετε πρόγραμμα στη ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 
Δ1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων.  
Δ2. Για κάθε στοά του ορυχείου να διαβάζει το μήκος της στοάς σε μέτρα, ελέγχοντας ώστε να είναι από 20 έως 500 μέτρα. 
Να υπολογίζει και να καταχωρίζει σε πίνακα το πλήθος των λαμπτήρων της κάθε στοάς. Να εμφανίζει το συνολικό πλήθος 
των λαμπτήρων που έχουν τοποθετηθεί στο ορυχείο. 
Δ3. Για κάθε στοά του ορυχείου να διαβάζει και να καταχωρίζει σε δισδιάστατο πίνακα την κατάσταση κάθε λαμπτήρα, 
ελέγχοντας ώστε να δίνονται οι τιμές: 1 - για λαμπτήρα που φωτίζει κανονικά, 0 - για καμένο λαμπτήρα. 
 
 
Δ4. Να εμφανίζει τη στοά ή τις στοές που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό καμένων λαμπτήρων, καθώς και το 
συνολικό ποσοστό καμένων λαμπτήρων του ορυχείου. Επίσης, να εμφανίζει τις στοές που δεν έχουν καθόλου φωτισμό, 
δηλαδή με όλους τους λαμπτήρες καμένους. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες στοές τότε να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. 
Δ5. Να εμφανίζει το μεγαλύτερο πλήθος συνεχόμενων καμένων λαμπτήρων του ορυχείου και τη στοά στην οποία βρίσκονται 
(θεωρήστε ότι δεν υπάρχουν στοές με το ίδιο μέγιστο πλήθος συνεχόμενων καμένων λαμπτήρων). Για το σκοπό αυτό να 
καλεί τη συνάρτηση ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ_ΚΑΜΕΝΟΙ_ΣΤΟΑΣ που περιγράφεται στο ερώτημα 2. 
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2. Να αναπτύξετε τη συνάρτηση ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ_ΚΑΜΕΝΟΙ_ΣΤΟΑΣ, η οποία : 
Δ6. Να δέχεται ως παραμέτρους: i) τον πίνακα της κατάστασης των λαμπτήρων, ii) έναν αριθμό στοάς και iii) το πλήθος των 
λαμπτήρων της στοάς, και να επιστρέφει το μεγαλύτερο πλήθος συνεχόμενων καμένων λαμπτήρων αυτής της στοάς. Για 
παράδειγμα, αν για κάποια στοά με 14 λαμπτήρες η κατάσταση των λαμπτήρων είναι:  1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0, τότε η 
συνάρτηση να επιστρέφει το 4. 
Παρατήρηση: Όλα τα ποσοστά είναι επί τοις εκατό (%). 
 
 
 

B11. ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν ασκήσεις με πίνακες και δομές επανάληψης, όπου τα δεδομένα έχουν καταχωρηθεί σε 
πίνακες και μέσα από μία δομή επανάληψης, γίνεται συνεχώς προσπέλαση σε συγκεκριμένες θέσεις. 
 
 Στις εξετάσεις του 2013, μια δομή επανάληψης που τελείωνε με ερώτηση, «θέλετε να συνεχίσετε…» καταχωρούσε 

συνεχώς σε πίνακες μετρητών. Σε κάθε επανάληψη η θέση όπου γινόταν η προσπέλαση προσδιοριζόταν από τα δεδομένα 
που έδινε ο χρήστης και ήταν ο αριθμός της δυνατής απάντησης, από 1 έως και 5. 

 Στα προτεινόμενα θέματα του 2014 (Στέκι), στο 3ο θέμα, έχουμε την άσκηση με το Φιδάκι, όπου το παιχνίδι με τις θέσεις 
των παικτών και τα φιδάκια ή τις σκάλες, εξελίσσεται σε έναν πίνακα και η προσπέλαση σε συγκεκριμένη θέση του 
πίνακα, γίνεται μέσω της ζαριάς του παίκτη. Η επανάληψη τελειώνει όταν κάποιος τερματίσει. 

 Στο ίδιο προτεινόμενο διαγώνισμα, και το 4ο θέμα έχει δομή επανάληψης με πίνακες, όπου τη θέση του πίνακα στην 
οποία θα γίνει προσπέλαση τη δίνει ο χρήστης, αριθμό γραμμής και στήλης και η επανάληψη τερματίζεται όταν δεν 
υπάρχουν πια κενά τετράγωνα. 

 Στα προτεινόμενα θέματα του ΟΕΦΕ του 2014, στο 4ο θέμα, έχουμε μια δομή επανάληψης «μέχρι να γεμίσει το θέατρο ή 
να μη θέλει ο χρήστης άλλη κράτηση». Η προσπέλαση στον πίνακα των θέσεων, γίνεται μέσω της απάντησης του χρήστη, 
που επιλέγει σε ποια σειρά θέλει να κρατήσει θέση και σε ποιο κάθισμα της σειράς. 

 
Όπως και σε όλα τα προβλήματα δομών επανάληψης, έτσι και σ’ αυτά, πρέπει να προσέχουμε: 

 να δίνουμε αρχικές τιμές σε αθροιστές, μετρητές κλπ πριν μπούμε στην επανάληψη  
 να δουλεύουμε με τις μεταβλητές αυτές μέσα στην επανάληψη 
 να εμφανίζουμε την τελική τιμή τους έξω από την επανάληψη 

 
Προσέχουμε πάρα πολύ στην άσκηση, με ποιον τρόπο θα προσπελάσουμε τους πίνακες, αφού Ι δεν υπάρχει! 
Κάποια από τις μεταβλητές της δομής επανάληψης θα μπει μέσα στις αγκύλες του πίνακα για να προσδιορίσει θέση.  
 

Μελετήστε: 
o Στα φυλλάδια σημειώσεων: Comenius εξετάσεις 2013 

 ΟΕΦΕ 2013 – Θέμα Γ. 
 

Εξασκηθείτε: 
Στις εκλογές ενός Συλλόγου, οι υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου είναι 10, ενώ ψηφίζουν τα 2.000 μέλη του συλλόγου που 
προσέρχονται. 
Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο: 

1) Διαβάζει τα ονόματα των υποψηφίων και τα αποθηκεύει σε κατάλληλο πίνακα ΟΝ[10].  
2) Μηδενίζει πίνακα Ψ[10] για τις ψήφους των υποψηφίων. 
3) Για κάθε ψηφοφόρο: 

a. Διαβάζει το όνομα του υποψηφίου τον οποίο θέλει να ψηφίσει. 
b. Καλεί κατάλληλο υποπρόγραμμα το οποίο πρέπει να κατασκευάσετε για το σκοπό αυτό και το οποίο δέχεται 

το όνομα του υποψηφίου που έδωσε ο ψηφοφόρος και τον πίνακα ΟΝ και επιστρέφει τη θέση του στον 
πίνακα. Αν δεν τον βρει επιστρέφει θέση μηδέν. 

c. Αν το υποπρόγραμμα επιστρέψει θέση μηδέν ζητά εκ νέου όνομα υποψηφίου μέχρι να βρεθεί ο υποψήφιος 
στον πίνακα. 

d. Όταν βρεθεί, αυξάνει τις ψήφους αυτού του υποψήφιου κατά μία. 
4) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας εμφανίζεται το όνομα του υποψήφιου που ήρθε πρώτος σε ψήφους. 
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Μελετήστε: 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2016 
Στο πλαίσιο μιας μελέτης, ένας φιλόλογος θέλει να ελέγξει τη χρήση ενός δείγματος εκατό (100) ναυτικών λέξεων σε 
σύγχρονα νεοελληνικά κείμενα. Για τον σκοπό αυτό: 
Γ1. Να κατασκευάσετε υποπρόγραμμα, με όνομα ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, το οποίο να δέχεται 

 ένα μονοδιάστατο πίνακα χαρακτήρων Π[100], 
 μια ακέραια μεταβλητή Ν, 
 μια αλφαριθμητική μεταβλητή Χ 

και να επιστρέφει 
 μια λογική μεταβλητή ΒΡΕΘΗΚΕ και 
 μια ακέραια μεταβλητή ΘΕΣΗ. 

Το υποπρόγραμμα να αναζητά μια λέξη, την τιμή της μεταβλητής Χ στις θέσεις 1 έως Ν του πίνακα Π. Αν βρεθεί η λέξη, το 
υποπρόγραμμα να επιστρέφει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ και τη θέση που βρέθηκε. Αν δεν βρεθεί, να επιστρέφει την τιμή ΨΕΥΔΗΣ και 
την τιμή 0. 

Μονάδες 5 
Στη συνέχεια να κατασκευάσετε κύριο πρόγραμμα το οποίο : 
Γ2. Να ζητά 100 ναυτικές λέξεις και να τις καταχωρίζει σε πίνακα ΛΕΞΕΙΣ[100]. Κάθε λέξη που δίνεται να τη δέχεται, μόνο 
εφόσον ελέγξει ότι δεν έχει ήδη καταχωριστεί στον πίνακα. Ο έλεγχος να γίνεται με τη χρήση του υποπρογράμματος 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. 

Μονάδες 5 
Γ3. Να ζητά, με τη σειρά, τις λέξεις ενός νεοελληνικού κειμένου. Η εισαγωγή να τερματίζεται όταν δοθεί ως λέξη η ακολουθία 
χαρακτήρων «ΤΕΛΟΣ_ΚΕΙΜΕΝΟΥ». 

Μονάδες 2 
Γ4. Να εμφανίζει τις σπανιότερες ναυτικές λέξεις του δείγματος που υπάρχουν στο νεοελληνικό κείμενο, δηλαδή τις λέξεις με 
τη μικρότερη συχνότητα εμφάνισης, χρησιμοποιώντας κατάλληλα το υποπρόγραμμα ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. 

Μονάδες 8 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ_ΛΕΞΕΙΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, Ν, Θ, ΕΜΦ[100], ΜΙΝ 
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Π[100], Χ 
 ΛΟΓΙΚΕΣ: ΒΡΕΘΗΚΕ 
ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 
 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΔΙΑΒΑΣΕ Π[Ι] 
  ΝΙ-1 
  ΚΑΛΕΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ(Π, Ν, Π[Ι], ΒΡΕΘΗΚΕ, Θ) 
 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ=ΨΕΥΔΗΣ 

ΕΜΦ[Ι]0 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
Ν100 
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
ΟΣΟ Χ<> ‘ΤΕΛΟΣ_ΚΕΙΜΕΝΟΥ’ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
 ΚΑΛΕΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ(Π, Ν, Χ, ΒΡΕΘΗΚΕ, Θ) 
 ΑΝ Θ<>0 ΤΟΤΕ 
  ΕΜΦ[Θ]ΕΜΦ[Θ]+1 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΙΝΕΜΦ[1] 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 100 
 ΑΝ ΕΜΦ[Ι]<ΜΙΝ ΤΟΤΕ 
  ΜΙΝΕΜΦ[Ι] 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 
 ΑΝ ΕΜΦ[Ι]=ΜΙΝ ΤΟΤΕ 
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  ΓΡΑΨΕ Π[Ι] 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 
ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ(Π,Ν,Χ,ΒΡΕΘΗΚΕ, Θ) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Θ, Ι, Ν 
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Π[100], Χ 
 ΛΟΓΙΚΕΣ: ΒΡΕΘΗΚΕ 
ΑΡΧΗ 
ΒΡΕΘΗΚΕΨΕΥΔΗΣ 
Ι1 
Θ0 
ΟΣΟ ΒΡΕΘΗΚΕ=ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ Ι<=Ν ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
 ΑΝ Π[Ι]=Χ ΤΟΤΕ 
  ΒΡΕΘΗΚΕΑΛΗΘΗΣ 
  ΘΙ 
 ΑΛΛΙΩΣ 
  ΙΙ+1 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
 

B12. ΔΙΠΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 
 
Οι ασκήσεις με διπλή επανάληψη είναι δύο ασκήσεις σε μία. Δεν έχουν πέσει ακόμα σε εξετάσεις, αλλά συνεχώς προτείνονται 
στα προτεινόμενα. 
 
Απλό Παράδειγμα Διπλής Επανάληψης 
Στους Ημαθιακούς Αγώνες, κάθε αθλητής στο άλμα, κάνει συνεχώς προσπάθειες μέχρι το άλμα του να είναι άκυρο και 
καταχωρείται γι αυτόν, η καλύτερη προσπάθειά του.  
Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος: 
 Θα διαβάζει για κάθε αθλητή τις προσπάθειές του, μέχρι να δοθεί άκυρη προσπάθεια. 
 Η ανάγνωση δεδομένων θα σταματά όταν δεν υπάρχει άλλος αθλητής, δηλαδή στην ερώτηση «Υπάρχει άλλος αθλητής;» 

δοθεί απάντηση «Όχι». Θεωρείστε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας αθλητής. 
 Για κάθε αθλητή, υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των έγκυρων προσπαθειών του και την καλύτερη από αυτές.  
 Εμφανίζει το συνολικό πλήθος των αθλητών. 
 Ποια ήταν η καλύτερη προσπάθεια και πόσοι αθλητές ισοψήφησαν στην πρώτη θέση. 
 
Αλγόριθμος Αγώνες 
Ν0 
Αρχή_Επανάληψης 
 ΝΝ+1 
 N10 
 MΑΧ 0 
 Διάβασε Α 
 Όσο Α <> -1 επανάλαβε 
  Ν1Ν1+1 
  Αν Α > ΜΑΧ τότε 
   ΜΑΧΑ 
  Τέλος_Αν  
  Διάβασε Α 
 Τέλος_Επανάληψης 
 Εμφάνισε Ν1, ΜΑΧ 
 Αν Ν=1 τότε 
  ΜΕΓΙΣΤΟΣΜΑΧ 
  ΝΜ1 
 Αλλιώς 
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  Αν ΜΑΧ>ΜΕΓΙΣΤΟΣ τότε 
   ΜΕΓΙΣΤΟΣΜΑΧ 
   ΝΜ1 
  Αλλιώς_αν ΜΑΧ=ΜΕΓΙΣΤΟΣ τότε 
   ΝΜΝΜ+1 
  Τέλος_Αν 
 Τέλος_Αν 
 Διάβασε «Υπάρχει άλλος αθλητής;» 
 Διάβασε ΑΠ 
Μέχρις_Ότου ΑΠ= «Όχι» 
Εμφάνισε ΜΕΓΙΣΤΟΣ, ΝΜ 
Τέλος Αγώνες 
 

Μελετήστε: 
 ΟΕΦΕ 2014, θέμα Γ’ 

 
 

Εξασκηθείτε: 
 ΟΕΦΕ 2016, θέμα Γ’ : Πρόγραμμα με διπλή επανάληψη. Εξωτερικά για κάθε αιολικό πάρκο (ΟΣΟ: τερματίζεται όταν 

δοθεί για όνομα τοποθεσίας η λέξη «ΛΗΞΗ»), εσωτερικά για κάθε ανεμογεννήτρια του αιολικού πάρκου (ΟΣΟ: 
τερματίζεται όταν δοθεί για μηνιαία παραγωγή ανεμογεννήτριας η τιμή 0). 

 
 ΣΤΕΚΙ 2015 – ΘΕΜΑ Γ’: 

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, όταν η θέση του Πάπα «χηρέψει», για την εκλογή ενός νέου 
προσώπου ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:  
Μια ομάδα ανώτερων κληρικών (καρδιναλίων), που αποτελούν το Κονκλάβιο, συγκεντρώνονται στο παρεκκλήσι της Καπέλα 
Σιξτίνα του Βατικανού και παραμένουν κλεισμένοι εκεί μέχρι να εκλέξουν τον νέο Πάπα. Αφού συγκεντρωθούν τα ονόματα 
των υποψηφίων, ξεκινά μυστική ψηφοφορία όπου ο κάθε κληρικός ψηφίζει το όνομα του υποψηφίου που επιθυμεί.  
Για να ανακηρυχθεί κάποιος υποψήφιος ως νέος Πάπας θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον τα 2/3 των ψήφων των 
κληρικών του Κονκλάβιου, οπότε και βγαίνει λευκός καπνός από την καπνοδόχο του παρεκκλησίου, όπου είναι 
συγκεντρωμένοι.  
Σε περίπτωση που η ψηφοφορία αποβεί «άκαρπη», δηλαδή δεν συγκεντρώσει κανένας υποψήφιος τον απαιτούμενο αριθμό 
ψήφων, τότε από την καπνοδόχο βγαίνει μαύρος καπνός και η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.  
Η τελευταία εκλογή Πάπα έγινε το Μάρτιο του 2013. Στο Κονκλάβιο συμμετείχαν 115 κληρικοί και υπήρχαν 18 
υποψηφιότητες για τη θέση του Πάπα. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:  
Γ1. Θα διαβάζει τα ονόματα των υποψηφίων και θα τα καταχωρεί σε πίνακα ΥΠΟΨ[18]. Θεωρούμε πως δεν θα υπάρχουν 
συνωνυμίες.  
Γ2. Για κάθε κληρικό του Κονκλάβιου θα διαβάζει το όνομα του υποψήφιου που επέλεξε και θα προσαρμόζει κατάλληλα τον 
αριθμό των ψήφων αυτού του υποψήφιου. Θεωρούμε ότι το όνομα θα υπάρχει σίγουρα στον πίνακα των υποψηφίων.  
Γ3. Θα εμφανίζει μήνυμα «Μαύρος καπνός» ή «Λευκός καπνός» ανάλογα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.  
Γ4. Θα επαναλαμβάνει την ψηφοφορία μέχρι να εκλεγεί Πάπας. Στο τέλος να εμφανίζει το όνομά του.  
Γ5. Θα εμφανίζει το μήνυμα «Ο Πάπας ήταν το φαβορί» σε περίπτωση που ο υποψήφιος που ανακηρύχτηκε Πάπας, είχε 
πάρει την πρώτη θέση σε όλες τις ψηφοφορίες που προηγήθηκαν μέχρι και την εκλογή του. Διαφορετικά θα εμφανίζει το 
μήνυμα «Αουτσάιντερ».  
 

B13. ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 
 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 
 
Στον αρχαιολογικό χώρο της Πύλου διασώθηκαν θραύσματα κεραμικών πινακίδων στα οποία είχαν καταγραφεί σε γραμμές 
βασικά αγαθά με τις ποσότητες τους, τα οποία είχε συλλέξει η πόλη κατά τη διάρκεια καλλιεργητικών περιόδων. Σε κάθε 
θραύσμα, αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία (όνομα αγαθού, περίοδος, ποσότητα) για ένα ή περισσότερα αγαθά. Βρέθηκαν 
στοιχεία για δεκαπέντε (15) βασικά αγαθά και πέντε (5) καλλιεργητικές περιόδους. Όλα τα αγαθά υπάρχουν και στις πέντε 
περιόδους 
Σε κάθε γραμμή οι πρώτοι δέκα χαρακτήρες αντιστοιχούν στο όνομα του αγαθού, ο ενδέκατος στην καλλιεργητική περίοδο 
και ο δωδέκατος στην ποσότητα που συλλέχτηκε. Οι πέντε καλλιεργητικές περίοδοι αναπαρίστανται από τους χαρακτήρες Α, 
Β, Γ, Δ και Ε. Η ποσότητα που συλλέχτηκε αναπαρίσταται από τους χαρακτήρες Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ και Ο. Έχει βρεθεί ότι η 
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ποσότητα που αντιστοιχεί σε αυτούς είναι: Ι = 10, Κ = 50, Λ = 100, Μ = 500, Ν = 1.000, Ξ = 5.000 και Ο = 10.000. 
Συνολικά τα στοιχεία των θραυσμάτων μπορούν να αναπαρασταθούν με ένα δισδιάστατο πίνακα Π[75,12]. Κάθε γραμμή του 
πίνακα περιέχει τα στοιχεία των αγαθών (όνομα αγαθού, καλλιεργητική περίοδος, ποσότητα). Κάθε στοιχείο του πίνακα 
περιέχει ένα μόνο χαρακτήρα. 
Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 
Δ1. α. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. 
β. Να εισάγει σε πίνακα χαρακτήρων Π[75,12] τα στοιχεία των αγαθών που βρέθηκαν στα θραύσματα των πινακίδων. 

Μονάδες 3 
Δ2. Να ταξινομεί κατά αύξουσα σειρά τον πίνακα Π, με βάση την καλλιεργητική περίοδο, και, για την ίδια καλλιεργητική 
περίοδο, να ταξινομεί τα αγαθά, με βάση τον πρώτο χαρακτήρα κάθε αγαθού. (Θεωρήστε ότι ο πρώτος χαρακτήρας κάθε 
αγαθού είναι μοναδικός). 

Μονάδες 6 
Δ3. α. Να δημιουργεί έναν πίνακα ακεραίων Α[75]. Κάθε στοιχείο του πίνακα Α αντιστοιχεί σε μια γραμμή του ταξινομημένου 
πίνακα Π και περιέχει την αντίστοιχη ποσότητα του αγαθού που συλλέχτηκε. Η μετατροπή της ποσότητας από χαρακτήρα σε 
αριθμό να γίνει με βάση την αντιστοιχία που δόθηκε παραπάνω. 
β. Να βρίσκει και να εμφανίζει για κάθε αγαθό το πρώτο γράμμα του ονόματός του και την καλλιεργητική του περίοδο με τη 
μέγιστη ποσότητα που συλλέχτηκε. (Θεωρήστε ότι η μέγιστη ποσότητα κάθε αγαθού είναι μοναδική). 

Μονάδες 6 
Δ4. Να δημιουργεί έναν πίνακα ακεραίων Σ[15]. Κάθε στοιχείο του πίνακα Σ αντιστοιχεί σε ένα αγαθό (όπως αυτό 
εμφανίζεται στις δεκαπέντε πρώτες σειρές του πίνακα Π) και περιέχει την συνολική ποσότητα του αγαθού που συλλέχτηκε 
στις πέντε καλλιεργητικές περιόδους. 

Μονάδες 5 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΛΟΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: 
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: 
 ΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 75 
 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12 
  ΔΙΑΒΑΣΕ Π[Ι,J] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 75  
 ΓΙΑ J ΑΠΟ 75 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ ΒΗΜΑ -1 
  ΑΝ Π[J-1, 11]>Π[J,11] ΤΟΤΕ 
   ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12 
    ΤΕΜΠΠ[J-1,K] 
    Π[J-1,K]  Π[J,K] 
    Π[J,K]ΤΕΜΠ 
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ  Π[J-1, 11]=Π[J,11] ΚΑΙ Π[J-1, 1]>Π[J,1] ΤΟΤΕ 
   ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12 
    ΤΕΜΠΠ[J-1,K] 
    Π[J-1,K]  Π[J,K] 
    Π[J,K]ΤΕΜΠ 
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 75 
 ΑΝ Π[Ι,12]= ‘Ι’ ΤΟΤΕ 
  Α[Ι]10 
 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Π[Ι,12]= ‘Κ’ ΤΟΤΕ 
  Α[Ι]50 
 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Π[Ι,12]= ‘Λ’ ΤΟΤΕ 
  Α[Ι]100 
 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Π[Ι,12]= ‘Μ’ ΤΟΤΕ 
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  Α[Ι]500 
 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Π[Ι,12]= ‘Ν’ ΤΟΤΕ 
  Α[Ι]1000 
 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Π[Ι,12]= ‘Ξ’ ΤΟΤΕ 
  Α[Ι]5000 
 ΑΛΛΙΩΣ 
  Α[Ι]10000 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15 
 ΜΑΧ-1 
 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ Κ ΜΕΧΡΙ 75 ΜΕ ΒΗΜΑ 15 
  ΑΝ Α[Ι]>ΜΑΧ ΤΟΤΕ 
   ΜΑΧΑ[Ι] 
   ΘΜΑΧΙ 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΓΡΑΨΕ Π[ΘΜΑΧ,1], Π[ΘΜΑΧ,11] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15 
 Σ[Κ]0 
 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ Κ ΜΕΧΡΙ 75 ΜΕ ΒΗΜΑ 15 
  Σ[Κ]Σ[Κ]+ Α[Ι] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
   
 

B14. ΜΕΓΙΣΤΑ 
 
Έχουν εμφανιστεί ασκήσεις, που η δυσκολία τους είναι στους υπολογισμούς της μέγιστης τιμής. 
 

Μελετήστε: 
 Φυλλάδιο 1ο  

o ΘΕΜΑ 3 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014  
 
 

B15. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ: 
 

o ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙ 
 

ΘΕΜΑ Δ 2016 
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Ίντερνετ) σε 150.000 μαθητές και διατηρεί τα στοιχεία 
τους, καθώς και στατιστικά στοιχεία, σχετικά με την πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο. 
Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο: 
Δ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. 

Μονάδες 2 
Δ2. Για κάθε μαθητή να διαβάζει: 
α) τον αλφαριθμητικό κωδικό του και να τον καταχωρίζει σε μονοδιάστατο πίνακα με όνομα ΚΩΔ 
β) το φύλο του, «Α» αν είναι αγόρι και «Κ» αν είναι κορίτσι, και να το καταχωρίζει σε μονοδιάστατο πίνακα με όνομα Φ 
γ) τον συνολικό χρόνο πρόσβασής του στο Διαδίκτυο ανά μήνα, για ένα έτος, και να τον καταχωρίζει σε δισδιάστατο πίνακα 
ΧΡ. 

Μονάδες 3 
Δ3. Να υπολογίζει και να καταχωρίζει σε πίνακα ΣΧ το συνολικό ετήσιο χρόνο πρόσβασης κάθε μαθητή. 

Μονάδες 3 
Δ4. Να εμφανίζει τον κωδικό του αγοριού με το μεγαλύτερο συνολικό χρόνο πρόσβασης και, στη συνέχεια, τον κωδικό του 
κοριτσιού με το μεγαλύτερο συνολικό χρόνο πρόσβασης, καλώντας τη συνάρτηση ΘΕΣΗ_ΜΑΧ, που περιγράφεται στο 
ερώτημα Δ5, μία φορά για τα αγόρια και μία για τα κορίτσια. 

Μονάδες 4 



 

 

Καμήλαλη Δέσποινα  Σελίδα 31  

Δ5. Να αναπτύξετε συνάρτηση ΘΕΣΗ_ΜΑΧ η οποία: 
α) να δέχεται ως παραμέτρους: τον πίνακα του φύλου, τον πίνακα του συνολικού ετήσιου χρόνου πρόσβασης των μαθητών 
και τον χαρακτήρα «Α» ή «Κ» που αντιστοιχεί στο φύλο (μονάδες 2) 
β) να βρίσκει τη θέση της μέγιστης τιμής του ετήσιου χρόνου πρόσβασης αγοριών ή κοριτσιών, ανάλογα με την τιμή «Α» ή 
«Κ» του φύλου 
(μονάδες 4) 
γ) να επιστρέφει τη θέση της μέγιστης τιμής (μονάδες 2) 

Μονάδες 8 
(Σημείωση: Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας. Να θεωρήσετε ότι όλες οι εισαγωγές γίνονται σωστά και όλες οι συνολικές 
τιμές χρόνου πρόσβασης είναι μοναδικές). 
 

B16.  ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 
1. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 

Στη σελίδα 110, υπάρχει η άσκηση με αστεράκια, που ζητά τον υπολογισμό της επικρατούσας τιμής, δηλαδή της 
τιμής που εμφανίζεται τις περισσότερες φορές: 

Για να υπολογίσουμε την επικρατούσα τιμή, είτε πρόκειται για αριθμό, πχ ποιος αριθμός εμφανίζεται τις 
περισσότερες φορές σε έναν πίνακα, είτε για λέξη, πχ σε ένα γκάλοπ ποιο όνομα εμφανίζεται τις περισσότερες φορές, 
κατ’ αρχήν πρέπει να ταξινομήσουμε τον πίνακα, ώστε οι ίδιες τιμές να είναι δίπλα δίπλα. Δεν έχει σημασία αν είναι 
αύξουσα η φθίνουσα. 

(Το πρόβλημα μοιάζει με τις συνεχόμενες καμένες λάμπες του ορυχείου από το στέκι) 
Έστω λοιπόν, πως θέλουμε να φτιάξουμε μία συνάρτηση που δέχεται έναν πίνακα Π[100] ταξινομημένο και 

υπολογίζει και επιστρέφει την επικρατούσα τιμή του: 
 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ_ΤΙΜΗ(Π): ΑΚΕΡΑΙΑ (Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, Η ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
ΜΑΧ-1 
Ν1 !Αφορά το πρώτο στοιχείο που συγκρίνεται με το επόμενο 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 100 
 ΑΝ Π[Ι]=Π[Ι-1] ΤΟΤΕ 
  ΝΝ+1 
 ΑΛΛΙΩΣ 
  !Σημαίνει πως αλλάξαμε τιμή, περάσαμε στην επόμενη 
  ΑΝ Ν>ΜΑΧ ΤΟΤΕ 
   ΜΑΧΝ 
   ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ_ΤΙΜΗΠ[Ι-1] 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  Ν1 !Μετράμε από την αρχή, το συγκεκριμένο που βρήκαμε τώρα διαφορετικό 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

2. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 
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Στη σελίδα 101, έχει μια ταξινόμηση κάπως περίεργη: 
 Το ρόλο του j για την σύγκριση των ζευγαριών τον έχει η 

μεταβλητή i, η οποία αρχίζει από την αρχή και πηγαίνει 
προς το τέλος και όχι ανάποδα όπως πηγαίνει συνήθως 
το j. 

 Για τον τερματισμό χρησιμοποιεί μια μεταβλητή Ν1 η 
οποία στην αρχή είναι ίση με το Ν, δηλαδή με το μέγεθος 
του πίνακα. 

 Συγκρίνει κάθε στοιχείο με το επόμενό του, γι αυτό 
πηγαίνει από 1 μέχρι Ν1-1, δηλαδή μια θέση πριν το 
τέλος, ώστε το προτελευταίο να συγκριθεί με το 
τελευταίο. 

 Στη μεταβλητή Τ κρατάει τη θέση στην οποία έγινε 
τελευταία φορά αντιμετάθεση (το i δηλαδή) και την τιμή 
αυτή τη δίνει στο Ν1 για να τερματίσει νωρίτερα τις 
συγκρίσεις, αφού παρακάτω δεν πρόκειται να γίνει 
καμία αντιμετάθεση. 

 Το Τ ξαναμηδενίζεται για να «συλλάβει» την επόμενη 
τελευταία αντιμετάθεση. 

 Όταν το Τ γίνει μηδέν, δηλαδή δεν γίνει καμία 
αντιμετάθεση κατά την επανάληψη των συγκρίσεων, 
τότε ολοκληρώνεται και η ταξινόμηση. 

 
Διαβάστε όλη αυτή την άσκηση και την αντίστοιχη του 
βιβλίου στη σελίδα 188 

 
3. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 

 
Στη σελίδα 109, έχει μια άσκηση που ζητάει τον ΜΚΔ και το ΕΚΠ και έχει και μία υπόδειξη. 
Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να κάνουμε ένα υποπρόγραμμα που θα παίρνει δύο αριθμούς ακέραιους (διαφορετικούς) 

και θα επιστρέφει τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη και το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο. Θα είναι διαδικασία! 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΚΔ_ΕΚΠ(Α, Β, ΜΚΔ, ΕΚΠ) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
ΑΝ Α<Β ΤΟΤΕ 
 ΔΑ 
ΑΛΛΙΩΣ 
 ΔΒ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΒΡΕΘΗΚΕΨΕΥΔΗΣ 
ΟΣΟ ΒΡΕΘΗΚΕ=ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ Δ>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
 ΑΝ Α MOD Δ = 0 ΚΑΙ Β MOD Δ = 0 ΤΟΤΕ 
  ΜΚΔΔ 
  ΒΡΕΘΗΚΕΑΛΗΘΗΣ 
 ΑΛΛΙΩΣ 
  ΔΔ-1 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΕΚΠΑ*Β/ΜΚΔ !ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ΜΚΔ για να απλοποιήσουμε ένα κλάσμα και το ΕΚΠ για να κάνουμε δύο κλάσματα 
ομώνυμα και να τα προσθέσουμε. 
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Το πρωί ήμουνα στην Εθνική Οδό, κοιτάω αριστερά και τί να δω!!! Μια γυναίκα, με μια 
αυτοκινητάρα, με πατημένα 120, να κοιτάζεται στον πλαϊνό καθρέφτη και να βάζει 
κραγιόν!  
Και φυσικά, έτσι αφηρημένη όπως ήταν, είχε αρχίσει να μπαίνει στη λωρίδα μου!  
Τρόμαξα τόσο που μου έπεσε η ξυριστική μηχανή από το ένα χέρι και το σάντουιτς από το 
άλλο. Προσπάθησα να κουμαντάρω το τιμόνι με τα γόνατα, μου φεύγει και το κινητό 
όπως το κρατούσα με τον ωμό και μιλούσα, πέφτει μέσα στον καφέ που είχα ανάμεσα 
στα πόδια μου, έγιναν τα πλήκτρα του laptop χάλια! 
Πάλι καλά που δε βράχηκε η εφημερίδα που είχα πάνω στο τιμόνι! 
 
Γυναίκες οδηγοί, σου λέει μετά! 
 
>>>>>> 
 

Ο Λαρισαίος σε μπαρ, συναντά μια τύπισσα: 
ΛΑΡΙΣΑΙΟΣ: - Πώς σι λεν, κοπιλουδ'; 
ΚΟΠΕΛΙΑ: - Λία. 
-Α, ουρέου ονομ'. 'λία λεν και τον πατέρα μ'! 

 
 
>>>>>> 
 

Ήταν δύο κολλητοί ένας τσιβδός και ένας καμπούρης.  
Μια μέρα λέει ο καμπούρης: Τι να κάνω.... τι να κάνω, κάτσε να πάρω τηλέφωνο τον τσιβδό να του κάνω πλάκα!!!  
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Παίρνει τηλέφωνο λοιπόν και του λέει:  
- Έλα ρε τι κάνεις τα έμαθες τα νέα!...  
- Ποια νέα λέει ο τσιβδός....  
- Σε ζητάνε για παρουσιαστή στον ΑΝΤ1, του λέει ο καμπούρης, πάρτον κάτω στα γέλια και του 
το κλείνει.  
Μες τα νεύρα ο τσιβδός μετά από πέντε λεπτά λοιπόν παίρνει τηλέφωνο τον καμπούρη και του 
λέει:  
- Έλα ρε, τι γίνεται; Καλά;  
- Καλά, λέει ο καμπούρης τι θέλεις;  
- Έλα ρε φίλε να πάρεις τις φωτογραφίες σου από το σπίτι... Δεν κλείνει το άλμπουμ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
>>>>>> 
Ένας πολύ ηλικιωμένος ήταν ξαπλωμένος και αργοπέθαινε στο κρεββάτι. Ξαφνικά μύρισε το άρωμα του αγαπημένου του 
μπισκότου σοκολάτας να έρχεται από την σκάλα και την κουζίνα. Μάζεψε τις τελευταίες του δυνάμεις και ανασηκώθηκε από 
το κρεββάτι, Ακουμπώντας στον τοίχο, σιγά-σιγά βγήκε ... από το δωμάτιο και με μεγάλη προσπάθεια κατέβηκε τις σκάλες 
πιάνοντας και με τα δύο χέρια τα κάγκελα. Λαχανιασμένος μπήκε στην κουζίνα. Εκεί ήταν απλωμένες εφημερίδες στο τραπέζι 
και επάνω ήταν ταψιά με εκατοντάδες μπισκότα. Ήταν στο παράδεισο; Ή ήταν μια τελευταία πράξη της αγάπης της 
αφοσιωμένης συζύγου του; Για να φύγει σαν ευτυχισμένος άνθρωπος; Με μια τελευταία προσπάθεια πήγε στο τραπέζι. 
 
Με το γερασμένο χέρι του έπιασε ένα μπισκότο στην άκρη του τραπεζιού. 
Όταν ξαφνικά τον χτύπησε με μια σπάτουλα η σύζυγός του. 
- Άστα αυτά, είπε. Είναι για την κηδεία... 
 
>>>>>> 
Ένας τύπος γυρίζει σπίτι του μαζί με 3 φίλους του μετά από μία 8ωρη βόλτα σε bar και club. Μπαίνουν στο σπίτι 
παραπατώντας, αράζουν στον καναπέ και ο οικοδεσπότης πάει πίσω από το μπαράκι για να βάλει ποτά. Ένας από τους 3 
καλεσμένους παρατηρεί το τεράστιο χάλκινο gong που ο οικοδεσπότης έχει μέσα στο σαλόνι. 
- Ρε συ Μπάμπη, τι είναι αυτό ; 
- Αυτό είναι ένα ρολόι που μιλάει! 
- Τι λε ρε φίλε, υπάρχει τέτοιο πράγμα; Και πώς δουλεύει; 
- Να, δες... 
Και καθώς μιλάει, ο οικοδεσπότης αρπάζει το σφυρί και τραβάει ένα δυνατό χτύπημα στο gong, τόσο δυνατό που έτριξαν τα 
τζάμια. 
Κάθονται και οι 3 φίλοι και περιμένουν να το ακούσουν το gong να λέει την ώρα, ώσπου ακούγεται μια φωνή από το διπλανό 
διαμέρισμα: 
- ΠΑΣ ΚΑΛΑ ΡΕ ΒΛΑΜΕΝΕ; ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΟ ΠΡΩΙ! 
 
>>>>>> 
Μπαίνει ένας νάνος σ ένα μπάρ, πάει μπροστά στο μπαρ και χοροπηδώντας αρχίζει να φωνάζει: 
- Ένα ουίσκι, ένα ουίσκι... 
Αλλά τίποτα... Μετά απο πέντε λεπτά πάλι το ίδιο: 
- Ένα ουίσκι, ένα ουίσκι.. 
Πάλι τίποτε. 
Μετά από πολλές προσπάθειες, τσαντίζεται και πάει μέσα από το μπαρ. 
Και βλέπει έναν νάνο μπάρμαν να χοροπηδάει και να λέει: 
- Με πάγο; Με πάγο; 
 
>>>>>> 

Στην καντίνα του δάσους υπάρχει μια τεράστια ουρά. Εκεί που όλα τα ζώα περιμένουν στη σειρά, έρχεται ο λαγός και τους 
περνάει όλους. Τον βλέπει ο λύκος και του λέει:  
"καλά, εμείς περιμένουμε σαν βλάκες κι εσύ είσαι ο μάγκας; Πήγαινε στο τέλος". του χώνει μια μπουνιά και τον στέλνει στο τέλος 
της ουράς. 
Ο λαγός τους ξαναπερνάει όλους και πάει στην αρχή. Τον βλέπει η αρκούδα, τον βρίζει και με μια κλοτσιά τον στέλνει πάλι πίσω. 
Ο λαγός ξανακάνει το ίδιο αρκετές φορές και όλα τα ζώα τον βρίζουν και τον χτυπάνε.  
Στο τέλος ο λαγός τσαντίζεται και λέει: «Αϊ¨ στο διάολο, κι εγώ δεν την ανοίγω την καντίνα!!!» 

>>>>>> 
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Α3 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 
 
Άσκηση 1 
1:Οι θετικές 
2:Χαρακτήρες 
3:Το πλήθος, το άθροισμα και τον μέσο όρο των θετικών Χ. 
4: όταν δοθεί Ο ή ο στη μεταβλητή Γ 
5: Όχι γιατί είναι Μέχρις_Ότου 
6:24 και 6 
7: Μέχρις_ότου Γ= ’Ο’  ή  Γ= ’ο’ ή Α=100 
 
Άσκηση 2 
 
Ι Κ Οθόνη 
 4  
1 2 ΟΕΦΕ 
3 0  
 
Θα εμφανιστεί μία φορά 
 
Άσκηση 3 
 

Μαθητής 1: Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει  απλή επιλογή ΑΝ, γιατί με τη σύνθετη επιλογή, αν και το β είναι μεγαλύτερο και το 
γ είναι μεγαλύτερο, το γ δεν θα έχει την ευκαιρία να συγκριθεί με το ΜΑΧ: 
 
Διάβασε ΜΑΧ, β, γ 
Αν β>ΜΑΧ τότε 
 ΜΑΧβ 
Τέλος_αν 
Αν γ>ΜΑΧ τότε 
 ΜΑΧγ 
Τέλος_αν 
Εμφάνισε ΜΑΧ 
 
Μαθητής 2: Επειδή μπορεί να υπάρχουν και ισότητες, για παράδειγμα να είναι α=5, β=5 και γ=3, η συγκεκριμένη ΑΝ δεν θα 
βγάλει σωστό αποτέλεσμα. Θα βγάλει για μέγιστο το γ=3. Αν θέλουμε να ελέγξουμε ότι δεν είναι μικρότερος, ελέγχουμε αν 
είναι μεγαλύτερος ή ίσος.  Αυτή είναι η σωστή αντίστροφη συνθήκη. Άρα: 
 
Διάβασε α,β,γ 
Αν α>=β και α>=γ τότε 
 ΜΑΧα 
Αλλιώς_αν β>=α και β>=γ τότε 
 ΜΑΧβ 
Αλλιώς 
 ΜΑΧγ 
Τέλος_αν 
 
Άσκηση 4 
 
(1) Ψευδής 
(2) Ν+1 
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(3) λ>=2 και τοποθετήθηκε=ψευδής 
(4) Αληθής 
(5) λ-1 

 
Άσκηση 5 
 
Η επανάληψη του I θα εκτελεστεί 4 φορές, άρα 4 * 
Η επανάληψη του j, 1+2+3+4=10 φορές, άρα 10 + 
Η επανάληψη του κ, 10*101=1010 φορές. Άρα 1010+10+4=1024 # 
 
Άσκηση 6 
 
ΑΑ+Β 
ΒΑ-Β 
ΑΑ-Β 
 
Δοκιμάστε: 
Α=6, Β=4 
Α=10 
Β=6 
Α=4 
 
Άσκηση 8 
 
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Π, Α, Β 
ΟΣΟ Π MOD B <>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
ΠΠ+Α 
ΕΚΠΠ 
 
Άσκηση 9 
 
Αν και οι δύο Σ1 και Σ2 είναι αληθείς. 
 

ΟΣΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΜΕΝΕΣ ΘΑ ΤΙΣ ΛΥΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
 
 
 

Β1 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β11_ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
ΜΑΧ-1 
Ν10 
Ν20 
ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ 
ΟΣΟ ΟΝ<> ‘ ‘ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
 ΔΙΑΒΑΣΕ ΥΠ, Π 
 ΑΝ Π>ΜΑΧ ΚΑΙ ΥΠ<5 ΤΟΤΕ 
  ΜΑΧΠ 
  ΟΝΜΑΧΟΝ 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΑΝ ΥΠ>10 ΤΟΤΕ 
  Ν1Ν1+1 
  ΑΝ Π>100000 ΤΟΤΕ 
   Ν2Ν2+1 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
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 ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΑΝ ΜΑΧ<>-1  ΤΟΤΕ 
 ΓΡΑΨΕ ΜΑΧ 
ΑΛΛΙΩΣ 
 ΓΡΑΨΕ ‘ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΟΣΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ’ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΑΝ Ν1>0 ΤΟΤΕ 
 ΠΟΣΝ2/Ν1*100 
 ΓΡΑΨΕ ΠΟΣ, ‘%’ 
ΑΛΛΙΩΣ 
 ΓΡΑΨΕ ‘ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΟΣΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ’ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β12_ΠΡΟΙΟΝΤΑ_ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΤ[Ι], Κ[Ι] 
 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
  ΔΙΑΒΑΣΕ Π[Ι,J] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
 ΑΝ Π[Ι,5]>1500 ΚΑΙ Κ[Ι]= ‘Π’ ΤΟΤΕ 
  ΓΡΑΨΕ ΤΙΤ[Ι] 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΑΧ-1 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
 ΑΝ Π[Ι,8]>ΜΑΧ ΚΑΙ Κ[Ι]= ‘Ε’ ΤΟΤΕ 
  ΜΑΧΠ[Ι,8] 
  ΘΜΑΧΙ 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΑΝ ΜΑΧ<>-1 ΤΟΤΕ 
 ΓΡΑΨΕ ΤΙΤ[ΘΜΑΧ] 
ΑΛΛΙΩΣ 
 ΓΡΑΨΕ ‘ΚΑΝΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ’ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
Ν0 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
 Σ0 
 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12 
  ΣΣ+Π[Ι, J] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΜΟΣ/12 
 ΑΝ ΜΟ>1000 ΤΟΤΕ 
  ΝΝ+1 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ Ν 
Ν0 
ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12 
 Σ0 
 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
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  ΣΣ+Π[Ι, J] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΑΝ Σ<=50000ΤΟΤΕ 
  ΝΝ+1 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ Ν 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
 

Β2 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β21 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
Ν0 
Σ0 
Ν10 
Ν20 
ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ 
ΟΣΟ ΟΝ<> ‘ ‘ ΚΑΙ Ν<100 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
 ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΕΝ 
 ΝΝ+1 
 ΕΠΙΔΕΠΙΔΟΤΗΣΗ(ΕΠΕΝ) 
 ΓΡΑΨΕ ΟΝ, ΕΠΙΔ 
 ΣΣ+ΕΠΙΔ 
 ΑΝ ΕΠΕΝ<500000 ΤΟΤΕ 
  Ν1Ν1+1 
 ΑΛΛΙΩΣ 
  Ν2Ν2+1 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ Σ, Ν1, Ν2 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ(Χ): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
ΑΝ Χ<500000 ΤΟΤΕ 
 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΧ*40/100 
ΑΛΛΙΩΣ 
 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΧ*60/100 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β22_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 200 
 ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[Ι] 
 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
   ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠ[Ι, J] 
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  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΑΠ[Ι, J]= ‘Σ’ Ή ΑΠ[Ι, J]= ‘Λ’ Ή ΑΠ[Ι, J]= ‘Ξ’ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 200 
 Β[Ι]ΒΑΘ(ΑΠ, Ι) 
 ΓΡΑΨΕ ΟΝ[Ι], Β[Ι] 
 ΑΝ Β[Ι]>=50 ΤΟΤΕ 
  ΓΡΑΨΕ ‘ΕΠΙΤΥΧΩΝ’ 
 ΑΛΛΙΩΣ 
  ΓΡΑΨΕ ‘ΑΠΟΤΥΧΩΝ’ 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΙΝ1000 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 200 
 ΑΝ Β[Ι]<ΜΙΝ ΚΑΙ Β[Ι]>=50 ΤΟΤΕ 
  ΜΙΝΒ[Ι] 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΑΝ ΜΙΝ<>1000 ΤΟΤΕ 
 ΓΡΑΨΕ ΜΙΝ 
ΑΛΛΙΩΣ 
 ΓΡΑΨΕ ‘ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ’ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
Ν0 
ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
 ΥΠΣΩΣΤΑ(J, ΑΠ) 
 ΑΝ ΥΠ=200 ΤΟΤΕ 
  ΝΝ+1 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ Ν 
ΚΑΛΕΣΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ(ΟΝ, Β) 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
  

Β7 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ(Λ) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
ΔΙΑΒΑΣΕ Λ[1] 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 4 
 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
  ΒΡΕΘΗΚΕΨΕΥΔΗΣ 

J1 
ΟΣΟ ΒΡΕΘΗΚΕ=ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ J<=Ι-1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
  ΑΝ Λ[J]=Χ ΤΟΤΕ 
   ΒΡΕΘΗΚΕΑΛΗΘΗΣ 
  ΑΛΛΙΩΣ 
   J J+1 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ=ΨΕΥΔΗΣ 
 Λ[Ι]Χ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
Β8: EUROSTAT  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSTAT 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 27 
 ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[Ι] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 27 
 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 27 
  ΑΝ Ι<>J ΤΟΤΕ 
   ΔΙΑΒΑΣΕ Π[Ι,J] 
  ΑΛΛΙΩΣ 
   Π[Ι, J]0 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
!ΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ. ΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ, ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 27 
 Σ0 
 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 27 
  ΣΣ+Π[Ι, J] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΕΞ[Ι]Σ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 27 
 Σ0 
 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 27 
  ΣΣ+Π[Ι, J] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΕΙΣ[J]Σ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 27 
 ΕΜΠ[Ι]ΕΞ[Ι]-ΕΙΣ[Ι] 
 ΓΡΑΨΕ ΕΜΠ[Ι] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΑΧ -1 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 27 
 Ν0 
 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 27 
  ΑΝ Π[Ι,J]<>0 KAI Π[J,I]<>0  ΤΟΤΕ 
   NN+1 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 AN N>MAX TOTE 
  MAXN 
  ΘΜΑΧΙ 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ ΟΝ[ΘΜΑΧ] 
ΔΙΑΒΑΣΕ Α,Β 
ΒΡΕΘΗΚΕΨΕΥΔΗΣ 
Θ10 
Θ20 
Ι1 
ΟΣΟ ΒΡΕΘΗΚΕ=ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ Ι<=27 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
 ΑΝ ΟΝ[Ι]=Α ΤΟΤΕ 
  Θ1Ι 
 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΟΝ[Ι]=Β ΤΟΤΕ 
  Θ2Ι 
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 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΑΝ Θ1<>0 ΚΑΙ Θ2<>0 ΤΟΤΕ 
  ΒΡΕΘΗΚΕΑΛΗΘΗΣ 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΙΙ+1 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΑΝ ΒΡΕΘΗΚΕ=ΨΕΥΔΗΣ ΤΟΤΕ 
 ΓΡΑΨΕ ‘ΑΠΟΤΥΧΙΑ’ 
ΑΛΛΙΩΣ 
 Ν0 
 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 27  
  ΑΝ Π[Θ1,J]<>0 ΚΑΙ Π[Θ2,J]<>0 TOTE 
   ΝΝ+1 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΑΝ Ν>=10 ΤΟΤΕ 
  ΓΡΑΨΕ ‘ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ’ 
 ΑΛΛΙΩΣ 
  ΓΡΑΨΕ ‘ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ’ 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Β9 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΕΦΕ2014 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15 
 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 
  Θ[Ι, J] ‘Δ’ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΘΕΣΕΙΣ300 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΛ, ΣΕΙΡΑ, ΑΡΘ 
 ΚΑΛΕΣΕ ΚΡΑΤΗΣΗ(ΠΛ, ΣΕΙΡΑ, ΑΡΘ, ΕΓΙΝΕ_ΚΡΑΤΗΣΗ) 
 ΑΝ ΕΓΙΝΕ_ΚΡΑΤΗΣΗ=ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ 
  ΓΡΑΨΕ ‘ΕΓΙΝΕ ΚΡΑΤΗΣΗ’ 
  ΘΕΣΕΙΣΘΕΣΕΙΣ-ΠΛ 
  ! Η ΕΝΔΕΙΞΗ Κ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Θ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 ΑΛΛΙΩΣ 
  ΓΡΑΨΕ ‘ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ Η ΚΡΑΤΗΣΗ’ 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΓΡΑΨΕ  ‘ΘΕΛΕΤΕ ΑΛΛΗ ΚΡΑΤΗΣΗ;’ 
 ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠ 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΑΠ= ‘ΟΧΙ’ Ή ΘΕΣΕΙΣ=0 
ΑΝ ΘΕΣΕΙΣ<>0 ΤΟΤΕ 
 Ν0 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15 
  Ν20 
  ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 
   ΑΝ Θ[Ι, J]= ‘Κ’ ΤΟΤΕ 
    Ν2Ν2+1 
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΑΝ Ν2=20 ΤΟΤΕ 
   ΝΝ+1 
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  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ Ν 

ΑΛΛΙΩΣ 
 ΓΡΑΨΕ ‘ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΕΜΙΣΕ’ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 
 
Β10: ΟΡΥΧΕΙΟ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΥΧΕΙΟ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
ΣΠΛ0 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΔΙΑΒΑΣΕ Μ[Ι] 
 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Μ[Ι]>=20 ΚΑΙ Μ[Ι]<=500 
 ΠΛ[Ι]Μ[Ι] DIV 10 
 ΣΠΛΣΠΛ+ΠΛ[Ι] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ ΣΠΛ 
!ΚΑΘΕ ΣΤΟΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥ 50 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ΠΛ[Ι] 
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
   ΔΙΑΒΑΣΕ Π[Ι, J] 
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Π[Ι, J]=0 Ή Π[Ι, J]=1 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
 Ν0 
 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ΠΛ[Ι] 
  ΑΝ Π[Ι, J]=0 ΤΟΤΕ 
   ΝΝ+1 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΚΑΜ[Ι]Ν 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΣΚΑΜ0 
ΝΦ0 
ΜΑΧ -1 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
 ΠΟΣ[Ι]ΚΑΜ[Ι]/ΠΛ[Ι]*100 
 ΑΝ ΠΟΣ[Ι]>ΜΑΧ ΤΟΤΕ 
  ΜΑΧΠΟΣ[Ι] 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΣΚΑΜΣΚΑΜ+ΚΑΜ[Ι] 
 ΑΝ ΚΑΜ[Ι]=ΠΛ[Ι] ΤΟΤΕ 
  ΓΡΑΨΕ Ι 
  ΝΦΝΦ+1 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
 ΑΝ ΠΟΣ[Ι]=ΜΑΧ ΤΟΤΕ 
  ΓΡΑΨΕ Ι 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΑΝ ΝΦ=0 ΤΟΤΕ 
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 ΓΡΑΨΕ ‘ΚΑΜΙΑ ΜΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟ’ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΣΠΟΣΣΚΑΜ/ΣΠΛ*100 
ΓΡΑΨΕ ΣΠΟΣ, ‘%’ 
ΜΑΧ-1 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
 ΣΚΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ_ΚΑΜΕΝΟΙ_ΣΤΟΑΣ(Π,Ι, ΠΛ[Ι]) 
 ΑΝ ΣΚ>ΜΑΧ ΤΟΤΕ 
  ΜΑΧΣΚ 
  ΘΜΑΧΙ 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ ΘΜΑΧ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ_ΚΑΜΕΝΟΙ_ΣΤΟΑΣ(Π, ΑΡ, Λ): ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
ΜΑΧ -1 
N0 
ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Λ 
 ΑΝ Π[ΑΡ, J]=0 TOTE 
  NN+1 
 ΑΛΛΙΩΣ 
  ΑΝ Ν>ΜΑΧ  ΤΟΤΕ 
   ΜΑΧΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  Ν0 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ_ΚΑΜΕΝΟΙ_ΣΤΟΑΣΜΑΧ 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 
Β11 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
 ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[Ι] 
 Ψ[Ι]0 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 2000 
 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΔΙΑΒΑΣΕ Α  

ΘΘΕΣΗ(Α, ΟΝ) 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Θ<>0 
Ψ[Θ]Ψ[Θ]+1 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΑΧΨ[1] 
ΘΜΑΧ1 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 10 
  ΑΝ Ψ[Ι]>ΜΑΧ ΤΟΤΕ 
   ΜΑΧΨ[Ι] 
   ΘΜΑΧΙ 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
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ΓΡΑΨΕ ΟΝ[ΘΜΑΧ] 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
  
 
 
 

ΛΙΓΕΣ ΑΚΟΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ!!!!! 
 
 
1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Δ ΘΕΜΑ ΣΤΕΚΙ 
 
Στο πλαίσιο της επεξεργασίας κειμένου μια σημαντική λειτουργία είναι η εύρεση μιας ολόκληρης λέξης ή φράσης μέσα σε 
κάποιο κείμενο. Έστω ότι το κείμενο καθώς και η λέξη αποθηκεύονται σε 2 μονοδιάστατους πίνακες αντίστοιχα, κατάλληλου 
μεγέθους, έτσι ώστε σε κάθε θέση τους να περιέχεται ακριβώς ένας χαρακτήρας. 
1. Να κατασκευάσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 
Γ1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων. 
Γ2. Να διαβάζει τα δεδομένα ως εξής: 
i) Να διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν έναν τους χαρακτήρες κάποιου κειμένου 100 χαρακτήρων και να τους 
καταχωρίζει σε πίνακα Κ[100]. 
ii) Με τον ίδιο τρόπο να διαβάζει τους χαρακτήρες μιας λέξης 10 χαρακτήρων και να τους καταχωρίζει σε πίνακα Λ[10]. 
Γ3. Να ελέγχει αν η λέξη Λ περιέχεται στο κείμενο Κ, χρησιμοποιώντας (επαναληπτικά) τη συνάρτηση του ερωτήματος 
Γ4. Αν η λέξη εντοπιστεί μέσα στο κείμενο τότε να εμφανίζει τη θέση στην οποία εντοπίστηκε το πρώτο της γράμμα, ενώ σε 
αντίθετη περίπτωση να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα (Να σημειωθεί ότι μας ενδιαφέρει μόνο η πρώτη εμφάνιση της λέξης 
στο κείμενο). 
 
2. Να κατασκευάσετε συνάρτηση η οποία: 
Γ4. Να δέχεται ως παραμέτρους έναν πίνακα Α[100] χαρακτήρων, έναν πίνακα Β[10] χαρακτήρων και έναν ακέραιο 
αριθμό Θ που θα αντιστοιχεί σε κάποια θέση του πίνακα Α. Η συνάρτηση να ελέγχει αν οι 10 χαρακτήρες του πίνακα Β είναι 
ένας προς έναν ίσοι με τους 10 χαρακτήρες του πίνακα Α που ξεκινούν από τη θέση Θ. Αν υπάρχει ταύτιση και στους 10 
χαρακτήρες η συνάρτηση να επιστρέφει την τιμή Αληθής, διαφορετικά να επιστρέφει την τιμή Ψευδής. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 
 ΔΙΑΒΑΣΕ Κ[Ι] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
 ΔΙΑΒΑΣΕ Λ[Ι] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΒΡΕΘΗΚΕΨΕΥΔΗΣ 
Ι1 
Θ0 
ΟΣΟ ΒΡΕΘΗΚΕ=ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ Ι<=91 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
 ΑΝ ΤΑΥΤΙΣΗ(Κ, Λ, Ι)=ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ 
  ΒΡΕΘΗΚΕΑΛΗΘΗΣ 
  ΘΙ 
 ΑΛΛΙΩΣ 
  ΙΙ+1 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΑΝ ΒΡΕΘΗΚΕ=ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ 
 ΓΡΑΨΕ ‘ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ:’, Θ 
ΑΛΛΙΩΣ 
 ΓΡΑΨΕ ‘ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ’ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΑΥΤΙΣΗ (Α, Β, Θ): ΛΟΓΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
! ΟΙ 10 ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α ΕΙΝΑΙ Θ, Θ+1, …, Θ+9, ΕΝΩ ΤΟΥ Β ΕΙΝΑΙ 1, 2, …, 10.  
Ν0 
JΘ 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
 ΑΝ Α[J]=Β[Ι] ΤΟΤΕ 
  ΝΝ+1 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 J  J +1 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΑΝ Ν=10 ΤΟΤΕ 
 ΤΑΥΤΙΣΗΑΛΗΘΗΣ 
ΑΛΛΙΩΣ 
 ΤΑΥΤΙΣΗΨΕΥΔΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 
 

2. MASTER MIND 

Στο επιτραπέζιο παιχνίδι mastermind συμμετέχουν δύο παίκτες. Το παιχνίδι παίζεται ως εξής:  

Ο πρώτος παίκτης σχηματίζει κρυφά μια λέξη τεσσάρων γραμμάτων, χρησιμοποιώντας τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ. Η 
χρήση των ίδιων γραμμάτων περισσότερες από μία φορές δεν επιτρέπεται. 

Ο δεύτερος παίκτης έχει στη διάθεσή του το πολύ 8 προσπάθειες για να μαντέψει την κρυφή λέξη.  

Σε κάθε προσπάθεια σχηματίζει μια υποψήφια λέξη και ο πρώτος παίκτης τον ενημερώνει για τη “βαθμολογία” της, δηλαδή:  

• πόσα γράμματα της υποψήφιας λέξης βρίσκονται στη σωστή θέση, σε σχέση με την κρυφή λέξη.  

• πόσα γράμματα της υποψήφιας λέξης υπάρχουν μεν στην κρυφή λέξη, αλλά σε διαφορετική θέση.  

Για παράδειγμα, αν η κρυφή λέξη είναι η ΑΒΓΔ τότε:  

• Η υποψήφια λέξη ΓΔΕΖ βαθμολογείται με 0—2.  

• Η υποψήφια λέξη ΓΔΑΒ βαθμολογείται με 0—4.  

• Η υποψήφια λέξη ΓΒΑΔ βαθμολογείται με 2—2.  

Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο:  

Γ1. Περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων. 2 μονάδες  

Γ2. Διαβάζει από τον πρώτο παίκτη την κρυφή λέξη και για κάθε προσπάθεια του δεύτερου παίκτη διαβάζει την υποψήφια 
λέξη και εμφανίζει τη “βαθμολογία” της. Για την ανάγνωση των λέξεων να χρησιμοποιήσετε το υποπρόγραμμα του 
ερωτήματος Γ4. Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας κάθε υποψήφιας λέξης να χρησιμοποιήσετε το υποπρόγραμμα του 
ερωτήματος Γ5. 

Γ3. Τερματίζει το παιχνίδι όταν εξαντληθούν οι 8 προσπάθειες ή όταν η υποψήφια λέξη συμπίπτει με την κρυφή λέξη. Σε 
περίπτωση εύρεσης της κρυφής λέξης θα πρέπει να εμφανίζεται το πλήθος των προσπαθειών που απαιτήθηκαν, ενώ σε 
διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να εμφανίζεται η κρυφή λέξη.  

Γ4. Να αναπτύξετε υποπρόγραμμα το οποίο διαβάζει από το χρήστη ένα προς ένα τα γράμματα μιας λέξης τεσσάρων 
γραμμάτων και επιστρέφει έναν πίνακα χαρακτήρων τεσσάρων θέσεων που περιέχει τα γράμματα αυτά. Το υποπρόγραμμα 
θα πρέπει να ελέγχει την εγκυρότητα της λέξης, εξασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει επανάληψη των ίδιων γραμμάτων εντός της 
λέξης. Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται για κάθε γράμμα κατά τη διάρκεια ανάγνωσης των γραμμάτων και όχι μια φορά μετά 
την ανάγνωση όλων των γραμμάτων.  

Σημείωση: να θεωρήσετε οτι τα γράμματα που διαβάζονται από το χρήστη είναι ένα από τα Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ. Ο μοναδικός 
έλεγχος που χρειάζεται να γίνει αφορά αποκλειστικά την επανάληψη των γραμμάτων.  

Γ5. Να αναπτύξετε υποπρόγραμμα το οποίο δέχεται ως παραμέτρους έναν πίνακα χαρακτήρων 4 θέσεων που περιέχει τα 
γράμματα της κρυφής λέξης και έναν πίνακα χαρακτήρων 4 θέσεων που περιέχει τα γράμματα της υποψήφιας λέξης και 
επιστρέφει πόσα γράμματα της υποψήφιας λέξης βρίσκονται στη σωστή θέση και πόσα γράμματα της υποψήφιας λέξης 
υπάρχουν μεν στην κρυφή λέξη, αλλά σε διαφορετική θέση.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MASTERMIND 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
ΚΑΛΕΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΗ(ΑΓ) 
Ν0 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΝΝ+1 
 ΚΑΛΕΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΗ(ΥΠ) 
 ΚΑΛΕΣΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ(ΑΓ, ΥΠ, Ν1, Ν2) 
 ΓΡΑΨΕ Ν1, Ν2 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ν1=4 Η Ν=8 
ΑΝ Ν1=4 ΤΟΤΕ 
 ΓΡΑΨΕ Ν 
ΑΛΛΙΩΣ 
 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4 
  ΓΡΑΨΕ ΑΓ[Ι] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ(Λ) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
ΔΙΑΒΑΣΕ Λ[1] 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 4 
 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
  ΒΡΕΘΗΚΕΨΕΥΔΗΣ 

J1 
ΟΣΟ ΒΡΕΘΗΚΕ=ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ J<=Ι-1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
  ΑΝ Λ[J]=Χ ΤΟΤΕ 
   ΒΡΕΘΗΚΕΑΛΗΘΗΣ 
  ΑΛΛΙΩΣ 
   J J+1 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ=ΨΕΥΔΗΣ 
 Λ[Ι]Χ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ(ΑΓ, ΥΠ, Ν1, Ν2) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
Ν10 
Ν20 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4 
 ΒΡΕΘΗΚΕΨΕΥΔΗΣ 

J1 
Θ0 
ΟΣΟ ΒΡΕΘΗΚΕ=ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ J<=4 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

 ΑΝ ΥΠ[J]=ΑΓ[Ι] ΤΟΤΕ 
  ΒΡΕΘΗΚΕΑΛΗΘΗΣ 
  ΘJ 
 ΑΛΛΙΩΣ 
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  J J+1 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΑΝ ΒΡΕΘΗΚΕ=ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ 
  ΑΝ Θ=Ι ΤΟΤΕ 
   Ν1Ν1+1 
  ΑΛΛΙΩΣ 
   Ν2Ν2+1 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

3. VOLLEY 

 

Ένας αγώνας πετοσφαίρισης (volley) παίζεται από δυο οµάδες. Νικήτρια χαρακτηρίζεται η οµάδα η οποία κερδίζει πρώτη 
τρία σετ. Κατά συνέπεια ένας αγώνας volley µπορεί να χρειαστεί ως και πέντε σετ για να τελειώσει. Μία οµάδα κερδίζει ένα 
σετ όταν φτάσει πρώτη τους 25 πόντους - µε εξαίρεση το 5ο σετ το οποίο ολοκληρώνεται στους 15 πόντους - µε την 
προϋπόθεση βέβαια ότι έχει τουλάχιστον δύο πόντους παραπάνω από τον αντίπαλο της. Για παράδειγµα αν το σκορ γίνει 24-
24, τότε το σετ ολοκληρώνεται όταν µία από τις δύο οµάδες φτάσει τους 26 πόντους, ενώ αν το σκορ γίνει 25-25 το σετ 
ολοκληρώνεται όταν µία από τις δύο οµάδες φτάσει τους 27 πόντους κ.ο.κ.  

Να γραφεί πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο  

Γ1. θα περιλαµβάνει τµήµα δηλώσεων.  

Γ2. θα διαβάζει σε δύο µεταβλητές τα ονόµατα των οµάδων. 

Γ3. Για κάθε ένα από τα σετ θα εκτελεί τα ακόλουθα:  

1. Θα διαβάζει κάθε φορά το όνοµα της οµάδας που κέρδισε πόντο. ∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας.  

2. Υπολογίζει το νικητή του σετ, το οποίο ολοκληρώνεται µε βάση τους κανόνες που αναφέρθηκαν παραπάνω  

3. Με την ολοκλήρωση του κάθε σετ θα καλεί ένα υποπρόγραµµα, που καταγράφει το τελικό σκορ του κάθε σετ στον 
πίνακα ΣΚΟΡ[5,2] και το οποίο περιγράφεται στο ερώτηµα Γ5. 

Γ4. Θα εµφανίζει, στο τέλος του παιχνιδιού, το σκορ όλων των σετ που παίχτηκαν και την νικήτρια οµάδα, τυπώνοντας 
µήνυµα σύµφωνα µε το παρακάτω παράδειγµα:  

Ελληνική – Πανελληνική  

Σετ 1: 15-25  

Σετ 2: 25-22  

Σετ 3: 20-25  

Σετ 4: 21-25  

ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΟΜΑ∆Α : Πανελληνική  

Γ5. Να κατασκευαστεί κατάλληλο υποπρόγραµµα το οποίο θα δέχεται ως παραµέτρους τον αριθµό του σετ, τους πόντους 
που πέτυχε στο συγκεκριµένο σετ κάθε οµάδα και τον πίνακα ΣΚΟΡ[5,2]. Το υποπρόγραµµα θα ενηµερώνει τον πίνακα ΣΚΟΡ, 
καταχωρώντας στην 1η στήλη τους πόντους που πέτυχε η πρώτη οµάδα και στη 2η στήλη τους πόντους που πέτυχε η 
δεύτερη οµάδα µε δεδοµένο ότι κάθε γραµµή θα αντιπροσωπεύει τον αριθµό του σετ που µόλις τελείωσε (1η γραµµή - 1ο σετ, 
2 γραµµή - 2ο σετ, κ.ο.κ).  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΛΛΕΥ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
… 
ΑΡΧΗ 
ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ1, ΟΝ2 
ΣΕΤ10 
ΣΕΤ20 
ΝΣΕΤ0 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΝΣΕΤΝΣΕΤ+1 
 Π10 
 Π20 
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 ΤΕΛΟΣ_ΣΕΤΨΕΥΔΗΣ 
 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ 
  ΑΝ ΟΝ=ΟΝ1 ΤΟΤΕ 
   Π1Π1+1 
  ΑΛΛΙΩΣ 
   Π2Π2+1 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΑΝ Α_Τ(Π1-Π2)>=2 ΤΟΤΕ 
   ΑΝ ΝΣΕΤ=15 ΚΑΙ (Π1>=15 Ή Π2>=15) ΤΟΤΕ 
    ΤΕΛΟΣ_ΣΕΤΑΛΗΘΗΣ 
   ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Π1>=25 Ή Π2>=25 ΤΟΤΕ 
    ΤΕΛΟΣ_ΣΕΤΑΛΗΘΗΣ 
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΤΕΛΟΣ_ΣΕΤ=ΑΛΗΘΗΣ 
 ΑΝ Π1>Π2 ΤΟΤΕ 
  ΣΕΤ1ΣΕΤ1+1 
 ΑΛΛΙΩΣ  
  ΣΕΤ2ΣΕΤ2+1 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΚΑΛΕΣΕ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ (ΣΚΟΡ, ΝΣΕΤ, Π1, Π2) 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΣΕΤ1=3 Ή ΣΕΤ2=3 
ΑΝ ΣΕΤ1=3 ΤΟΤΕ 
 ΝΙΚΟΝ1 
ΑΛΛΙΩΣ 
 ΝΙΚΟΝ2 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΓΡΑΨΕ ΟΝ1, ‘-‘, ΟΝ2 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ΝΣΕΤ 
 ΓΡΑΨΕ ‘ΣΕΤ’, Ι, ‘:’, ΣΚΟΡ[Ι,1], ‘-‘, ΣΚΟΡ[Ι,2] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ ‘ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ:’, ΝΙΚ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ (ΣΚΟΡ, ΝΣΕΤ, Π1, Π2) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 … 
ΑΡΧΗ 
ΣΚΟΡ[ΝΣΕΤ,1]Π1 
ΣΚΟΡ[ΝΣΕΤ,2]Π2 
     
 
 
 

 


