
Πως χειριζόμαστε ασκήσεις στις οποίες χρειάζεται η δομή επανάληψης:

Κάνουμε μόνοι μας και ξεκαθαρίζουμε τις ακόλουθες 2 ερωτήσεις:

1. Εντοπίζουμε λέξεις ή φράσεις «κλειδιά» που παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα 
στη χρήση της δομής επανάληψης, πχ. «… που να διαβάζει συνεχώς
αριθμούς μέχρι να ….», «…να διαβάσει 20 ακεραίους και να ….», «…βρες 
όλους τους αριθμούς που ικανοποιούν το….», κλπ. και προσπαθούμε να 
βεβαιωθούμε ότι πράγματι χρειάζεται…κάποια επανάληψη.

2. Αφού βεβαιωθούμε ότι χρειάζεται κάποια επανάληψη, προσπαθούμε να 
εντοπίσουμε αν αυτή η δομή επανάληψης, που απαιτείται από το πρόβλημα,
έχει εκ των προτέρων γνωστό αριθμό επαναλήψεων (δοσμένο, φανερό 
συνήθως αλλά και κρυφό καμιά φορά). Για παράδειγμα τέτοιες μπορεί να 
είναι «…διάβασε 100 βάρη κιβωτίων και βρες….», «υπολόγισε το 
Σ=1+2+3+…+100», ή και κάπως κρυμμένο «βρες το Χ^Υ», «βρες όλους τους 
διψήφιους που να …», κλπ.

Στη συνέχεια, αν ο αριθμός των επαναλήψεων (με συγκεκριμένα βήματα) είναι 
γνωστός καθορίζουμε την επανάληψη με μετρητή:

Ι 1  (ή άλλη αρχική τιμή)
ΟΣΟ   Ι<=Ν   ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

          Μπλοκ εντολών

          Ι Ι + βήμα
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Αν ο αριθμός των επαναλήψεων (με συγκεκριμένα βήματα) ΔΕΝ είναι γνωστός 
ψάχνουμε να βρούμε μια συνθήκη που να δείχνει πότε τελειώνει η επανάληψη ή πόσο 
θα συνεχίζεται και φτιάχνω τη δομή της επανάληψης πρώτα:

ΟΣΟ   συνθήκη_συνέχειας   ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

          Μπλοκ εντολών-

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Ή 
ΟΣΟ   ΟΧΙ συνθήκη_τέλους   ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

          Μπλοκ εντολών

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Στη συνέχεια ασχολούμαστε με το μπλοκ των εντολών που βρίσκονται μέσα στην 
επανάληψη και πρέπει να φτιάξουμε. Οι περισσότερες περιπτώσεις βρίσκονται απ’ 
ευθείας, με μια μικρή εμπειρία. Αυτό που χρειάζεται είναι να μετατρέπουμε σε 
εντολές προγράμματος (Αν, εκχωρήσεις, χρήση μετρητών ή αθροιστών) τις όποιες 
«οδηγίες» ή «απαιτήσεις» του προβλήματος. Για παράδειγμα:



Τι μπορεί να ζητείται Τι σημαίνει αυτό σε εντολές
Να διαβαστούν 10 
ακέραιοι   

Επανάληψη που καθορίζεται από μετρητή (από 1 μέχρι 10) και στο μπλοκ 
των εντολών:
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ασκ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: χ, ι

ΑΡΧΗ
ι <- 1
ΟΣΟ ι <= 10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΔΙΑΒΑΣΕ χ
ι <- ι + 1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Να διαβαστούν 10 
ακέραιοι και να βρεθεί 
ο ΜΟ τους

Επανάληψη που καθορίζεται από μετρητή (από 1 μέχρι 10) και στο μπλοκ 
των εντολών:
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
Αθροιστής για τον υπολογισμό του ΜΟ,
Σ Σ+ Χ    (αρχικοποίηση Σ0)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ασκ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: χ, ι, Σ, ΜΟ

ΑΡΧΗ
Σ <- 0
ι <- 2
ΟΣΟ ι <= 10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΔΙΑΒΑΣΕ χ
Σ <- Σ + χ
ι <- ι + 1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΜΟ <- Σ/10
ΓΡΑΨΕ ΜΟ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Να διαβαστούν 10 
ακέραιοι και να βρεθεί 
ο μέγιστος από αυτούς

Διαβάζουμε τον πρώτο πριν την επανάληψη, κάνουμε αυτόν ΜΑΧ
Επανάληψη που καθορίζεται από μετρητή (από 2 μέχρι 10 αφού τον πρώτο 
τον υπολογίσαμε) και στο μπλοκ των εντολών:
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
ΑΝ Χ>ΜΑΧ ΤΟΤΕ
      ΜΑΧ Χ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ασκ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: χ, ι, μαχ

ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ χ
ι <- 2
μαχ <- χ
ΟΣΟ ι <= 10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΔΙΑΒΑΣΕ χ
ΑΝ χ > μαχ ΤΟΤΕ

μαχ <- χ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ι <- ι + 1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ μαχ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Να διαβαστούν 10 
ακέραιοι και να βρεθεί 
ο ελάχιστος από αυτούς 
και τη θέση στην οποία 
δόθηκε

Διαβάζουμε τον πρώτο πριν την επανάληψη, κάνουμε αυτόν ΜΙΝ
Επανάληψη που καθορίζεται από μετρητή (από 2 μέχρι 10 αφού τον πρώτο 
τον υπολογίσαμε) και στο μπλοκ των εντολών:
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
ΑΝ Χ<ΜΙΝ ΤΟΤΕ
      ΜΙΝ Χ
      ΘΕΣΗ μετρητης    (αρχικοποίηση ΘΕΣΗ1)
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ



Να δίνονται αριθμοί 
μέχρι να δοθεί μη 
θετικός και να βρεθεί 
το πλήθος των 
αριθμών που δόθηκαν

πλήθος  μετρητής
(μετρ)

Επανάληψη χωρίς μετρητή που να την καθορίζει.
Συνθήκη τέλους Χ<=0. Άρα, ΟΣΟ Χ>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
Στο μπλοκ εντολών:
«δίνονται αριθμοί»  ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
«να βρεθεί το πλήθος των αριθμών»  Πρέπει να υπάρχει    
μετρ μετρ +1
Αν διαβάσω αριθμό πριν την επανάληψη, πρέπει να αρχικοποιήσω μετρ1
Αν εκχωρήσω ΧΘΕΤΙΚΟ για να μπει στην επανάληψη, πρέπει να 
αρχικοποιήσω μετρ0

Να δίνονται αριθμοί 
μέχρι να δοθεί μη 
θετικός και να βρεθεί 
το άθροισμα των 
θετικών αριθμών που 
δόθηκαν

άθροισμα 
αθροιστής (Σ)

Επανάληψη χωρίς μετρητή που να την καθορίζει. Συνθήκη τέλους Χ<=0. 
Άρα, ΟΣΟ Χ>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
Στο μπλοκ εντολών:
«δίνονται αριθμοί»  ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
«να βρεθεί το άθροισμα των θετικών αριθμών»  Πρέπει να υπάρχει    
Σ  Σ + Χ μέσα σε ΑΝ Χ>0
Αν διαβάσω αριθμό πριν την επανάληψη, πρέπει να αρχικοποιήσω ΣΧ αν 
αυτός ήταν θετικός και Σ0 αν δεν ήταν (άρα θέλω ΑΝ)
Αν εκχωρήσω ΧΘΕΤΙΚΟ για να μπει στην επανάληψη, πρέπει να 
αρχικοποιήσω Σ0 γιατί ο αριθμός αυτός δεν πρέπει να συμπεριληφθεί

Να δίνονται αριθμοί 
όσο το άθροισμά τους 
είναι μικρότερο του 
100 και να βρεθεί ο
μέγιστος των αριθμών 
που δόθηκαν
άθροισμα 
αθροιστής (Σ)

Επανάληψη χωρίς μετρητή που να την καθορίζει.
Συνθήκη συνέχειας Σ<0. Άρα, ΟΣΟ Σ<0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
Στο μπλοκ εντολών: «δίνονται αριθμοί»  ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
Για τον υπολογισμό του Σ:  Σ Σ+ Χ
Για τον υπολογισμό του μέγιστου ΑΝ το Χ>ΜΑΧ  ΤΟΤΕ ΜΑΧ Χ.
Αρχικά πρέπει να διαβάσω Χ για να το ορίσω ως ΜΑΧ (ΜΑΧΧ).
Ακόμη θα θέσω πριν την επανάληψη ΣΧ γιατί αυτό το Χ που διαβάζεται 
πριν την επανάληψη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ασκ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: χ, Σ, μαχ

ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ χ
μαχ <- χ
Σ <- χ
ΟΣΟ Σ < 100 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΔΙΑΒΑΣΕ χ
Σ <- Σ + χ
ΑΝ χ > μαχ ΤΟΤΕ

μαχ <- χ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ μαχ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παράδειγμα προγράμματος που υπολογίζει το μέγιστο 10 αριθμών που δίνονται από 
το πληκτρολόγιο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΣ_ΕΙΝΑΙ_Ο_ΜΑΧ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, μαχ, ι
ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ α
μαχ<- α
ι<-1
ΟΣΟ ι<=9 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΔΙΑΒΑΣΕ α
ΑΝ α>μαχ ΤΟΤΕ

μαχ<- α
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ι<-ι+1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ μαχ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



Παράδειγμα προγράμματος που υπολογίζει σε ποια σειρά δόθηκε ο μέγιστος από 10 
αριθμούς που δίνονται από το πληκτρολόγιο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σειρά_ΜΑΧ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, μαχ, ι, Σειρα
ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ α
μαχ<- α
Σειρα <- 1
ι<-2
ΟΣΟ ι<=10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΔΙΑΒΑΣΕ α
ΑΝ α>μαχ ΤΟΤΕ

μαχ<- α
Σειρα <- ι  

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ι<-ι+1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ ‘ο μέγιστος δόθηκε στην ‘, Σειρα , ‘ σειρά’
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παράδειγμα προγράμματος που υπολογίζει σε ποια σειρά δόθηκε ο ελάχιστος από 
αριθμούς που δίνονται από το πληκτρολόγιο μέχρι να δοθεί αριθμός >1000:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σειρά_ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, ελαχ, ι, Σειρα
ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ α
ελαχ <- α
Σειρα <- 1
ι<-2
ΟΣΟ α <= 1000 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΔΙΑΒΑΣΕ α
ΑΝ α < ελαχ ΤΟΤΕ

ελαχ <- α
Σειρα <- ι

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ι<-ι+1  !μετράει τη σειρά,δεν εμπλέκεται στη δομή της επανάληψης

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ ‘ο ελάχιστος δόθηκε στην ‘, Σειρα , ‘ σειρά’
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



Πως χειριζόμαστε ασκήσεις στις οποίες χρειάζεται η δομή επανάληψης:

Κάνουμε μόνοι μας και ξεκαθαρίζουμε τις ακόλουθες 2 ερωτήσεις:


1. Εντοπίζουμε λέξεις ή φράσεις «κλειδιά» που παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα στη χρήση της δομής επανάληψης, πχ. «… που να διαβάζει συνεχώς αριθμούς μέχρι να ….», «…να διαβάσει 20 ακεραίους και να ….», «…βρες όλους τους αριθμούς που ικανοποιούν το….», κλπ. και προσπαθούμε να βεβαιωθούμε ότι πράγματι χρειάζεται…κάποια επανάληψη.

2. Αφού βεβαιωθούμε ότι χρειάζεται κάποια επανάληψη, προσπαθούμε να εντοπίσουμε αν αυτή η δομή επανάληψης, που απαιτείται από το πρόβλημα, έχει εκ των προτέρων γνωστό αριθμό επαναλήψεων (δοσμένο, φανερό συνήθως αλλά και κρυφό καμιά φορά). Για παράδειγμα τέτοιες μπορεί να είναι «…διάβασε 100 βάρη κιβωτίων και βρες….», «υπολόγισε το Σ=1+2+3+…+100», ή και κάπως κρυμμένο «βρες το Χ^Υ», «βρες όλους τους διψήφιους που να …», κλπ.

Στη συνέχεια, αν ο αριθμός των επαναλήψεων (με συγκεκριμένα βήματα) είναι γνωστός καθορίζουμε την επανάληψη με μετρητή:

Ι( 1  (ή άλλη αρχική τιμή)


ΟΣΟ   Ι<=Ν   ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 


          Μπλοκ εντολών


          Ι( Ι + βήμα


ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ


Αν ο αριθμός των επαναλήψεων (με συγκεκριμένα βήματα) ΔΕΝ είναι γνωστός ψάχνουμε να βρούμε μια συνθήκη που να δείχνει πότε τελειώνει η επανάληψη ή πόσο θα συνεχίζεται και φτιάχνω τη δομή της επανάληψης πρώτα:


ΟΣΟ   συνθήκη_συνέχειας   ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 


          Μπλοκ εντολών-

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ


Ή 


ΟΣΟ   ΟΧΙ συνθήκη_τέλους   ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 


          Μπλοκ εντολών


ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ


Στη συνέχεια ασχολούμαστε με το μπλοκ των εντολών που βρίσκονται μέσα στην επανάληψη και πρέπει να φτιάξουμε. Οι περισσότερες περιπτώσεις βρίσκονται απ’ ευθείας, με μια μικρή εμπειρία. Αυτό που χρειάζεται είναι να μετατρέπουμε σε εντολές προγράμματος (Αν, εκχωρήσεις, χρήση μετρητών ή αθροιστών) τις όποιες «οδηγίες» ή «απαιτήσεις» του προβλήματος. Για παράδειγμα:

		Τι μπορεί να ζητείται

		Τι σημαίνει αυτό σε εντολές



		Να διαβαστούν 10 ακέραιοι   

		Επανάληψη που καθορίζεται από μετρητή (από 1 μέχρι 10) και στο μπλοκ των εντολών:


ΔΙΑΒΑΣΕ Χ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ασκ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: χ, ι 
ΑΡΧΗ 
  ι <- 1 
  ΟΣΟ ι <= 10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    ΔΙΑΒΑΣΕ χ 
    ι <- ι + 1 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 



		Να διαβαστούν 10 ακέραιοι και να βρεθεί ο ΜΟ τους

		Επανάληψη που καθορίζεται από μετρητή (από 1 μέχρι 10) και στο μπλοκ των εντολών:


ΔΙΑΒΑΣΕ Χ


Αθροιστής για τον υπολογισμό του ΜΟ,


Σ( Σ+ Χ    (αρχικοποίηση Σ(0)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ασκ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: χ, ι, Σ, ΜΟ 
ΑΡΧΗ 
  Σ <- 0 
  ι <- 2 
  ΟΣΟ ι <= 10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    ΔΙΑΒΑΣΕ χ
    Σ <- Σ + χ 
    ι <- ι + 1 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΜΟ <- Σ/10 
  ΓΡΑΨΕ ΜΟ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 



		Να διαβαστούν 10 ακέραιοι και να βρεθεί ο μέγιστος από αυτούς

		Διαβάζουμε τον πρώτο πριν την επανάληψη, κάνουμε αυτόν ΜΑΧ


Επανάληψη που καθορίζεται από μετρητή (από 2 μέχρι 10 αφού τον πρώτο τον υπολογίσαμε) και στο μπλοκ των εντολών:


ΔΙΑΒΑΣΕ Χ


ΑΝ Χ>ΜΑΧ ΤΟΤΕ

      ΜΑΧ( Χ


ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ασκ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: χ, ι, μαχ 
ΑΡΧΗ 
  ΔΙΑΒΑΣΕ χ 
  ι <- 2 
  μαχ <- χ 
  ΟΣΟ ι <= 10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    ΔΙΑΒΑΣΕ χ 
    ΑΝ χ > μαχ ΤΟΤΕ 
      μαχ <- χ 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
    ι <- ι + 1 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΡΑΨΕ μαχ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 



		Να διαβαστούν 10 ακέραιοι και να βρεθεί ο ελάχιστος από αυτούς και τη θέση στην οποία δόθηκε

		Διαβάζουμε τον πρώτο πριν την επανάληψη, κάνουμε αυτόν ΜΙΝ

Επανάληψη που καθορίζεται από μετρητή (από 2 μέχρι 10 αφού τον πρώτο τον υπολογίσαμε) και στο μπλοκ των εντολών:


ΔΙΑΒΑΣΕ Χ


ΑΝ Χ<ΜΙΝ ΤΟΤΕ


      ΜΙΝ( Χ


      ΘΕΣΗ( μετρητης    (αρχικοποίηση ΘΕΣΗ(1)


ΤΕΛΟΣ_ΑΝ



		Να δίνονται αριθμοί μέχρι να δοθεί μη θετικός και να βρεθεί το πλήθος των αριθμών που δόθηκαν

πλήθος (( μετρητής (μετρ)

		Επανάληψη χωρίς μετρητή που να την καθορίζει.

Συνθήκη τέλους Χ<=0. Άρα, ΟΣΟ Χ>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ


Στο μπλοκ εντολών:


«δίνονται αριθμοί» ( ΔΙΑΒΑΣΕ Χ

«να βρεθεί το πλήθος των αριθμών» ( Πρέπει να υπάρχει    


μετρ( μετρ +1


Αν διαβάσω αριθμό πριν την επανάληψη, πρέπει να αρχικοποιήσω μετρ(1


Αν εκχωρήσω Χ(ΘΕΤΙΚΟ για να μπει στην επανάληψη, πρέπει να αρχικοποιήσω μετρ(0



		Να δίνονται αριθμοί μέχρι να δοθεί μη θετικός και να βρεθεί το άθροισμα των θετικών αριθμών που δόθηκαν


άθροισμα (( αθροιστής (Σ)

		Επανάληψη χωρίς μετρητή που να την καθορίζει. Συνθήκη τέλους Χ<=0. Άρα, ΟΣΟ Χ>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ


Στο μπλοκ εντολών:


«δίνονται αριθμοί» ( ΔΙΑΒΑΣΕ Χ


«να βρεθεί το άθροισμα των θετικών αριθμών» ( Πρέπει να υπάρχει    


Σ ( Σ + Χ μέσα σε ΑΝ Χ>0


Αν διαβάσω αριθμό πριν την επανάληψη, πρέπει να αρχικοποιήσω Σ(Χ αν αυτός ήταν θετικός και Σ(0 αν δεν ήταν (άρα θέλω ΑΝ)


Αν εκχωρήσω Χ(ΘΕΤΙΚΟ για να μπει στην επανάληψη, πρέπει να αρχικοποιήσω Σ(0 γιατί ο αριθμός αυτός δεν πρέπει να συμπεριληφθεί



		Να δίνονται αριθμοί όσο το άθροισμά τους είναι μικρότερο του 100 και να βρεθεί ο μέγιστος των αριθμών που δόθηκαν


άθροισμα (( αθροιστής (Σ)

		Επανάληψη χωρίς μετρητή που να την καθορίζει.


Συνθήκη συνέχειας Σ<0. Άρα, ΟΣΟ Σ<0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ


Στο μπλοκ εντολών: «δίνονται αριθμοί» ( ΔΙΑΒΑΣΕ Χ

Για τον υπολογισμό του Σ:  Σ( Σ+ Χ

Για τον υπολογισμό του μέγιστου ΑΝ το Χ>ΜΑΧ  ΤΟΤΕ ΜΑΧ( Χ.

Αρχικά πρέπει να διαβάσω Χ για να το ορίσω ως ΜΑΧ (ΜΑΧ(Χ).

Ακόμη θα θέσω πριν την επανάληψη Σ(Χ γιατί αυτό το Χ που διαβάζεται πριν την επανάληψη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ασκ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: χ, Σ, μαχ 
ΑΡΧΗ 
  ΔΙΑΒΑΣΕ χ 
  μαχ <- χ 
  Σ <- χ 
  ΟΣΟ Σ < 100 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    ΔΙΑΒΑΣΕ χ 
    Σ <- Σ + χ 
    ΑΝ χ > μαχ ΤΟΤΕ 
      μαχ <- χ 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΡΑΨΕ μαχ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 





Παράδειγμα προγράμματος που υπολογίζει το μέγιστο 10 αριθμών που δίνονται από το πληκτρολόγιο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΣ_ΕΙΝΑΙ_Ο_ΜΑΧ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, μαχ, ι
ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ α
μαχ<- α
ι<-1
ΟΣΟ ι<=9 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΔΙΑΒΑΣΕ α
    ΑΝ α>μαχ ΤΟΤΕ
       μαχ<- α
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ι<-ι+1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ μαχ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παράδειγμα προγράμματος που υπολογίζει σε ποια σειρά δόθηκε ο μέγιστος από 10 αριθμούς που δίνονται από το πληκτρολόγιο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σειρά_ΜΑΧ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, μαχ, ι, Σειρα
ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ α
μαχ<- α


Σειρα <- 1
ι<-2
ΟΣΟ ι<=10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΔΙΑΒΑΣΕ α
    ΑΝ α>μαχ ΤΟΤΕ
       μαχ<- α

 Σειρα <- ι  
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ι<-ι+1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ ‘ο μέγιστος δόθηκε στην ‘, Σειρα , ‘ σειρά’
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παράδειγμα προγράμματος που υπολογίζει σε ποια σειρά δόθηκε ο ελάχιστος από αριθμούς που δίνονται από το πληκτρολόγιο μέχρι να δοθεί αριθμός >1000:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σειρά_ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, ελαχ, ι, Σειρα
ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ α
ελαχ <- α


Σειρα <- 1
ι<-2
ΟΣΟ α <= 1000 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΔΙΑΒΑΣΕ α
    ΑΝ α < ελαχ ΤΟΤΕ
       ελαχ <- α


 Σειρα <- ι
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ι<-ι+1  !μετράει τη σειρά,δεν εμπλέκεται στη δομή της επανάληψης
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ ‘ο ελάχιστος δόθηκε στην ‘, Σειρα , ‘ σειρά’
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

