
ΤΑΡΣΗΕΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τπολογιςμόρ_εμβαδών_διαυόπψν_σπιγώνψν 
 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: Β, Τ, Εμβ 
 
ΑΡΧΗ 
                                                 ! Σα δεδομένα για σο 1ο 
σπίγψνο 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώςε ση βάςη και σο ύχορ' 
  ΔΙΑΒΑΕ Β, Τ 
  Εμβ <- Εμβαδόν_σπιγώνοτ (Β, Τ)   ! Εδώ καλείσαι. Πεπνά σιρ σιμέρ σψν Β,Τ 
!  σοτ κύπιοτ ππογπάμμασορ ςσιρ ανσίςσοιφερ παπαμέσποτρ βάςη, ύχορ 
! σοτ τποππογπάμμασορ. Κασόπιν, η ςτνάπσηςη τπολογίζει σο εμβαδόν 
! και επιςσπέυει σην σιμή μέςψ σοτ ονόμασόρ σηρ. Ατσή, εκφψπείσαι ςσην Ε 
  ΓΡΑΨΕ 'Σο εμβαδόν είναι ', Εμβ 
                                                 ! Σα δεδομένα για σο 2ο 
σπίγψνο 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώςε ση βάςη και σο ύχορ' 
  ΔΙΑΒΑΕ Β, Τ 
  Εμβ <- Εμβαδόν_σπιγώνοτ (Β, Τ)          ! και εδώ καλείσαι για σο 2ο 
σπίγψνο 
  ΓΡΑΨΕ 'Σο εμβαδόν είναι ', Εμβ 
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ΤΝΑΡΣΗΗ Εμβαδόν_σπιγώνοτ (βάςη, ύχορ): ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ 
 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: βάςη, ύχορ            ! οι ειδικέρ μεσαβλησέρ για σιρ 
παπαμέσποτρ 
 
ΑΡΧΗ 
 
  Εμβαδόν_σπιγώνοτ <- (βάςη* ύχορ)/ 2 
 
ΣΕΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τπολογιςμόρ_εμβαδών_διαυόπψν_σπιγώνψν 
 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: Β, Τ, Εμβ 
 
ΑΡΧΗ 
 
                                                 ! Σα δεδομένα για σο 1ο 
σπίγψνο 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώςε ση βάςη και σο ύχορ' 
  ΔΙΑΒΑΕ Β, Τ 
  ΚΑΛΕΕ Εμβαδόν_σπιγώνοτ (Β, Τ, Εμβ)   ! Εδώ καλείσαι.  Πεπνά σιρ σιμέρ σψν 
Β,Τ 
! σοτ κύπιοτ ππογπάμμασορ ςσιρ ανσίςσοιφερ παπαμέσποτρ βάςη, ύχορ 
! σοτ τποππογπάμμασορ. Κασόπιν, η διαδικαςία τπολογίζει σο εμβαδόν και 
! επιςσπέυει σην σιμή μέςψ σηρ παπαμέσποτ Ε. 
  ΓΡΑΨΕ 'Σο εμβαδόν είναι ', Εμβ 
 
! Σα δεδομένα για σο 2ο σπίγψνο 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώςε ση βάςη και σο ύχορ' 
  ΔΙΑΒΑΕ Β, Τ 
  ΚΑΛΕΕ Εμβαδόν_σπιγώνοτ (Β, Τ, Εμβ)      ! και εδώ καλείσαι  για σο 2ο 
σπίγψνο 
  ΓΡΑΨΕ 'Σο εμβαδόν είναι ', Εμβ 
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Εμβαδόν_σπιγώνοτ (βάςη, ύχορ, Εμβαδόν)  
 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: βάςη, ύχορ, Εμβαδόν 
 
! Η επιςσπουή αποσελέςμασορ ςε μία διαδικαςία γίνεσαι 
! μέςψ παπαμέσποτ κι όφι σοτ ονόμασορ όπψρ ςτμβαίνει 
! ςε ςτνάπσηςη 
ΑΡΧΗ 
 
  Εμβαδόν <- (βάςη* ύχορ)/ 2 
 
ΣΕΛΟ_ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκσύπψςη_αςσεπίςκψν 
 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: Ν 
 
ΑΡΧΗ 
 
  ΔΙΑΒΑΕ Ν 
  ΚΑΛΕΕ Εκσύπψςη_Ν_αςσεπίςκψν (Ν)          ! Εδώ καλείσαι. Πεπνά σην σιμή 
σοτ Ν 
!  ςση διαδικαςία η οποία και στπώνει σο ανάλογο πλήθορ άςσπψν. 
! Εδώ, δεν τπάπφει επιςσπευόμενο αποσέλεςμα μέςψ παπαμέσποτ. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Εκσύπψςη_Ν_αςσεπίςκψν (Ν)  
 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: i, Ν                           ! η Ν είναι παπάμεσπορ ποτ 
τποδηλώνει 
                                                      ! σο πόςα άςσπα θα 
στπώςει 
ΑΡΧΗ 
 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν 
    ΓΡΑΨΕ '*' 
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τναπσήςειρ 
!Παπάδειγμα τλοποίηςηρ ςτναπσήςεψν. 
!Τλοποιεί σιρ ςτναπσήςειρ ΑπόλτσηΣιμή και Μέγιςσορ. 
ΑΡΧΗ 
 
  ΓΡΑΨΕ Μέγιςσορ(Απόλτση_Σιμή(-2), 1)              !Θα γπάχει «2» 
 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 
 
 
 
ΤΝΑΡΣΗΗ Απόλτση_Σιμή(φ): ΑΚΕΡΑΙΑ 
!Βπίςκει σην απόλτση σιμή σοτ φ φψπίρ να φπηςιμοποιήςει σην Α_Σ 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: φ 
 
ΑΡΧΗ 
 
  ΑΝ φ >= 0 ΣΟΣΕ 
    Απόλτση_Σιμή <- φ 
  ΑΛΛΙΩ 
    Απόλτση_Σιμή <- -φ 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
ΣΕΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ 
 
 
 
 
ΤΝΑΡΣΗΗ Μέγιςσορ(α, β): ΑΚΕΡΑΙΑ 
!Επιςσπέυει σο Μέγιςσο μεσαξύ σψν α και β 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: α, β 
 
ΑΡΧΗ 
 
  ΑΝ α >= β ΣΟΣΕ 
    Μέγιςσορ <- α 
  ΑΛΛΙΩ 
    Μέγιςσορ <- β 
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
ΣΕΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δταδική_Αναζήσηςη_Ονομάσψν 
! ελίδα 81 σοτ βιβλίοτ 
! Οι σιμέρ διαβάζονσαι από σο απφείο ειςόδοτ, απκεί να έφεσε 
! ενεπγοποιημένη σην επιλογή Εκσέλεςη->Χπήςη απφείοτ ειςόδοτ 
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΧΑΡΑΚΣΗΡΕ: names[n], phones[n], name 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: first, end, position, i 
 
ΑΡΧΗ  
 
  first <- 1 
  end <- n 
 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ n 
    ΔΙΑΒΑΕ names[i], phones[i]  
  ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώςε όνομα για σην εύπεςη σοτ ανσίςσοιφοτ σηλευώνοτ' 
  ΔΙΑΒΑΕ name 
  position <- Ψάξε(names, name, first, end)  
  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  
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ΤΝΑΡΣΗΗ Ψάξε(names, name, first, end): ΑΚΕΡΑΙΑ 
!Τλοποιεί σην δταδική αναζήσηςη σοτ ονόμασορ «όνομα» ςσον πίνακα  
!«ονόμασα» και επιςσπέυει σην θέςη ή 0 αν δεν βπέθηκε.  
!Η αναζήσηςη γίνεσαι με αναδπομή.  
ΣΑΘΕΡΕ 
  n = 10 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ  
  ΧΑΡΑΚΣΗΡΕ: names[n], name 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: first, end, position 
 
ΑΡΧΗ  
 
  ΑΝ first > end ΣΟΣΕ 
    Ψάξε <- 0                                                        !δε 
βπέθηκε 
  ΑΛΛΙΩ  
    position <- (first + end) div 2 
    ΑΝ name = names[position] ΣΟΣΕ 
      Ψάξε <- position 
    ΑΛΛΙΩ_ΑΝ name < names[position] ΣΟΣΕ 
      Ψάξε <- Ψάξε(names, name, first, position - 1)  
    ΑΛΛΙΩ  
      Ψάξε <- Ψάξε(names, name, first + 1, end)  
    ΣΕΛΟ_ΑΝ  
  ΣΕΛΟ_ΑΝ 
 
ΣΕΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ 

 

 

 



! Επιδεικνύει σο πέπαςμα παπαμέσπψν με αναυοπά, π.φ. «Δ(π)» 
! και με σιμή, π.φ. «Δ(α + 0). 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜεσαβίβαςηΠαπαμέσπψν 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: π 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: α 
ΑΡΧΗ 
  π <- 1 
  ΓΡΑΨΕ 'π = ', π                !Γπάυει 1 
  ΚΑΛΕΕ Δ(π)                    !Καλείσαι με μεσαβλησή, οπόσε σο π αλλάζει 
  ΓΡΑΨΕ 'π = ', π                !Γπάυει 2 
  α <- 1 
  ΓΡΑΨΕ 'α = ', α                !Γπάυει 1 
! ΚΑΛΕΕ Δ(α)                   ! Ατσό δεν επισπέπεσαι, πποςπαθούμε να 
πεπάςοτμε 
                                ! με αναυοπά ακέπαιο ενώ απαισείσαι 
ππαγμασικόρ. 
  ΚΑΛΕΕ Δ((α ))               ! Βάζονσαρ σο α ςε παπένθεςη σο κάνοτμε 
έκυπαςη, 
! οπόσε πεπνιέσαι με σιμή. Σο ίδιο θα γινόσαν με Κάλεςε Δ(α + 0). 
  ΓΡΑΨΕ 'α = ', α 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Δ(β)  
!Ατξάνει σο β. Αν πεπαςσεί μεσαβλησή (= με αναυοπά) αλλάζει και 
!η μεσαβλησή σοτ κτπίψρ ππογπάμμασορ. Αν πεπαςσεί έκυπαςη (= με 
!σιμή) σο β αλλάζει μόνο σοπικά. 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ: β 
ΑΡΧΗ 
  β <- β + 1 
ΣΕΛΟ_ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 

 

 

 

 


