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Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης  B’ Τάξης – «Ανάπτυξη Υπολογιστικής 

Σκέψης» B’ Δημοτικού 

7ο Φύλλο Εργασίας – Επίλυση προβλημάτων με Διαγράμματα Ροής 
Δεδομένων – Επέκταση 

Εισαγωγή 

Όπως είχαμε πει και στο 5ο Φύλλο Εργασίας , για να επιλύσουμε αρκετά 
προβλήματα, χρησιμοποιούμε συνήθως έναν αλγόριθμο που μετά από 
συγκεκριμένα και απλά βήματα καταλήγουν στο να λύνουν ένα πρόβλημα. 

 
 Θυμάμαι 

 
Στην άσκηση του 5ου φύλλου εργασίας που είχε δοθεί για 

το σπίτι, μας ζητούσε να γίνει το διάγραμμα ροής για το 

παρακάτω πρόβλημα. 

 

Αν υποθέσουμε ότι υπήρχε ένα φανταστικό αυτοκίνητο που μπορεί να το οδηγά αυτόματα 

μέσω ενός προγράμματος ένας Η/Υ. Μπορείτε να σχεδιάσουμε το ΔΡΔ που θα δείχνει τον 

αλγόριθμο λειτουργίας του προγράμματος οδήγησης; 

 

Ας υποθέσουμε ότι το παραπάνω αυτοκίνητο θα έπρεπε να «συμπεριφερθεί» 

κάπως διαφορετικά, δηλαδή: 

 

1) Θα πρέπει να ξεκινάει την οδήγηση το αυτοκίνητο 

2) Να οδηγά με σταθερή ταχύτητα 

3) Να ελέγχει αν βρίσκει μπροστά του άλλο αυτοκίνητο 

4) Αν βρίσκει αυτοκίνητο μπροστά του να κάνει τα ακόλουθα: 

a. Να ελέγχει αν η απόσταση του είναι μικρότερη από 40 μέτρα 

b. Αν είναι μικρότερη από 40 μέτρα να πατά ελαφρώς φρένο και να 

πηγαίνει πάλι στο α. Βήμα. 

c. Αν είναι μεγαλύτερη των 40 μέτρων η απόσταση του να πηγαίνει στο 

βήμα 2 

5) Αν δεν βρίσκει άλλο αυτοκίνητο μπροστά του να εκτελεί το βήμα 2. 

 

Είναι φανερό ότι διαβάζοντας έτσι τις εντολές δεν είναι εύκολο να 

καταλάβουμε την ροή εντολών εύκολα. Αν όμως προσπαθούσαμε να 

βάλουμε τα βήματα σε μια λογικά σειρά θα βλέπαμε το παρακάτω ΔΡΔ. 
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 OXI 

 

OXI NAI 

 

 NAI 

 

Εφαρμογή 
 
Στις παραπάνω αυτόματες λειτουργίες , θα προσπαθήσουμε να προσθέσουμε και 
την λειτουργία της προσπέρασης αυτοκινήτου. Δηλαδή το αυτοκίνητό μας θα 
πρέπει αυτόματα να εκτελεί τα παρακάτω εφόσον βρει αυτοκίνητο μπροστά του. 

Επιπλέον λειτουργίες: 

1) Αν η απόσταση του από το μπροστινό αυτοκίνητο είναι μικρότερη από 

40 μέτρα 

2) Να ελέγχει την πίσω αριστερή λωρίδα 

3) Αν υπάρχει αυτοκίνητο σε μικρή απόσταση  

a. Μειώνει ταχύτητα  

4) Αν η απόσταση με το μπροστινό αυτοκίνητο είναι μικρότερη από 40 

μέτρα  

a. μειώνει ταχύτητα και να εκτελεί πάλι το βήμα 4. 

5) Αν η απόσταση από το μπροστινό αυτοκίνητο είναι μεγαλύτερη από 

40 μέτρα 

a.  Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα και να πηγαίνει και πάλι στο 

βήμα 2. 

ΑΡΧΗ 

Ξεκίνα το αυτοκίνητο 

Οδήγα με σταθερή 

ταχύτητα  

Βρέθηκε 
αυτοκίνητο 
μπροστά; 

Είναι η απόσταση 
μικρότερη από  40 

μέτρα 

Πάτησε ελαφρώς 

φρένο στο αυτοκίνητο 
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6) Αν δεν υπάρχει αυτοκίνητο σε μικρή απόσταση  

a. Να ανάβει το αριστερό φλας 

b. Να μετακινείτε στην διπλανή αριστερή λωρίδα 

c. Να αναπτύσει ταχύτητα μεγαλύτερη από το μπροστινό 

αυτοκίνητο 

d. Να προσπερνάει το μπροστινό αυτοκίνητο 

e. Να επιστρέφει στην προηγούμενη λωρίδα κυκλοφορίας 

f. Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα (βήμα 2 της πρώτης άσκησης) 

Τώρα μπορείτε να φτιάξετε εσείς το υπόλοιπο Διάγραμμα Ροής 

Δεδομένων από το σημείο που το αφήσαμε στο προηγούμενο 

παράδειγμα; 

  

 

 

 

 

 ΟΧΙ 

 

 ΟΧΙ       ΝΑΙ 

 

 ΝΑΙ 

 ΝΑΙ 
  
 
  
 ΟΧΙ   
    
  ΝΑΙ ΟΧΙ 
                                              

ΑΡΧΗ 

Ξεκίνα το αυτοκίνητο 

Οδήγα με σταθερή 

ταχύτητα  

Βρέθηκε 
αυτοκίνητο 
μπροστά; 

Είναι η απόσταση 
μικρότερη από  40 

μέτρα 

Έλεγξε την πίσω 

αριστερή λωρίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 


