
ΠΙΝΑΚΕ – ΑΝΑΖΗΣΗΗ 

Όσαν βπει σο ππώσο ςσοιφείο ςσαμασάει  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_Πίνακα 
! ςελίδα 58 σψν οδηγιών μελέσηρ 
 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: table[n], key 
 
 
ΑΡΧΗ 
 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώςε απιθμό για αναζήσηςη ςσον πίνακα' 
  ΔΙΑΒΑΕ key 
 
  i <- 1 
  ΟΟ (table[i] <> key) ΚΑΙ (i <= n) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ                               
! όςο δεν είμαςσε ςσο σέλορ σοτ πίνακα και δεν βπέθηκε 
    i <- i + 1               πποφψπά ςσην επόμενη θέςη 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  ΑΝ (table[i] = key) ΣΟΣΕ 
    ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' βπέθηκε ςση θέςη ', i 
  ΑΛΛΙΩ 
    ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' δεν βπέθηκε ςσον δοθένσα πίνακα' 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_Πίνακα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εναλλακσικά με λογική μεσαβλησή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_Πίνακα 
! ςελίδα 64 σοτ βιβλίοτ 
! ςελίδα 47 σοτ βιβλίοτ Β' Λτκείοτ 
 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, position 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: table[n], key 
  ΛΟΓΙΚΕ: done 
 
ΑΡΧΗ 
 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώςε απιθμό για αναζήσηςη ςσον πίνακα' 
  ΔΙΑΒΑΕ key 
 
  done <- ΨΕΤΔΗ 
  position <- 0 
  i <- 1 
 
  ΟΟ (done = ΨΕΤΔΗ) ΚΑΙ (i <= n) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ                                 
! όςο δεν είμαςσε ςσο σέλορ σοτ πίνακα και δεν βπέθηκε 
    ΑΝ table[i] = key ΣΟΣΕ ! αν σο i ςσοιφείο ιςούσαι με ατσό ποτ χάφνοτμε  
     done <- ΑΛΗΘΗ                              ! βπέθηκε 
      position <- i                              ! βάλε σον απιθμό θέςηρ 
    ΑΛΛΙΩ                                       ! αλλιώρ ςση μεσαβλησή θέςη 
      i <- i + 1                                 ! πποφψπά ςσην επόμενη θέςη 
    ΣΕΛΟ_ΑΝ 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  ΑΝ (done = ΑΛΗΘΗ) ΣΟΣΕ 
    ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' βπέθηκε ςση θέςη ', position 
  ΑΛΛΙΩ 
    ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' δεν βπέθηκε ςσον δοθένσα πίνακα' 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_Πίνακα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εναλλακσικά με λογική μεσαβλησή (ΜΕΧΡΙ…ΟΣΟΤ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_Πίνακα 
! ςελίδα 64 σοτ βιβλίοτ 
 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, position 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: table[n], key 
  ΛΟΓΙΚΕ: done 
 
ΑΡΧΗ 
 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώςε απιθμό για αναζήσηςη ςσον πίνακα' 
  ΔΙΑΒΑΕ key 
 
  done <- ΨΕΤΔΗ 
  position <- 0 
  i <- 1 
 
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
    ΑΝ table[i] = key ΣΟΣΕ  ! αν σο i ςσοιφείο ιςούσαι με ατσό ποτ χάφνοτμε  
     done <- ΑΛΗΘΗ                          ! βπέθηκε 
      position <- i                          ! βάλε σον απιθμό θέςηρ 
    ΑΛΛΙΩ                                   ! αλλιώρ ςση μεσαβλησή θέςη 
      i <- i + 1                             ! πποφψπά ςσην επόμενη θέςη 
    ΣΕΛΟ_ΑΝ 
  ΜΕΧΡΙ_ΟΣΟΤ (done = ΑΛΗΘΗ) Η (i > n)                                      
! μέφπιρ όσοτ βπεθεί ή υσάςοτμε ςσο σέλορ σοτ πίνακα 
 
  ΑΝ (done = ΑΛΗΘΗ) ΣΟΣΕ 
    ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' βπέθηκε ςση θέςη ', position 
  ΑΛΛΙΩ 
    ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' δεν βπέθηκε ςσον δοθένσα πίνακα' 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_Πίνακα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



τνεφίζει σην αναζήσηςη και αυού βπει σο ππώσο ςσοιφείο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_Πίνακα 
! ςελίδα 59 σψν οδηγιών μελέσηρ 
 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: table[n], key 
  ΛΟΓΙΚΕ: done 
 
ΑΡΧΗ 
 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώςε απιθμό για αναζήσηςη ςσον πίνακα' 
  ΔΙΑΒΑΕ key 
 
  done <- ΨΕΤΔΗ 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ n 
    ΑΝ key = table[i] ΣΟΣΕ 
      done <- ΑΛΗΘΗ 
      ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' βπέθηκε ςση θέςη ', i 
    ΣΕΛΟ_ΑΝ 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  ΑΝ done = ΨΕΤΔΗ ΣΟΣΕ 
    ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο δεν βπέθηκε' 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_Πίνακα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εναλλακσικά με μεσπησή ανσί για λογική μεσαβλησή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_Πίνακα 
! ςελίδα 64 σοτ βιβλίοτ 
! Δε ςσαμασά σην αναζήσηςη με σην εύπεςη σοτ ςσοιφείοτ 
! αλλά ςτνεφίζει για να ενσοπίςει και άλλερ εμυανίςειρ σοτ 
 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, count_found 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: table[n], key 
 
ΑΡΧΗ 
 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώςε απιθμό για αναζήσηςη ςσον πίνακα' 
  ΔΙΑΒΑΕ key 
 
  count_found <- 0 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ n       ! όςο δεν είμαςσε ςσο σέλορ σοτ πίνακα 
    ΑΝ table[i] = key ΣΟΣΕ  ! αν σο i ςσοιφείο ιςούσαι με ατσό ποτ χάφνοτμε  
      count_found <- count_found + 1                          ! βπέθηκε 
      ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' βπέθηκε ςση θέςη ', i 
    ΣΕΛΟ_ΑΝ 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  ΑΝ (count_found <> 0) ΣΟΣΕ 
    ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' βπέθηκε ςε ', count_found, ' θέςειρ' 
  ΑΛΛΙΩ 
    ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' δεν βπέθηκε ςσον δοθένσα πίνακα' 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_Πίνακα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εναλλακσικά με μεσπησή ανσί για λογική μεσαβλησή (ΟΟ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_Πίνακα 
! ςελίδα 64 σοτ βιβλίοτ 
! Δε ςσαμασά σην αναζήσηςη με σην εύπεςη σοτ ςσοιφείοτ 
! αλλά ςτνεφίζει για να ενσοπίςει και άλλερ εμυανίςειρ σοτ 
 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, count_found 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: table[n], key 
 
ΑΡΧΗ 
 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώςε απιθμό για αναζήσηςη ςσον πίνακα' 
  ΔΙΑΒΑΕ key 
 
  i <- 1 
  count_found <- 0 
  ΟΟ (i <= n) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ    ! όςο δεν είμαςσε ςσο σέλορ σοτ πίνακα 
    ΑΝ table[i] = key ΣΟΣΕ  ! αν σο i ςσοιφείο ιςούσαι με ατσό ποτ χάφνοτμε  
      count_found <- count_found + 1                         ! βπέθηκε 
      ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' βπέθηκε ςση θέςη ', i 
    ΣΕΛΟ_ΑΝ 
    i <- i + 1                                   ! πποφψπά ςσην επόμενη θέςη 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  ΑΝ (count_found <> 0) ΣΟΣΕ 
    ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' βπέθηκε ςε ', count_found, ' θέςειρ' 
  ΑΛΛΙΩ 
    ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' δεν βπέθηκε ςσον δοθένσα πίνακα' 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_Πίνακα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Για σαξινομημένο Πίνακα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_ςε_Σαξινομημένο_Πίνακα 
! ςελίδα 64 σοτ βιβλίοτ 
! Για σαξινομημένο πίνακα με αύξοτςα διάσαξη 
 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, position 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: table[n], key 
  ΛΟΓΙΚΕ: done 
 
ΑΡΧΗ 
 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώςε απιθμό για αναζήσηςη ςσον πίνακα' 
  ΔΙΑΒΑΕ key 
 
  done <- ΨΕΤΔΗ 
  position <- 0 
  i <- 1 
  ΟΟ (done = ΨΕΤΔΗ) ΚΑΙ (i <= n) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ                                 
! όςο δεν είμαςσε ςσο σέλορ σοτ πίνακα και δεν βπέθηκε 
    ΑΝ table[i] > key ΣΟΣΕ  ! ςσαμάσα σην επανάληχη, δε θα βπεθεί σο ςσοιφείο 
      done <- ΑΛΗΘΗ 
    ΑΛΛΙΩ_ΑΝ table[i] = key ΣΟΣΕ                                             
! αν σο i ςσοιφείο ιςούσαι με ατσό ποτ χάφνοτμε  
      done <- ΑΛΗΘΗ           ! ςσαμάσα σην επανάληχη, σο ςσοιφείο βπέθηκε 
      position <- i                            ! βάλε σον απιθμό θέςηρ 
    ΑΛΛΙΩ 
      i <- i + 1                               ! πποφψπά ςσην επόμενη θέςη 
    ΣΕΛΟ_ΑΝ 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  ΑΝ (position <> 0) ΣΟΣΕ 
    ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' βπέθηκε ςση θέςη ', position 
  ΑΛΛΙΩ 
    ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' δεν βπέθηκε ςσον δοθένσα πίνακα' 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ειπιακή_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_ςε_Σαξινομημένο_Πίνακα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δταδική_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_ςε_Σαξινομημένο_Πίνακα 
! ςελίδα 64 σοτ βιβλίοτ 
! Για σαξινομημένο πίνακα με αύξοτςα διάσαξη 
 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, position, start, end 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: table[n], key 
  ΛΟΓΙΚΕ: done 
 
ΑΡΧΗ 
 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώςε απιθμό για αναζήσηςη ςσον πίνακα' 
  ΔΙΑΒΑΕ key 
 
  done <- ΨΕΤΔΗ 
  position <- 0 
  start <- 1 
  end <- n 
  ΟΟ (start < end) ΚΑΙ (done = ΨΕΤΔΗ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    i <- (start + end) div 2 
    ΑΝ table[i] = key ΣΟΣΕ  ! αν σο i ςσοιφείο ιςούσαι με ατσό ποτ χάφνοτμε  
      done <- ΑΛΗΘΗ                      ! βπέθηκε 
      position <- i                       ! βάλε σον απιθμό θέςηρ 
    ΑΛΛΙΩ 
      ΑΝ table[i] > key ΣΟΣΕ              ! αν σο ζησούμενο είναι μικπόσεπο 
        end <- i - 1                      ! σόσε βπίςκεσαι ςσο κάσψ μέπορ 
      ΑΛΛΙΩ 
        start <- i + 1                   ! αλλιώρ βπίςκεσαι ςσο πάνψ μέπορ 
      ΣΕΛΟ_ΑΝ 
    ΣΕΛΟ_ΑΝ 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  ΑΝ table[i + 1] = key ΣΟΣΕ                                                            
! αναζήσηςη μίαρ επιπλέον θέςηρ για σην πεπίπσψςη ζτγού απιθμού ςσοιφείψν 
    done <- ΑΛΗΘΗ                       ! βπέθηκε 
    position <- i + 1                    ! βάλε σον απιθμό θέςηρ 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
  ΑΝ (position <> 0) ΣΟΣΕ 
    ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' βπέθηκε ςση θέςη ', position 
  ΑΛΛΙΩ 
    ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' δεν βπέθηκε ςσον δοθένσα πίνακα' 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Δταδική_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_ςε_Σαξινομημένο_Πίνακα 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εναλλακσικά φψπίρ Λογική Μεσαβλησή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δταδική_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_ςε_Σαξινομημένο_Πίνακα 
! ςελίδα 64 σοτ βιβλίοτ 
! ςελίδα 60 σψν οδηγιών μελέσηρ 
! Για σαξινομημένο πίνακα με αύξοτςα διάσαξη 
 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, position, start, end 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: table[n], key 
 
ΑΡΧΗ 
 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ table[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώςε απιθμό για αναζήσηςη ςσον πίνακα' 
  ΔΙΑΒΑΕ key 
 
  start <- 1 
  end <- n 
  position <- (start + end) div 2 
 
  ΟΟ (start <= end) ΚΑΙ (table[position] <> key) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    ΑΝ key < table[position] ΣΟΣΕ 
      end <- position - 1 
    ΑΛΛΙΩ 
      start <- position + 1 
    ΣΕΛΟ_ΑΝ 
    position <- (start + end) div 2 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  ΑΝ (table[position] = key) ΣΟΣΕ 
    ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' βπέθηκε ςση θέςη ', position 
  ΑΛΛΙΩ 
    ΓΡΑΨΕ 'Σο ςσοιφείο ', key, ' δεν βπέθηκε ςσον δοθένσα πίνακα' 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Δταδική_Αναζήσηςη_σοιφείοτ_ςε_Σαξινομημένο_Πίνακα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δταδική_Αναζήσηςη_Ονομάσψν 
! ςελίδα 81 σοτ βιβλίοτ 
! ςελίδα 39 σοτ σεσπαδίοτ 
 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ  
  ΧΑΡΑΚΣΗΡΕ: names[n], phones[n], name 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: first, end, position, i 
  ΛΟΓΙΚΕ: done 
 
ΑΡΧΗ  
 
  first <- 1 
  end <- n 
  done <- ΨΕΤΔΗ 
  position <- 0 
 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ names[i], phones[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώςε όνομα για σην εύπεςη σοτ ανσίςσοιφοτ σηλευώνοτ' 
  ΔΙΑΒΑΕ name 
 
  ΟΟ (first < end) ΚΑΙ (done = ΨΕΤΔΗ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    i <- (first + end) div 2 
    ΑΝ names[i] = name ΣΟΣΕ ! αν σο i ςσοιφείο ιςούσαι με ατσό ποτ χάφνοτμε  
      done <- ΑΛΗΘΗ                    ! βπέθηκε 
      position <- i                     ! βάλε σον απιθμό θέςηρ 
    ΣΕΛΟ_ΑΝ 
    ΑΝ names[i] > name ΣΟΣΕ             ! αν σο ζησούμενο είναι μικπόσεπο 
      end <- i - 1                      ! σόσε βπίςκεσαι ςσο κάσψ μέπορ 
    ΑΛΛΙΩ 
      first <- i + 1                    ! αλλιώρ βπίςκεσαι ςσο πάνψ μέπορ 
    ΣΕΛΟ_ΑΝ 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  ΑΝ names[i + 1] = name ΣΟΣΕ 
    done <- ΑΛΗΘΗ                      ! βπέθηκε 
    position <- i + 1                   ! βάλε σον απιθμό θέςηρ 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
  ΑΝ position >= 1 ΚΑΙ position <= n ΣΟΣΕ 
    ΓΡΑΨΕ 'Ο/Η ', name, ' έφει σηλέυψνο ', phones[position]  
  ΑΛΛΙΩ  
    ΓΡΑΨΕ 'Δεν βπέθηκε σο σηλέυψνο σοτ/σηρ ', name 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Δταδική_Αναζήσηςη_Ονομάσψν 

 


