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2.7 Επιλζγοντασ... 

 

Αρκετζσ φορζσ θ περιγραφι τθσ λφςθσ ενόσ προβλιματοσ δεν είναι μία ακολουκία 
βθμάτων που πρζπει να εκτελεςτοφν όλα ςε ςειρά το ζνα μετά το άλλο. Τπάρχουν 
προβλιματα που, για να λυκοφν, πρζπει να επιλζγουμε ποια βιματα κα 
εκτελεςτοφν. 

 

1ο Παράδειγμα 

Αν κζλουμε να περάςουμε το δρόμο, επιλζγουμε τι κα κάνουμε ανάλογα με το τι 
δείχνει το φανάρι. Αν το φανάρι για τουσ πεηοφσ είναι πράςινο, περνάμε το δρόμο. 
Αν είναι κόκκινο, ςταματάμε και περιμζνουμε. Όμοια, για να ξζρουμε, αν πρζπει να 
πάρουμε μαηί μασ ομπρζλα ι γυαλιά θλίου, οφείλουμε να κάνουμε τουσ παρακάτω 
ελζγχουσ:  

 

• Αν βρζχει, τότε κα πάρουμε μαηί μασ ομπρζλα. 

• Αν ο ιλιοσ είναι δυνατόσ, τότε πρζπει να φορζςουμε τα γυαλιά θλίου.  
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Αν κζλουμε να γράψουμε ζναν αλγόρικμο που να τον εκτελεί ζνα μικρό παιδί, ϊςτε 
να διαςχίςει με αςφάλεια το δρόμο, πρζπει να ςυμπεριλάβουμε τον ζλεγχο του 
φαναριοφ (Εικόνα). Ο αλγόρικμοσ μπορεί να περιγραφεί με βιματα ωσ εξισ:  

 

• Περπάτθςε μζχρι τθν άκρθ του πεηοδρομίου. 

• Έλεγξε το ςθματοδότθ για τουσ πεηοφσ. 

• Αν ο ςθματοδότθσ είναι πράςινοσ, τότε πζραςε προςεκτικά το δρόμο· 
διαφορετικά (δθλ. αν είναι κόκκινοσ), περίμενε ςτθν άκρθ του πεηοδρομίου μζχρι 
το φανάρι να γίνει πράςινο.  
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2ο Παράδειγμα 

 

Να γραφεί ζνασ αλγόρικμοσ που κα μασ δίνει τθν απόλυτθ τιμι ενόσ αρικμοφ.  

Αν κυμθκοφμε λίγο τα Μακθματικά, θ απόλυτθ τιμι ενόσ αρικμοφ x ιςοφται με: 

• x, αν x > 0, 

• 0, αν x = 0 και 

• -x, αν x  

 

Επομζνωσ, ο αλγόρικμοσ για τθν εφρεςθ τθσ απόλυτθσ τιμισ ενόσ αρικμοφ, με μια 
μικρι μετατροπι, μπορεί να διαμορφωκεί ωσ εξισ:  

• Μάκε τθν τιμι του x.  

• Αν το x είναι μικρότερο από το 0 τότε υπολόγιςε τθν τιμι -x (δθλαδι -1*x) και 
εμφάνιςζ τθν 

• διαφορετικά εμφάνιςε το x. 
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Η εντολι τθσ Logo που χρθςιμεφει για τθν εκτζλεςθ του παραπάνω αλγορίκμου από 
τον υπολογιςτι είναι θ:  

 

ΑνΔιαφορετικά ςυνθήκη *εντολή 1+ *εντολή 2+  

 

Η ςυνκικθ είναι μια λογικι πρόταςθ. Χρθςιμοποιεί ςυνικωσ τα ςφμβολα: 

 

 Σύμβολο Σημαςία Παράδειγμα 

= ιςότθτα :α = 5 

> μεγαλφτερο :α > :β 

< μικρότερο 5  

ανικει? 
αν μια τιμι βρίςκεται ςε 

μια λίςτα τιμϊν 
ανικει? απάντθςθ *RAM 

R.Α.Μ.+ 
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Από τον αλγόρικμο τθσ εφρεςθσ τθσ απόλυτθσ τιμισ ενόσ αρικμοφ μπορεί να 
προκφψει θ εξισ διαδικαςία:  

 

για απόλυτη : x  
    ΑνΔιαφορετικά  :x < 0  

      [ανακοίνωςη (φρ *το x είναι: + (-1) * :x)]  
      [ανακοίνωςη (φρ *το x είναι: + :x)+  
τέλοσ  
 

 


