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Διορθώσεις/προσθήκες Βιβλίου Καθηγητή
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Σημείο που χρίζει διόρθωσης/προσθήκης
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να προστεθεί
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στις απαντήσεις τεστ αξιολόγησης επίδοσης, αντί A4:
λάθος, να γραφεί:
η πρόταση
14. Ποια από τα παρακάτω αποτελεί σύμβολο για τα
διαγράμματα ροής:
να γίνει ως εξής
οι ερωτήσεις 2 και 3 που παραθέτονται, να
αντικατασταθούν από τις εξής:
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στη ΔΤ2, να γραφούν

Διορθωμένο κείμενο
Κατά τη διάρκεια της πρώτης σχολικής χρονιάς ήταν φυσικό και αναμενόμενο να διαπιστωθούν μια
σειρά από λάθη (κυρίως τυπογραφικά, κάποια εκφραστικά και πολύ λίγα επιστημονικά). Τα πολλά
μηνύματα που στάλθηκαν από καθηγητές Πληροφορικής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
υποδεικνύοντας οποιοδήποτε είδος λάθους, βοήθησαν πολύ τη συγγραφική ομάδα στο να διορθώσει
τα λάθη αυτά και να προχωρήσει μαζί με το ΠΙ στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους τους συναδέλφους - και ιδιαίτερα τους Γιάννη
Οικονόμου και Ιωάννη Φαμέλη - που με τα μηνύματά τους ανατροφοδότησαν τη διαδικασία έλεγχου
και διόθρωσης του βιβλίου, ευελπιστώντας ότι και αυτή τη φορά όλοι θα εντρυφήσουν στο
περιεχόμενό του με την ίδια διάθεση και ζήλο. Η αποστολή μηνυμάτων από τη μεριά των καθηγητών
θα θέλαμε να συνεχιστεί και στο μέλλον, πιστεύοντας ότι υπάρχουν πάντοτε περιθώρια περαιτέρω
βελτίωσης.
Τέλος, διορθώνοντας παράλειψή μας από την πρώτη έκδοση του βιβλίου, θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε το συνάδελφο Νίκο Κασιμάτη για τη συνεισφορά του στην παιδαγωγική
προσέγγιση του περιεχομένου του βιβλίου.
Α4: σωστό
14. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί σύμβολο για τα διαγράμματα ροής:

2. Οι επαναληπτικές διαδικασίες εφαρμόζονται όταν μία ακολουθία εντολών
χρειάζεται να εκτελεσθεί περισσότερες από μία φορές.
3. Οι επαναληπτικές διαδικασίες εμπεριέχουν πάντοτε συνθήκες επιλογών.
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αντί Euro…
αντί dollar ..
οι προτεινόμενες λύσεις β) και γ) να αντικατασταθούν ως
εξής:

Euro  330
dollar  280
β)
Αλγόριθμος Max
Δεδομένα // x, y, z //
Αν y>x τότε
Αν z>y τότε
Mz
αλλιώς
My
Τέλος_αν
αλλιώς
Αν z>y τότε
Mz
αλλιώς
Mx
Τέλος_αν
Τέλος_αν
Αποτελέσματα // Μ //
Τέλος Max
γ)
Αλγόριθμος Max
Δεδομένα // x, y, z //
Αν x>y και x>z τότε
Μx
αλλιώς_αν y>x και y>z τότε
My
αλλιώς
Mz
Τέλος_αν
Σημ. Το παράδειγμα θέλει να δείξει τη διαφορά στη χρήση των διαφόρων μορφών εντολών Αν...τότε.
Προφανώς μπορούν να υλοποιηθούν και άλλοι αλγόριθμοι για τη λύση του ίδιου προβλήματος. Η
σύνθετη συνθήκη της λύσης (γ) αντικαθιστά την εμφωλευμένη Αν. Προτιμότερη λύση είναι η (α),

γιατί αν προστεθεί και τέταρτος αριθμός, αρκεί να ενταχθεί μία ακόμη Αν. Επιπλέον η ίδια λογική
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πρόβλημα εύρεσης του μεγαλύτερου αριθμού σε πίνακα.
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να διορθωθεί το * με /
Αν nomisma1=6 τότε
poso2  poso1 * currency[nomisma2,2]
Αλγόριθμος Στατιστικά
Δεδομένα // sum, scores //
1. Τα προγράμματα σε γλώσσες υψηλού επιπέδου είναι
ανεξάρτητα του υπολογιστή που αναπτύχθηκαν
ΔΤ1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Εντολή3
ΤΕΛΟΣ
ΑΡΧΗ
ΓΡΑΨΕ 'Δώσε πλευρές'
ΔΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ
Τ  (Α+Β+Γ) / 2
Ε  Τ_Ρ (Τ * (Τ-Α) * (Τ-Β) * (Τ-Γ)
ΓΡΑΨΕ Ε
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τρίγωνο
στις απαντήσεις τεστ αξιολόγησης επίδοσης, αντί 3)
Λάθος, να γραφεί:
η προτεινόμενη απάντηση ΔΤ2 Β) Διαδικασία, να γίνει
η προτεινόμενη απάντηση ΔΤ2 Β), να αντικατασταθεί με
την εξής:

Αν nomisma1=6 τότε
poso2  poso1 / currency[nomisma2,2]
Αλγόριθμος Στατιστικά
Δεδομένα // scores //
1. Τα προγράμματα σε γλώσσες υψηλού επιπέδου θεωρητικά είναι ανεξάρτητα του υπολογιστή που
αναπτύχθηκαν
ΔΤ2
ΤΕΛΟΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Εντολή6
ΤΕΛΟΣ
ΑΡΧΗ
ΓΡΑΨΕ 'Δώσε πλευρές'
ΔΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ
Τ  (Α+Β+Γ) / 2
Ε  Τ_Ρ (Τ * (Τ-Α) * (Τ-Β) * (Τ-Γ)
ΓΡΑΨΕ Ε
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τρίγωνο
3) Σωστό
Β) Συνάρτηση
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Μικρότερο (Α, Β, Μικρ)
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ Α, ΒΒ, Μικρ
ΑΡΧΗ
ΑΝ Α < Β ΤΟΤΕ
Μικρ  Α
ΑΛΛΙΩΣ
Μικρ  Β
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Μικρότερο

