
 

 

 

 

 

 

 

     

 

Θέμα Α 

Α1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 
προτάσεις και δίπλα τη λέξη ΨΣΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟ, 
αν είναι λανθασμένη. 

 

1. ε κάποιες γλώσσες προγραμματισμού οι πραγματικές παράμετροι 
ονομάζονται ορίσματα. 

2. Συπικό είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν το νόημα των 
λέξεων. 

3. τη δομή του πίνακα δεν έχει νόημα η λειτουργία της διαγραφής. 
4. τη δομή επανάληψης για i από 1 μέχρι 10 , απαγορεύεται η 

μεταβολή της μεταβλητής i με κάποια εντολή μέσα στο βρόχο. 
5. Σο αντικείμενο πρόγραμμα είναι φτιαγμένο σε γλώσσα μηχανής. 

 

Μονάδες 10  

Α2.   

1. Να αναφέρετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά, 

στη χρήση των εμφωλευμένων βρόχων.  

Μονάδες 6  

2. Να αναφέρετε τους λόγους που ο πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά είναι 

προτιμότερος από τον χειρωνακτικό τρόπο πολλαπλασιασμού στους 

υπολογιστές. 

Μονάδες 4  

 

Α.Ε.Π.Π. / Γ΄ Λυκείου              
 



 

 

Α3.  Να μετατρέψετε το παρακάτω απόσπασμα  αλγορίθμου σε ισοδύναμο, 

χρησιμοποιώντας αντί για την εντολή Όσο….τέλος_επανάληψης την Για… 

τέλος_επανάληψης και αντί για την  Αρχή_επανάληψης….μέχρις_ότου, την 

Όσο… τέλος_επανάληψης : 

 

i  20 

Όσο  i > 10 επανάλαβε 

 i  i – 2 

 Γράψε i 

Αρχή_επανάληψης 

  Διάβασε  Φ 

  Φ  Φ ^ 2 

Μέχρις_ότου  Φ > 81 
Εμφάνισε Φ 

Σέλος_επανάληψης 
Μονάδες 10 

 Α4. Έστω ένας τετραγωνικός πίνακας Π[4,4]. Σο παρακάτω απόσπασμα 
αλγορίθμου εμφανίζει τα στοιχεία της δευτερεύουσας διαγωνίου (σκιασμένα  
κελιά) 
             1       2       3       4 

                                                     1 

                                                     2 

                                                     3 

            4 

 
 
 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ  4 

ΓΙΑ J ΑΠΟ 1  ΜΕΦΡΙ  4 

 AN I + J = 5  TOTE 

    

    

    

    



 

 

   ΕΜΥΑΝΙΕ Π[I,J] 

  ΣΕΛΟ_ΑΝ 

 ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

Να γράψετε αλγόριθμο οποίος θα εμφανίζει τα ίδια στοιχεία όπως και ο 

προηγούμενος, χωρίς όμως την χρήση δομής επιλογής.  

Μονάδες 10  

Θέμα Β 

Β1. Ο αλγόριθμος της ταξινόμησης με Ευθεία Εισαγωγή (Insert Sort) 
λειτουργεί ως εξής : 
1. υγκρίνονται ανά δύο τα στοιχεία του πίνακα, ξεκινώντας από το δεύτερο 

στοιχείο του. 
2. Επιλέγεται το στοιχείο με την μεγαλύτερη τιμή και ανταλλάζεται η  θέση του 

με το άλλο. 
3. Επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία για τον υπόλοιπο πίνακα. Κάθε 

στοιχείο που εξετάζεται συγκρίνεται διαδοχικά με τα προηγούμενα του και 
αν είναι μεγαλύτερο από κάποιο προηγούμενο, ανταλλάσσεται με αυτό. 

Δίνεται ο παραπάνω αλγόριθμος ταξινόμησης, στον οποίο υπάρχουν 
αριθμημένα κενά. Να γράψετε τους αριθμούς των κενών (1-5) και δίπλα τι θα 
πρέπει να συμπληρώσετε ώστε ο αλγόριθμος να ταξινομεί τον πίνακα 
ακεραίων table[20] κατά φθίνουσα σειρά. 

Για i από 2 μέχρι 20  

j   …(1)… 

stop  ΧΕΤΔΗ 

Οσο (stop = ΧΕΤΔΗ) KAI ( …(2)… ) επανάλαβε  

stop  …(3)… 

Αν table[j+1] …(4)… table[j]   Σο ́τε  

 Temp  table[j]    

 table[j]  table[j+1] 



 

 

 table[j+1]  Temp 

 j  …(5)…  

 stop  ΧΕΤΔΗ 

Σελος_αν 

Σέλος_Επανα ́ληψης  

Σε ́λος_ επανα ́ληψης  

Μονάδες 10 

Β2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος : 

ΑΝ Φ > 20 ΣΟΣΕ  

 ΑΝ Φ < 30 ΣΟΣΕ 

  Τ  Φ ^ 2 

 ΑΛΛΙΨ  

  Τ  Φ + 5 

 ΣΕΛΟ_ΑΝ 

 ΓΡΑΧΕ  Τ 

ΑΛΛΙΨ_ΑΝ Φ < 10 ΣΟΣΕ 

 ΑΝ Φ < 0  ΣΟΣΕ 

  Ζ  Α_Σ(Φ) 

  ΓΡΑΧΕ Ζ 

 ΑΛΛΙΨ 

  Φ  Φ +2 

 ΣΕΛΟ_ΑΝ 

 ΓΡΑΧΕ Φ 



 

 

ΑΛΛΙΨ 

 Τ  Φ 

ΣΕΛΟ_ΑΝ 

Να γραφεί ισοδύναμο τμήμα προγράμματος χρησιμοποιώντας MIA μη-
εμφωλευμένη δομή πολλαπλής επιλογής και ΜΟΝΟ απλές λογικές εκφράσεις. 

Μονάδες 10 

Θέμα Γ 

το άθλημα του τένις αγωνίζονται δύο άτομα. Ένας αγώνας τένις στο 

φημισμένο τουρνουά WIMBLEDON  ολοκληρώνεται όταν ένας από τους δύο 

κερδίσει τρία σετ. Κάθε σετ ολοκληρώνεται όταν ένας από τους δύο αθλητές 

κερδίσει 6 games με την προϋπόθεση, να υπάρχει διαφορά μεταξύ τους 

τουλάχιστον δύο games (π.χ. 6-4 ή 6-3 …). Εάν φτάσουμε στο 5-5 games, ο 

πρώτος που θα φτάσει τα 7 είναι ο νικητής αρκεί και πάλι να έχει διαφορά 2 

games δηλαδή 7-5. ε περίπτωση και πάλι ισοπαλίας, διαδικασία αυτή 

συνεχίζεται μέχρι ένας από τους δύο τενίστες να κερδίσει 2 συνεχόμενα 

games (π.χ. 8-6 ή 9-7 …) 

Ένα game ολοκληρώνεται όταν κάποιος παίκτης κερδίσει 4 πόντους, με την 

προϋπόθεση και πάλι να έχει 2 πόντους διαφορά από τον αντίπαλο. ε 

περίπτωση ισοπαλίας (4-4 ή 5-5 …) το game συνεχίζεται μέχρι ένας από τους 

δύο να κερδίσει 2 συνεχόμενους πόντους. 

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα σε ΓΛΨΑ αποτελούμενο από 

υποπρογράμματα ώς εξής : 

Δ1. Κύριο πρόγραμμα το οποίο : 

α. Θα περιέχει τμήμα δηλώσεων. 

Μονάδες 2 

β. Θα διαβάζει τα ονόματα δύο τενιστών και στη συνέχεια να διαβάζει 

επαναληπτικά το όνομα του αθλητή που κέρδισε τον πόντο μέχρι να 

ολοκληρωθεί ο αγώνας.  

Μονάδες 4 



 

 

γ. Με το διάβασμα κάθε πόντου θα καλείται η συνάρτηση GAME, η 

οποία θα σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ή όχι του game. 

Μονάδες 2 

δ. ε περίπτωση που ένα game έχει ολοκληρωθεί τότε θα καλείται 

Διαδικασία SET, η οποία θα ελέγχει εάν το σετ έχει ολοκληρωθεί. 

Μονάδες 2 

ε. Με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού θα εμφανίζεται το αποτέλεσμα 

του αγώνα με πρώτο τον νικητή, στη συνέχεια τον ηττημένο και στο 

τέλος το σκορ.(π.χ. Σσιτσιπάς - Nadal 3-2 )  

Μονάδες 2 

Δ2. Να κατασκευάσετε υνάρτηση GAME η οποία θα δέχεται τους πόντους 

των δύο παικτών και θα επιστρέφει μια λογική τιμή ανάλογα με το αν έχει 

ολοκληρωθεί ή όχι το  game. 

Μονάδες 4 

Δ3. Να κατασκευάσετε Διαδικασία SET η οποία θα δέχεται τα games και τα σετ 

των δύο παικτών και θα ελέγχει εάν ένα σετ έχει ολοκληρωθεί. την 

περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί θα τροποποιεί το αριθμό των σετ που έχει 

κερδίσει ο συγκεκριμένος παίκτης. 

Μονάδες 4 

 

Θέμα Δ 

το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2018 συμμετείχαν 43 χώρες. Ο 

διαγωνισμός αποτελούνταν από δύο ημιτελικούς και ένα τελικό. 

τον 1ο Ημιτελικό συμμετείχαν 19 χώρες ενώ στο 2ο Ημιτελικό 18. Από κάθε 

Ημιτελικό προκρίνονται οι 10 καλύτερες ,με βάση την συνολική τους 

βαθμολογία, στον τελικό όπου τους περιμένουν 6 χώρες. 

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα σε ΓΛΨΑ αποτελούμενο από 

υποπρογράμματα ώς εξής : 

Δ1. Κύριο πρόγραμμα το οποίο : 

α. Θα περιέχει τμήμα δηλώσεων. 



 

 

Μονάδες 1 

β. Θα διαβάζει τα ονόματα των χωρών των δύο Ημιτελικών καθώς και τα 

έξι ονόματα του τελικού και θα ενημερώνει τους πίνακες ΟΝ_ΗΜ1, 

ΟΝ_ΗΜ2, ΟΝ_ΣΕΛ. 

Μονάδες 1 

γ. Για κάθε ημιτελικό να καλείται η Διαδικασία ΕΙ για την εισαγωγή των 

βαθμολογιών και να ενημερώνει αντίστοιχα τους πίνακες ΒΑΘ_ΗΜ1, 

ΒΑΘ_ΗΜ2. 

Μονάδες 1 

δ. Για κάθε ημιτελικό να καλείται υνάρτηση ΤΠΟΛ για τον υπολογισμό 

της συνολικής βαθμολογίας κάθε χώρας. 

Μονάδες 1 

ε. Για κάθε ημιτελικό να καλείται η Διαδικασία ΚΑΣΑΣΑΞΗ για την τελική 

κατάταξη των χωρών με βάση την συνολική τους βαθμολογία. 

Μονάδες 1 

δ. Να ενημερώνεται ο πίνακας ΟΝ_ΣΕΛ με τα ονόματα των χωρών που 

θα συμμετάσχουν στον τελικό. Η τελική μορφή του πίνακα θα πρέπει να 

έχει ως εξής : τις πρώτες 6 θέσεις να υπάρχουν τα ονόματα των χωρών 

που δεν συμμετείχαν στους ημιτελικούς και από εκεί και μετά θα 

τοποθετούνται οι χώρες με τις υψηλότερες βαθμολογίες. ε περίπτωση 

ισοβαθμίας θα τοποθετούνται κατά αλφαβητική σειρά. 

Μονάδες 4 

ε. Να εμφανίσετε τα ονόματα των χωρών που θα συμμετάσχουν στον 

τελικό καθώς και την συνολική τους βαθμολογία. ε περίπτωση που δεν 

συμμετείχαν στους ημιτελικούς θα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.  

Μονάδες 2 

Δ2. Να κατασκευάσετε διαδικασία ΕΙ η οποία θα διαβάζει την βαθμολογία 

που έλαβε κάθε χώρα από τις υπόλοιπες και θα ενημερώνει κατάλληλο 

πίνακα ως εξής : εάν στο κελί ΒΑΘ[1,5] εισάγεται η τιμή 8, σημαίνει ότι η χώρα 

1 έδωσε τον βαθμό 8 στη χώρα 5. Όπου δεν υπάρχει βαθμολογία , να 



 

 

θεωρήσετε ότι εισάγεται η τιμή 0. Να γίνετε έλεγχος ώστε οι βαθμολογίες να 

είναι από το 1 έως το 8, το 10 ή το 12. 

Μονάδες 3 

Δ3. Να κατασκευάσετε υνάρτηση ΤΠΟΛ η οποία θα δέχεται έναν πίνακα 

βαθμολογίας, το αύξοντα αριθμό της χώρας και θα επιστρέφει την συνολική 

της βαθμολογία. 

Μονάδες 3 

Δ4. Να κατασκευάσετε Διαδικασία ΚΑΣΑΣΑΞΗ η οποία θα δέχεται ένα πίνακα 

με ονόματα, ένα πίνακα με συνολικές βαθμολογίες και το μέγεθος του πίνακα 

και επιστρέφει τον πίνακα ταξινομημένο σε φθίνουσα με βάση την συνολική 

του βαθμολογία. 

Μονάδες 3 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Θέμα Α 

Α1. 1-Λ,    2-Λ,  3-,      4-Λ, 5-  

 

Α2. 

1. Βλέπε χ. Βιβλίο σελ.150 
 Ο εσωτερικός βρόχος πρέπει να βρίσκεται ολόκληρος μέσα στον 

εξωτερικό. Ο βρόχος που ξεκινάει τελευταίος, πρέπει να 
ολοκληρώνεται πρώτος. 

 Η είσοδος σε κάθε βρόχο υποχρεωτικά γίνεται από την αρχή του. 
 Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια μεταβλητή ως μετρητής δύο ή 

περισσότερων βρόχων που ο ένας να βρίσκεται στο εσωτερικό του 
άλλου. 

 
2. Βλέπε χ. Βιβλίο σελ.50 

Η μέθοδος του πολλαπλασιασμού αλλά ρωσικά χρησιμοποιείτε 

πρακτικά στους υπολογιστές γιατί υλοποιείται πολύ πιο απλά απ’ ότι ο 

χειρωνακτικός τρόπος. Πιο συγκεκριμένα, απαιτεί πολλαπλασιασμό επί 

δύο, διαίρεση διά δύο και πρόσθεση. ε αντίθεση με τον χειρωνακτικό ο 

οποίος απαιτεί πολλαπλασιασμό με οποιονδήποτε ακέραιο και 

πρόσθεση. ε επίπεδο λοιπόν κυκλωμάτων υπολογιστή ο 



 

 

πολλαπλασιασμός επί δύο και η διαίρεση διά δύο μπορούν να 

υλοποιηθούν ταχύτατα με μία απλή εντολή ολίσθησης.  

 

Α3. 

Για ι από 20 μέχρι 12 με_βήμα -2 

 Γράψε i-2 

Διάβασε Φ 

Φ  Φ ^ 2 

Όσο  Φ <= 81 επανάλαβε 

 Διάβασε  Φ 

  Φ  Φ ^ 2 

Σέλος_επανάληψης 

Εμφάνισε Φ 

Σέλος_επανάληψης 

 

Α4. 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ  4 

 ΕΜΥΑΝΙΕ Π[I,5-Ι] 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

 

Θέμα B 

B1.  

1. i – 1, 2. j >0 , 3.  ΑΛΗΘΗ,  4. >,     5.  j - 1  

 

B2. 

 



 

 

ΑΝ Φ < 0   ΣΟΣΕ 

 Ζ  Α_Σ(Φ) 

 ΓΡΑΧΕ  Ζ 

 ΓΡΑΧΕ  Φ 

ΑΛΛΙΨ_ΑΝ Φ < 10   ΣΟΣΕ 

 Φ  Φ + 2 

 ΓΡΑΧΕ Φ 

ΑΛΛΙΨ_ΑΝ Φ <= 20 ΣΟΣΕ 

 Τ  Φ 

ΑΛΛΙΨ_ΑΝ Φ < 30 ΣΟΣΕ 

 Τ  Φ ^ 2 

 ΓΡΑΧΕ Τ 

ΑΛΛΙΨ 

 Τ  Φ + 5 

 ΓΡΑΧΕ Τ 

ΣΕΛΟ_ΑΝ 

 

Θέμα Γ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Γ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

 ΑΚΕΡΑΙΕ : ΠΟΝ1,ΠΟΝ2,ΕΣ1,ΕΣ2,GAME1,GAME2 

 ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ : ΟΝ1,ΟΝ2,ΟΝ 

 ΛΟΓΙΚΕ : ΑΠ 

ΑΡΦΗ 

ΠΟΝ10 

ΠΟΝ20 



 

 

ΕΣ10 

ΕΣ20 

ΔΙΑΒΑΕ ΟΝ1, ΟΝ2 

 

ΟΟ  ΕΣ1<>3 ΚΑΙ ΕΣ2<>3  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

 ΔΙΑΒΑΕ ΟΝ 

 ΑΝ ΟΝ=ΟΝ1 ΣΟΣΕ 

  ΠΟΝ1ΠΟΝ1 + 1 

 ΑΛΛΙΨ 

  ΠΟΝ2ΠΟΝ2 + 1 

 ΣΕΛΟ_ΑΝ 

 

 ΑΠ  GAME(ΠΟΝ1,ΠΟΝ2) 

 ΑΝ  ΑΠ=ΑΛΗΘΗ ΣΟΣΕ 

  ΑΝ  ΠΟΝ1 > ΠΟΝ2  ΣΟΣΕ 

   GAME1  GAME1 +1 

  ΑΛΛΙΨ 

   GAME2  GAME2 + 1 

  ΣΕΛΟ_ΑΝ 

  ΚΑΛΕΕ SET(GAME1, ΕΣ1, GAME2, ΕΣ2) 

  ΠΟΝ1 0 

  ΠΟΝ2 0 

 ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

 

ΑΝ ΕΣ1 = 3  ΣΟΣΕ 



 

 

 ΓΡΑΧΕ ΟΝ1,”-“,ΟΝ2,ΕΣ1,”-“,ΕΣ2 

ΑΛΛΙΨ 

 ΓΡΑΧΕ ΟΝ2,”-“,ΟΝ1,ΕΣ2,”-“,ΕΣ1 

ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ΤΝΑΡΣΗΗ GAME(Π1, Π2): ΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

 ΑΚΕΡΑΙΕ: Π1,Π2 

ΑΡΦΗ 

ΑΝ  (Α_Σ(Π1-Π2)>=2) ΚΑΙ (Π1>=4 Ή Π2>=4)  ΣΟΣΕ 

 GAME  ΑΛΗΘΗ 

ΑΛΛΙΨ 

 GAME  ΧΕΤΔΗ 

ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ SET(g1, s1, g2, s2) 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

ΑΚΕΡΑΙΕ : g1,g2,s1,s2  

ΑΡΦΗ 

ΑΝ  Α_Σ(g1-g2)>=2 ΚΑΙ (g1>=6 Ή g2>=6)  ΣΟΣΕ 

 ΑΝ g1 > g2  ΣΟΣΕ 

  s1  s1 + 1 

 ΑΛΛΙΨ 

  s2  s1 + 1 



 

 

 ΣΕΛΟ_ΑΝ 

 g1  0 

 g20 

 ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

  

Θέμα Δ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Δ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

ΑΚΕΡΑΙΕ : Ι, j,K,Λ,ΠΛ,ΒΑΘ_ΗΜ1[19],ΒΑΘ_ΗΜ2[19], 

Β1[19],ΒΑΘ_ΣΕΛ[26] ,Β2[19], 

     ΦΑΡΑΚΣΗΡΕ: ΟΝ_ΗΜ1[19],ΟΝ_ΗΜ2[19],ΟΝ_ΣΕΛ[26] 

ΑΡΦΗ 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ 19 

 ΔΙΑΒΑΕ ΟΝ_ΗΜ1[Ι] 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ 18 

 ΔΙΑΒΑΕ ΟΝ_ΗΜ2[Ι] 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ 6 

 ΔΙΑΒΑΕ ΟΝ_ΣΕΛ[Ι] 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

 

ΠΛ19 

ΚΑΛΕΕ ΕΙ(ΒΑΘ_ΗΜ1,ΠΛ) 

ΠΛ18 



 

 

ΚΑΛΕΕ ΕΙ(ΒΑΘ_ΗΜ2,ΠΛ) 

 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ 19 

 Β1[Ι]  ΤΠΟΛ(ΒΑΘ_ΗΜ1, Ι, 19) 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ 18 

 Β2[Ι]  ΤΠΟΛ(ΒΑΘ_ΗΜ2, Ι, 18) 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

 

ΠΛ19 

ΚΑΛΕΕ ΠΡΟΚΡΙΗ(ΟΝ_ΗΜ1, Β1, ΠΛ) 

ΠΛ18 

ΚΑΛΕΕ ΠΡΟΚΡΙΗ(ΟΝ_ΗΜ2, Β2, ΠΛ) 

 

Κ 1 

Λ1 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 7 ΜΕΦΡΙ 26 

 ΑΝ Β1[Κ] > Β2[Λ]  ΣΟΣΕ 

  ΟΝ_ΣΕΛ[Ι]  ΟΝ_ΗΜ1[Κ] 

  ΒΑΘ_ΣΕΛ[Ι]  ΒΑΘ_ΗΜ1[Κ] 

  Κ  Κ + 1 

 ΑΛΛΙΨ_ΑΝ Β1[Κ] = Β2[Λ] ΣΟΣΕ 

   ΑΝ ΟΝ_ΗΜ1[Κ] < ΟΝ_ΗΜ2[Λ]  ΣΟΣΕ 

    ΟΝ_ΣΕΛ[Ι]  ΟΝ_ΗΜ1[Κ] 

    ΒΑΘ_ΣΕΛ[Ι]  ΒΑΘ_ΗΜ1[Κ]    

Κ  Κ + 1 



 

 

   ΑΛΛΙΨ 

    ΟΝ_ΣΕΛ[Ι]  ΟΝ_ΗΜ2[Λ] 

    ΒΑΘ_ΣΕΛ[Ι]  ΒΑΘ_ΗΜ2[Λ] 

    Λ  Λ + 1 

   ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΑΛΛΙΨ 

  ΟΝ_ΣΕΛ[Ι]  ΟΝ_ΗΜ2[Λ] 

  ΒΑΘ_ΣΕΛ[Ι]  ΒΑΘ_ΗΜ2[Λ] 

  Λ  Λ + 1 

 ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ 26 

 ΑΝ Ι < 7 ΣΟΣΕ 

ΓΡΑΧΕ ΟΝ_ΣΕΛ[Ι], «ΔΕΝ ΤΜΜΕΣΕΙΦΕ ΣΟ ΗΜΙΣΕΛΙΚΟ» 

 ΑΛΛΙΨ 

  ΓΡΑΧΕ ΟΝ_ΣΕΛ[Ι], ΒΑΘ_ΣΕΛ[Ι] 

 ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙ(ΒΑΘ,ΠΛ) 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

 ΑΚΕΡΑΙΟ:ΒΑΘ[19,19], ΠΛ, j, i 

ΑΡΦΗ 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ ΠΛ 



 

 

 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ ΠΛ 

  ΑΡΦΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

   ΔΙΑΒΑΕ ΒΑΘ[i,j] 

ΜΕΦΡΙ_ΟΣΟΤ (ΒΑΘ[i,j]>=1 ΚΑΙ ΒΑΘ[i,j]<=8) Ή ΒΑΘ[i,j]=9 Ή 

ΒΑΘ[i,j]=10 

 ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ΤΝΑΡΣΗΗ ΤΠΟΛ(ΒΑΘ, i, ΠΛ) : ΑΚΕΡΑΙΟ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

 ΑΚΕΡΑΙΕ:ΒΑΘ[19,19], ΠΛ, j, i,  

ΑΡΦΗ 

 0 

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΦΡΙ ΠΛ 

    + ΒΑΘ[i,j] 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

ΤΠΟΛ   

ΣΕΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΚΡΙΗ(ΟΝ,Β,ΠΛ) 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

 ΑΚΕΡΑΙΟ:Β[19,19], ΠΛ, j, i, , Σ 

 ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ :ΟΝ[19], Λ 

ΑΡΦΗ 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΦΡΙ ΠΛ 



 

 

 ΓΙΑ j ΑΠΟ ΠΛ ΜΕΦΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 

  ΑΝ Β[j] > Β[j-1] ΣΟΣΕ 

   Σ  Β[j] 

   Β[j]  Β[j-1] 

   Β[j-1] Β[j] 

   Λ  ΟΝ[j] 

ΟΝ[j] ΟΝ[j-1] 

   ΟΝ[j-1] Λ 

  ΣΕΛΟ_ΑΝ 

 ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

ΣΕΛΟ_ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 

 

Από το τμήμα Πληροφορικής  
των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου  

συνεργάστηκαν: Γ.Βουράκης, Α.Γεωργακόπουλος. 
 

 


