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1. Για την αποθήκευση προς επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 3 πίνακες. Ο 

πρώτος είναι ένας μονοδιάστατος πίνακας 200 θέσεων (το μέγιστο δυνατό) με το όνομα ΟΝΟΜΑΤΑ που θα 

περιέχει τα ονόματα των φοιτητών του τμήματος και επομένως θα είναι τύπου χαρακτήρων 

Ο δεύτερος είναι ένας μονοδιάστατος πίνακας 12 θέσεων με το όνομα ΜΑΘΗΜΑΤΑ που θα περιέχει τα ονόματα 

των μαθημάτων του πρώτου έτους και επομένως θα είναι επίσης, τύπου χαρακτήρων.  

Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε έναν δισδιάστατο πίνακα ΒΑΘΜΟΙ [200,12] ως εξής: Το στοιχείο [i, j] του πίνακα 

περιέχει τους βαθμούς του φοιτητή i (του οποίου το όνομα θα είναι ΟΝΟΜΑΤΑ[i]) για το μάθημα j (το j παίρνει 

τιμές στο διάστημα 1 έως 12) ή πιο συγκεκριμένα για το μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΑ[j]. Άρα, ο πίνακας ΒΑΘΜΟΙ θα 

περιέχει ακέραιους αριθμούς 

 

 

 

 

 

 

Για την ανάγνωση των παραπάνω δεδομένων θα γραφτεί μια διαδικασία με όνομα Είσοδος_Δεδομένων. Οι 

παράμετροι που θα περάσει η διαδικασία στο κυρίως πρόγραμμα είναι: το πλήθος των σπουδαστών, τα ονόματα των 

μαθημάτων, τα ονόματα και οι βαθμοί των φοιτητών 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Είσοδος_δεδομένων(Πλήθος, Μαθήματα, Ονόματα, Βαθμοί) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Μαθήματα[12], Ονόματα[200] 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Πλήθος, i, j, Βαθμοί[200,12] 

ΑΡΧΗ 

  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ    ! Διάβασμα του πλήθους των φοιτητών 

    ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τo πλήθος των φοιτητών‘ 

    ΔΙΑΒΑΣΕ Πλήθος 

  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (Πλήθος > 0) ΚΑΙ (Πλήθος <= 200) 

 

  ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12     ! Διάβασμα των ονομάτων των μαθημάτων 

    ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τo όνομα του μαθήματος‘,j 

    ΔΙΑΒΑΣΕ Μαθήματα[j] 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

   

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Πλήθος   ! Διάβασμα των ονομάτων των φοιτητών 

    ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τo όνομα φοιτητή‘,i 

    ΔΙΑΒΑΣΕ Ονόματα[i] 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
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  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Πλήθος   ! Διάβασμα των βαθμών των φοιτητών 

    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12 

      ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

        ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε βαθμό φοιτητή‘,Ονόματα[i],‘για το μάθημα‘,Μαθήματα[j] 

        ΔΙΑΒΑΣΕ Βαθμοί[i,j] 

      ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (Βαθμοί[i,j] >= 0) ΚΑΙ (Βαθμοί[i,j] <= 10) 

    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

 

 

2. Θα χρησιμοποιήσουμε μια διαδικασία για τη δημιουργία του πίνακα μέσων όρων και μια συνάρτηση για την 

εύρεση του συνολικού μέσου όρου, η εκτύπωση του οποίου θα πραγματοποιηθεί στο κυρίως πρόγραμμα. Η 

διαδικασία με όνομα Υπολογισμός_ΜΟ θα δέχεται το πλήθος των φοιτητών και τον πίνακα με τους βαθμούς και 

θα επιστρέφει το πίνακα των μέσων όρων. Η συνάρτηση με όνομα Υπολογισμός_Συνολικού_ΜΟ θα δέχεται το 

πλήθος των φοιτητών και τον πίνακα των μέσων όρων και θα υπολογίζει τον συνολικό μέσο όρο. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Υπολογισμός_ΜΟ(Πλήθος, Βαθμοί, Μέσος_Όρος) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Μέσος_Όρος[200] 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Πλήθος, i, j, Βαθμοί[200,12], S 

ΑΡΧΗ 

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Πλήθος   ! Δημιουργία του πίνακα Μέσων Όρων 

    S  0 

    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12 

      S  S + Βαθμοί[i,j] 

    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

    Μέσος_Όρος[i]  S / 12 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Υπολογισμός_Συνολικού_ΜΟ(Πλήθος, Μέσος_Όρος):ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Μέσος_Όρος[200], S 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Πλήθος, i 

ΑΡΧΗ 

  S  0 

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Πλήθος 

    S  S + Μέσος_Όρος[i] 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  Υπολογισμός_Συνολικού_ΜΟ  S / Πλήθος 

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 

 

3. Η διαδικασία Εκτύπωση_ΜΟ_Φοιτητή που θα υλοποιηθεί δέχεται ως παραμέτρους το όνομα ενός φοιτητή 

(αυτό θα διαβαστεί από το χρήστη στο κυρίως πρόγραμμα) , το πλήθος των φοιτητών, τα ονόματα και τους μέσους 

όρους των φοιτητών. Στη συνέχεια με τον αλγόριθμο της σειριακής αναζήτησης θα εντοπίζει τη θέση που βρίσκεται 

στον πίνακα Ονόματα ο φοιτητής αυτός και θα εμφανίζει το στοιχείο της αντίστοιχης θέσης του πίνακα 

Μέσος_Όρος_Φοιτητών 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Εκτύπωση_ΜΌ_Φοιτητή(Όνομα, Πλήθος, Ονόματα, Μέσος_Όρος) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Όνομα, Ονόματα[200] 

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Μέσος_Όρος[200] 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Πλήθος, i, pos 

  ΛΟΓΙΚΕΣ: found 
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ΑΡΧΗ 

  found  ΨΕΥΔΗΣ ! Σειριακή αναζήτηση για την εύρεση της θέσης του ονόματος 

  i  1 

  ΟΣΟ (found = ΨΕΥΔΗΣ) ΚΑΙ (i <= Πλήθος) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

    ΑΝ (Ονόματα[i] = Όνομα) ΤΟΤΕ 

       found  ΑΛΗΘΗΣ 

       pos  i 

    ΑΛΛΙΩΣ 

       i  i + 1 

    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  ΑΝ (found = ΨΕΥΔΗΣ) ΤΟΤΕ 

    ΓΡΑΨΕ 'Το όνομα που δόθηκε δεν ανήκει σε φοιτητή' 

  ΑΛΛΙΩΣ 

    ΓΡΑΨΕ 'Ο φοιτητής', Όνομα,' έχει μέσο όρο', Μέσος_Όρος[pos] 

  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

 

4. Τα δεδομένα εισόδου στη διαδικασία Εύρεση_Μεγ_ΜΟ είναι το πλήθος των φοιτητών, ο πίνακας με τα ονόματα 

των φοιτητών καθώς και αυτός με τους μέσους όρους 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Εύρεση_Μεγ_ΜΟ(Πλήθος, Ονόματα, Μέσος_Όρος) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Ονόματα[200] 

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Μέσος_Όρος[200], max 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Πλήθος, i, pos 

ΑΡΧΗ 

  max  Μέσος_Όρος[1]   ! Αναζήτηση θέσης του μεγίστου μέσου όρου 

  pos  1 

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ Πλήθος 

    ΑΝ (Μέσος_Όρος[i] > max) ΤΟΤΕ 

      max  Μέσος_Όρος[i]  

      pos  i 

    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  ΓΡΑΨΕ 'Ο φοιτητής', Ονόματα[pos],'έχει μεγαλύτερο μέσο όρο που είναι: ', max 

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

 

5. Η διαδικασία Ταξινόμηση δέχεται το πλήθος, τα ονόματα και τους μέσους όρους των φοιτητών. Ταξινομεί τους 

μέσους όρους σε φθίνουσα σειρά διατηρώντας την αντιστοιχία με τα ονόματα 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ταξινόμηση(Πλήθος, Ονόματα, Μέσος_Όρος) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Ονόματα[200], temp2 

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Μέσος_Όρος[200], temp1 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Πλήθος, i, j 

ΑΡΧΗ  

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ Πλήθος     ! ταξινόμηση κατά φθίνουσα σειρά 

    ΓΙΑ j ΑΠΟ Πλήθος ΜΕΧΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 

      ΑΝ (Μέσος_Όρος[j-1] < Μέσος_Όρος[j]) ΤΟΤΕ 

        temp1  Μέσος_Όρος[j-1]               ! Αντιμετάθεση μέσων όρων 

        Μέσος_Όρος[j-1]  Μέσος_Όρος[j] 

        Μέσος_Όρος[j]  temp1 

        temp2  Ονόματα[j-1]          ! Αντιμετάθεση ονομάτων 

        Ονόματα[j-1]  Ονόματα[j] 

        Ονόματα[j]  temp2 

      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
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Μετά την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας εκτελείται η διαδικασία Εκτύπωση_top3 η οποία δέχεται τα ονόματα 

και τους μέσους όρους των φοιτητών και εμφανίζει τα ονόματα και τους μέσους όρους των 3 πρώτων στην 

κατάταξη. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Εκτύπωση_top3(Ονόματα, Μέσος_Όρος) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : Ονόματα[200] 

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : Μέσος_Όρος[200] 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Πλήθος, i 

ΑΡΧΗ       ! Λόγω φθίνουσας διάταξης μέσων όρων 

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3      ! εμφανίζουμε της 3 πρώτες θέσεις 

    ΓΡΑΨΕ Ονόματα[i],' με μέσο όρο:', Μέσος_Όρος[i] 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
  

 

6. Η διαδικασία Δημιουργία_Συχνοτήτων δέχεται το πλήθος των φοιτητών και τον πίνακα με τους βαθμούς και 

παράγει πίνακα με το πλήθος συχνοτήτων εμφάνισης κάθε βαθμού (0 έως 10). Στην 1η θέση του πίνακα 

συχνοτήτων θα κρατάμε το πλήθος των βαθμών 0, στη 2η θέση το πλήθος των βαθμών 1, στη 3η θέση το πλήθος 

των βαθμών 2 κ.λ.π. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δημιουργία_Συχνοτήτων(Πλήθος, Βαθμοί, Συχνότητες) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

    ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Βαθμοί[200,12],Συχνότητες[11], θέση 

ΑΡΧΗ  

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 11      ! δημιουργία πίνακα συχνοτήτων 

      Συχνότητες[ι]  0 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Πλήθος      

    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12    ! ενημέρωση πίνακα συχνοτήτων 

  θέση  Βαθμοί[i,j]     

         Συχνότητες[θέση+1]  Συχνότητες[θέση+1] + 1 

   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

 

Η συνάρτηση Συχνότητα_ΜΑΧ δέχεται τον πίνακα συχνοτήτων που επέστρεψε η προηγούμενη διαδικασία και 

υπολογίζει τη μέγιστη συχνότητα. Να σημειωθεί ότι, κάθε στοιχείο του πίνακα Συχνότητες (συνολικά 11 στοιχεία) 

έχει αποθηκεύσει την συχνότητα εμφάνισης κάθε βαθμού από 0 έως 10 (συνολικά 11 τιμές) 

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Συχνότητα_ΜΑΧ(Συχνότητες):ΑΚΕΡΑΙΑ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

   ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Συχνότητες[11], max, θέση, ι 

ΑΡΧΗ 

   max  Συχνότητες[1] 

    θέση  1 

    ΓΙΑ ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 11 

        ΑΝ Συχνότητες[ι] > max ΤΟΤΕ 

    max  Συχνότητες[ι] 

      θέση  ι 

       ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

    Συχνότητα_ΜΑΧ  θέση – 1 

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
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Το Κυρίως πρόγραμμα που εκτελεί τα παραπάνω υποπρογράμματα και προηγείται από αυτά, είναι : 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μηχανογράφηση_τμήματος_Πληροφορικής 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ[12], ΟΝΟΜΑΤΑ[200], name 

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ[200], Συν_ΜΟ 

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΒΑΘΜΟΙ[200,12], ΠΛΗΘΟΣ, i, j, ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ[11] 

ΑΡΧΗ 

  ΚΑΛΕΣΕ Είσοδος_δεδομένων(ΠΛΗΘΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΟΝΟΜΑΤΑ, ΒΑΘΜΟΙ)    ! Ερώτημα 1 

 

  ΚΑΛΕΣΕ Υπολογισμός_ΜΟ(ΠΛΗΘΟΣ, ΒΑΘΜΟΙ, ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ)      ! Ερώτημα 2 

  Συν_ΜΟ <- Υπολογισμός_Συνολικού_ΜΟ(ΠΛΗΘΟΣ, ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ) 

  ΓΡΑΨΕ ’Ο συνολικός μέσος όρος είναι ’, Συν_ΜΟ 

 

  ΓΡΑΨΕ ’Δώστε το όνομα ενός φοιτητή για αναζήτηση’     ! Ερώτημα 3 

  ΔΙΑΒΑΣΕ name 

  ΚΑΛΕΣΕ Εκτύπωση_ΜΟ_Φοιτητή(name, ΠΛΗΘΟΣ, ΟΝΟΜΑΤΑ, ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ) 

   

  ΚΑΛΕΣΕ Εύρεση_Μεγ_ΜΟ(ΠΛΗΘΟΣ, ΟΝΟΜΑΤΑ, ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ)      ! Ερώτημα 4 

 

   

  ΚΑΛΕΣΕ Ταξινόμηση(ΠΛΗΘΟΣ, ΟΝΟΜΑΤΑ, ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ)      ! Ερώτημα 5 

  ΚΑΛΕΣΕ Εκτύπωση_top3(ΟΝΟΜΑΤΑ, ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ) 

 

  ΚΑΛΕΣΕ Δημιουργία_Συχνοτήτων(ΠΛΗΘΟΣ, ΒΑΘΜΟΙ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ)     ! Ερώτημα 6 

  ΓΡΑΨΕ ’Μέγιστη συχνότητα ο βαθμός’,Συχνότητα_ΜΑΧ(ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ) 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 


