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ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 

 

 

06/04/2020 

 

 

ΕΚΥΩΝΗΕΙ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα () αν 

είναι σωστή ή το γράμμα (Λ) αν είναι λάθος. 

1. Η εντολή Α  Α*1.15 αυξάνει την τιμή της μεταβλητής Α κατά 15%. 

2. Αν μία έκφραση έχει τουλάχιστον ένα συγκριτικό τελεστή, τότε είναι λογική. 

3. Οι λειτουργίες της εισαγωγής και της διαγραφής μπορούν να εφαρμοστούν 

μόνο στις στατικές δομές δεδομένων. 

4. Αν Κ αριθμητικός πίνακας 11 στοιχείων, τότε η εντολή Κ[11 MOD 12]  0 

αποδίδει στο στοιχείο Κ[1] την τιμή 0. 

5. Κάθε δομή επανάληψης μπορεί να μετατραπεί από τη μία μορφή στην 

άλλη χωρίς περιορισμό. 

          (Μονάδες 10) 

Α2.  Να συμπληρώσετε τις τιμές του παρακάτω πίνακα μετά την εκτέλεση των 

παρακάτω εντολών.   

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4 

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ 1 ΜΕ_ΒΗΜΑ -1                    Β 

ΑΝ (Ι+Κ) MOD 2 = 0 ΣΟΣΕ 

            Β[Ι,Κ]  Ι+Κ 

ΑΛΛΙΩ 

            Β[Ι,Κ]  Ι-Κ 
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ΣΕΛΟ_ΑΝ 

   ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ          
                                                              (Μονάδες 10) 

Α3.Για έναν πίνακα ΘΕΡ[7,10] να υλοποιηθεί τμήμα προγράμματος το οποίο: 

α. Να αντιμεταθέτει τα στοιχεία της 7ης και 4ης γραμμής. 

β.  Να ταξινομεί κατά αύξουσα σειρά τα στοιχεία της 7ης στήλης. 

  (Μονάδες 10) 

Α4. Να υλοποιηθεί τμήμα προγράμματος το οποίο να δημιουργεί τον πίνακα 

Β[50]. 

 

                                                     Β 

3 5 7 9 .. .. .. 97 99 101 

1 2 3 4    48 49 50 

 (Μονάδες 10) 

    

ΘΕΜΑ Β 

Β1.Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω εντολές έτσι ώστε να 

αποθηκεύεται σε κάθε στοιχείο του πίνακα ΠΛ[10] το πλήθος των αρνητικών 

τιμών της κάθε γραμμής του πίνακα Π[15,30]. 

 

ΓΙΑ …… ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ …… 

ΠΛ[……]  0 

ΓΙΑ …… ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 

ΑΝ Π[Ι,Κ] < …… ΣΟΣΕ 

   ΠΛ[Ι] ΠΛ[Ι] + …… 

ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  (Μονάδες 10) 
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Β2. Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, έτσι ώστε 

να διαβάζεται μία αλφαριθμητική τιμή key και να υλοποιείται η αναζήτηση της 

σ’ έναν μονοδιάστατο αλφαριθμητικό πίνακα Κ[100]. Αν η τιμή key υπάρχει 

στον πίνακα K να εμφανίζεται η θέση της, αλλιώς να εμφανίζεται κατάλληλο 

μήνυμα. 

 
ΔΙΑΒΑΕ …… 

ΘΕΗ  …… 

Ι  …… 

ΟΟ Ι <= …… …… ΘΕΗ = 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

ΑΝ Κ[Ι] = keyΣΟΣΕ 

         ΘΕΗ  …… 

ΑΛΛΙΩ 

         Ι  …… + …… 

ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΝ …… = 0 ΣΟΣΕ 

    ΓΡΑΨΕ 'Σο στοιχείο δε βρέθηκε' 

ΑΛΛΙΩ 

ΓΡΑΨΕ …… 

ΣΕΛΟ_ΑΝ 

 (Μονάδες 10) 

ΘΕΜΑ Γ  

Η ελληνική σκακιστική ομοσπονδία διοργανώνει ένα τουρνουά σκάκι όπου ο 

νικητής θα κερδίσει μία ετήσια δωρεάνσυνδρομή στο σκακιστικό σύλλογο 

της περιοχής του. Η βαθμολόγηση κάθε παίκτη γίνεται κλιμακωτάσύμφωνα με 

το πλήθος των παιχνιδιών που έχει νικήσει. Ο πίνακας που αντιστοιχεί το 

πλήθος των νικών με τους πόντους ανά νίκη είναι ο παρακάτω: 

Πλήθος νικών  Πόντοι ανά νίκη 

1-10 4 

11-20 6 

> 8 
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Να γράψετε στο τετράδιό σας κύριο πρόγραμμα σε «ΓΛΩΑ» το οποίο:  

Γ1. Περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών. 

                            (Μονάδες 1) 

Γ2.Για καθέναν από τους παίκτες:  

α. Διαβάζει το ονοματεπώνυμό του και το πλήθος των νικών που έκανε.  

           (Μονάδες 1) 

β. Καλεί κατάλληλο υποπρόγραμμα για τον υπολογισμό της τελικής 

βαθμολογίας του. Η λειτουργία του υποπρογράμματος περιγράφεται στο 

ερώτημα Γ5.                                                                          

(Μονάδες 1) 

γ. Εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του παίκτη και την τελική βαθμολογία του.  

       (Μονάδες 1) 

Γ3.Όσα αναφέρθηκαν στο ερώτημα Γ2 πρέπει να επαναλαμβάνονται μέχρι 

να δοθεί ως ονοματεπώνυμο παίκτη η φράση«gameover».            
                     (Μονάδες 3) 

Γ4. Σο πρόγραμμα στο τέλος:  

1.Εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του νικητή του διαγωνισμού.  

(Μονάδες 5) 

2.Εμφανίζει τον αριθμό των παικτών που πήραν μέρος στον διαγωνισμό.  

(Μονάδες 2) 

3.Τπολογίζει και εμφανίζει το ποσοστό (%) των παικτών που είχαν πάνω από 

30 νίκες. 

(Μονάδες 2) 

Γ5.Σο υποπρόγραμμα δέχεται ως είσοδο το πλήθος των νικών κάθε παίκτη 

και επιστρέφει την τελική βαθμολογία του. 

(Μονάδες 4) 
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Τποδείξεις για το ΘΕΜΑ Γ: 

ΤΠ1.Θεωρήστε ότι όλα τα δεδομένα εισόδου είναι έγκυρα. 

ΤΠ2.Θεωρήστε ότι η φράση τερματισμού πρόκειται να δοθεί αφού 

προηγουμένως έχει γίνει η επεξεργασία των στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) 

παικτών. 

ΤΠ3.Σόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο πρέπει να υπάρχουν 

κατάλληλα μηνύματα. 

ΤΠ4.Θεωρήστε ότι ο νικητής του διαγωνισμού είναι μόνο ένας. 

 

ΘΕΜΑ Δ  

ε έναν πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό πληροφορικής έλαβαν μέρος 300 

μαθητές. Οι μαθητές διαγωνίστηκαν σε 40 ερωτήσεις. Ο τρόπος 

βαθμολόγησης τους είναι ο εξής: Οι πρώτες 10 ερωτήσεις λαμβάνουν 1 

πόντο. Οι επόμενες 20 λαμβάνουν 2 πόντους και οι τελευταίες 10 λαμβάνουν 

5 πόντους. Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 1 πόντος. Όσοι 

συγκεντρώσουν περισσότερους από 60 πόντους βραβεύονται. Να γράψετε 

κύριο πρόγραμμα σε ΓΛΩΑ το οποίο: 

 

Δ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.  
           (Μονάδες 2) 

Δ2. Να διαβάζει : 

1.Σο ονοματεπώνυμο κάθε μαθητή που έλαβε μέρος στο διαγωνισμό και να 
το καταχωρίζει στον πίνακα ΟΝΕΠ[300].    
           (Μονάδες 1) 

 

2.Σα αποτελέσματα των απαντήσεων και να τα καταχωρίζει στον πίνακα 

ΑΠ[300, 40]. Κατά την είσοδο των τιμών στον πίνακα να γίνεται έλεγχος ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι καταχωρίζονται μόνο οι τιμές ‘’ όταν είναι σωστή η 

απάντηση ή ‘Λ’ όταν είναι λανθασμένη .               

(Μονάδες 2) 
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Δ3.Να καλεί, για κάθε μαθητή, τη συνάρτηση ΤΝΟΛΟ_ΠΟΝΣΩΝ η οποία 

δέχεται ως είσοδο τον πίνακα των απαντήσεων καθώς και έναν ακέραιο 

αριθμό που δείχνει τον αριθμό του μαθητή. Η συνάρτηση υπολογίζει και 

επιστρέφει τη συνολική βαθμολογία του μαθητή η οποία καταχωρίζεται σε 

αντίστοιχο στοιχείο του πίνακα [300].  

(Μονάδες 2) 

Δ4.Να εμφανίζει,σε φθίνουσα διάταξη ως προς τη συνολική βαθμολογία, με 

τη βοήθεια της μεθόδου ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής τα ονοματεπώνυμα 

των μαθητών που έλαβανμέρος στο διαγωνισμό καθώς και πόσοι από αυτούς 

βραβεύτηκαν.                                                                                               (Mονάδες 2) 

 

Κατά την  ταξινόμηση να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

α)ε περίπτωση ισοβαθμίας τα ονοματεπώνυμα να εμφανίζονται 
αλφαβητικά.  
                                                                                                                            (Mονάδες2) 
 

β)Αν σε κάποιοπέρασμα της μεθόδου δεν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 
μίααντιμετάθεση στονπίνακα,ημέθοδοςπρέπει να σταματάδιότιη ταξινόμηση 
έχει ολοκληρωθεί. 

     (Μονάδες 5) 
 

 
Δ5.Να κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα που περιγράφεται στο  ερώτημα Δ3. 

     (Μονάδες4) 
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ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.   

1. ,   2. ,   3. Λ,  4. Λ,   5. Λ 

 

Α2.Α 

2 -1 4 

1 4 -1 

4 1 6 

3 6 1 

Α3 

α. 

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 

     ΧΘΕΡ[7,Κ] 

    ΘΕΡ[7,Κ] ΘΕΡ[4,Κ] 

    ΘΕΡ[4,Κ] Χ 

ΣΕΛΟ_ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

β. 

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ7 

   ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 7 ΜΕΧΡΙ Κ ΜΕ_ΒΗΜΑ-1 

      ΑΝ ΘΕΡ[Ι-1,7]>ΘΕΡ[Ι,7] ΣΟΣΕ 

        Χ ΘΕΡ[Ι-1,7] 

       ΘΕΡ[Ι-1,7] ΘΕΡ[Ι,7] 

       ΘΕΡ[Ι,7] Χ 

    ΣΕΛΟ_ΑΝ 
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  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Α4. 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 

     Β[Ι] 2*Ι+1 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

 

Β1.  

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15 

ΠΛ[Ι]  0 

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 

ΑΝ Π[Ι,Κ] < 0 ΣΟΣΕ 

     ΠΛ[Ι] ΠΛ[Ι] + 1 

ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 

Β2.  

 

ΔΙΑΒΑΕ key 

ΘΕΗ  0 

Ι  1 

ΟΟ Ι <= 100 ΚΑΙ ΘΕΗ = 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

     ΑΝ K[Ι] = key ΣΟΣΕ 
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ΘΕΗ  Ι 

     ΑΛΛΙΩ 

         Ι Ι + 1 

     ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΝ ΘΕΗ = 0 ΣΟΣΕ 

    ΓΡΑΨΕ 'Σο στοιχείο δε βρέθηκε' 

ΑΛΛΙΩ 

    ΓΡΑΨΕ ΘΕΗ 

ΣΕΛΟ_ΑΝ 

 

ΘΕΜΑ Γ (Ενδεικτική απάντηση) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σουρνουά 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

   ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: Ποσοστό  

ΑΚΕΡΑΙΕ: Μέγιστη_Σελική, υμμετέχοντες, Νίκες_Άνω_Σων_30, Σελική, Νίκες 

    ΧΑΡΑΚΣΗΡΕ: Ονοματεπώνυμο, Νικητής  

 ΑΡΧΗ 

Μέγιστη_Σελική-1  

υμμετέχοντες 0  

Νίκες_Άνω_Σων_300  

ΓΡΑΨΕ' Δώστε ονοματεπώνυμο παίκτη –gameover για τέλος:' 

ΔΙΑΒΑΕ Ονοματεπώνυμο  

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

     ΓΡΑΨΕ 'Δώστε πλήθος νικών παίκτη:'  
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ΔΙΑΒΑΕ Νίκες  

Σελική Τπολογισμός (Νίκες)  

      ΓΡΑΨΕ 'Ο παίκτης', Ονοματεπώνυμο, 'είχε τελική βαθμολογία:', Σελική, 

'πόντους' 

        ΑΝ Σελική >Μέγιστη_Σελική  ΣΟΣΕ  

Μέγιστη_ΣελικήΣελική 

              Νικητής Ονοματεπώνυμο 

     ΣΕΛΟ_ΑΝ 

      υμμετέχοντες υμμετέχοντες + 1 

       ΑΝ Νίκες > 30 ΣΟΣΕ  

              Νίκες_Άνω_Σων_30 Νίκες_Άνω_Σων_30 + 1 

       ΣΕΛΟ_ΑΝ 

 ΓΡΑΨΕ 'Δώστε ονοματεπώνυμο παίκτη –gameover για τέλος: ' 

       ΔΙΑΒΑΕ Ονοματεπώνυμο 

   ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ Ονοματεπώνυμο = 'gameover' 

   ΓΡΑΨΕ 'Ο νικητής είναι ο:', Νικητής 

ΓΡΑΨΕ 'Πλήθος των παικτών που πήραν μέρος στο διαγωνισμό:', 

υμμετέχοντες 

    Ποσοστό (Νίκες_Άνω_Σων_30 / υμμετέχοντες) * 100 

    ΓΡΑΨΕ 'Σο ποσοστό των παικτών που είχαν άνω των 30 νικών είναι:',  

Ποσοστό, '%' 

ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ΤΝΑΡΣΗΗ Τπολογισμός (Χ) :ΑΚΕΡΑΙΑ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

    ΑΚΕΡΑΙΕ:Χ 
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ΑΡΧΗ 

     ΑΝ Χ >= 1 ΚΑΙ Χ <= 10 ΣΟΣΕ  

           Τπολογισμός 4 * Χ 

     ΑΛΛΙΩ_ΑΝ Χ <= 20 ΣΟΣΕ  

           Τπολογισμός (4 * 10) + 6 * (Χ -10) 

     ΑΛΛΙΩ_ΑΝ Χ > 20 ΣΟΣΕ 

           Τπολογισμός (4 * 10) + (6 * 10) + 8 * (Χ -20) 

     ΑΛΛΙΩ 

           Τπολογισμός 0 

        ΣΕΛΟ_ΑΝ 

 ΣΕΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ 

 

Παρατηρήσεις : 

Π1. Σα ονόματα των μεταβλητών είναι ενδεικτικά. 

Π2. Σα σχόλια είναι προαιρετικά και χρησιμοποιήθηκαν για διευκόλυνση του 

αναγνώστη. 

Π3.Σα μηνύματα εισόδου και εξόδου είναι ενδεικτικά. 

Π4. Η χρήση ονόματος της τυπικής παραμέτρου (Χ) διαφορετικού από 

εκείνου της αντίστοιχης πραγματικής της (Νίκες) έγινε για διευκόλυνση του 

αναγνώστη. Είναι δυνατή η χρήση ως τυπικής παραμέτρου της ονομασίας 

Νίκες αρκεί αυτή η μεταβλητή να δηλωθεί στη συνάρτηση. 

Π5. Η άσκηση μπορούσε να λυθεί και με τη χρήση της εντολής επανάληψης 

«ΟΟ», αντί της χρήσης της «ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ». 

 

ΘΕΜΑ Δ (Ενδεικτική απάντηση) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
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! ΕΡΩΣΗΜΑ Δ1 

ΑΚΕΡΑΙΕ: Ι, Τ, [300], ΒΟΗΘ1,ΠΛ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΕ:ΟΝΕΠ[300],ΑΠ[300,40], ΒΟΗΘ2 

   ΛΟΓΙΚΕ:ΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟ,ΣΕΛΟ 

ΑΡΧΗ 

! ΕΡΩΣΗΜΑ Δ2 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ1 ΜΕΧΡΙ 300 

  ΓΡΑΨΕ‘ Δώστε το ονοματεπώνυμο του’, Ι, ‘-ου διαγωνιζόμενου μαθητή’ 

  ΔΙΑΒΑΕ ΟΝΕΠ[Ι] 

  ΓΙΑ Τ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 40  

      ΓΡΑΨΕ‘ Δώστε την απάντηση του’, Ι,’-ου διαγωνιζόμενου στην’, Τ,’-η  

ερώτηση’ 

      ΔΙΑΒΑΕ ΑΠ[Ι.Τ]  

      ΑΝ ΑΠ[Ι,Τ] <> ‘’ ΚΑΙ ΑΠ[Ι,Τ] <> ‘Λ ΣΟΣΕ 

            ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                     ΓΡΑΨΕ‘ Μη έγκυρη τιμή για απάντηση. Προσπαθήστε ξανά’ 

                    ΔΙΑΒΑΕ ΑΠ[Ι,Τ] 

           ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ ΑΠ[Ι,Τ] = ‘’ Ή ΑΠ[Ι,Τ]=‘Λ’ 

       ΣΕΛΟ_ΑΝ 

     ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 ! ΕΡΩΣΗΜΑ Δ3  

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ1 ΜΕΧΡΙ 300  

       [Ι]ΤΝΟΛΟ(ΑΠ, Ι) 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

! ΕΡΩΣΗΜΑ Δ4 
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Ι2 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟΨΕΤΔΗ 

ΟΟ(Ι < = 300) ΚΑΙ(ΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟ= ΨΕΤΔΗ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟΑΛΗΘΗ  

ΓΙΑ Τ ΑΠΟ 300 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 

   ΑΝ [Τ-1] < [Τ] ΣΟΣΕ 

    ΒΟΗΘ1[Τ-1] 

   [Τ-1][Τ] 

    [Τ]ΒΟΗΘ1 

   ΒΟΗΘ2ΟΝΕΠ[Τ-1] 

   ΟΝΕΠ[Τ-1] ΟΝΕΠ[Τ] 

   ΟΝΕΠ[Τ]ΒΟΗΘ2 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟΨΕΤΔΗ 

ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΑΝ([Τ-1] = [Τ]) ΚΑΙ (ΟΝΕΠ[Τ-1] > ΟΝΕΠ[Τ]) ΣΟΣΕ 

   ΒΟΗΘ2ΟΝΕΠ[Τ-1] 

   ΟΝΕΠ[Τ-1]ΟΝΕΠ[Τ] 

   ΟΝΕΠ[Τ]ΒΟΗΘ2 

   ΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟΨΕΤΔΗ 

  ΣΕΛΟ_ΑΝ 

   ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 ΙΙ +1 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1ΜΕΧΡΙ 300 

       ΓΡΑΨΕ ΟΝΕΠ[Ι] 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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ΠΛ0 

Ι1 

ΣΕΛΟΨΕΤΔΗ 

ΟΟ (Ι<=300) ΚΑΙ(ΣΕΛΟ= ΨΕΤΔΗ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

ΑΝ [Ι] > 60 ΣΟΣΕ 

           ΠΛΠΛ+1 

           ΙΙ +1 

ΑΛΛΙΩ 

ΣΕΛΟΑΛΗΘΗ 

ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΓΡΑΨΕ ‘ Βραβεύτηκαν’, ΠΛ, ‘μαθητές’ 

ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

! ΕΡΩΣΗΜΑ Δ5  

ΤΝΑΡΣΗΗ ΤΝΟΛΟ(Α, Χ):ΑΚΕΡΑΙΑ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

ΑΚΕΡΑΙΕ: Χ,Τ, Β 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΕ: Α[300, 40] 

ΑΡΧΗ 

Β0 

ΓΙΑΤ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 40  

ΑΝ Α[Χ, Τ] = ‘’ ΣΟΣΕ 

   ΑΝ Τ <= 10 ΣΟΣΕ  

    Β Β + 1 

  ΑΛΛΙΩ_ΑΝ Τ<= 30 ΣΟΣΕ 

    Β Β+ 2 
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  ΑΛΛΙΩ 

   Β Β + 5 

  ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΑΛΛΙΩ 

  Β Β -1 

ΣΕΛΟ_ΑΝ 

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΤΝΟΛΟ Β 

ΣΕΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ 

Παρατηρήσεις:  

Π1.Σα ονόματα των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν είναι ενδεικτικά 

εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται στην εκφώνηση. 

Π2.Σα εμφανιζόμενα μηνύματα πριν από κάθε εντολή εισόδου είναι 

προαιρετικά. 
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