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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Σηην επγαζία αςηή πποηείνεηαι η σπήζη λογιζμικού παποςζίαζηρ για ηη διδαζκαλία ηυν δομών επανάλητηρ ζηο 

μάθημα Ανάπηςξη Εθαπμογών ζε Ππογπαμμαηιζηικό Πεπιβάλλον. Για ηο ζκοπό αςηό σπηζιμοποιούνηαι 

καηάλληλα παπαδείγμαηα όπυρ: πίνακαρ παπακολούθηζηρ ηιμών, διαγπαμμαηική αναπαπάζηαζη αλγοπίθμος 

και πποζομοίυζη εκηέλεζήρ ηος με ηαςηόσπονη εκηέλεζη ηος αλγοπίθμος ζε τεςδογλώζζα και ειδικά εθέ για ηη 

μεηαηποπή από ηη μία δομή ζηην άλλη με ηαςηόσπονη επιζήμανζη ηυν διαθοπών ηοςρ. 

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Ανάπηςξη Εθαπμογών ζε Ππογπαμμαηιζηικό Πεπιβάλλον, Αλγόπιθμοι, 

Δομέρ Επανάλητηρ 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

ύκθσλα κε ηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία (Levitin, 1999, Σδηκνγηάλλεο & Γεσξγίνπ, 

1999, Γξεγνξηάδνπ θ. ζπλ. 2003), ε δηδαζθαιία ηόζν ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, όζν θαη ηεο 

αιγνξηζκηθήο ζρεδίαζεο απαηηεί έλαλ ελαιιαθηηθό ηξόπν δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ζε ζρέζε κε 

ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ηνπ πίλαθα. 

ην εξγαζηήξην ζα παξνπζηαζζνύλ νη αιγνξηζκηθέο δνκέο επαλάιεςεο κε ηε ρξήζε 

ινγηζκηθνύ παξνπζίαζεο (MS–PowerPoint®). Υξεζηκνπνηώληαο θαηάιιεια παξαδείγκαηα ζα 

αλαδεηρζνύλ νη δηαθνξέο ηνπο, θαζώο θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα επηιεγεί ε θαηάιιειε δνκή 

επαλάιεςεο αλάινγα κε ην πξόβιεκα. 

 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΔΠΠ 

Σν κάζεκα Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ (ΑΔΠΠ) δηδάζθεηαη 

γηα έθηε ζπλερή ρξνληά. Τπνζηεξίδεηαη από δηδαθηηθό παθέην ηξηώλ βηβιίσλ, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ βηβιίν καζεηή, ηεηξάδην καζεηή θαη βηβιίν θαζεγεηή. ύκθσλα κε ηε 

ζπγγξαθηθή νκάδα (Βαθάιε θ. ζπλ. 2004), ην κάζεκα δελ έρεη ζαλ ζηόρν ηε δηδαρή θαη ηελ 

εθκάζεζε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο, νύηε ηελ θαιιηέξγεηα 

πξνγξακκαηηζηηθώλ δεμηνηήησλ από ηε κεξηά ησλ καζεηώλ. 

Σν κάζεκα ραξαθηεξίδεηαη εξγαζηεξηαθό θαη παξόια απηά, δελ παξέρεηαη θαηάιιειν θαη 

εγθεθξηκέλν από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό. Έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε έδεημε όηη πνζνζηό 43% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα ΑΔΠΠ, 

παξά ηελ έιιεηςε εγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνύ, ρξεζηκνπνηνύλ ηα εξγαζηήξηα γηα ηελ εξγαζηεξηαθή 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. Σν αξλεηηθό είλαη όηη πνζνζηό 57%, δειαδή πεξηζζόηεξνη από ηνπο 

κηζνύο θαζεγεηέο, δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηα εξγαζηήξηα κε απνηέιεζκα λα δηδάζθνπλ ην κάζεκα 

ζηνλ πίλαθα (Κνίιηαο θ. ζπλ. 2004). 
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ΥΡΗΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

Σν εξγαζηήξην ζα κπνξνύζε λα ππνζηεξίμεη ην κάζεκα: 

 Με ηε ρξήζε θαηάιιεινπ πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηε ζπγγξαθή ησλ 

αιγνξίζκσλ από ςεπδνγιώζζα ή δηάγξακκα ξνήο ζε ΓΛΧΑ θαη ζηε ζπλέρεηα εθηέιεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ. 

 Με ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ παξνπζίαζεο γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο "εθηέιεζεο" ελόο 

αιγνξίζκνπ θαη ηελ παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο. 

 Με ηε ρξήζε δηαδηθηύνπ γηα ηελ αλαδήηεζε πεγώλ ζρεηηθώλ κε ην κάζεκα (ζεσξία, 

αζθήζεηο, online δηαγσλίζκαηα θ.η.ι.). 

 Με ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο ζπδεηήζεσλ κε ζπκκαζεηέο ηνπο ή ππεύζπλνπο 

ΠΛΗ.ΝΔ.Σ. 

 Με ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηηθώλ πόξσλ, όπνπ νη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ 

ρξήζηκεο γηα ην κάζεκα έλλνηεο όπσο πιηθό, θώδηθαο ASCII θ.η.ι. 

 Με ηε ρξήζε γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ, όπνπ νη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ 

έλλνηεο όπσο αληηθεηκελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκόο, νπηηθόο πξνγξακκαηηζκόο, 

πεξηνξηζκνί γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ θ.η.ι. 

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

ηελ παξνύζα εξγαζία πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ παξάδνζε ησλ 

αιγνξηζκηθώλ δνκώλ επαλάιεςεο ζε ηξεηο δηδαθηηθέο ώξεο. 

Η πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη είλαη: 

1η διδακηική ώπα: 

 Παξνπζίαζε ηεο αλαγθαηόηεηαο ρξήζεο ησλ δνκώλ επαλάιεςεο. 

 Η πεξίπησζε ηεο δνκήο Για. 

 Παξνπζίαζε ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο δνκήο Για. 

 
2η διδακηική ώπα: 

 Παξνπζίαζε ηεο κεηαηξνπήο ηεο δνκήο Για ζηε δνκή Όσο. 

 Παξνπζίαζε ηεο δηαγξακκαηηθήο εθηέιεζεο ηεο δνκήο Όσο θαη ηεο δνκήο Για. 

 Παξνπζίαζε ηεο αλαγθαηόηεηαο ρξήζεο ηεο δνκήο Όσο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ε δνκή Για. 
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3η διδακηική ώπα: 

 Παξνπζίαζε ηεο επαλαιεπηηθήο δνκήο Απσή_επανάλητηρ. 

 Παξνπζίαζε ηεο κεηαηξνπήο ηεο δνκήο Όσο ζηε δνκή Απσή_επανάλητηρ. 

 Παξνπζίαζε ησλ θξηηεξίσλ κε ηα νπνία επηιέγεηαη ε θαηάιιειε δνκή επαλάιεςεο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Η εθκάζεζε βαζηθώλ αξρώλ πξνγξακκαηηζκνύ θαη βαζηθώλ δνκώλ κηαο γιώζζαο είλαη κηα 

επίπνλε δηαδηθαζία θαη ηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα κε ηελ ύπαξμε θαη ηελ αλάγθε 

ρξήζεο ζπληαθηώλ θαη κεηαθξαζηώλ δεκηνπξγνύλ εκπόδηα ζηελ αλάπηπμε ηεο αιγνξηζκηθήο 

ζθέςεο ησλ καζεηώλ. Αλ θαη ν αιγόξηζκνο δελ εθηειείηαη, ε θαηαζθεπή ηνπ ζηνρεύεη ζηε 

κεηαθνξά ηνπ ζε πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ. Δπεηδή όκσο, ηα πξνγξακκαηηζηηθά 

πεξηβάιινληα δελ δηαζέηνπλ δπλαηόηεηεο νπηηθνπνίεζεο ηεο εθηέιεζεο ελόο αιγνξίζκνπ, 

πξνηείλεηαη ε ρξήζε ινγηζκηθνύ παξνπζίαζεο πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζε απηή ηελ 

θαηεύζπλζε. Σν ινγηζκηθό νπηηθνπνίεζεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα αληηθαζηζηά ην 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ, αθνύ δελ εθηειεί θάπνηνλ αιγόξηζκν, παξά κόλν "παξνπζηάδεη" 

ηελ εθηέιεζή ηνπ γηα πξνθαζνξηζκέλα δεδνκέλα εηζόδνπ. 

Σα νθέιε από ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ παξνπζίαζεο είλαη πνιππνίθηια. Ο δηδάζθσλ έρεη 

εηνηκάζεη ήδε ην πιηθό πνπ παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε θαη δελ θάλεη ρξήζε ηνπ πίλαθα. Έηζη, 

εμνηθνλνκεί ρξόλν θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο. Σαπηόρξνλα, απνθηά ηελ επθαηξία λα 

"εληζρύζεη" κε νπηηθό πιηθό ηνλ πξνθνξηθό ηνπ ιόγν, αθνύ ην ζέκα αλαιύεηαη κε εηθόλεο, 

θσηνγξαθίεο, ήρν, βίληεν θ.ιπ. Σν κάζεκα παξνπζηάδεηαη ηκεκαηηθά, κε απνηέιεζκα νη 

εθπαηδεπόκελνη όρη κόλν λα κελ απνζαξξύλνληαη, αιιά λα δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. 

Οη παξνπζηάζεηο δηεπθνιύλνπλ ηόζν ηνλ εθπαηδεπηή όζν θαη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Αλάκεζα 

ζε άιια, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηώλ, βνεζνύλ ζηελ απνζαθήληζε ελλνηώλ θαη 

δηαδηθαζηώλ, ελεξγνπνηνύλ θαη δηαηεξνύλ ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνύ, ζπληεινύλ ζηελ θαιύηεξε 

αθνκνίσζε ησλ κελπκάησλ. Αλ δερζνύκε, κάιηζηα, όηη ε εηθόλα είλαη πην ηζρπξή από ην ιόγν 

γηαηί εληππώλεηαη θαιύηεξα ζηε κλήκε θαη "αμίδεη όζν ρίιηεο ιέμεηο", ηόηε ε ελζσκάησζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ, ζηελ παηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζε κεγάιν βαζκό. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σν κάζεκα ΑΔΠΠ, έρεη μεπεξάζεη ην εκβξπαθό ζηάδην, αθνύ δηδάζθεηαη ήδε έμη ρξόληα. Έρεη 

πεηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ, αθνύ νη θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίσλ θαη ΑΣΔΙ, αμηνπνηνύλ ηηο γλώζεηο 

πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζην κάζεκα γηα λα εθπαηδεύζνπλ ηνπο θνηηεηέο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, αιιά 

θαη νη απόθνηηνη αλαγλσξίδνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ γλώζεσλ πνπ απέθηεζαλ. 
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Χζηόζν, ην κάζεκα πξέπεη λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ κε ηελ αλαλέσζε ηνπ δηδαθηηθνύ παθέηνπ, 

όπνπ γηα παξάδεηγκα ην ηεηξάδην ηνπ καζεηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θύιια εξγαζίαο γηα λα 

δηεπθνιύλεη ην έξγν ηνπ θαζεγεηή θαη ηε κειέηε ηνπ καζεηή. Δπηπιένλ, είλαη αλαγθαία ε ύπαξμε 

ελόο εγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνύ ην νπνίν λα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα "εθηέιεζεο" ησλ 

αιγνξίζκσλ ζε πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ, ώζηε ην κάζεκα λα παξακείλεη εξγαζηεξηαθό θαη 

λα εληζρπζεί ε δηδαζθαιία ησλ αιγνξίζκσλ κε εξγαζηεξηαθά παξαδείγκαηα (Γνπθάθεο θ. ζπλ. 

2004). 

Σέινο, ε εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία κπνξεί θαη πξέπεη λα εληζρπζεί από θαηάιιειεο 

παξνπζηάζεηο νη νπνίεο ζα θσηίδνπλ επαίζζεηεο πηπρέο ηνπ καζήκαηνο. Με απηό ηνλ ηξόπν θαη ην 

έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ βειηηώλεηαη θαη ν καζεηήο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κάζεζήο 

ηνπ θαη ην εξγαζηήξην ρξεζηκνπνηείηαη απνδνηηθά θαη ν πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο πνπ έρεη δνζεί ζην 

κάζεκα αμηνπνηείηαη βέιηηζηα. 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙ ΓΟΜΔ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1 

ε έλα παλειιήλην πξσηάζιεκα ζρνιηθώλ αγώλσλ, ζηελ ηειηθή θάζε ηεο δηνξγάλσζεο, γηα 

λα πξνθξηζεί έλαο καζεηήο–αζιεηήο ζηνλ ηειηθό ησλ 100 κέηξσλ πξέπεη λα έρεη επίδνζε θάησ 

ηνπ 11.4. Έλα ζρνιείν ζπκκεηέρεη κε δύν αζιεηέο. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο ζα 

δηαβάδεη ηηο επηδόζεηο ησλ δπν αζιεηώλ θαη ζα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππώλεη ην κέζν όξν ησλ 

επηδόζεώλ ηνπο θαη πόζνη πξνθξίζεθαλ ζηνλ ηειηθό. 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2 

ε έλα παλειιήλην πξσηάζιεκα ζρνιηθώλ αγώλσλ, ζηελ ηειηθή θάζε ηεο δηνξγάλσζεο, γηα 

λα πξνθξηζεί έλαο καζεηήο–αζιεηήο ζηνλ ηειηθό ησλ 100 κέηξσλ πξέπεη λα έρεη επίδνζε θάησ 

ηνπ 11.4. Έλα ζρνιείν ζπκκεηέρεη κε ηξεηο αζιεηέο. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο ζα 

δηαβάδεη ηηο επηδόζεηο ησλ ηξηώλ αζιεηώλ θαη ζα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππώλεη ην κέζν όξν ησλ 

επηδόζεώλ ηνπο θαη πόζνη πξνθξίζεθαλ ζηνλ ηειηθό. 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3 

ε έλα παλειιήλην πξσηάζιεκα ζρνιηθώλ αγώλσλ, ζηελ ηειηθή θάζε ηεο δηνξγάλσζεο, γηα 

λα πξνθξηζεί έλαο καζεηήο–αζιεηήο ζηνλ ηειηθό ησλ 100 κέηξσλ πξέπεη λα έρεη επίδνζε θάησ 

ηνπ 11.4. Έλα ζρνιείν ζπκκεηέρεη κε 23 αζιεηέο. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο ζα δηαβάδεη 

ηηο επηδόζεηο ησλ 23 αζιεηώλ θαη ζα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππώλεη ην κέζν όξν ησλ επηδόζεώλ 

ηνπο θαη πόζνη πξνθξίζεθαλ ζηνλ ηειηθό. 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4 

Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο ζα δηαβάδεη ηηο επηδόζεηο 23 αζιεηώλ θαη ζα εθηππώλεη ην 

πιήζνο ησλ επηδόζεσλ πνπ είλαη κηθξόηεξεο από 11.4. Ο αιγόξηζκνο λα πινπνηεζεί κε ηε δνκή 

Όσο … επανάλαβε. Να αλαπηύμεηε ηνλ αιγόξηζκν κε ηε ρξήζε ςεπδνγιώζζαο θαη δηαγξάκκαηνο 

ξνήο. 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5 

Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο ζα δηαβάδεη επηδόζεηο αζιεηώλ θαη ζα ηεξκαηίδεη όηαλ 

δηαβαζζνύλ 23 επηδόζεηο πνπ είλαη κηθξόηεξεο από 11.4. 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6 

Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο ζα δηαβάδεη επηδόζεηο αζιεηώλ θαη ζα ηεξκαηίδεη όηαλ 

δηαβαζζνύλ 23 επηδόζεηο πνπ λα κελ είλαη κηθξόηεξεο από 11.4. 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 7 

Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο ζα δεηά από ην ρξήζηε λα καληέςεη ην ζπλδπαζκό ελόο 

ρξεκαηνθηβσηίνπ. Ο αιγόξηζκνο ζα δέρεηαη αξηζκνύο κέρξη λα εηζαρζεί ν ζσζηόο ζπλδπαζκόο. 

Έμνδνο ηνπ αιγνξίζκνπ λα είλαη νη πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ κέρξη λα βξεζεί ν ζσζηόο θσδηθόο. 

Να αλαπηύμεηε ηνλ αιγόξηζκν κε ηε ρξήζε ςεπδνγιώζζαο θαη δηαγξάκκαηνο ξνήο. 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 8 

Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν νπνίνο ζα ππνινγίδεη ηα παξαθάησ αζξνίζκαηα: 

α. 
2 2 2 2 2 2

S 5 10 15 20 ... 95 100        
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β. 
2 2 2 2

S 5 10 15 20 ...      κέρξη ην άζξνηζκα λα μεπεξάζεη ην 1004 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

1. Πώο επηιέγνπκε ηελ θαηάιιειε δνκή επαλάιεςεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο, ζην νπνίν 

απαηηείηαη ρξήζε επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο; 

 

2. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ηεο δνκήο επαλάιεςεο Για από ηηο άιιεο δύν δνκέο επαλάιεςεο; 

 

3. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ησλ εληνιώλ Όσο … επανάλαβε θαη Απσή_επανάλητηρ … 

Μέσπιρ_ότος; 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Α. Να σαπακτηπίσετε με συστό () ή λάθορ (Λ) τιρ παπακάτυ πποτάσειρ: 

 

    Λ    4. Ο βξόρνο ηεο εληνιήο Απσή_επανάλητηρ … Μέσπιρ_ότος εθηειείηαη ηνπιάρηζηνλ 

κία θνξά. 

 

    Λ    5. Ο βξόρνο ηεο εληνιήο Για … από … μέσπι εθηειείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά. 

 

    Λ    6. Η εληνιή Όσο ... επανάλαβε ρξεζηκνπνηείηαη κόλν όηαλ είλαη γλσζηό ην πιήζνο ησλ 

επαλαιήςεσλ. 

 

    Λ    7. Η εληνιή Όσο ... επανάλαβε ηεξκαηίδεηαη όηαλ ε ζπλζήθε γίλεη ςεπδήο. 

 

    Λ    8. Κάζε εληνιή Για … από … μέσπι κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζηελ εληνιή Όσο ... 

επανάλαβε. 

 

    Λ    9. Κάζε εληνιή Όσο ... επανάλαβε κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζηελ εληνιή Για … από … 

μέσπι. 

 

    Λ    10. Κάζε εληνιή Όσο ... επανάλαβε κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε Απσή_επανάλητηρ … 

Μέσπιρ_ότος. 

 

    Λ    11. ηελ εληνιή Όσο ... επανάλαβε νη κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλζήθε 

πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη ηηκή πξηλ εθηειεζηεί ε επαλαιεπηηθή εληνιή. 

 

    Λ    12. Κάζε επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηελ επαλαιεπηηθή εληνιή 

Όσο ... επανάλαβε. 

 

Β. Να επιλέξετε όσα θευπείτε απαπαίτητα μεταξύ τυν πποτεινόμενυν: 

 

13. Οη εληνιέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ επαλαιεπηηθή εληνιή Απσή_επανάλητηρ ... 

Μέσπιρ_ότος: 
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α. εθηεινύληαη κέρξη ε ζπλζήθε λα γίλεη αιεζήο 

β. εθηεινύληαη κέρξη ε ζπλζήθε λα γίλεη ςεπδήο 

γ. κπνξεί λα κελ εθηειεζηνύλ 

δ. ζα εθηειεζηνύλ νπσζδήπνηε κηα θνξά 

 

14. Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ. 

α  –3 

Για i από –2 μέσπι –4 με_βήμα –1 

 α  α + i ^ 2 

Σέλορ_επανάλητηρ 

Δκτύπυσε α 

Πνηα από ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκνπ ηππώλνπλ ην ίδην απνηέιεζκα όηαλ 

εθηειεζηνύλ; 

 

α.  α  -3 

i  -2 

Όσο i  -4 
επανάλαβε 

α  α + i ^ 2 

i  i –1  
Τέλος_επανάληυης 

Δθηύπσζε α 

β. α  -3 

i  -2 

Όσο i  -4 επανάλαβε 

α  α + i ^ 2 

i  i –1  
Τέλος_επανάληυης 

Δθηύπσζε α 

 

γ.  α  -3 

i  -2 
Αρτή_επανάληυης 

α  α + i ^ 2 

i  i –1 
Μέτρις_ότοσ i > -4  

Δθηύπσζε α 

δ. α  -3 

i  -2 
Αρτή_επανάληυης 

α  α + i ^ 2 

i  i –1 
Μέτρις_ότοσ i < -4  

Δθηύπσζε α 
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