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Επαλάιεςε Πιεξνθνξηθήο Γ’ Γπκλαζίνπ

Επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηνλ ππνινγηζηή
Τη έρνπκε: Έλα πξόβιεκα
Τη ζέινπκε λα θάλνπκε: Να ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ππνινγηζηή γηα λα ιύζνπκε ην πξόβιεκα.

Οξηζκόο πξνβιήκαηνο: Κάζε δήηεκα πνπ ηίζεηαη πξνο επίιπζε, θάζε θαηάζηαζε πνπ καο
απαζρνιεί θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί.
Γηα παξάδεηγκα πξόβιεκα κπνξεί λα είλαη: ν ππνινγηζκόο ηεο ππνηείλνπζαο ελόο νξζνγσλίνπ
ηξηγώλνπ, ε λίθε ζε κηα παξηίδα ζθάθη θ.ά.
Ζ ιύζε ελόο πξνβιήκαηνο (απηό νλνκάδεηαη θαη δεηνύκελν), απαηηεί από εκάο δπν βαζηθέο ελέξγεηεο:
1. Να θαηαλνήζνπκε ην πξόβιεκα
2. Να θαηαγξάςνπκε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο.
Γηα παξάδεηγκα γηα λα ληθήζνπκε ζην ζθάθη ζα πξέπεη πξώηα λα γλσξίδνπκε ηνπο θαλόλεο ηνπ
παηρληδηνύ (θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο) θαη επίζεο λα μέξνπκε ηηο ηξέρνπζεο ζέζεηο πνπ έρνπλ ηα
πηόληα ηόζν ηα δηθά καο όζν θαη ηνπ αληηπάινπ (θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ).
Αθνύ ινηπόλ θαηαλνήζνπκε ην πξόβιεκα θαη θαηαγξάςνπκε ηα δεδνκέλα ηνπ, ε επόκελε ελέξγεηα
είλαη λα πεξηγξάςνπκε ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ πεξηγξαθή ηεο ιύζεο ζα πξέπεη λα είλαη πνιύ
ζπγθεθξηκέλε θαη αλαιπηηθή θαη ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζε κηα ζεηξά από βήκαηα. Αύηε ε αλαιπηηθή
πεξηγξαθή ηεο ιύζεο ηνπ πξνβιήκαηνο νλνκάδεηαη αλγόριθμος.
Οξηζκόο αιγνξίζκνπ: Αιγόξηζκν νλνκάδνπκε ηε ζαθή θαη αθξηβή πεξηγξαθή κηαο ζεηξάο
μερσξηζηώλ νδεγηώλ-βεκάησλ, κε ζθνπό ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο.
Γηα παξάδεηγκα αο ζεσξήζνπκε ην αθόινπζν πξόβιεκα:
«Πεξηγξάςηε ζε έλα κηθξό παηδί πσο ζα δεκηνπξγήζεη κε ηηο παηνύζεο ηνπ έλα ηεηξάγσλν ζηελ
άκκν».
Μήπσο όκσο ιείπεη θάηη από ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο; Λείπεη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ κήθνπο
ηεο πιεπξάο ηνπ ηεηξαγώλνπ. Υπάξρνπλ κεγάια ή κηθξόηεξα ηεηξάγσλα, ην θαζέλα έρεη ην δηθό ηνπ
κήθνο πιεπξάο. Δκείο πνην από όια πξέπεη λα ζρεδηάζνπκε; Δπνκέλσο ε νξζή δηαηύπσζε είλαη:
«Πεξηγξάςηε ζε έλα κηθξό παηδί πσο ζα δεκηνπξγήζεη κε ηηο παηνύζεο ηνπ έλα ηεηξάγσλν ζηελ άκκν
πνπ θάζε πιεπξά ηνπ ζα έρεη κήθνο 5 βήκαηα».
Έηζη γηα ην πξόβιεκα ηεο ζρεδίαζεο ηνπ ηεηξαγώλνπ, ην κήθνο ηεο πιεπξάο πνπ πξέπεη λα έρεη είλαη
ηο δεδομένο ηοσ προβλήμαηος.
Αο πεξάζνπκε ηώξα ζηελ δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Αο πξνζπαζήζνπκε λα
θαηαγξάςνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα πεξπαηήζεη ην παηδί γηα λα ζρεκαηηζηεί έλα ηεηξάγσλν κε
θάζε πιεπξά λα είλαη 5 βήκαηα:
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Βήκα 1: Πεξπάηεζε επζεία κπξνζηά 5 βήκαηα.
Βήκα 2. Σηξίςε δεμηά θαηά 90 κνίξεο.
Βήκα 3: Πεξπάηεζε επζεία κπξνζηά 5 βήκαηα.
Βήκα 4. Σηξίςε δεμηά θαηά 90 κνίξεο.
Βήκα 5: Πεξπάηεζε επζεία κπξνζηά 5 βήκαηα.
Βήκα 6. Σηξίςε δεμηά θαηά 90 κνίξεο.
Βήκα 7: Πεξπάηεζε επζεία κπξνζηά 5 βήκαηα.
Απηόο ινηπόλ ν αλαιπηηθόο ηξόπνο πεξηγξαθήο ηεο ιύζεο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ν αιγόξηζκνο γηα ην
πξόβιεκα. Έλαο αιγόξηζκνο απνηειείηαη πάληα από βήκαηα

Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ
Αλ ιέγακε ζε έλα κηθξό παηδί ηνλ αιγόξηζκν γηα ην ηεηξάγσλν ζηελ άκκν, ηόηε απηό ζα ην θαηαιάβαηλε
θαη ζα κπνξνύζε λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο. Σίγνπξα όκσο όρη θαη έλαο ππνινγηζηήο. Τν πξόβιεκα
είλαη όηη ν ππνινγηζηήο θαηαιαβαίλεη κόλν ηελ ςεθηαθή γιώζζα πνπ απνηειείηαη από 0 θαη 1 θαη
ηίπνηα πεξηζζόηεξν. Δπνκέλσο γηα λα δώζνπκε ζηνλ ππνινγηζηή ηηο απαηηνύκελεο νδεγίεο ζα πξέπεη
λα είλαη δηαηππσκέλεο ζε απηή ηελ πνιύ ρακεινύ επηπέδνπ γιώζζα, ηελ γιώζζα πνπ απνηειείηαη
κόλν από 0 θαη 1. Απηή ε γιώζζα νλνκάδεηαη γιώζζα κεραλήο. Έηζη ινηπόλ βξηζθόκαζηε ζηελ
αθόινπζε θαηάζηαζε:

Υςειό
επίπεδν

Άλζξσπνο: Καηαιαβαίλεη
Φπζηθέο γιώζζεο (π.ρ. ειιεληθά, αγγιηθά)

Ζ/Υ: Καηαιαβαίλεη γιώζζα κεραλήο
Πνπ απνηειείηαη από 0 θαη 1

Φακειό
επίπεδν

Εηθόλα 1: Άλζξσπνο θαη ππνινγηζηήο
Δπεηδή ινηπόλ ππάξρεη απηή ε κεγάιε δηαθνξά ζην επίπεδν ηεο γιώζζαο πνπ κηιάεη ν άλζξσπνο θαη
ηεο γιώζζαο πνπ θαηαιαβαίλεη ν ππνινγηζηήο έρεη εθεπξεζεί κηα ηερληθή πνπ βνεζάεη λα κεησζεί
απηή ε απόζηαζε, νη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ. Μπνξνύκε λα ζθεθηνύκε ηηο γιώζζεο
πξνγξακκαηηζκνύ όπσο αθξηβώο κηα ζθάια καο βνεζάεη λα θαηέβνπκε ζε έλα ππόγεην κνηξάδνληαο
ηε δηαθνξά ύςνπο ζε κηθξόηεξα θνκκάηηα, ηα ζθαινπάηηα.
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Άλζξσπνο: Καηαιαβαίλεη
Φπζηθέο γιώζζεο (π.ρ. ειιεληθά, αγγιηθά)

Γιώζζα Πξνγξακκαηηζκνύ
(LOGO, Java, C++,…)

Ζ/Υ: Καηαιαβαίλεη γιώζζα κεραλήο
Πνπ απνηειείηαη από 0 θαη 1

Υςειό
επίπεδν

Δλδηάκεζν
επίπεδν

Φακειό
επίπεδν

Εηθόλα 2: Η γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ σο ελδηάκεζν βήκα

Όπσο έλαο αιγόξηζκνο απνηειείηαη από βήκαηα έηζη θαη έλα πξόγξακκα απνηειείηαη από ενηολές.
Δπίζεο όπσο ππάξρνπλ πνιιέο θπζηθέο γιώζζεο (ειιεληθά, αγγιηθά θηι) έηζη ππάξρνπλ θαη πνιιέο
γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ (Java, C, C++, Logo, PHP, Pascal, Basic θ.ά). Γείηε ζην ζρνιηθό βηβιίν ην
πξόγξακκα ζηε γιώζζα C πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1.2 ζηε ζειίδα 182. Κάζε γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ έρεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά:


Αιθάβεην. Τν ζύλνιν ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηε γιώζζα



Λεμηιόγην. Τν ζύλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ αλαγλσξίδεη ε γιώζζα



Σπληαθηηθό. Τν ζύλνιν ησλ θαλόλσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύκε γηα λα ζπλδένπκε ηηο
ιέμεηο ζε πξνηάζεηο.

Δπνκέλσο κεηά θαη από απηό έρνπκε ην αθόινπζν δηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεη πσο κπνξνύκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ππνινγηζηή γηα λα ιύζνπκε έλα πξόβιεκα:

Compiler
ή
Interpreter

Πξνγξακκαηηζηήο

Γεδνκέλα
Πξόβιεκα

Αιγόξηζκνο

Πξόγξακκα

Γιώζζα κεραλήο

(βήκαηα)

(εληνιέο)

(0 θαη 1)

Εηθόλα 3: Δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζηνλ Η/Υ

Τν κεγάιν πιενλέθηεκα πνπ καο δίλνπλ νη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ είλαη νηη ε κεηαηξνπή ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζε 0 θαη 1 γίλεηαη κέζσ απηόκαησλ εξγαιείσλ πνπ δηαζέηεη ν Ζ/Υ. Απηά είλαη:


Μεηαγισηηηζηέο (compilers).



Γηεξκελείο (interpreters).
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Με άιια ιόγηα ε δηθή καο εξγαζία πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά 3 βήκαηα:
1. Καηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ
2. Πεξηγξαθή ηνπ αιγνξίζκνπ επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο
3. Σπγγξαθή πξνγξάκκαηνο κε βάζε θάπνηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ πινπνηεί ηνλ
αιγόξηζκν.
Όηαλ γξάθνπκε έλα πξόγξακκα κπνξεί λα θάλνπκε ιάζε. Απηά ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο:
Σπληαθηηθά ιάζε. Απηά ζπκβαίλνπλ όηαλ απηό πνπ γξάθνπκε γηα πξόγξακκα δελ είλαη ζύκθσλν κε
ηνπο θαλόλεο γξακκαηηθήο ηεο γιώζζαο, θάηη πνπ δελ βγάδεη λόεκα ή δελ ππάξρεη θαλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ.
Λνγηθά ιάζε. Σε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί απηό πνπ γξάθνπκε λα είλαη νξζό ζύκθσλα κε ηνπο
θαλόλεο ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ αιιά δελ απνηειεί ιύζε γηα ην πξόβιεκα πνπ ζέινπκε λα
ιύζνπκε. Γηα παξάδεηγκα αλ ζέινπκε λα θάλνπκε πξόζζεζε δύν αξηζκώλ αιιά αληί γηα 5 + 2
γξάςνπκε 5 – 2 ηόηε αληί γηα ην άζξνηζκα ζα πάξνπκε ηε δηαθνξά. Τν πξόγξακκα κελ είλαη ζσζηό
αιιά δελ θάλεη απηό πνπ ζέινπκε.

Εληνιέο LOGO
Σηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο εμεηάζακε ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ LOGO κέζσ ηνπ
πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο MicroWorlds Pro. Όπσο ζπκβαίλεη ζε όιεο ηηο γιώζζεο έηζη θαη
ζηε LOGO ππάξρνπλ ενηολές. Πξέπεη λα ζπκόκαζηε ηη θάλεη ε θάζε εληνιή θαζώο θαη πως
ζσνηάζζεηαι.
Οη εληνιέο ζηε LOGO κπνξεί λα είλαη είηε «αλεμάξηεηεο» πνπ είλαη απηέο πνπ ζην MicroWorlds Pro
γξάθνπκε ζην γθξη πιαίζην, είηε νκαδνπνηεκέλεο ζε διαδικαζίες πνπ είλαη απηέο πνπ γξάθνπκε ζην
ιεπθό πιαίζην ζηα δεμηά. Οη αλεμάξηεηεο εληνιέο εθηεινύληαη ακέζσο κόιηο παηήζνπκε ην πιήθηξν
Enter, ελώ νη εληνιέο ησλ δηαδηθαζηώλ εθηεινύληαη όηαλ καλέζοσμε ηε δηαδηθαζία. Ζ θιήζε κηαο
δηαδηθαζίαο γίλεηαη γξάθνληαο ην όλνκά ηεο ζην γθξη πιαίζην θαη παηώληαο ην πιήθηξν Enter.
Σηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηηο ζεκαληηθόηεξεο από ηηο εληνιέο πνπ έρνπκε δεη ζην κάζεκα.

Ενηολή δείξε
Ζ εληνιή δείμε ρξεζηκνπνηείηαη ζηε LOGO γηα δύν ζθνπνύο:
Πξνβνιή κελπκάησλ ζηελ νζόλε. Π.ρ. ε εληνιή
Δείξε [Καλημέπα κόζμε]
Θα εκθαλίζεη ην κήλπκα:
Καλημέπα κόζμε
Υπνινγηζκόο αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ π.ρ. ε εληνιή
Δείξε 5 + 8
Θα εκθαλίζεη ην απνηέιεζκα ηεο πξόζζεζεο ηνπ 5 κε ην 8 δειαδή ζα δείμεη
13
Τα ζύκβνια γηα ηηο πξάμεηο είλαη:
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Σύκβνιν

Πξάμε

Πξόζζεζε

+

Αθαίξεζε

-

Πνιιαπιαζηαζκόο

*

Γηαίξεζε

/

Σηελ πεξίπησζε ησλ κελπκάησλ δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε λα πεξηθιείνπκε ην κήλπκα πνπ ζέινπκε
λα εκθαληζηεί κέζα ζε αγθύιεο [ ] . Σηελ πεξίπησζε ησλ αξηζκεηηθώλ ππνινγηζκώλ δελ ζα πξέπεη λα
μερλάκε ηελ πξνηεξαηόηεηα ησλ πξάμεσλ. Πξώηα εθηεινύληαη πνιιαπιαζηαζκνί θαη δηαηξέζεηο θαη
κεηά πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο εθηόο αλ ππάξρνπλ παξελζέζεηο. Έηζη έρνπκε ηα αθόινπζα
παξαδείγκαηα:
Εληνιή

Απνηέιεζκα

Δειξε 1 + 5 * 3

16

Δειξε 1 + 5 * 3 - 6

10

Δειξε

18

(1 + 5) * 3

Δειξε 1 + 5 * 3 – 6 / 3

14 (πξώηα ζα γίλεη ην 5*3 κεηά ην 6/3 θαη κεηά ην 1 + 15 – 2)

Ενηολές για ζτεδίαζη ζτημάηφν ζηην οθόνη
Ζ LOGO δηαζέηεη εληνιέο γηα ζρεδίαζε ζρεδίσλ ζηελ νζόλε κε ηε ρξήζε ηεο ρειώλαο. Ζ ρειώλα
κπνξεί λα θηλείηαη, λα ζηξίβεη θαη λα αλεβνθαηεβάδεη ην ζηπιό γξαθήο. Οη εληνιέο κε ηηο νπνίεο
ειέγρνπκε ηε ρειώλα είλαη:

Εληνιή

Εμήγεζε

Παξάδεηγκα

ζηθ

θαηεβάδεη ην ζηπιό

ζηκ

ζηα

αλεβάδεη ην ζηπιό

ζηα

κπ <αξηζκόο εηθνλνζηνηρείσλ>

θίλεζε εκπξόο

μπ 100

πη <αξηζκόο εηθνλνζηνηρείσλ>

θίλεζε πίζσ

πι 100

δε <κνίξεο>

ζηξνθή δεμία

δε 90

αξ <κνίξεο>

ζηξνθή αξηζηεξά

απ 90

ζβγ

ζβήζηκν όισλ ησλ γξαθηθώλ

ζβγ

Γηα παξάδεηγκα κε ηηο αθόινπζεο εληνιέο κπνξνύκε λα ζρεδηάζνπκε έλα ηεηξάγσλν πιεπξάο 100
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ζηκ
μπ 100
δε 90
μπ 100
δε 90
μπ 100
δε 90
μπ 100
δε 90

Δομή επανάληυης
Τε ρξεζηκνπνηνύκε όηαλ ζέινπκε λα επαλαιάβνπκε έλα ζύλνιν εληνιώλ. Ζ ζύληαμε ηεο εληνιήο είλαη
Επανάλαβε <πόζερ θοπέρ> [ <ενηολέρ πος θα επαναληθθούν> ]
Γηα παξάδεηγκα αλ ζέινπκε λα γξάςνπκε 10 θνξέο ην όλνκα Νίθνο ζηελ νζόλε κπνξνύκε λα
δώζνπκε ηελ εληνιή
Επανάλαβε 10 [δείξε [Νίκορ]]
Παξαηεξώληαο ην πξόγξακκα πνπ ζρεδηάδεη ην ηεηξάγσλν βιέπνπκε όηη κπνξνύκε λα ην ρσξίζνπκε
ζε νκάδεο εληνιώλ πνπ επαλαιακβάλνληαη
Πξόγξακκα

Εμήγεζε

ζηκ

Καηέβαζκα θάησ ηνπ ζηπιό ηεο ρεισλαο

μπ 100
Πξώηε επαλάιεςε
δε 90
μπ 100
Γεύηεξε επαλάιεςε
δε 90
μπ 100
Τξίηε επαλάιεςε
δε 90
μπ 100
Τέηαξηε επαλάιεςε
δε 90

Έηζη ινηπόλ κπνξνύκε λα εμνηθνλνκήζνπκε εληνιέο γξάθνληαο:
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ζηκ
επανάλαβε 4 [ μπ 100 δε 90]
Οη εληνιέο μπ 100 θαη δε 90 ζα επαλαιεθζνύλ 4 θνξέο, όζεο δειαδή ρξεηάδεηαη γηα λα ζρεδηαζηεί
ην ηεηξάγσλν.
Με απηό ππόςε κπνξνύκε λα δνύκε ηώξα πσο αληηζηνηρεί ην παξάδεηγκα ηεο ζρεδίαζεο ηνπ
ηεηξαγώλνπ ζην γεληθό ζρήκα επίιπζεο πξνβιήκαηνο από ηνλ ππνινγηζηή

Compiler
ή
Interpreter

Πξνγξακκαηηζηήο

Γεδνκέλα
Πξόβιεκα

Αιγόξηζκνο

Πξόγξακκα

Γιώζζα κεραλήο

(βήκαηα)

(εληνιέο)

(0 θαη 1)

Πιεπξά = 100
Σρεδίαζε έλα
ηεηξάγσλν

Βήκα 1: Πξνρώξεζε κπξνζηά 100
Βήκα 2: Σηξίςε δεμηά 90 κνίξεο
Βήκα 3: Πξνρώξεζε κπξνζηά 100
Βήκα 4: Σηξίςε δεμηά 90 κνίξεο
Βήκα 5: Πξνρώξεζε κπξνζηά 100
Βήκα 6: Σηξίςε δεμηά 90 κνίξεο
Βήκα 7: Πξνρώξεζε κπξνζηά 100

ζηθ
επαλάιαβε 4[κπ 100 δε 90 ]

010010101010…
110110101010…
100100010100…
….

Εηθόλα 4: Σρεδίαζε ηνπ ηεηξαγώλνπ ζηνλ ππνινγηζηή
Κάησ από θάζε θνπηάθη θαίλεηαη πνηα αθξηβώο ήηαλ ε ελέξγεηα πνπ έπξεπε λα γίλεη ώζηε ζηαδηαθά λα
ιπζεί ην πξόβιεκα ηεο ζρεδίαζεο ηνπ ηεηξαγώλνπ.
Αο δνύκε ηώξα έλα άιιν παξάδεηγκα. Έζησ όηη ζέινπκε λα ζρεδηάζνπκε ην αθόινπζν ζρέδην

Αλ παξαηεξήζνπκε πξνζεθηηθά ην ζρέδην ηεο ζθάιαο, βιέπνπκε όηη απνηειείηαη από 3 ζθαινπάηηα.
Δπνκέλσο κηα ηδέα είλαη λα γξάςνπκε ηηο εληνιέο πνπ ζρεδηάδνπλ έλα ζθαινπάηη θαη κεηά απιά λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ εληνιή επαλάιαβε γηα λα ζρεδηάζνπκε 3 επαλαιήςεηο ηνπο. Έλα ζθαινπάηη
ζρεδηάδεηαη από ηηο αθόινπζεο εληνιέο:
μπ 20
δε 90
μπ 20
απ 90
Δπνκέλσο γηα λα ζρεδηάζνπκε όιε ηε «ζθάια» πνπ απνηειείηαη από 3 «ζθαινπάηηα» πξέπεη λα
γξάςνπκε:
επανάλαβε 3 [μπ 20 δε 90 μπ 20 απ 90]
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Διαδικαζίες
Όπσο είπακε θαη ζηελ αξρή νη εληνιέο ζην MicroWorlds Pro κπνξνύλ είηε λα γξαθνύλ αλεμάξηεηα
ζην γθξη πιαίζην, είηε σο νκάδεο εληνιώλ, ηηο δηαδηθαζίεο. Μηα δηαδηθαζία ρσξίδεηαη ζηα αθόινπζα δύν
κέξε:
Οξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο. Δίλαη νη εληνιέο πνπ απαξηίδνπλ ηε δηαδηθαζία, απηό πνπ γξάθνπκε ζην
ιεπθό πιαίζην ζηα δεμηά ζην MicroWorlds Pro. Γξάθνληαο ηνλ νξηζκό ηεο δηαδηθαζίαο νξίδνπκε ηη ζα
θάλεη ε δηαδηθαζία, σζηόζν κέρξη λα ηελ θαιέζνπκε δελ θάλεη ηίπνηα.
Κιήζε ηεο δηαδηθαζίαο. Έρνληαο πξνεγνπκέλσο νξίζεη κηα δηαδηθαζία γηα λα ηελ ελεξγνπνηήζνπκε
ζα πξέπεη λα ηελ θαιέζνπκε. Απηό γίλεηαη γξάθνληαο ην όλνκά ηεο ζην γθξη πιαίζην θαη παηώληαο ην
πιήθηξν Enter.
Ο νξηζκόο κηαο δηαδηθαζίαο έρεη ηελ αθόινπζε γεληθή κνξθή ζύληαμεο:
για <όνομα διαδικαζίαρ>
ενηολή1
ενηολή2
…
ενηολή ν
ηέλορ
Αλ ππνζέζνπκε γηα παξάδεηγκα όηη ζέινπκε λα γξάςνπκε κηα δηαδηθαζία πνπ ζα εκθαλίδεη έλα
ηεηξάγσλν πιεπξάο 100 ζηελ νζόλε ηόηε ζα γξάςνπκε:
για ηεηπάγωνο
ζηκ
επανάλαβε 4 [μπ 100 δε 90]
ηέλορ
Έρνληαο γξάςεη ηνλ νξηζκό ηεο δηαδηθαζίαο γηα λα εθηειεζηνύλ νη εληνιέο θαη λα ζρεδηαζηεί ηειηθά ην
ηεηξάγσλν απνκέλεη λα ηελ θαιέζνπκε. Παξαηεξνύκε όηη ην όλνκά ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ιέμε
ηεηράγωνο, επνκέλσο ζα πάκε ζην γθξη πιαίζην θαη ζα γξάςνπκε
ηεηπάγωνο
Δίλαη ελδηαθέξνλ πσο κπνξνύκε λα δηαιέμνπκε όπνην όλνκα ζέινπκε γηα ηε δηαδηθαζία. Γηα
παξάδεηγκα αο ππνζέζνπκε όηη έρνπκε ηηο αθόινπζεο δηαδηθαζίεο:
για οπθογώνιο
ζηκ

Τν όλνκα ηεο δηαδηθαζίαο

επανάλαβε 4 [μπ 100 δε 90]

είλαη ορθογώνιο

ηέλορ
για Νίκορ

Τν όλνκα ηεο δηαδηθαζίαο

ζηκ
επανάλαβε 4 [μπ 100 δε 90]

είλαη Νίκος

ηέλορ
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Τη αθξηβώο θάλνπλ απηέο νη δηαδηθαζίεο; Αλ θνηηάμνπκε πξνζεθηηθά ηηο εληνιέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζα
δηαπηζηώζνπκε όηη ζρεδηάδνπλ έλα ηεηξάγσλν. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα απηό πνπ άιιαμε ήηαλ απιώο ην
όλνκα. Άξα ηειηθά δελ άιιαμε ηίπνηα. Πσο όκσο ζα θαιέζνπκε ηελ θαζεκία; Πάληα κε ην όλνκα ηεο
θαζεκίαο. Έηζη ηελ πξώηε ζα ηελ θαιέζνπκε γξάθνληαο ορθογώνιο θαη ηε δεύηεξε γξάθνληαο Νίκος
ζην γθξη πιαίζην.

Μεηαβληηές γενικά
Μηα κεηαβιεηή είλαη κηα πεξηνρή κλήκεο ζηνλ ππνινγηζηή ζηελ νπνία κπνξνύκε λα απνζεθεύζνπκε
δεδνκέλα όπσο αξηζκνύο, ιέμεηο θ.ά. Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο κεηαβιεηήο είλαη:


Τν όλνκά ηεο.



Τν πεξηερόκελό ηεο.

Μπνξνύκε ινηπόλ λα θαληαζηνύκε κηα κεηαβιεηή σο έλα άδεην δνρείν. Τν δνρείν έρεη έλα
πεξηερόκελν θαη κηα ηακπέια. Ζ ηακπέια εμεηθνλίδεη ην όλνκα ηεο κεηαβιεηήο ελώ ην πεξηερόκελν ηελ
ηηκή ηεο. Γηα παξάδεηγκα αλ έρσ κηα κεηαβιεηή κε όλνκα Ημέρα ηόηε κέζα ζε απηή κπνξώ λα
απνζεθεύζσ κηα ηηκή όπσο Δεσηέρα ή κηα ηηκή όπσο Τρίηη ή όπσο Σάββαηο. Ωζηόζν θάζε θνξά ε
ηηκή πνπ ζα έρεη ε κεηαβιεηή (ην πεξηερόκελό ηεο δειαδή), ζα είλαη απηό πνπ έρσ βάιεη ηελ ηειεπηαία
θνξά, όηη ππήξρε πξνεγνπκέλσο ράλεηαη. Δπίζεο ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην
όλνκά ηεο. Γειαδή ζηελ κεηαβιεηή Ημέρα ζα κπνξνύζακε λα απνζεθεύζνπκε νηηδήπνηε όπσο ην
όλνκά κνπ Νίκος ή αθόκα θαη αξηζκνύο όπσο 10, 3.14 θηι.

Φξνληθή
ζηηγκή

Όλνκα
κεηαβιεηήο

Ελέξγεηα πνπ
θάλσ

Τηκή ηεο
κεηαβιεηήο

0

Ζκέξα

-

1

Ζκέξα

Βάδσ Δεσηέρα

Δεσηέρα

Τώξα ε κεηαβιεηή έρεη ηελ
ηηκή Δεσηέρα

2

Ζκέξα

Βάδσ Τρίηη

Τρίηη

Τώξα ε κεηαβιεηή έρεη ηελ
ηηκή Τρίηη ε πξνεγνύκελε
ηηκή Δεσηέρα ράζεθε

3

Ζκέξα

Βάδσ Νίκος

Νίκος

Τώξα ε κεηαβιεηή έρεη ηελ
ηηκή Νίκος, ε ηηκή Τρίηη
ράζεθε.

4

Ζκέξα

Βάδσ 18

18

Ζ κεηαβιεηή έρεη ηελ ηηκή
18. Γελ κε απαζρνιεί
θαζόινπ όηη ην όλνκα ηεο
κεηαβιεηήο είλαη Ημέρα
κπνξώ λα απνζεθεύσ όηη
ζέισ.

Σρόιηα
Σηελ αξρή ε κεηαβιεηή δελ
έρεη θακία ηηκή

Αο δνύκε ηώξα ζηελ πξάμε πσο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο κεηαβιεηέο. Σηε LOGO έρνπκε
δύν ηξόπνπο:


Ωο παξακέηξνπο ζηηο δηαδηθαζίεο.



Φξεζηκνπνηώληαο ηελ εληνιή κάνε.
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Μεηαβληηές φς παράμεηροι ηφν διαδικαζιών
Θπκόκαζηε πσο έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό θάζε πξνβιήκαηνο είλαη ηα δεδνκέλα πνπ ην
πεξηγξάθνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζρεδίαζεο ελόο ηεηξαγώλνπ δεδνκέλν είλαη ην κήθνο ηεο
πιεπξάο ηνπ. Δκείο έρνπκε δεη πσο κπνξνύκε λα θηηάμνπκε κηα δηαδηθαζία γηα ηελ ζρεδίαζε ελόο
ηεηξαγώλνπ πιεπξάο 100. Θα κπνξνύζακε όκσο άξαγε λα ζρεδηάζνπκε έλα ηεηξάγσλν κε κήθνο
πιεπξάο όζε ζέινπκε εκείο θάζε θνξά; Απηό γίλεηαη κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν:
Μεηαβιεηή
πιεπξά

για ηεηπάγωνο :πλεςπά
ζηκ
επανάλαβε 4 [μπ :πλεςπά δε 90]
ηέλορ

Βιέπνπκε όηη κεηά ην όλνκα ηεο δηαδηθαζίαο αθνινπζεί ην όλνκα κηαο κεηαβιεηήο κε ηελ άλσ-θάησ
ηειεία κπξνζηά από ην όλνκά ηεο. Αλ πξνζέμνπκε ηηο εληνιέο ηεο δηαδηθαζίαο βιέπνπκε όηη αληί γηα
μπ 100 κέζα ζην επαλάιαβε, γξάθνπκε μπ :πλεσρά. Απηό ζεκαίλεη όηη ε ρειώλα αληί λα θηλεζεί
κπξνζηά θαηά 100, ζα θηλεζεί όζν είλαη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο πλεσρά. Αλ ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο
πλεσρά είλαη 150 ζα θηλεζεί 150, αλ είλαη 20 ζα θηλεζεί 20 θ.ό.θ. Δπνκέλσο ε δηαδηθαζία κπνξεί ηώξα
λα ζρεδηάδεη ηεηξάγσλα όζεο πιεπξάο ζέινπκε. Κάζε θνξά ην ηεηξάγσλν ζα έρεη ηόζε πιεπξά όζε
είλαη ε ηηκή πνπ ζα έρνπκε δώζεη ζηελ κεηαβιεηή πλεσρά.
Αο δνύκε ηώξα πσο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε δηαδηθαζία δίλνληαο ηαπηόρξνλα ηηκή ζηελ
κεηαβιεηή πλεσρά. Απηό γίλεηαη αλ θαιέζνπκε ηε δηαδηθαζία κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν (γξάθνληαο ζην
γθξη πιαίζην):
ηεηπάγωνο

200
…δίλνπκε ηηκή 200 ζηελ
κεηαβιεηή πλεσρά
Καινύκε ηε δηαδηθαζία
ηεηξάγσλν θαη…

Απηό πνπ θάλεη ε παξαπάλσ εληνιή είλαη λα θαιεί ηελ δηαδηθαζία ηεηράγωνο θαη ηαπηόρξνλα λα δίλεη
ηηκή ζηελ κεηαβιεηή πλεσρά ην 200. Δπνκέλσο ην απνηέιεζκα απηήο ηεο εληνιήο ζα είλαη ε ρειώλα
λα ζρεδηάζεη έλα ηεηξάγσλν κε πιεπξά 200. Σηνλ επόκελν πίλαθα βιέπνπκε δηάθνξα παξαδείγκαηα
θιήζεο ηεο δηαδηθαζίαο πιεπξά:
Φξνληθή ζηηγκή

Εληνιή πνπ πιεθηξνινγνύκε
ζην γθξη πιαίζην

Απνηέιεζκα ηεο εληνιήο

1

ηεηξάγσλν 200

ζρεδίαζε
ηεηξαγώλνπ
πιεπξά 200

κε

2

ηεηξάγσλν 50

ζρεδίαζε
πιεπξά 50

ηεηξαγώλνπ

κε

3

ηεηξάγσλν 150

ζρεδίαζε
ηεηξαγώλνπ
πιεπξά 150

κε

Βιέπνπκε δειαδή όηη ην απνηέιεζκα δελ ζα είλαη θάζε θνξά ην ίδην, αιιά εμαξηάηαη από ηελ ηηκή πνπ
ζα δώζνπκε ζηελ κεηαβιεηή πιεπξά όηαλ ζα θαιέζνπκε ηε δηαδηθαζία.
Νίθνο Ληβαζηλόο
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Ενηολή κάνε
Ο δεύηεξνο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο κεηαβιεηέο ζηε LOGO είλαη
κέζσ ηεο εληνιήο κάνε. Ζ εληνιή κάνε αλαιακβάλεη λα δώζεη ηηκή ζε κηα κεηαβιεηή. Γηα παξάδεηγκα
έρνπκε ηελ αθόινπζε εληνιή:
κάνε

“σ

10
Ζ ηηκή πνπ ζα πάξεη ε
κεηαβιεηή ρ είλαη 10

Ζ εληνιή κάνε δίλεη ηηκή
ζηε κεηαβιεηή ρ

Γξάθνπκε δηπιά εηζαγσγηθά
θαη κεηά ην όλνκα ηεο
κεηαβιεηήο ρ

Αο δνύκε ζηνλ αθόινπζν πίλαθα ηη αθξηβώο ζα ζπκβεί γξάθνληαο κεξηθέο εληνιέο κάνε

Φξνληθή
ζηηγκή

Εληνιή

Απνηέιεζκα

1

κάνε “σ 10

Ζ κεηαβιεηή ρ παίξλεη ηελ ηηκή 10

2

κάνε “σ 20

Ζ κεηαβιεηή ρ παίξλεη ηελ ηηκή 20 (ην 10 ράλεηαη)

3

κάνε “σ “Nίκορ

Ζ κεηαβιεηή ρ παίξλεη ηελ ηηκή Νίθνο (ην 20 ράλεηαη)

4

κάνε “Ημέπα “Δεςηέπα

Ζ κεηαβιεηή Ημέρα παίξλεη ηελ ηηκή Δεσηέρα

5

κάνε “Ημέπα 50

Ζ κεηαβιεηή Ημέρα παίξλεη ηελ ηηκή 50

Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθύπηνπλ κεξηθά ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα:


Όπσο έρνπκε δεη θάζε θνξά ε κεηαβιεηή δηαηεξεί ηελ ηειεπηαία ηεο ηηκή.



Σε κηα κεηαβιεηή κπνξνύκε λα δώζνπκε όρη κόλν αξηζκεηηθέο ηηκέο αιιά θαη ηηκέο κε
ραξαθηήξεο (γξάκκαηα θαη ζύκβνια). Σε απηή ηελ πεξίπησζε όκσο πξέπεη λα βάινπκε
κπξνζηά δηπιά εηζαγσγηθά (δείηε ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 3 θαη 4). Γειαδή πξέπεη λα
γξάςνπκε “Νίκος ή “Δεσηέρα (κε δηπιά εηζαγσγηθά ζηελ αξρή), επεηδή πξόθεηηαη γηα ιέμεηο.
Αλ όκσο είλαη αξηζκνί (όπσο ζηελ εληνιή κάνε “σ 10 ), ηόηε δελ ρξεηάδνληαη δηπιά
εηζαγσγηθά.



Μπνξνύκε λα βάινπκε όηη ζέινπκε ζαλ πεξηερόκελν κηαο κεηαβιεηήο αθόκα θαη αλ απηό δελ
ζρεηίδεηαη κε ην λόεκα ηνπ νλόκαηόο ηεο. Γηα παξάδεηγκα ζηε ρξνληθή ζηηγκή 5 δίλνπκε ζηελ
κεηαβιεηή Ημέρα ηελ ηηκή 50.

Δομή ελέγτοσ
Μέρξη ζηηγκήο έρνπκε δεη πσο κπνξνύκε λα γξάθνπκε εληνιέο LOGO γηα λα θάλνπκε δηάθνξα
πξάγκαηα. Ωζηόζν ζε θάζε πεξίπησζε νη εληνιέο είραλ ην ραξαθηεξηζηηθό όηη εθηεινύληαλ ε κία
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θαηόπηλ ηεο άιιεο κε ηε ζεηξά πνπ ήηαλ γξακκέλεο. Κάηη ηέηνην όκσο δελ είλαη πάληνηε απηό πνπ
ζέινπκε λα θάλνπκε.
Γηα παξάδεηγκα αο ππνζέζνπκε όηη ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε ηελ απόιπηε ηηκή ελόο αξηζκνύ. Ζ
απόιπηε ηηκή ελόο αξηζκνύ είλαη ε ηηκή ηνπ αξηζκνύ κε ζεηηθό πξόζεκν πάληα. Έηζη αλ γηα
παξάδεηγκα έρνπκε ηνλ αξηζκό -5 ε απόιπηε ηηκή ηνπ είλαη 5, γηα ην -3 είλαη 3 θαη γηα ην 10 είλαη 10.
Έρνπκε ινηπόλ ην αθόινπζν πξόβιεκα:
«Αλ ζνπ δώζσ έλαλ αξηζκό, βξεο κνπ ηελ απόιπηε ηηκή ηνπ»
Αο δνθηκάζνπκε λα θηηάμνπκε έλαλ αιγόξηζκν πνπ λα ιύλεη ην πξόβιεκα.
Βήκα 1: Έιεγμε αλ ν αξηζκόο έρεη ζεηηθό(+) ή αξλεηηθό(-) πξόζεκν.
Βήκα 2: Αλ ν αξηζκόο έρεη ζεηηθό πξόζεκν ηόηε ε απόιπηε ηηκή ηνπ είλαη ν ίδηνο ν αξηζκόο
Βήκα 3: Δηαθνξεηηθά ε απόιπηε ηηκή ηνπ είλαη ν αξηζκόο αιιά κε ζεηηθό πξόζεκν (+) αληί γηα
αξλεηηθό (-).
Παξαηεξνύκε δειαδή όηη ην βήκα 1 θαζνξίδεη αλ ζα εθηειεζηεί ην βήκα 2 ή ην βήκα 3. Αλ ην πξόζεκν
ηνπ αξηζκνύ είλαη ζεηηθό ηόηε ζα εθηειεζηεί ην βήκα 2 θαη όρη ην βήκα 3. Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα
εθηειεζηεί ην βήκα 3.
Γηαγξακκαηηθά απηό ζα κπνξνύζακε λα ην αλαπαξαζηήζνπκε κε ην αθόινπζν ζρήκα:

Σνπ δίλσ ην Φ

ΟΦΗ

Δίλαη Φ > 0

ΝΑΗ

-Φ

Φ

Αξρηθά ιαβαίλνπκε έλαλ αξηζκό X, θαηόπηλ ειέγρνπκε αλ είλαη ζεηηθόο ή αξλεηηθόο ζπγθξίλνληάο ηνλ
κε ην κεδέλ. Αλ είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ κεδελόο ηόηε ν έιεγρνο Φ>0 είλαη ΝΑΙ, αθνινπζνύκε ην δεμηό
βέινο θαη ε απόιπηε ηηκή είλαη ν ίδηνο ν αξηζκόο. Αλ όκσο δελ είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ κεδελόο ηόηε ν
έιεγρνο Φ>0 είλαη ΟΧΙ άξα αθνινπζνύκε ην αξηζηεξό βέινο θαη ε απόιπηε ηηκή είλαη ην –Φ (γξάθνπκε
–Φ δηόηη εθόζνλ ν αξηζκόο είλαη αξλεηηθόο άξα κε ην κείνλ κπξνζηά γίλεηαη ζεηηθόο πρ. – (-3)=3 ) .
Αο δνύκε έλα παξάδεηγκα. Έζησ ινηπόλ όηη καο δίλνπλ γηα Φ ην -10. Πξώηα ζα ζπγθξίλνπκε ην Φ αλ
είλαη κεγαιύηεξν από ην κεδέλ. Αθνύ γηα Φ είλαη -10, άξα ζπγθξίλνπκε αλ -10 > 0 πνπ είλαη ιάζνο.
Άξα ζα αθνινπζήζνπκε ην αξηζηεξό βέινο γηα ΟΦΗ. Έηζη ζα δώζνπκε γηα απόιπηε ηηκή ην – (-10) =
10.
Δπνκέλσο παξαηεξνύκε όηη ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα απνθαζίζνπκε ηη ζα θάλνπκε
ππάξρνπλ 3 βαζηθά ζηάδηα:
1. Βάδνπκε έλαλ έιεγρν ν νπνίνο κπνξεί λα απαληεζεί ή κε ΝΑΙ ή κε ΟΧΙ.
2. Γίλνπκε νδεγίεο ηη ζα ζπκβεί αλ ν έιεγρνο απαληεζεί κε ΝΑΗ
3. Γίλνπκε νδεγίεο ηη ζα ζπκβεί αλ ν έιεγρνο απαληεζεί κε ΟΦΗ
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Σηε ζπλέρεηα κεηαηξέπνπκε ηνλ αιγόξηζκν ζε πξόγξακκα. Ζ αθόινπζε δηαδηθαζία ππνινγίδεη ηελ
απόιπηε ηηκή ελόο αξηζκνύ:
Έιεγρνο αλ ρ >0

για απόλςηη :σ
ΑνΔιαθοπεηικά :σ > 0

Δληνιέο πνπ ζα εθηειεζηνύλ γηα ΝΑΗ

[ δειξε :σ ]

Δληνιέο πνπ ζα εθηειεζηνύλ γηα ΟΦΗ

[ δειξε -1 * :σ ]
ηέλορ

Ζ εληνιή ΑνΔιαθοπεηικά θάλεη ηνλ έιεγρν αλ ρ>0 θαη αλ ν έιεγρνο απαληεζεί κε ΝΑΙ ηόηε
εθηεινύληαη νη εληνιέο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην πξώην δεπγάξη αγθπιώλ [ ]. Αλ ν έιεγρνο απαληεζεί
κε ΟΧΙ ηόηε ζα εθηειεζηνύλ νη εληνιέο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην δεύηεξν δεπγάξη αγθπιώλ [ ]. Έηζη αλ
ν έιεγρνο βγάιεη ΝΑΙ ηόηε ην πξόγξακκα ζα δείμεη ηελ ηηκή ηνπ ρ όπσο είλαη, δηαθνξεηηθά ζα δείμεη ηελ
αληίζεηε ηηκή ηνπ ρ.
Σηε ζπλέρεηα βιέπνπκε πσο αληηζηνηρίδεηαη θάζε εληνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ην δηάγξακκα ειέγρνπ
πνπ είρακε δεη πξνεγνπκέλσο.

Πξόγξακκα LOGO

Δηάγξακκα ειέγρνπ

για απόλςηη :σ

Σνπ δίλσ ην Φ

ΑνΔιαθοπεηικά :σ > 0
[ δειξε :σ ]

ΟΦΗ

Δίλαη Φ > 0

ΝΑΗ

[ δειξε -1 * :σ ]
ηέλορ

-Φ

Φ

Θα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε πσο ν έιεγρνο πνπ θάλεη ε ΑνΔιαθορεηικά κπνξεί λα είλαη έλα από ηα
αθόινπζα:

Νίθνο Ληβαζηλόο

Έιεγρνο

Εμήγεζε

>

Μεγαιύηεξν

<

Μηθξόηεξν

=

Ίζν

αλήθεη?

Αλ ε ηηκή πνπ εμεηάδνπκε αλήθεη κέζα ζε έλα ζύλνιν.

ζειίδα 13 από 14

www.livathinos.gr

Φπιιάδην επαλάιεςεο – Πιεξνθνξηθή Γ’ Γπκλαζίνπ – Μάηνο 2010

Ζ ηειεπηαία πεξίπησζε κε ην αλήθεη? εμεηάδεη αλ απηό πνπ ειέγρνπκε βξίζθεηαη κέζα ζε έλα ζύλνιν.
Γηα παξάδεηγκα έζησ ε εληνιή:
ΑνΔιαθοπεηικά ανήκει? σ [Κόκκινο Ππάζινο]
Αλ ην ρ είλαη Κόθθηλν ηόηε ν έιεγρνο ζα βγάιεη ΝΑΙ, ην ίδην ζα γίλεη θαη αλ ην ρ είλαη Πξάζηλν. Αλ όκσο
ην ρ είλαη Μπιε ηόηε ν έιεγρνο ζα βγάιεη ΟΧΙ, όπσο θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ρξώκα εθηόο ηνπ
Κόθθηλν θαη Πξάζηλν.

Εάθπλζνο 6/5/2010,
Νίθνο Ληβαζηλόο
ΜSc, Μεραληθόο Ζ/Υ θαη Πιεξνθνξηθήο
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