
 Άσκηση 1. Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τι θα εμφανιστεί τελικά αν εισαχθούν οι τιμές: 2, 10,5

Αλγόριθμος Πίνακας_Τιμών
  Διάβασε x, y
  x ← Α_Τ (x – y)
  y ← Α_Τ (x – y)
  Αν y mod x <= 3 τότε
     Διάβασε x
     y ← y + x div 2
  Αλλιώς
     x ← x – y div 5
     Διάβασε y
  Τέλος_αν
  Εμφάνισε x, y
Τέλος Πίνακας_Τιμών

Στις ασκήσεις που μας ζητείται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενός αλγορίθμου καλούμαστε να 
εκτελέσουμε βήμα-βήμα τον αλγόριθμο και να παρουσιάσουμε τις τιμές εξόδου, το αποτέλεσμα δηλαδή 
των εντολών Εκτύπωσε, Εμφάνισε και Αποτελέσματα. Καλό είναι στην λύση τέτοιων ασκήσεων να 
παρουσιάζουμε και τον πίνακα με τις εναλλαγές των τιμών των μεταβλητών ώστε σε περίπτωση λάθους 
υπολογισμού σε μια πράξη να μπορεί ο διορθωτής να εντοπίζει τις σωστές και τις λάθος ενέργειες. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι στις τελευταίες απολυτήριες εξετάσεις στα βαθμολογικά κέντρα δόθηκε 
οδηγία ώστε να μελετηθεί και ο πίνακας τιμών (αν υπήρχε) στη λύση των μαθητών.
Είναι γεγονός ότι στο διδακτικό πακέτο (στο τετράδιο μαθητή ουσιαστικά) δεν παρουσιάζεται κάτι 
τέτοιο ώστε να είναι καθορίζεται χωρίς αμφιβολία ο τρόπος σχηματισμού του. Στη συνέχεια 
προτείνεται μια μεθοδολογία, ως εξής:
Σχεδιάζουμε τόσες στήλες όσες και οι μεταβλητές του πίνακα. Η πρώτη στήλη χρησιμοποιείται για 
την παρουσίαση των συνθηκών των δομών επιλογής (αν υπάρχουν) και της αποτίμηση της τιμής τους 
(Αληθής - Ψευδής) . Επίσης στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται στοιχεία για την επανάληψη (αν 
υπάρχει) π.χ. ο αύξων αριθμός της επανάληψης στην εξέλιξη της εκτέλεσης του αλγορίθμου. 
Αλλάζουμε γραμμή όταν υπάρχει ήδη τιμή στην τρέχουσα γραμμή ή έχει επισημανθεί κάτι στην πρώτη 
στήλη. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται οι τιμές, θα γράφουμε μόνο τις νέες τιμές. Ο πίνακας 
τιμών του παραπάνω αλγορίθμου περιγράφεται βήμα - βήμα και στη συνέχεια παρουσιάζεται 
ολοκληρωμένος.

Ανάλυση δημιουργίας του πίνακα τιμών

Η εκτέλεση του αλγορίθμου ξεκινά με την εκχώρηση των τιμών στις μεταβλητές χ,y. Οι τιμές θα παρουσιαστούν στην πρώτη γραμμή του 

πίνακα τιμών. 

Στη συνέχεια εκτελείται η εντολή εκχώρησης τιμής, που τροποποιεί την τιμή της μεταβλητής x(θα γίνει 8) η οποία και καταγράφεται στην 

δεύτερη γραμμή του πίνακα.

Στη συνέχεια εκτελείται η εντολή εκχώρησης τιμής, που τροποποιεί την τιμή της μεταβλητής y(θα γίνει 2) η οποία και καταγράφεται στην 

δεύτερη γραμμή του πίνακα.

Στη συνέχεια εξετάζεται η συνθήκη y mod x <= 3 , όπου με τιμές 2 και 8 βγάζει αποτέλεσμα 2 <= 3. άρα 

ΑΛΗΘΕΣ. Αποτέλεσμα αυτού είναι να διαβάσει το χ με την τιμή 5 και το y να γίνει 4, τιμες που 

καταγράφονται στην επόμενη γραμμή του πίνακα. 

Τελικά εκτυπώνονται το 5 και το 4

 x y

 Αρχικοποίηση 2 10

 8 2

2 mod 8 <= 3, ισχύει 5 4

Θα εμφανιστεί 5, 4

http://users.sch.gr/ptsiotakis/old/aepp/aepp_method_23.htm#


Άσκηση 2. Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τι θα εμφανιστεί τελικά αν εισαχθούν οι τιμές i. 10, 3 , ii. 3, 7 και iii. 4, 4

Αλγόριθμος Πίνακας_Τιμών
  Διάβασε κ, λ
  Αν κ > λ τότε
     ζ ← Α_Τ (λ – κ)
     t ← ζ
     ζ ← κ
     κ ← t
  Αλλιώς_αν κ < λ τότε
     ζ ← κ mod 3
     λ ← Α_M ( Τ_Ρ(κ) )
     κ ← (-1) * κ * ζ
  Αλλιώς
     κ ← κ + 2
     λ ← λ – 2
     ζ ← κ + λ – 10
  Τέλος_αν
  Εμφάνισε κ, λ
Τέλος Πίνακας_Τιμών

Άσκηση 3. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει έναν αριθμό να εκτυπώνει σχετικά με το αν είναι θετικός διψήφιος ή όχι. Αν είναι να 

εκτυπώνει το κατάλληλο από τα επόμενο μηνύματα: «και τα δυο ψηφία είναι άρτιοι», «και τα δυο ψηφία είναι περιττοί», «το πρώτο ψηφίο είναι 

άρτιος και το δεύτερο περιττός» και «το πρώτο ψηφίο είναι περιττός και το δεύτερο άρτιος»  (υπόδειξη: θα χρησιμοποιήσετε MOD kai DIV)

 Άσκηση 4. Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο του Υπουργείου Οικονομικών οι μεγαλοοφειλέτες μπορούν να προσέλθουν στις κατά τόπους εφορίες 

και να προβούν σε διακανονισμό για την πληρωμή των οφειλών τους. Έτσι, αν κάποιος χρωστά περισσότερα από 500.000 € θα έχει έκπτωση 20%, 

ενώ διαφορετικά θα έχει έκπτωση 30%. Αν κάποιος πληρώσει μετρητοίς τότε θα έχει επιπλέον έκπτωση 5% επί του ποσού της οφειλής. Να 

αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το όνομα του οφειλέτη, το ποσό της οφειλής του καθώς και το πλήθος των δόσεων που θα εξοφλήσει 

(δόσεις = 1 σημαίνει πληρωμή μετρητοίς) και θα εκτυπώνει το ποσό κάθε δόσης στην εφορία.

Άσκηση 5. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τις τιμές αληθής - ψευδής

  α   β   γ   (α mod 2 = 0) ή (β <= 3) 
  (α <= β) και (β >= γ)   όχι (α > β) ή (γ >=2) 

  (γ >= α) και (β div 2 = 1) 

  2  -1   0     

 -3   1  -4     



 Άσκηση 5. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος. Ποιός είναι ο πίνακας τιμών;

Αλγόριθμος Πίνακας_Τιμών1
  Χ ← 2
  Υ ← Χ ^ 2 - 1
  Ζ ← 2 * Χ + Υ - 1
  Αν (Χ > Υ) τότε
    Υ ← Ζ mod X
    Z ← X ^ 2
  Αλλιώς
    X ← Ζ mod Y
    Z ← Y ^ 2 
  Τέλος_Αν
  Εκτύπωσε X, Y, Z
Τέλος Πίνακας_Τιμών1

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για τον πίνακα τιμών τοποθετούμε σε μια στήλη όλες τις μεταβλητές του αλγορίθμου και εκτελούμε σειριακά τις εντολές και τροποποιούμε την αντίστοιχη μεταβλητή

  Χ :  

  Υ :

  Z :

Άσκηση 6. Να σχηματίσετε το διάγραμμα ροής του παρακάτω αλγορίθμου

Αλγόριθμος Διάγραμμα_Ροής2
  Διάβασε τιμή
  Αν (τιμή <= 0) τότε
    α_τ ← (-1) * τιμή
  Αλλιώς
    α_τ  τιμή←
  Τέλος_Αν
  Εκτύπωσε α_τ
Τέλος Διάγραμμα_Ροής2

Άσκηση 7. Μια ιδιωτική εταιρεία αποφάσισε να εφαρμόσει ενιαία πολιτική στη μισθοδοσία του προσωπικού της. Έτσι, ο βασικός μισθός είναι 1200 

€. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ υπάρχει επίδομα 20% ενώ αν κάποιος διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο τότε το επίδομα σπουδών γίνεται 29%. 

Επιπρόσθετα, κάθε υπάλληλος λαμβάνει χρονοεπίδομα 15% επί του βασικού μισθού αν βρίσκεται μέχρι και 5 χρόνια στην εταιρεία, 25% αν 

βρίσκεται μέχρι και 15 χρόνια ενώ 35% αν εργάζεται περισσότερα από 15 χρόνια στην εταιρεία. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει το 

όνομα του μισθωτού, το επίπεδο σπουδών (1. βασική εκπαίδευση, 2. ΑΕΙ/ΤΕΙ και 3. Μεταπτυχιακές σπουδές) καθώς και τα έτη υπηρεσίας και στη 

συνέχεια να υπολογίζει και να εκτυπώνει τις μηνιαίες αποδοχές του

Όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το διαδικτυακό υλικό του Τσιωτάκη Παναγιώτη http://users.sch.gr/ptsiotakis

http://users.sch.gr/ptsiotakis

