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Απαντήσεις 

1. α) (((2 * 3 + 5) + 9) * 2 + 5) / (5 + 4)  
β) 2 * (δύναμη 5 2) + 3  

2. α) Πρώτα εκτελείται η εντολή φράση. Προσέξτε ότι έχει τρεις εισόδους, τις λέξεις “Το και 
“παιδί και το περιεχόμενο της θέσης μνήμης (μεταβλητής) :επίπεδο. Έτσι, οι παρενθέσεις 
στην εντολή φράση είναι απαραίτητες. Το αποτέλεσμα της εντολής είναι ο σχηματισμός της 
φράσης (ο τεχνικός όρος είναι λίστα) [Το ψηλό παιδί]. 
Στη συνέχεια η εντολή κάνε θέτει ως περιεχόμενο στη μεταβλητή “επίθετο την τιμή [Το 
ψηλό παιδί]. 
β) Ο διερμηνέας ανασύρει από τη μνήμη RAM την τιμή της μεταβλητής :επίπεδο. Την 
οδηγεί στην CPU για να εκτελεστεί η πράξη της αφαίρεσης . Η πράξη που εκτελεί η CPU 
είναι τελικά εδώ 8 – 1. Το αποτέλεσμα οδηγείται με την εντολή κάνε στη θέση μνήμης 
(μεταβλητή) που εμείς λέμε επίπεδο. 
γ) Η πράξη που αρχικά εκτελείται είναι η πρόσθεση 9 + 2. Το αποτέλεσμα αυτής γράφεται 
από την εντολή κάνε στη μεταβλητή :α. 
δ) Πρώτα εκτελείται η εντολή λέξη, με εισόδους τη λέξη ”α και “ψηλό. Το αποτέλεσμά της 
είναι η λέξη “αψηλό και αποθηκεύεται στη μεταβλητή :επίθετο. 

3. Στον πίνακα 1 βλέπουμε την εκτέλεση του προγράμματος βήμα προς βήμα.  

 

4. Σε κάθε επανάληψη ανασύρεται η τιμή της μεταβλητής :α και προστίθεται σ’ αυτήν το 2. 
Έτσι μετά την 1η επανάληψη η μεταβλητή : α αλλάζει από 1 σε 3, στη συνέχεια σε 5 κ.ο.κ. 
Εξαιτίας των 10 επαναλήψεων η συνολική αύξηση είναι 2 * 10 = 20 και η τελική τιμή της 
μεταβλητής :α είναι 21. 

5. Για εγωιστής :επίθετο 
 Τύπωσε (φράση [Εσύ είσαι] :επίθετο “.) 
 Τύπωσε (φράση [Εγώ είμαι πιο] :επίθετο “.) 
τέλος 

Έτσι, αν τρέξουμε το πρόγραμμα με είσοδο χαζός (εγωιστής “χαζός) θα πάρουμε έξοδο τα 
μηνύματα: 
Εσύ είσαι χαζός. 
Εγώ είμαι πιο χαζός. 

Όταν 
εκτελεσθεί 
η εντολή… 

…γίνεται η πράξη 
κι το αποτέλεσμα 

τοποθετείται στη…  

… μνήμη RAM 
Διεύθυνση Περιεχόμενο 

Μετά την 1  Μετά την 2 Μετά την 3 Μετά την 4 

1  2 * 30 = 60 μήκος 50 60 50 60 50 60 50 60 
2 - πλάτος 30  30 60 30 60 30 60 
3 60 * 60 = 3600 εμβαδόν 400 400 400 3600 400 3600 
4 2 * (60 + 60) = 240 περίμετρος 160 160 160 160 240 

Πίνακας 1 
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6. Αν μπορέσουμε να κάνουμε το επίθετο στο συγκριτικό βαθμό τότε η εμφάνιση του 
μηνύματος ανάγεται στην εμφάνιση μίας φράσης. Για να συνθέσουμε τον συγκριτικό 
βαθμό θα χρειαστούμε τη διαδικασία λέξη. Η διαδικασία μας, την λέμε βαθμοίΕπίθετου, 
είναι η εξής: 

Για βαθμοίΕπίθετου :επίθετο 
 Τύπωσε φράση [Συγκριτικός βαθμός:] λέξη :επίθετο “τερο 
 Τύπωσε φράση [Υπερθετικός βαθμός:] λέξη :επίθετο “τατο 
τέλος 

7. Τα απαραίτητα δεδομένα στην απλούστερη περίπτωση είναι η βάση και το ύψος του 
τριγώνου. Αυτά πρέπει να είναι οι είσοδοι στη διαδικασία. 
Η επόμενη διαδικασία εμφανίζει σε πλαίσιο κειμένου το εμβαδόν του τριγώνου ως τμήμα 
μίας φράσης. 

για εμβαδόνΤριγώνου :βάση :ύψος 
 Τύπωσε (φράση [Το εμβαδόν τριγώνου με βάση] :βάση [και ύψος] :ύψος  
        “είναι :βάση * :ύψος / 2) 
τέλος 

Έτσι, αν δώσω στο κέντρο εντολών την εντολή εμβαδόνΤριγώνου 5 6 θα δω στο πλαίσιο 
κειμένου το μήνυμα Το εμβαδόν του τριγώνου με βάση 5 και ύψος 6 είναι 30. 

Η παρακάτω διαδικασία όμως υπολογίζει το εμβαδόν του τριγώνου κι επιστρέφει το 
αποτέλεσμα στην εντολής που την κάλεσε. 

για εμβαδόνΤριγώνου :βάση :ύψος 
 έξοδος :βάση * :ύψος / 2) 
τέλος 

 
Έτσι, αν δώσω στο κέντρο εντολών την εντολή εμβαδόνΤριγώνου 5 6 θα πάρω το μήνυμα 
σφάλματος Δεν ξέρω τι να κάνω με το 30. Αν όμως δώσω την εντολή τύπωσε 
εμβαδόνΤριγώνου 5 6 θα εμφανίσει στο πλαίσιο κειμένου το 30.  

8. Εδώ μας ενδιαφέρει η μέθοδος που θα ακολουθηθεί για να κρατηθούν κάπου στη μνήμη τα 
δεδομένα που εισάγονται από το πληκτρολόγιο. Κάθε δεδομένο αμέσως μετά την εισαγωγή 
του πρέπει να καταχωρείται σε μία ματαβλητή. Ως προς το τι τα κάνει η διαδικασία ισχύουν 
τα παραπάνω. Εδώ κοινοποιούμε το αποτέλεσμα με μήνυμα. 

για εμβαδόνΤριγώνου  
 ερώτηση [Δώσε τη βάση του τριγώνου:] 
 κάνε “βάση απάντηση 
 ερώτηση [Δώσε το ύψος του τριγώνου:] 
 κάνε “ύψος απάντηση 
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 ανακοίνωση φράση [Το εμβαδόν είναι] :βάση * :ύψος / 2) 
τέλος 

9. Τα δεδομένα θα εισάγονται και θ’ αποθηκεύονται όπως στην παραπάνω άσκηση. Για το 
σχεδιασμό εδώ προτείνεται μία μέθοδος με επανάληψη. 

για ορθογώνιο 
 ερώτηση [Δώσε το μήκος του ορθογώνιου:] 
 κάνε “μήκος απάντηση 
 ερώτηση [Δώσε το πλάτος του ορθογώνιου:] 
 κάνε “πλάτος απάντηση 
 επανάλαβε 2 [ 
  μπροστά :πλάτος 
  δεξιά 90 
  μπροστά :μήκος 
  δεξιά 90 
 τύπωσε φράση [Το εμβαδόν του ορθογώνιου είναι] :μήκος * :πλάτος) 
τέλος 

10. Η διαδικασία είναι η επόμενη: 

για κύβο :αριθμός 
 έξοδος δύναμη :αριθμός 3 
τέλος 

Η ζητούμενη πράξη θα γίνει με την εντολή 
δείξε (κύβο 25) + 1 
Προσοχή! Η εντολή δείξε κύβο 25 + 1 υπολογίζει, με βάση τις προτεραιότητες των πράξεων 
στη logo το (25 + 1)3. 

11. Κλασσικό πρόβλημα επανάληψης. Η διαδικασία είναι η επόμενη: 

για προπαίδεια :αριθμός 
κάνε "πολλαπλασιαστής "0 
 επανάλαβε 10 [ 
  κάνε "πολλαπλασιαστής :πολλαπλασιαστής + 1 
  τύπωσε φράση :αριθμός "x :πολλαπλασιαστής "= :αριθμός * :πολλαπλασιαστής] 
τέλος 

12. Άλλο ένα πρόβλημα επαναλήψεων, αυτή τη φορά δύο. Θα χρειαστούμε και τη διαδικασία 
της προηγούμενης άσκησης. Η διαδικασία είναι η επόμενη: 

για Τύπωσεπροπαίδεια  
 κάνε "πολλαπλασιαστέος "0 
 επανάλαβε 10 [ 
  κάνε "πολλαπλασιαστέος :πολλαπλασιαστέος + 1 
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  προπαίδεια :πολλαπλασιαστέος] 
τέλος 

13. Σε σχέση με τη διαδικασία της άσκησης 9, η εδώ διαδικασία θα καλείται με εισόδους τα 
δεδομένα. Η διαδικασία είναι η επόμενη: 

για ορθογώνιο :μήκος :πλάτος 
 στκ 
 επανάλαβε 2 [ 
  μπροστά :μήκος 
  δεξιά 90 
  μπροστά :πλάτος 
  δεξιά 90 
 τύπωσε φράση [Το εμβαδόν του ορθογώνιου είναι] :μήκος * :πλάτος) 
τέλος 

14. Το μήκος της υποτείνουσας θα υπολογιστεί από το πυθαγόρειο θεώρημα. Η λύση είναι πιο 
απλή όταν σχεδιαστούν πρώτα οι κάθετες πλευρές.  Όταν η χελώνα σχεδιάσει τις κάθετες 
πλευρές  θα πρέπει να στρίψει γωνία φ = 180 - �� , όπου ��  είναι η γωνία με εφαπτομένη 
�ή��� �ά����� �����ά� � ��� ��ώ�� �����ά�����

�ή��� �ά����� �����ά� � ��� �����ά����� ��ύ����
 = ��ώ�� �ί����� �����έ���

��ύ���� �ί����� �����έ���
 = ��ώ�� ��������ή

��ύ���� ��������ή
    

για ορθογώνιοΤρίγωνο :κάθετη1 :κάθετη2 
 στκ 
 μπροστά :κάθετη1 
 δεξιά 90 
 μπροστά :κάθετη2 
 δεξιά 180 – τοξεφ :κάθετη1 / :κάθετη2 
 μπροστά τετραγωνικήΡίζα (δύναμη :κάθετη1 2) + (δύναμη :κάθετη2 2) + 
τέλος 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η χελώνα δεν 
θα έχει το ίδιο προσανατολισμό με τον αρχικό! Αν 
θέλετε να επαναφέρετε τη χελώνα στον αρχικό 
προσανατολισμό θα πρέπει να στρίψετε τη χελώνα 
κατά γωνία θ δίνοντας πριν το τέλος την εντολή: 

δεξιά 180 – τοξεφ :κάθετη2 / :κάθετη1 

15. Όπως και το ορθογώνιο, το παραλληλόγραμμο μπορεί 
να σχεδιασθεί με μία επαναληπτική διαδικασία. Η 
διαδικασία είναι η επόμενη. Θυμηθείτε πως το 
άθροισμα των διαδοχικών γωνιών στα 
παραλληλόγραμμα είναι 180 μοίρες. 

φ 
Β 

θ 
Γ 

Α 

180-φ φ 

φ 
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για παραλληλόγραμμο :μήκος :πλάτος :γωνία 
 στκ 
 επανάλαβε 2 [ 
  μπροστά :μήκος 
  δεξιά :γωνία 
  μπροστά :πλάτος 
  δεξιά 180 - :γωνία] 
τέλος 

Για να σχηματισθεί ρόμβος (= παραλληλόγραμμο με ίσες πλευρές) θα δώσουμε την εντολή 
παραλληλόγραμμο 50 50 60 ή παραλληλόγραμμο 50 50 120.  
 

16. Η διαδικασία δέχεται ως είσοδο το μήκος των σκαλοπατιών. Από το δεδομένο λόγο μήκος / 
ύψος μπορώ να υπολογίζω το ύψος. Η διαδικασία είναι η επόμενη.  

για σκάλα :ν :μήκος 
 επανάλαβε :ν [ 
  μπροστά :μήκος * 2 / 3 
  δεξιά 90 
  μπροστά :μήκος 
  αριστερά 90 
τέλος 

17. Η επιθυμία θα εκφράζεται πιθανά με μία λέξη όπως δεξιά, ΔΕΞΙΑ, δε, δεξια ή και κάποιο 
αριθμό, όπως το 1. Μία εντολή ελέγχου θα εξετάζει την είσοδο. Θυμηθείτε ακόμη πως  οι 
δεξιά 100 και αριστερά -100 είναι ισοδύναμες. 

για σκάλα :προς :ν :μήκος 
 ΑνΔιαφορετικά ανήκει? :προς [δεξιά δεξια δε Δεξιά Δεξια ΔΕΞΙΑ ΔΕΞΙΆ ΔΕ 1] 
  [κάνε "προς "1]  
  [κάνε "προς "-1]  
 επανάλαβε :ν [ 
  μπροστά :μήκος * 2 / 3 
  δεξιά :προς * 90 
  μπροστά :μήκος 
  αριστερά :προς * 90 
τέλος 

18. Θα δοθούν δύο λύσεις. Στην πρώτη λύση θα χρησιμοποιήσω τη διαδικασία πολύγωνο του 
παραδείγματος 27. Μ’ αυτή θα σχεδιάσω ένα τετράγωνο κι ένα τρίγωνο. Πριν σχεδιάσω το 
τρίγωνο θα χρειαστεί να μετακινήσω και να στρέψω κατάλληλα τη χελώνα.  

για σπιτάκι :μέγεθος 
 πολύγωνο 4 :μέγεθος 
 μπροστά :μέγεθος 

Σχεδιασμός σκαλιού 

Προετοιμασία για το σχεδιασμό του επόμενου σκαλιού  

Ανάλογα με την τιμή της μεταβλητής προς, 1 ή – 1 
στρίβει δεξιά ή αριστερά αντίστοιχα. 

Σχεδιάζει το τετράγωνο. 
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 δεξιά 30 
 πολύγωνο 3 :μέγεθος 
τέλος 

Η δεύτερη λύση είναι ουσιαστικά η πρώτη, μόνο που θα γράψουμε μία διαδικασία που να 
κάνει ένα τετράγωνο, μία που θα κάνει ένα τρίγωνο που θα αντικαταστήσουν  την πρώτη 
και την τελευταία εντολή της παραπάνω διαδικασίας. 

19. Τα σπίτια είναι στον ίδιο οριζόντιο δρόμο. Έτσι, η εικόνα που δίνουν τα σπιτάκια είναι η 
διπλανή. Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο 
είναι αυτό που έχει σημειωθεί με κόκκινο 
χρώμα. Ίσως να μη θέλετε το τμήμα που θα 
σχεδιάζει το πεζοδρόμιο μεταξύ των σπιτιών. 
Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: 

για χωριό :αριθμόςΣπιτιών :μέγεθοςΣπιτιού 
 επανάλαβε  :αριθμόςΣπιτιών [ 
 σπιτάκι :μέγεθοςΣπιτιού 
 αριστερά 30 
 πίσω :μέγεθοςΣπιτιού 
  αριστερά 90 
 πίσω :μέγεθοςΣπιτιού * 3 / 2 
 δεξιά 90] 
τέλος 

20. Τέλειος ψηφιακός κύκλος είναι αδύνατον να σχηματισθεί. Θα φροντίσουμε όμως το σχέδιο 
που θα χαράξουμε να δίνει την αίσθηση του κύκλου. Στην ουσία θα σχηματίσουμε ένα 
πολύγωνο με 360 πλευρές.  Για να κάνουμε τον κύκλο πρέπει να στρέφουμε τη χελώνα  
μετά από κάθε βήμα κατά 1°. Η σχετική διαδικασία είναι: 

για κύκλο :μέγεθος 
 επανάλαβε  360 [ 
 μπροστά :μέγεθος 
 δεξιά  1] 
τέλος   

21. Ως συνέχεια της προηγούμενης άσκησης, προκύπτει ότι η εντολή πολύγωνο 360 1, που 
σχεδιάζει πολύγωνο 360 πλευρών θα σχηματίσει σχήμα που θα μας δώσει την εντύπωση 
κύκλου. Τόσο εδώ όσο και στην προηγούμενη άσκηση η :πλευρά και το :μέγεθος δεν 
εκφράζουν την ακτίνα του κύκλου. Θα δούμε παρακάτω, σ’ άλλο πρόβλημα πώς μπορούμε 
να σχεδιάσουμε κύκλο (Ο, ρ) με εισόδους τη θέση του κέντρο του και την ακτίνα του.   

22. Άλλο ένα πρόβλημα επανάληψης. Όταν η χελώνα σχεδιάζει ένα τετράγωνο, με διαδικασία 
που έχουμε ήδη κουβεντιάσει, επανέρχεται στην αρχική της θέση. Εμείς πρέπει να βρούμε 
τρόπο να αυξάνουμε το μέγεθος του επόμενου τετραγώνου. Σύμφωνα με την εκφώνηση 
αυτό είναι πολλαπλάσιο της επανάληψης που εκτελείται. Γι’ αυτό θα δημιουργήσουμε μία 

Σχεδιάζει το τρίγωνο. 
Για να συμπέσει η μία πλευρά με την οροφή. 

Η λίστα εντολών προετοιμάζει τη χελώνα να 
σχεδιάσει το επόμενο σπιτάκι. Θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν μία άλλη διαδικασία. Αν δεν θέλετε την 
ενδιάμεση γραμμή θα πρέπει πριν την τελευταία 
εντολή πίσω να σηκώσετε το στυλό άνω (στα). 
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θέση μνήμης στην οποία κάθε φορά θα τοποθετούμε τον αριθμός της επανάληψης. 

Χρησιμοποιούμε και πάλι τη διαδικασία πολύγωνο για να συνειδητοποιήσετε πως αν κάνω 
κάποιο εργαλεία μπορώ να τα χρησιμοποιώ και σε άλλες δουλειές. Λέμε πω η διεργασία 
πολύγωνο είναι τμήμα της βιβλιοθήκης μας. Η διαδικασία μας είναι: 

για πολυτετράγωνο :ν :πλευρά 
 στκ 
 κάνε "επανάληψη "0 
 επανάλαβε :ν [ 
  κάνε "επανάληψη :επανάληψη + 1 
   πολύγωνο  4  :επανάληψη * :πλευρά] 
τέλος 

23. Επειδή η χελώνα επανέρχεται στην αρχική της θέση μετά από 60 περιστροφές, η κάθε 
περιστροφή του τετραγώνου είναι ίση με 360° / 60 = 6°. Η διαδικασία μας είναι: 

για περιστροφή   
 στκ 
 επανάλαβε 60 [ 
   πολύγωνο  4  50 
  δεξιά 6] 
τέλος 

Προσπαθήστε να ξαναγράψετε τη διαδικασία ώστε να είναι πιο ευέλικτη! Να υπάρχει για 
παράδειγμα η δυνατότητα εισόδου κατά την κλίση της διαδικασίας του αριθμού των 
περιστροφών που θα κάνει το τετράγωνο. 

Προσπαθήστε να ξαναγράψετε τη διαδικασία ώστε να κάνει κάτι ανάλογο μ’ έναν κύκλο κι 
ένα τρίγωνο. Πρέπει να σκεφθείτε τι μορφή θα έχει η είσοδος της εντολής! Το αποτέλεσμα 
για τον κύκλο δίνεται στο σχήμα. 

24. Οι δύο πρώτες μεταβλητές αρχικοποιούν τις τιμές δύο μεταβλητών με ονόματα άθροισμα 
και ν. Στην δομή επανάληψης προσθέτω αρχικά στη μεταβλητή άθροισμα την τιμή του ν και 
στη συνέχεια αυξάνω το ν κατά 1. Έτσι στο τέλος της επανάληψης έχει υπολογιστεί το 
άθροισμα 1 + 2 + 3 + 4 + 5 και έχει αποθηκευτεί στην αντίστοιχη θέση μνήμης. Η τελευταία 
εντολή κοινοποιεί το αποτέλεσμα του αθροίσματος, το 15. 

(Η τελική τιμή που αποκτά η μεταβλητή ν είναι το 6)  

25.  i. Στην 1η εντολή αν ο έλεγχος γίνεται 15 < 18 και αληθεύει. Έτσι εκτελείται η λίστα εντολών 
που ακολουθεί και τυπώνει σε δύο διαδοχικές γραμμές τα μηνύματα Είσαι ανήλικος. Θα 
ενηλικιωθείς σε 3 χρόνια. 
Στη 2η εντολή αν ο έλεγχος γίνεται 15 > 17 και είναι ψευδής. Έτσι δεν εκτελείται η λίστα 
εντολών που ακολουθεί. 

ii. Στην 1η εντολή αν ο έλεγχος γίνεται 20 < 18 και και είναι ψευδής. Έτσι δεν εκτελείται η 

Σημειώνουμε τον αριθμό επανάληψης. 
Σχεδιάζουμε τετράγωνο με νέα πλευρά 
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λίστα εντολών που ακολουθεί. 
Στη 2η εντολή αν ο έλεγχος γίνεται 20 > 17 κι αληθεύει. Έτσι εκτελείται η λίστα εντολών που 
ακολουθεί και τυπώνει σε δύο διαδοχικές γραμμές τα μηνύματα Είσαι ενήλικος. 
Ενηλικιώθηκες εδώ και 2 χρόνια. 

iii. Στην 1η εντολή αν ο έλεγχος γίνεται 18 < 18 και και είναι ψευδής. Έτσι δεν εκτελείται η 
λίστα εντολών που ακολουθεί. 
Στη 2η εντολή αν ο έλεγχος γίνεται 20 > 17 κι αληθεύει. Έτσι εκτελείται η λίστα εντολών που 
ακολουθεί και τυπώνει σε δύο διαδοχικές γραμμές τα μηνύματα Είσαι ενήλικος. 
Ενηλικιώθηκες εδώ και 1 χρόνια. Η εκτύπωση εδώ δεν είναι γραμματικά σωστή (1 χρόνια!).  

26. Ας εξετάσουμε το πρόβλημα τρέχοντας το για μία θετική, μία αρνητική και τη μηδενική 
τιμή. Έστω η εντολή ΑπόλυτηΤιμή 1. Τότε ο έλεγχος στην ΑνΔιαφορετικά γίνεται 1 < 0 και 
είναι ψευδής. Έτσι εκτελείται η δεύτερη λίστα εντολών [έξοδος -1 * :αριθμός] που 
επιστρέφει – 1, που δεν είναι η απόλυτη τιμή του 1. Άρα, το πρόγραμμα δεν εκτελεί όσα 
υπόσχεται.  

Ο απλός τρόπος για να το διορθώσουμε είναι η συνθήκη ελέγχου να γραφεί ως :αριθμός > 0 

27.  Ο έλεγχος στην “εξωτερική” εντολή ΑνΔιαφορετικά είναι o 0 = 1 και είναι ψευδής. Έτσι 
εκτελείται η δεύτερη λίστα εντολών. Σ’ αυτήν υπάρχει η εντολή ΑνΔιαφορετικά είναι o 0 = 
2 με ψευδές αποτέλεσμα. Έτσι εκτελείται  η δεύτερη λίστα που τη συνοδεύει και 
ανακοινώνει Εσύ είσαι πάλι! 

28. Σε κάθε περίπτωση ανάλογα με την μονάδα ο συντελεστής μετατροπής αποκτά τη σωστή 
τιμή. Προσέξτε πώς συνθέτεται το μήνυμα εξόδου. 

για μετατροπήΜήκους :μήκος :μονάδα 
 κάνε "Συντελεστής "1 
 Αν ανήκει? :μονάδα [Κm km χλμ] [κάνε "συντελεστής "0,001] 
 Αν ανήκει? :μονάδα [dm δεκ] [κάνε "συντελεστής "10] 
 Αν ανήκει? :μονάδα [cm εκ] [κάνε "συντελεστής 100] 
 Αν ανήκει? :μονάδα [mm χλ] [κάνε "συντελεστής "1000] 
 Ανακοίνωση (φράση :μήκος "m "= :συντελεστής * :μήκος :μονάδα) 

τέλος 

29. Η διαδικασία είναι εύκολα υλοποιήσιμη. Απαιτείται μόνο ένας απλός έλεγχος! 

για μέγιστος :α :β 
 ΑνΔιαφορετικά :α < :β 
  [Τύπωσε φράση [Μεγαλύτερος είναι ο ] :β] 
  [Τύπωσε φράση [Μεγαλύτερος είναι ο ] :α] 

τέλος 

30. Αν ο δεύτερος αριθμός β είναι διαιρέτης του πρώτου αριθμού α τότε το κλάσμα α/β είναι 
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ακέραιος. Αρκεί λοιπόν να ελέγξουμε αν το κλάσμα α/β είναι ακέραιος.  

για διαιρέτης :α :β 
 ΑνΔιαφορετικά :α / :β = ακέραιος :α / :β 
  [Τύπωσε φράση [Ο ] :β [είναι διαιρέτης του] :α] 
  [Τύπωσε φράση [Ο ] :β [δεν είναι διαιρέτης του] :α] 
τέλος 

Είναι η απάντηση άψογη;  Ποια είναι η γνώμη σας για την εκτέλεση της εντολής 
διαιρέτης 5 0; 

31. Η είσοδος έχει τιμή 41 κι αποθηκεύεται στη θέση μνήμης :F. Η εντολή κάνε ανασύρει από 
τη RAM την τιμή της :F και εκτελεί αρχικά την πράξη 41 – 32. Το αποτέλεσμα 9 το 
πολλαπλασιάζει μ ε 5 και το νέο αποτέλεσμα 45 το διαιρεί με το 9. Η τιμή 5 αποθηκεύεται 
στη θέση μνήμης :C. Από εκεί το ανασύρει η εντολή έξοδος και το εξάγει στην ανακόινωσει. 
Έτσι στο παράθυρο που θα αναδυθεί εμφανίζει μόνο το 5. 

32. Το σχήμα ως κανονικό εγγράφεται σε κύκλο. Δηλαδή όλες οι κορυφές του ανήκουν στον 
ίδιο κύκλο. Οι εγγεγραμμένες γωνίες είναι ίσες. Άρα βαίνουν σε ίσα τόξα. Συνεπώς ο κύκλος 
χωρίζεται σε v ίσα τόξα. Κάθε τόξο είναι συνεπώς σε μοίρες ίσο με 360 /ν. Άρα, οι 
εγγεγραμμένες γωνίες είναι σε μοίρες το μισό του τόξου που βαίνουν, δηλαδή 180 / ν. Άρα 
η χελώνα πρέπει μετά από κάθε μετακίνηση να στρίβει 180° – (180° / ν). Η διαδικασία είναι 
η επόμενη: 

για αστέρι :ν :μήκος 
 επανάλαβε :ν [ 
  μπροστά :μήκος 
  δεξιά 180 – 180 / :ν] 
τέλος 

Μπορείτε φυσικά να βάλετε διάφορους έλεγχους για να ανταποκρίνεται το πρόβλημα 
σωστά σε διάφορες εισόδους. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποδείξετε πως αν η είσοδος :ν 
είναι άρτιος η γραμμή δεν είναι κλειστή!  Ένας έλεγχος θα μπορούσε να ελέγχει αν η 
είσοδος είναι περιττός φυσικός ή όχι.  

33. Η διαδικασία είναι ουσιαστικά το πρόβλημα 24. 

για άθροισμαΦυσικώνΈως :ν 
 Κάνε “άθροισμα “0 
 Κάνε  “ν “1 
 Επανάλαβε :ν [ 
  κάνε “άθροισμα :άθροισμα  + :ν 
  κάνε “ν :ν + 1 ] 
 ανακοίνωση :άθροισμα 
τέλος 
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Παρατηρούμε πως όταν εκτελέσουμε το πρόβλημα για πολλούς ακέραιους η λύση 
καθυστερεί. Οι προκλήσεις στην επιστήμη της πληροφορικής είναι να βρούμε τρόπους να 
κάνουμε πιο σύντομους τους υπολογισμούς. Για παράδειγμα, το παραπάνω πρόβλημα 
λύνεται σε χρόνο σταθερό κι ανεξάρτητο από το πόσο μεγάλη είναι η είσοδος αν λάβουε 

υπόψη πως το άθροισμα των ν πρώτων φυσικών αριθμών είναι ������
�

. Τότε η διαδικασία 

γράφεται: 

για άθροισμαΦυσικώνΈως :ν 
 ανακοίνωση :ν * (:ν + 1) / 2 
τέλος 


