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Φυλλάδιο #2: Αλγοριθμική Σκέψη 

Άσκηση 1 

Κάποιος έχει ένα πρόβατο, έναν λύκο και ένα κλουβί με χορτάρι στη μία 

πλευρά ενός ποταμού και θέλει να το μεταφέρει στην απέναντι όχθη 

χρησιμοποιώντας μια βάρκα. Ωστόσο, το σκάφος είναι μικρό και μπορεί 

να μεταφέρει, εκτός από τον εαυτό του, ένα άλλο από τα ζώα ή το κλουβί. 

Ωστόσο, ο λύκος δεν πρέπει να μείνει με τα πρόβατα και τα πρόβατα με 

το χορτάρι. Μπορείτε να δώσετε οδηγίες στον βαρκάρη για το πώς να τα 

μεταφέρει;  

 

Ανάλυση προβλήματος: 

Δεδομένα: 1 πρόβατο, 1 λύκος, 1 κλουβί χορτάρι, 1 βάρκα με 2  θέσεις, 

2 άκρες ποταμού 

Περιορισμοί: ο λύκος δεν μπορεί να μείνει με το πρόβατο και το 

πρόβατο δεν μπορεί να μείνει με το κλουβί του γρασιδιού 

Ζητήθηκε: Αφήστε τον λύκο, το πρόβατο και το κλουβί με το γρασίδι να 

περάσουν στην απέναντι όχθη. 
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Λύση (Αλγόριθμος) 

1. Βάλτε το πρόβατο στη βάρκα. 

2. Πηγαίνετε το στην απέναντι όχθη. 

3. Αφήστε το πρόβατο στην ακτή. 

4. Επιστρέψτε στην αρχική όχθη. 

5. Φορτώστε το κλουβί του γρασιδιού. 

6. Πηγαίνετε στην απέναντι όχθη. 

7. Αφήστε το κλουβί του γρασιδιού στην όχθη. 

8. Βάλτε το πρόβατο στη βάρκα. 

9. Επιστρέψτε στην αρχική όχθη. 

10. Αφήστε το πρόβατο στην ακτή. 

11. Βάλτε τον λύκο στη βάρκα. 

12. Πηγαίνετε στην απέναντι όχθη. 

13. Αφήστε τον λύκο στην ακτή. 

14. Επιστρέψτε στην αρχική όχθη. 

15. Βάλτε το πρόβατο στη βάρκα 

16. Πηγαίνετε στην απέναντι όχθη. 

17. Αφήστε το πρόβατο στην ακτή. 

 



   

Τhe material of the project reflects only the author’s views. The European Commission’s 
support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission or the Hellenic 
National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein. 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

Μια βάση δεδομένων συνταγών αποθηκεύει τις συνταγές στον Πίνακα 

2.9. 

Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν συνταγές εισάγοντας όρους 

αναζήτησης, τους οποίους η βάση δεδομένων ταιριάζει με ετικέτες και 

χρόνους μαγειρέματος. Εξετάστε τους ακόλουθους όρους αναζήτησης 

και αποφασίστε ποιες συνταγές θα επιστραφούν: 

A. χρόνος μαγειρέματος μικρότερος από 20 λεπτά και όχι 

χορτοφαγικός; 

B. να περιλαμβάνει κοτόπουλο ή γαλοπούλα αλλά όχι σκόρδο. 

C. δεν περιλαμβάνει ξηρούς καρπούς. 

 

Λύση 

Εξετάστε τους ακόλουθους όρους αναζήτησης και αποφασίστε ποιες 

συνταγές θα επιστραφούν: 

Α. Χρόνος μαγειρέματος μικρότερος των 20 λεπτών και μη 

χορτοφαγικός: Garlic dip; 

Β. Περιλαμβάνεται κοτόπουλο ή γαλοπούλα αλλά όχι σκόρδο: Broiled 

chicken salad; 
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Γ. δεν περιλαμβάνει ξηρούς καρπούς: Broiled chicken salad, Three-spice 

chicken. 

 


