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Τµηµατικός Προγραµµατισµός 
10.1 Τµηµατικός Προγραµµατισµός 
1. Πως ορίζεται ο τµηµατικός προγραµµατισµός; (σελ. 205) 
Τµηµατικός προγραµµατισµός ονοµάζεται η τεχνική σχεδίασης και ανάπτυξης προ-
γραµµάτων ως ένα σύνολο από απλούστερα τµήµατα κώδικα. 
∆ηλ στον τµηµατικό προγραµµατισµό τα προγράµµατα αποτελούνται από ένα σύνολο 
τµηµάτων τα οποία επιλύουν τα επιµέρους υποπροβλήµατα του αρχικού 
προβλήµατος. 

2. Τι είναι τα υποπρογράµµατα; Να δοθεί σχετικό παράδειγµα. (σελ. 206) 
Στον τµηµατικό προγραµµατισµό, κάθε τµήµα που επιτελεί ένα αυτόνοµο έργο και 
έχει γραφεί χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραµµα, ονοµάζεται υποπρόγραµµα. 
Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να επιλύσουµε το ακόλουθο πρόβληµα: 
Ένας καθηγητής επιθυµεί να φτιάξει πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει τους βαθµούς 
ενός µαθητή της Β' Εν. Λυκείου στα 9 µαθήµατα κατεύθυνσης και θα υπολογίζει το 
µέσο όρο τους. 
Το πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπισθεί πιο εύκολα, αν το αναλύσουµε στα εξής 
τµήµατα:  

 Εισαγωγή βαθµών. 
 Υπολογισµός µέσου όρου. 
 Εκτύπωση αποτελέσµατος. 

Καθένα από αυτά τα τµήµατα µπορεί να υλοποιηθεί ως ένα υποπρόγραµµα, τµήµα 
δηλ. του προγράµµατος. Οπότε η δηµιουργία του τελικού προβλήµατος προέρχεται 
από τη σύνθεση των υποπρογραµµάτων. 

3. Υπάρχει συγκεκριµένη µεθοδολογία για τον χωρισµό ενός προγράµµατος σε 
υποπρογράµµατα; 

Ο χωρισµός ενός προγράµµατος σε υποπρογράµµατα, προϋποθέτει την ανάλυση του 
αρχικού προβλήµατος σε υποπροβλήµατα, τα οποία µπορούν να αντιµετωπισθούν εύ-
κολα και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 
Η ανάλυση αυτή δεν είναι πάντα εύκολη και συνήθως δεν υπάρχουν καθορισµένα βή-
µατα που πρέπει να γίνουν. Η δυσκολία αυξάνεται όσο πιο µεγάλο και πιο σύνθετο 
είναι το πρόβληµα. Η σωστή εφαρµογή του τµηµατικού προγραµµατισµού απαιτεί 
καλή µελέτη του προβλήµατος και εµπειρία στον προγραµµατισµό. 

10.2 Χαρακτηριστικά Υποπρογραµµάτων 
1.  Ποιες ιδιότητες πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράµµατα; (σελ. 208) 
Κάθε υποπρόγραµµα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες: 
a Πρέπει να έχει µόνο µία είσοδο και µία έξοδο και να ενεργοποιείται µε την είσοδο 

σε αυτό. Κατόπιν εκτελεί ορισµένες ενέργειες και απενεργοποιείται µε την έξοδο 
από αυτό. 

b Πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε υποπρόγραµµα 
µπορεί να σχεδιαστεί, να αναπτυχθεί και να συντηρηθεί αυτόνοµα χωρίς να επη-
ρεαστούν άλλα υποπρογράµµατα. Στην πράξη βέβαια η απόλυτη ανεξαρτησία εί-
ναι δύσκολο να επιτευχθεί. 

c Πρέπει να µην είναι πολύ µεγάλο, ώστε να είναι εύκολα κατανοητό και να µπορεί 
να ελέγχεται. Γενικά κάθε υποπρόγραµµα πρέπει να εκτελεί µόνο µία λειτουργία. Αν 
εκτελεί περισσότερες λειτουργίες, τότε συνήθως διασπάται µικρότερα 
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υποπρογράµµατα. 

10.3 Πλεονεκτήµατα τµηµατικού προγραµµατισµού 
1. Ποια τα πλεονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµµατισµού; (σελ. 209) 
Ο χωρισµός ενός σύνθετου προγράµµατος σε υποπρογράµµατα έχει τα εξής πλεονε-
κτήµατα: 

i ∆ιευκολύνει την ανάπτυξη του αλγορίθµου και του αντιστοίχου προγράµµα-
τος. 

ii ∆ιευκολύνει την κατανόηση και διόρθωση του προγράµµατος. 
iii Απαιτεί λιγότερο χρόνο και προσπάθεια στη συγγραφή του προγράµµατος, 

µειώνοντας συγχρόνως τα λάθη.  
iv Επεκτείνει τις δυνατότητες των γλωσσών προγραµµατισµού. 

Αν λοιπόν κάποια λειτουργία που δεν υποστηρίζεται απευθείας από τη γλώσσα χρειά-
ζεται συχνά, όπως για παράδειγµα η εύρεση του µικρότερου δύο αριθµών, τότε 
µπορεί να γραφεί το αντίστοιχο υποπρόγραµµα και να χρησιµοποιείται όταν 
χρειάζεται. Η συγγραφή πολλών υποπρογραµµάτων και η δηµιουργία βιβλιοθηκών µε 
αυτά, ουσιαστικά επεκτείνουν την ίδια τη γλώσσα προγραµµατισµού. 

10.4 Παράµετροι 
1. Πως ενεργοποιούνται τα υποπρογράµµατα από κάποιο άλλο πρόγραµµα και τι 

είναι οι ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ;   (σελ. 210) 
 
Τα υποπρογράµµατα ενεργοποιούνται από ένα πρόγραµµα ή κάποιο άλλο υποπρό-
γραµµα για να εκτελέσουν συγκεκριµένες λειτουργίες. Κάθε υποπρόγραµµα για να 
ενεργοποιηθεί καλείται, από το αρχικό (κύριο) πρόγραµµα ή ένα άλλο υποπρόγραµ-
µα. Συνήθως ένα υποπρόγραµµα δέχεται τιµές από το τµήµα προγράµµατος που το 
καλεί και µετά την εκτέλεσή του, επιστρέφει στο πρόγραµµα νέες τιµές ως αποτελέ-
σµατα. 
Οι τιµές αυτές καλούνται παράµετροι. Οι παράµετροι είναι σαν τις κοινές 
µεταβλητές ενός προγράµµατος, µε τη διαφορά ότι χρησιµοποιούνται για να περνούν 
τιµές στα υποπρογράµµατα και να επιστρέφουν στο πρόγραµµα τα αποτελέσµατα. 

 10.5 ∆ιαδικασίες - Συναρτήσεις 
1. Ποιες κατηγορίες υποπρογραµµάτων υπάρχουν και ποιες οι διαφορές τους; 
Το είδος κάθε υποπρογράµµατος καθορίζεται από το είδος της λειτουργίας που επιτε-
λεί. Υπάρχουν δύο κατηγορίες υποπρογραµµάτων, οι διαδικασίες και οι συναρτήσεις: 
Η συνάρτηση είναι ένας τύπος υποπρογράµµατος που υπολογίζει και επιστρέφει µόνο 
µία τιµή µε το όνοµά της (όπως οι µαθηµατικές συναρτήσεις). 
Οι διαδικασίες είναι ένας τύπος υποπρογράµµατος που µπορούν να εκτελούν όλες τις 
λειτουργίες ενός προγράµµατος και να επιστρέφουν πολλές τιµές και να παράγουν 
πολλά µηνύµατα. 
Οι συναρτήσεις και οι διαδικασίες τοποθετούνται µετά το τέλος του κυρίου προγράµ-
µατος και καλούνται στα σηµεία που χρειάζονται. 
Στον επόµενο πίνακα συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά, και συνεπώς οι διαφορές, των 
διαδικασιών και των συναρτήσεων. 
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Οι συναρτήσεις υπολογίζουν µόνο µία 
τιµή, αριθµητική, χαρακτήρα ή λογική 
και µόνο αυτήν επιστρέφουν στο 
υποπρόγραµµα που την κάλεσε. 

Οι διαδικασίες µπορούν να εκτελέσουν 
οποιαδήποτε λειτουργία, Π.χ. να εισάγουν 
δεδοµένα, να εκτελέσουν υπολογισµούς, να 
µεταβάλλουν τις τιµές των µεταβλητών και 
να τυπώσουν αποτελέσµατα 

Οι συναρτήσεις µοιάζουν µε τις 
συναρτήσεις των µαθηµατικών και η 
χρήση τους είναι όµοια µε τη χρήση 
των ενσωµατωµένων που υποστηρίζει 
η γλώσσα προγραµµατισµού. 

Με τη χρήση παραµέτρων οι διαδικασίες 
µεταφέρουν τα αποτελέσµατά τους στα 
άλλα υποπρογράµµατα. 

Οι συναρτήσεις εκτελούνται απλά µε 
την εµφάνιση του ονόµατος τους σε 
οποιαδήποτε έκφραση. 

Για να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες 
χρησιµοποιείται η ειδική εντολή ΚΑΛΕΣΕ 
και το όνοµα της διαδικασίας 

 

2.  Πως γίνεται ο ορισµός µιας συνάρτηση ς; Να δοθούν σχετικά παραδείγµατα. 
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο θέµα, οι συναρτήσεις ορίζονται στο τέλος του 
προγράµµατος και κάθε συνάρτηση έχει την ακόλουθη δοµή: 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Όνοµα (λίστα παραµέτρων): Τύπος συνάρτησης   
 Τµήµα δηλώσεων µεταβλητών συνάρτησης 
ΑΡΧΗ 

Εντολές 
Όνοµα  Έκφραση  
Εντολές  

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 Στη δοµή της συνάρτησης µπορούµε να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις: 

 Το όνοµα της συνάρτησης µπορεί να είναι οποιοδήποτε έγκυρο όνοµα της 
ΓΛΩΣΣΑΣ. 

 Η λίστα παραµέτρων είναι µια λίστα µεταβλητών, των οποίων οι τιµές µεταβιβά-
ζονται στη συνάρτηση, κατά την κλήση της από το πρόγραµµα. Ουσιαστικά πρό-
κειται για τα δεδοµένα εισόδου της συνάρτησης. 

 Οι συναρτήσεις υπολογίζουν και επιστρέφουν µια τιµή η οποία µπορεί να είναι 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΑΚΕΡΑΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, ή ΛΟΓΙΚΗ. Ο τύπος της τιµής που 
επιστρέφει η συνάρτηση, δηλώνεται µετά τη λίστα παραµέτρων. 

 Πριν τη λέξη ΑΡΧΗ, που καθορίζει την αρχή της συνάρτησης, δηλώνονται οι τύ-
ποι των µεταβλητών εισόδου, καθώς και οι τυχόν βοηθητικές µεταβλητές ή στα-
θερές που χρησιµοποιεί η συνάρτηση. 

 Στις εντολές του σώµατος της συνάρτησης πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει µία 
εντολή εκχώρησης τιµής στο όνοµα της συνάρτησης. Αυτή η τιµή, είναι η επι-
στρεφόµενη τιµή. 

Παράδειγµα 1 
Να γραφεί συνάρτηση, η οποία θα υπολογίζει και θα επιστρέφει το άθροισµα δυο πραγ-
µατικών αριθµών. 
Η συνάρτηση θα δέχεται ως είσοδο, µε τη µορφή παραµέτρων, δυο αριθµούς και θα 
επιστρέφει το άθροισµά τους. Η τιµή που θα επιστρέφεται (δηλ. ο τύπος της συνάρτη-
σης) θα είναι πραγµατική. Η συνάρτηση λοιπόν είναι: 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Άθροισµα( α, β): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α, β 
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ΑΡΧΗ 
Άθροισµα  α + β  

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

Παράδειγµα 2 
Να γραφεί συνάρτηση, η οποία θα υπολογίζει και θα επιστρέφει το εµβαδόν ενός κύ-
κλου, το οποίο δίνεται από τον τύπο πR2. 
Η συνάρτηση θα δέχεται ως είσοδο την ακτίνα του κύκλου. Η τιµή που θα επιστρέφε-
ται θα είναι πραγµατική. Στη συνάρτηση µπορούµε να έχουµε ως σταθερά το π. Η 
συνάρτηση θα είναι: 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Εµβαδόν(R): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
 ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
 π = 3.14 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: R 
ΑΡΧΗ 

Εµβαδόν  π*R^2  
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

3.  Πως γίνεται η κλήση (χρήση) µιας συνάρτησης από ένα πρόγραµµα; 
Κάθε συνάρτηση χρησιµοποιείται σε ένα πρόγραµµα, όπως ακριβώς και οι ενσωµα-
τωµένες συναρτήσεις της γλώσσας. Απλώς αναφέρεται το όνοµα της σε µια έκφραση 
ή σε µία εντολή και επιστρέφεται η τιµή της. 
Στα παραδείγµατα του προηγούµενου θέµατος, οι συναρτήσεις µπορούν να κληθούν 
ως εξής: 

Χ  Άθροισµα( α, β) 
Χ  Εµβαδόν(R) 

Στη µεταβλητή Χ, την πρώτη φορά, εκχωρείται η τιµή του αθροίσµατος των µεταβλη-
τών α και β, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το εµβαδόν του κύκλου µε ακτίνα R. Όταν 
γίνεται κλήση των συναρτήσεων, γίνεται πρώτα εκτέλεση του κώδικα της 
συνάρτησης και κατόπιν το αποτέλεσµα επιστρέφεται στο πρόγραµµα και εκχωρείται 
στη µεταβλητή Χ. 

 Παρατήρηση: Πριν την κλήση των συναρτήσεων από το κύριο πρόγραµµα, 
οι µεταβλητές που περνάνε ως παράµετροι στις συναρτήσεις, πρέπει να 
έχουν τιµή. 

4.  Να γραφεί συνάρτηση η οποία θα υπολογίζει το µέγιστο τριών πραγµατικών 
αριθµών.  

Η συνάρτηση πρέπει να δέχεται ως είσοδο τρεις αριθµούς και να υπολογίζει το µέγι-
στο. Η συνάρτηση θα επιστρέφει µια πραγµατική τιµή. Όπως είχαµε δει στο 
κεφάλαιο3, πρέπει να χρησιµοποιήσουµε µια βοηθητική µεταβλητή max για τον 
υπολογισµό του µεγίστου. Αυτή θα τη δηλώσουµε ως εσωτερική µεταβλητή στη 
συνάρτηση. 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μέγιστος(α, β, γ): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α, β, γ, max 
ΑΡΧΗ 

Maχ α 
ΑΝ β > max ΤΟΤΕ 

Max  β  
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΑΝ γ > max ΤΟΤΕ 

Max  γ  
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
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Μέγιστος max  
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 
Παρατήρηση: Για να κατασκευάσουµε µια συνάρτηση πρέπει να κάνουµε πάντα τα 
ακόλουθα βήµατα: 
1. Αναγνωρίζουµε τα δεδοµένα εισόδου, τα οποία θα δέχεται η συνάρτηση ως 
παραµέτρους. 
2. Αναγνωρίζουµε το ζητούµενο και τον τύπο του, ώστε να δηλώσουµε τον τύπο της 
συνάρτησης. 
3. Γράφουµε τον κώδικα της συνάρτησης και δηλώνουµε, στο τµήµα δηλώσεων της 
συνάρτησης, τον τύπο των µεταβλητών εισόδου, καθώς και τις τυχόν βοηθητικές 
µεταβλητές ή σταθερές της συνάρτησης. 

5.  Πως γίνεται ο ορισµός µιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγµατα. 
Όπως αναφέρθηκε οι διαδικασίες µπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία 
και δεν επιστρέφουν αποκλειστικά µια τιµή όπως οι συναρτήσεις. Η δοµή µιας 
διαδικασίας είναι: 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Όνοµα (λίστα παραµέτρων) 

 Τµήµα δηλώσεων µεταβλητών διαδικασίας 

ΑΡΧΉ 

Εντολές 

ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 Στη δοµή της διαδικασίας µπορούµε να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις: 
 Το όνοµα µιας διαδικασίας µπορεί να είναι οποιοδήποτε έγκυρο όνοµα της 
ΓΛΩΣΣΑΣ. 

 Η λίστα παραµέτρων είναι µια λίστα µεταβλητών, των οποίων οι τιµές µεταβιβά-
ζονται στη διαδικασία, κατά την κλήση της από το πρόγραµµα, αλλά και επιστρέ-
φονται στο κύριο πρόγραµµα µετά την εκτέλεση των εντολών της διαδικασίας. 

 Στο σώµα της διαδικασίας µπορούν να υπάρχουν οποιεσδήποτε εντολές της 
 ΓΛΩΣΣΑΣ. 

 Πριν τη λέξη ΑΡΧΗ δηλώνονται οι τύποι των µεταβλητών εισόδου, καθώς και οι 
τυχόν βοηθητικές µεταβλητές ή σταθερές που χρησιµοποιεί η διαδικασία. 

Παράδειγµα 1 
Να γραφεί διαδικασία, η οποία θα εµφανίζει τους ακέραιους αριθµούς από 1 ως 100. 
Η διαδικασία δεν απαιτεί είσοδο, αφού οι αριθµοί που θα τυπωθούν είναι γνωστοί. 
Με τη βοήθεια µιας επανάληψης Για ί από 1 µέχρι 100 θα εµφανιστούν οι αριθµοί. Η 
µεταβλητή ί θα πρέπει να δηλωθεί στο τµήµα δηλώσεων της διαδικασίας, µια και 
είναι εσωτερική µεταβλητή. . 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Εµφάνιση_Αριθµών( )  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ί 
ΑΡΧΗ 
 ΓΙΑ ί ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 
   ΓΡΑΨΕ ί 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
ΤΕΛΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
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Παράδειγµα 2 
Να γραφεί διαδικασία, η οποία θα δέχεται ως είσοδο δυο πραγµατικές µεταβλητές και 
θα αντιµεταθέτει τις τιµές τους. 
Η διαδικασία θα δέχεται ως είσοδο δυο τυχαίους αριθµούς α και β. Με τη χρήση µιας 
βοηθητικής µεταβλητή ς θα αντιµεταθέτει τις τιµές των δυο µεταβλητών. Στο τέλος 
της διαδικασίας οι νέες τιµές α και β θα είναι γνωστές και στο κύριο πρόγραµµα. 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Αντιµετάθεση(α, β) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α, β, temp 
ΑΡΧΗ 

Temp  α 
β α 
β  temp  

ΤΕΛΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 

6.  Πως γίνεται η κλήση (χρήση) µιας διαδικασίας σε ένα πρόγραµµα; 
 
Η κλήση µιας διαδικασίας από ένα πρόγραµµα γίνεται µε την εντολή ΚΑΛΕΣΕ η ο-
ποία έχει την εξής σύνταξη: 

ΚΑΛΕΣΕ Όνοµα ∆ιαδικασίας (λίστα-παραµέτρων) 

Η εντολή ΚΑΛΕΣΕ ακολουθείται από το όνοµα της διαδικασίας, συνοδευόµενο από 
τη λίστα παραµέτρων µέσα σε παρενθέσεις. 
Για παράδειγµα, η διαδικασία Αντιµετάθεση του προηγούµενου θέµατος µπορεί να 
κληθεί στο κύριο πρόγραµµα µε την εντολή: ΚΑΛΕΣΕ Αντιµετάθεση(α, β). 
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7.  Να γραφεί διαδικασία η οποία θα ζητά και θα διαβάζει έναν αριθµό από το πληκτρολόγιο. Η 
διαδικασία της ανάγνωσης θα γίνεται επαναληπτικά µέχρι να δοθεί σαν είσοδος θετική τιµή. 

 
Στο κύριο τµήµα της διαδικασίας θα υπάρχει µια δοµή επανάληψης Αρχή_επανάληψης … 
Μέχρις_ότου, µέσα στην οποία θα διαβάζεται ένας αριθµός. Η επανάληψη θα τερµατίζει όταν ο 
αριθµός εισόδου είναι µεγαλύτερος του µηδενός. 
Η διαδικασία λοιπόν θα επιστρέφει έναν αριθµό ως αποτέλεσµα. Συνεπώς ο αριθµός θα περνά ως 
παράµετρος στη διαδικασία για να µπορεί να επιστραφεί στο πρόγραµµα. 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Είσοδος_∆εδοµένων(χ) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : Χ 
ΑΡΧΗ 

ΑΡΧΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ '∆ώσε έναν αριθµό='  
∆ΙΑΒΑΣΕ Χ 

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ χ> Ο 
ΤΕΛΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
Να γραφεί διαδικασία η οποία θα δέχεται ως είσοδο έναν πίνακα 100 ακεραίων αριθµών και θα 
εµφανίζει τα στοιχεία του πίνακα για τα οποία ο δείκτης θέσης είναι άρτιος. 
Η διαδικασία είναι: 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Στοιχεία_Πίνακα(Π) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Π[1Ο0], ί 
ΑΡΧΗ 
 ΓΙΑ ί ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 
 ΑΝ ί mod 2 = Ο ΤΟΤΕ 
 ΓΡΑΨΕ Π[ί] 
                              ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  
 ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει έναν πίνακα 50 θέσεων και θα υπολογίζει τον µέσο όρο των 
στοιχείων του. Η ανάγνωση των στοιχείων του πίνακα και ο υπολογισµός του µέσου όρου του να 
γίνεται µε τη βοήθεια διαδικασίας και συνάρτησης αντίστοιχα. 
 
Η εισαγωγή των στοιχείων του πίνακα θα γίνεται µε τη βοήθεια µιας διαδικασίας, ενώ ο υπολογισµός 
του µέσου όρου των στοιχείων του πίνακα θα γίνεται µε τη βοήθεια µιας συνάρτησης. Και στις δυο 
περιπτώσεις ο πίνακας θα δίνεται ως παράµετρος στο υποπρόγραµµα. 
Το κύριο πρόγραµµα, θα καλεί αρχικά τη διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων του πίνακα και κατόπιν 
τη συνάρτηση υπολογισµού του µέσου όρου. Το πρόγραµµα θα είναι: 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘Μέσος_Ορος_Πίνακα 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Π[50] 
ΑΡΧΗ 

ΚΑΛΕΣΕ Εισαγωγή_Στοιχείων(Π) 
ΓΡΑΨΕ 'Ο µέσος όρος των στοιχείων είναι: ', Μέσος_Ορος(Π) 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Εισαγωγή- Στοιχείων(Π)  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Π[50], ί 
ΑΡΧΗ 

ΓΙΑ ί ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
ΓΡΑΨΕ '∆ώσε το στοιχείο ', ί  
∆ΙΑΒΑΣΕ Π[ί] 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
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ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μέσος_Όρος(Π) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Π[50], ί, Άθροισµα 
ΑΡΧΗ 

Άθροισµα 0 
ΓΙΑ ί ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 

Άθροισµα  Άθροισµα + Π[ί]  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
Μέσος__Όρος  Άθροισµα /50  

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 
Παρατήρηση: Όταν σε µια άσκηση µας ζητείται να δηµιουργήσουµε ένα Πρόγραµµα µε τη βοήθεια 
συναρτήσεων και διαδικασιών, αρχικά θα προσπαθούµε να αναλύσουµε το πρόγραµµα σε τµήµατα, π.χ. 
είσοδος δεδοµένων, υπολογισµός, εµφάνιση αποτελεσµάτων. Κατόπιν θα γράφουµε τα υποπρογράµµατα 
και στη συνέχεια το κύριο πρόγραµµα, στο οποίο θα καλούµε τα υποπρογράµµατα. 
 
Να γραφεί πρόγραµµα που θα διαβάζει δυο πίνακες 100 ακεραίων και θα βρίσκει και θα τυπώνει τα 
µέγιστα στοιχεία τους. Να γίνει χρήση συναρτήσεων και διαδικασιών. 
 
Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για κάθε πίνακα είναι: εισαγωγή στοιχείων, υπολογισµός µεγίστου. 
Το πρώτο τµήµα µπορεί να υλοποιηθεί ως µια διαδικασία, ενώ τοδεύτερο ως συνάρτηση. Το 
πρόγραµµα λοιπόν θα είναι: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μέγιστο-Στοιχείο  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[1Ο0], Β[1Ο0] 
ΑΡΧΗ 

ΚΑΛΕΣΕ Εισαγωγή_Στοιχείων(Α) 
ΓΡΑΨΕ 'Το µέγιστο στοιχείο του πρώτου πίνακα:’, Μέγιστο(Α) 
ΚΑΛΕΣΕ Εισαγωγή_Στοιχείων(Β) 
ΓΡΑΨΕ  ‘Το µέγιστο στοιχείο του πρώτου πίνακα: ’, Μέγιστο(Β)  

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Εισαγωγή_Στοιχείων(Π)  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Π[1Ο0], ί 
ΑΡΧΗ 

ΓΙΑ ί ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 
ΓΡΑΨΕ ‘∆ώσε το στοιχείο ’, ί  
∆ΙΑΒΑΣΕ Π[ί] 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μέγιστο(Π): ΑΚΕΡΑΙΑ  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ . 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Π[1Ο0], ί, max 
 ΑΡΧΗ 
 Max  Π[l] 
 ΓΙΑ ί ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ Ν 
 ΑΝ Π[ί] > max ΤΟΤΕ 
 max  Π[ί] 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 Μέγιστο  max 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 
Σηµ. Σε αυτό το πρόγραµµα διαφαίνεται ξεκάθαρα η χρησιµότητα των υποπρογραµµάτων. Με τη 
χρήση των υποπρογραµµάτων καταφέραµε να γράψουµε τον κώδικα της εισαγωγής των στοιχείων και 
της εύρεσης του µέγιστου µόνο µια φορά ενώ τον χρησιµοποιούµε πολλαπλές φορές. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
A. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ 
 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας σε κύκλο το 
αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Τµηµατικός προγραµµατισµός ονοµάζεται η τεχνική σχεδίασης και ανάπτυξης προγραµµάτων ως 

ένα ενιαίο πρόγραµµα. 
2. Ένα υποπρόγραµµα επιτελεί ένα αυτόνοµο έργο και έχει γραφεί χωριστά από το κύριο πρόγραµµα. 
3. Η µεθοδολογία χωρισµού ενός προγράµµατος σε τµήµατα γίνεται µε την ακολουθία 

συγκεκριµένων βηµάτων. 
4. Ένας γενικός κανόνας για τα υποπρογράµµατα είναι ότι πρέπει να είναι πολύ µεγάλα και να 

περιέχουν αρκετές εντολές. 
5. Ένα από τα πλεονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµµατισµού είναι ότι απαιτεί λιγότερο χρόνο στη 

συγγραφή ενός προγράµµατος. 
6. Υπάρχουν δυο είδη υποπρογραµµάτων: οι διαδικασίες και οι συναρτήσεις. 
7. Οι συναρτήσεις µπορούν να επιτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία ενός προγράµµατος, όπως Π.χ. 

εισαγωγή στοιχείων σε ένα πίνακα. 
8. Στον ορισµό µιας συνάρτησης πρέπει να αναφέρεται και ο τύπος της τιµής που επιστρέφει. 
9. Στις εντολές του σώµατος της συνάρτησης πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει µία εντολή εκχώρησης 

τιµής στο όνοµα της συνάρτησης. 
10. Μια συνάρτηση καλείται σε ένα πρόγραµµα µε τη χρήση της εντολής ΚΑΛΕΣΕ. 
11. Μια διαδικασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εµφάνιση ενός συνόλου µηνυµάτων προς τον 

χρήστη. 
12. Για την εύρεση του µεγίστου τριών ακεραίων αριθµών χρησιµοποιείται συνήθως διαδικασία και όχι 

συνάρτηση. 
13. Για τον υπολογισµό των δυο µικρότερων στοιχείων ενός πίνακα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

συνάρτηση. 
14. Μια συνάρτηση δεν µπορεί να επιστρέφει µια τιµή τύπου ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. 
 
B.. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
 
1 Ποια από τις ακόλουθες λειτουργίες δεν µπορεί να εκτελέσει µια συνάρτηση;  

(a) Υπολογισµός µεγίστου δυο αριθµών 
(b) Υπολογισµός µεγίστου και ελαχίστου ενός πίνακα 
(c) Υπολογισµός µεγίστου ενός πίνακα 
(d) Επιστροφή µιας λογικής τιµής 

2 Ένα υποπρόγραµµα µπορεί να τερµατίζει µε τη φράση:  
i) ΤΕΛΟΣ 
ii) ΤΕΛΟΣ_ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
iii) ΤΕΛΟΣ_ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
iv) ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

3 Ποιο από τα ακόλουθα είναι λάθος όσον αφορά τη χρήση µιας διαδικασίας;  
i) Μπορεί να κληθεί µε τη λέξη ΚΑΛΕΣΕ 
ii) Πρέπει να γίνεται αναφορά στο όνοµα της διαδικασίας στις εντολές της  
iii) Μπορεί να δεχθεί ως είσοδο πολλές τιµές 
iv) Μπορεί να εµφανίσει πολλά µηνύµατα στον χρήστη 

4 Τι θα εµφανίσει το ακόλουθο τµήµα προγράµµατος; 
Χ 10  
Υ 20 
Υ  Σ(Χ, Υ)  
ΓΡΑΨΕ Υ 
……. 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Σ(α, β): ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β 
ΑΡΧΗ 
 ΑΝ α< β ΤΟΤΕ 
   Σ α 
 ΑΛΛΙΩΣ 
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   Σ  β/4 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 α) 20 β) 10  γ) 5  δ) 30 
5 Τι θα εµφανίσει το ακόλουθο τµήµα προγράµµατος; 

Α 10  
Β 20  
ΚΑΛΕΣΕ ∆ιαδ( α, β)  
ΓΡΑΨΕ α, β 
…… 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ιαδ( χ, ψ) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: χ, ψ 
ΑΡΧΗ 

χ  χ/2  
ψ χ+ψ  

ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
α) 10  20 β) 20  10  γ) 5  25 δ) 25  5 

6 Ποια ζευγάρια τιµών θα εµφανίσει το ακόλουθο τµήµα προγράµµατος;  
α 5 
β l0 
ΚΑΛΕΣΕ ∆ιαδ(β, α)  
ΓΡΑΨΕ β,α 
….. 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ιαδ( α, β) 
ΑΡΧΗ 

ΓΡΑΨΕ α, β  
α  α/2  
β α+β  

ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
α) 5  10, 5  10  β) 10  5, 5  5 γ) 5  10, -5  10  δ) 10  5, 5  10 
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Γ.. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ 
Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. 
(Στα στοιχεία της στήλης Α αντιστοιχούν ένα ή περισσότερα στοιχεία της στήλης Β) 
 1… 

Α' (υποπρόγραµµα) Β’(πρόβληµα) 
1. ∆ιαδικασία 
2. Συνάρτηση 

α. Υπολογισµός της λύσης της πρωτοβάθµιας εξίσωσης  
β. ∆ιάβασµα στοιχείων πίνακα 
γ. Ελάχιστο στοιχείο πίνακα 
δ. Εµφάνιση στοιχείων πίνακα 

 
2… 

Α’ Β’ 
1. Χαρακτηριστικό Συνάρτησης  
2. Χαρακτηριστικό ∆ιαδικασίας 
 

α. Εκτελεί οποιαδήποτε λειτουργία 
β. Καλείται µε χρήση του ονόµατός της  
γ. Καλείται µε την εντολή ΚΑΛΕΣΕ  
δ. Επιστρέφει µόνο µια τιµή 

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ 

 

1. Να γραφεί συνάρτηση η οποία να υπολογίζει την τιµή της µαθηµατικής παράστασης:  

F=χ-ψ-(χ+ψ)*ζ 

2. Να γραφεί συνάρτηση η οποία να υπολογίζει την κινητική ενέργεια ενός σώµατος, η οποία 
υπολογίζεται από τον τύπο: Εκιν = ½*m*v^2 

3. Να γραφεί συνάρτηση η οποία να υπολογίζει το άθροισµα των στοιχείων ενός πίνακα 100 
ακεραίων. 

4. Να γραφεί συνάρτηση η οποία θα δέχεται ως είσοδο ένα σύνολο δραχµών και θα επιστρέφει την 
αντιστοιχία σε €. 

5. Να χρησιµοποιηθεί το κατάλληλο υποπρόγραµµα (συνάρτηση ή διαδικασία), το οποίο θα δέχεται 
έναν αριθµό και θα ελέγχει αν ο αριθµός είναι θετικός διψήφιος. Το αποτέλεσµα του ελέγχου θα 
είναι µια λογική τιµή. 

6. Να γραφεί συνάρτηση η οποία θα δέχεται ως είσοδο έναν ακέραιο αριθµό και θα επιστρέφει στο 
πρόγραµµα την τιµή ΑΛΗΘΗΣ αν ο αριθµός είναι άρτιος ή ΨΕΥ∆ΗΣ αν είναι περιττός. 

7. Να γραφεί διαδικασία η οποία να διαβάζει ένα σύνολο αριθµών από το πληκτρολόγιο και να 
εµφανίζει το άθροισµά τους. Η διαδικασία θα τερµατίζει όταν δοθεί σαν είσοδος αριθµός ίσος µε 
µηδέν. 


