
Καηηγξοίεπ Ποξβλημάηωμ αμάλξγα με ηη δρμαηόηηηα επίλρζήπ ηξρπ 

Επιλύζιμα είκαη εθείκα ηα πνμβιήμαηα γηα ηα μπμία ε ιύζε έπεη 

βνεζεί θαη έπεη δηαηοπςζεί. 

Μη επιλύζιμα παναθηενίδμκηαη εθείκα ηα πνμβιήμαηα γηα ηα 

μπμία έπεη απμδεηπηεί, όηη δεκ επηδέπμκηαη ιύζε. 

Αμξικηά μκμμάδμκηαη ηα πνμβιήμαηα γηα ηα μπμία ε ιύζε ημοξ 

δεκ έπεη αθόμα βνεζεί, εκώ ηαοηόπνμκα δεκ έπεη απμδεηπηεί, όηη 

δεκ επηδέπμκηαη ιύζε. 

 

 

Αλγόοιθμξπ είκαη μηα πεπεναζμέκε ζεηνά εκενγεηώκ, αοζηενά θαζμνηζμέκςκ θαη 

εθηειέζημςκ ζε πεπεναζμέκμ πνόκμ, πμο ζημπεύμοκ ζηεκ επίιοζε εκόξ 

πνμβιήμαημξ 

Χαοακηηοιζηικά αλγξοίθμξρ  

Καθξοιζηικόηηηα : Κάζε εκημιή εκόξ αιγμνίζμμο πνεηάδεηαη κα θαζμνίδεηαη 

πςνίξ θαμία αμθηβμιία γηα ημκ ηνόπμ εθηέιεζήξ ηεξ. 

Πεοαηόηηηα : Κάζε αιγόνηζμμξ πνέπεη κα ηειεηώκεη μεηά από πεπεναζμέκα 

βήμαηα εθηέιεζεξ ηςκ εκημιώκ ημο. 

Απξηελεζμαηικόηηηα : Κάζε εκημιή εκόξ αιγμνίζμμο πνεηάδεηαη κα είκαη 

δηαηοπςμέκε απιά θαη θαηακμεηά, ώζηε κα μπμνεί κα εθηειεζηεί επαθνηβώξ θαη 

ζε πεπεναζμέκμ πνόκμ 

Είζξδξπ : Κάζε αιγόνηζμμξ πνεηάδεηαη κα δέπεηαη έκα ζύκμιμ μεηαβιεηώκ 

εηζόδμο (πμο μπμνεί κα είκαη θαη ημ θεκό ζύκμιμ), μη μπμίεξ απμηειμύκ ηα 

δεδμμέκα ημο αιγμνίζμμο 

Ένξδξπ : Κάζε αιγόνηζμμξ πνεηάδεηαη κα δεμημονγεί θάπμημ απμηέιεζμα. 

Σει 56 

Σε ζπέζε με ηηξ ζομβμιηθέξ γιώζζεξ ζηηξ γιώζζεξ ορειμύ επηπέδμο, ζηηξ 

γιώζζεξ ορειμύ επηπέδμο : 

 είκαη θοζηθόηενμξ θαη πημ ακζνώπηκμξ μ ηνόπμξ έθθναζεξ ηςκ 

      πνμβιεμάηςκ. 

 οπάνπεη δοκαηόηεηα μεηαθμνάξ, «μεηαθενζημόηεηα» δειαδή, 

          εθηέιεζεξ ηςκ πνμγναμμάηςκ ζε μπμημδήπμηε οπμιμγηζηή. 

 είκαη εύθμιε ε εθμάζεζε, ε δηόνζςζε ηςκ ιαζώκ θαη ε ζοκηήνεζε ηςκ 

πνμγναμμάηςκ. 
 



Σει 83 

Πιενμθμνηαθό ζύζηεμα (Π.Σ.) μκμμάδεηαη έκα ζύκμιμ αιιειμζοζπεηηδόμεκςκ 

θαη αιιειεπηδνώκηςκ μκημηήηςκ πμο ζοιιέγμοκ, επελενγάδμκηαη, απμζεθεύμοκ, 

ακαθημύκ θαη δηακέμμοκ πιενμθμνίεξ γηα ηεκ οπμζηήνηλε ηςκ απμθάζεςκ θαη 

ειέγπμο ζε μηα επηπείνεζε ή ζε έκακ μνγακηζμό. 
 

Σει 84 

 

Βάζε Δεδμμέκςκ (Β.Δ.) είκαη μία μνγακςμέκε ζοιιμγή από ζοζπεηηδόμεκα 

δεδμμέκα, επελενγαζμέκα θαη απμζεθεομέκα με ηέημημ ηνόπμ, ώζηε κα μπμνμύκ 

κα πνεζημμπμημύκηαη ζε όιεξ ηηξ εθανμμγέξ εκόξ μνγακηζμμύ ή μηαξ επηπείνεζεξ. 

Δίνεται ο διπλανόσ αλγόρικμοσ. Να παρουςιαςτεί ο πίνακασ τιμϊν των μεταβλθτϊν και οι 

τιμζσ που κα εμφανιςτοφν 

Αλγόρικμοσ Πίνακασ_Τιμϊν 

Χ  3 

Υ  Χ^2-1 

Ζ  2*Χ + Υ – 1 

Αν Χ>Υ τότε 

   Υ  Ζ mod X 

   Z  X^2 

Αλλιϊσ 

   Χ  Ζmod Υ 

   Ζ  Υ^2 

Τζλοσ_αν 

Εμφάνιςε Χ, Υ, Ζ  

Τζλοσ Πίνακασ_Τιμϊν 

 

Αλγόρικμοσ Πίνακασ_Τιμϊν 

Χ 3 

Υ  Χ^3-1 

Ζ  2*Χ + Υ – 1 

Αν Υ > Α_Τ(2*Χ – Ζ) τότε 

     Υ  Ζ div X 

     Z  X^2 

Τζλοσ_αν 

Χ  Χ – 1 

Εμφάνιςε Χ, Υ, Ζ 

Τζλοσ Πίνακασ_Τιμϊν 

 

 

 

Στο εργοςτάςιο ΨΖΧ ςυνζβει εργατικό ατφχθμα με αποτζλεςμα τον ςοβαρό τραυματιςμό 

ενόσ εργάτθ. Οι ςυνάδελφοι του αποφάςιςαν να πραγματοποιιςουν ζρανο για τα ζξοδα 

νοςθλείασ του. Αποφάςιςαν ο κακζνασ να προςφζρει ανάλογα με τισ αποδοχζσ του ωσ εξισ 

: 



 
Να αναπτφξετε αλγόρικμο που 

Α) Για κάκε ζναν από τουσ 50 εργαηόμενουσ του εργοςταςίου  κα διαβάηει το όνομα και 

τον μιςκό του,  

Β) κα υπολογίηει και κα εκτυπϊνει  το όνομά του, τθ δωρεά, κακϊσ και τον μιςκό που 

τελικά κα ειςπράξει τον τρζχοντα μινα. 

Γ) Θα υπολογίηει και κα εμφανίηει το μζςο όρο των τελικϊν μιςκϊν που κα πάρουν οι 

εργαηόμενοι 

 

Ο δείκτθσ Μάηασ του ανκρϊπινου Σϊματοσ (ΔΜΣ) υπολογίηεται από το βάροσ (Β) ςε χλγ. και 
το φψοσ (Υ) ςε μζτρα με τον τφπο : ΔΜΣ = Β/Υ2 
Ο πιο πάνω τφποσ ιςχφει για άτομα άνω των 18 ετϊν. Το άτομο ανάλογα με τθν τιμι του 
ΔΜΣ χαρακτθρίηεται ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

 
Να γράψετε αλγόρικμο ο οποίοσ : 
Για κάκε ζναν από 20 άτομα 
α) κα διαβάηει τθν θλικία, το βάροσ και το φψοσ του ατόμου 
β) εάν θ θλικία είναι μεγαλφτερθ των 18 ετϊν, τότε 
 1. κα υπολογίηει το ΔΜΣ 
 2. κα ελζγχει τθν τιμι του ΔΜΣ από τον παραπάνω πίνακα και κα εμφανίηει τον  

    αντίςτοιχο χαρακτθριςμό. 
γ) εάν θ θλικία είναι μικρότερθ ι ίςθ των 18 ετϊν, τότε να εμφανίηει το μινυμα «Δεν ιςχφει 
ο ΔΜΣ» 
δ) κα υπολογίηει και κα εμφανίηει τον μζςο όρο θλικίασ των ατόμων τα οποία ζδωςαν τα 
ςτοιχεία τουσ για τον υπολογιςμό του ΔΜΣ.  

 

 


