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1. Ένα οχηματαγωγό πλοίο, χωρητικότητας 250 αυτοκινήτων, εκτελεί το δρομολόγιο ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 
ΑΙΓΙΝΑ. Τα οχήματα που επιβιβάζονται πρώτα είναι αυτά που θα αποβιβαστούν τελευταία. Στο 
λιμάνι του Πειραιά προσέρχονται τα αυτοκίνητα για αναχώρηση. Να γίνει πρόγραμμα το οποίο: 

Α. Να υπάρχει μενού επιλογής:  
1. Επιβίβαση   
2. Αποβίβαση     
3. Έξοδος 

Β. Στη περίπτωση που επιλεχθεί η Επιβίβαση θα διαβάζει τον αριθμό κυκλοφορίας καθενός από τα 
αυτοκίνητα που προσέρχονται και ο αριθμός κυκλοφορίας του να καταχωρείται στη στοίβα 
ΟΧΗΜΑΤΑ. Κάθε φορά που επιβιβάζεται ένα αυτοκίνητο να τυπώνεται το ερώτημα "Υπάρχει 
άλλο αυτοκίνητο (Ν/Ο); ". Αν ο χρήστης απαντήσει Ν (=ΝΑΙ), επαναλαμβάνεται η διαδικασία 
επιβίβασης, ενώ αν απαντήσει Ο (=ΟΧΙ), σταματά η διαδικασία επιβίβασης και επιστρέφει το 
πρόγραμμα στο μενού Επιλογής. 

Γ. Αν το πλοίο γεμίσει, η επιβίβαση σταματά, εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα και επιστρέφει το 
πρόγραμμα στο μενού επιλογής.   

Δ. Στη περίπτωση που επιλεχθεί η Αποβίβαση, εξάγει και εμφανίζει από την στοίβα ΟΧΗΜΑΤΑ 
όλους τους αριθμούς αυτοκινήτων που είχαν επιβιβαστεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, με τη σειρά που 
αποβιβάζονται.  

Ε.  Στο τέλος να τυπώνεται το πλήθος των αυτοκινήτων που επιβιβάστηκαν στο λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ 
καθώς και το πλήθος αυτών που αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της ΑΙΓΙΝΑΣ. 

 

 

2. Ένα οχηματαγωγό πλοίο με δύο διαφορετικές πόρτες, μία για την είσοδο και μία για την έξοδο των 
οχημάτων, χωρητικότητας 250 αυτοκινήτων, τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν αποκλειστικά σε 
μία σειρά, εκτελεί το δρομολόγιο ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΑ. Τα οχήματα που επιβιβάζονται πρώτα είναι 
και αυτά που θα αποβιβαστούν πρώτα. Στο λιμάνι του Πειραιά προσέρχονται τα αυτοκίνητα για 
αναχώρηση. 
Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

Α. Να υλοποιεί μενού με τις επιλογές: 
1. Επιβίβαση         2. Αποβίβαση      3. Έξοδος 

Β. Στην περίπτωση που επιλεχθεί η Επιβίβαση το πρόγραμμα θα διαβάζει τον αριθμό κυκλοφορίας 
καθενός από τα οχήματα που επιβιβάζονται στο πλοίο και θα τον καταχωρίζει στην ουρά 
ΟΧΗΜΑΤΑ. Κάθε φορά που επιβιβάζεται ένα όχημα να τυπώνεται το ερώτημα «Υπάρχει όχημα 
για επιβίβαση; (Ν/Ο)». Αν ο χρήστης απαντήσει Ν (=ΝΑΙ), τότε να επαναλαμβάνεται η διαδικασία 
επιβίβασης, ενώ αν απαντήσει Ο (=ΟΧΙ), τότε να σταματά η διαδικασία επιβίβασης και να 
επιστρέφει το πρόγραμμα στο μενού Επιλογής. 

Γ. Στην περίπτωση που επιλεχθεί η Αποβίβαση το πρόγραμμα θα εξάγει από την ουρά και θα 
εμφανίζει όλα τα αυτοκίνητα που αποβιβάστηκαν στην ΑΙΓΙΝΑ. 

Δ. Τέλος, το πρόγραμμα θα εμφανίζει το πλήθος των οχημάτων που επιβιβάστηκαν στον ΠΕΙΡΑΙΑ 
καθώς και αυτών που αποβιβάστηκαν στην ΑΙΓΙΝΑ.   
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3. Σε μια τράπεζα χρησιμοποιείται αυτόματο ηλεκτρονικό μηχάνημα που το χειρίζονται οι πελάτες, οι 
ταμίες και ο διευθυντής της τράπεζας. Κάθε ένας από τους χειριστές του μηχανήματος έχει 
δικαιώματα χρήσης συγκεκριμένων πλήκτρων του πληκτρολογίου. Ο πελάτης το «Π», οι ταμίες το 
«1» ή το «2» ή το «3» ή το «4» αναλόγως της θέσης του ταμείου που εργάζονται και ο διευθυντής το 
πλήκτρο «Δ».  
Κατά την είσοδό του, ο κάθε πελάτης πατάει το πλήκτρο «Π» και εκτυπώνεται ένα χαρτί, στο οποίο 
αναγράφεται το νούμερο που έχει στην ουρά από την αρχή της ημέρας. Η τράπεζα έχει 4 ταμεία, 
όπου όταν ο ταμίας εξυπηρετεί έναν πελάτη, πατάει το νούμερο του ταμείου του, «1» ή «2» ή «3» ή 
«4». Ο διευθυντής της τράπεζας, πατώντας το κουμπί «Δ», σταματά τη διαδικασία εξυπηρέτησης 
των πελατών και μπορεί να δει το σύνολο των πελατών που έχουν ήδη εξυπηρετηθεί από το κάθε 
ταμείο. Ο μέγιστος αριθμός πελατών που μπορεί να εξυπηρετήσει η τράπεζα είναι 1000 πελάτες. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος πελάτης εξυπηρετείται πρώτος και ο τελευταίος εξυπηρετείται 
τελευταίος, να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, όπου: 

Α. Να υπάρχει μενού επιλογής: 

Π. Πελάτης Τ. Ταμίας Δ. Διευθυντής 

Β. Στην περίπτωση που επιλεχθεί από το μενού το Π (Πελάτης), το πρόγραμμα εκτυπώνει το 
νούμερο που έχει στην ουρά (από την αρχή της ημέρας). 

Γ. Στην περίπτωση που επιλεχθεί από το μενού το Τ (Ταμίας), ο αρμόδιος υπάλληλος επιλέγει το 
νούμερο του ταμείου που του αντιστοιχεί: «1» ή «2» ή «3» ή «4» και ο πελάτης διαγράφεται από 
την ουρά. 

Δ. Στην περίπτωση που επιλεχθεί από το μενού το Δ (Διευθυντής), σταματά η διαδικασία 
εξυπηρέτησης και το πρόγραμμα τυπώνει το νούμερο του ταμείου που εξυπηρέτησε τους 
περισσότερους πελάτες. 

Παρατήρηση: Στο πρόγραμμα να γίνεται έλεγχος των δεδομένων εισόδου. 
 
 

4. Μια αεροπορική εταιρεία εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο του 
Σεπτέμβρη. Λόγω της Δ.Ε.Θ. υπάρχει αυξημένη ζήτηση και η εταιρεία διατηρεί λίστα αναμονής για 
τους επιβάτες που δεν πρόλαβαν να κλείσουν εισιτήριο, ώστε αν προκύψει κάποια ακύρωση, να 
ενημερώσει τον πρώτο στη σειρά πελάτη που εισήχθη στη λίστα αναμονής προκειμένου να κλείσει 
εισιτήριο. Η λίστα αναμονής δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από 10 ονόματα. 
Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

Α. Να υπάρχει μενού επιλογής: 1. ΕΓΓΡΑΦΗ 2. ΑΚΥΡΩΣΗ 3. ΤΕΛΟΣ. 

Β. Αν ο χρήστης επιλέξει την τιμή «1.ΕΓΓΡΑΦΗ», τότε θα ζητείται το όνομα του χρήστη και θα 
καταχωρίζεται στη λίστα αναμονής, εφόσον η λίστα αναμονής δεν έχει γεμίσει. Διαφορετικά, θα 
εμφανίζεται το μήνυμα: «Η λίστα αναμονής είναι πλήρης». 

Γ. Αν ο χρήστης επιλέξει την τιμή «2.ΑΚΥΡΩΣΗ», τότε κάποιος από τους επιβάτες της πτήσης έχει 
ακυρώσει την κράτησή του, συνεπώς, το πρόγραμμα θα πρέπει να εμφανίσει το όνομα του 
ατόμου που είναι το πρώτο διαθέσιμο στη λίστα αναμονής. Αν δεν υπάρχουν άτομα στη λίστα 
αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα «Η λίστα αναμονής είναι άδεια». 

Δ. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι ο χρήστης να επιλέξει την τιμή «3.ΤΕΛΟΣ». Το 
πρόγραμμα εμφανίζει το πλήθος των ατόμων που κατάφεραν να κάνουν κράτηση μέσα από την 
λίστα αναμονής, καθώς και το συνολικό πλήθος των ατόμων που περίμεναν στην ουρά αναμονής. 

Παρατήρηση: Στο πρόγραμμα να γίνεται έλεγχος εγκυρότητας των τιμών 

 



 

Ευάγγελος Χρ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 

 

5. Σε ένα ταχυδρομικό κατάστημα, οι πελάτες εξυπηρετούνται με βάση τη σειρά άφιξής τους σε αυτό. 
Το ταχυδρομικό κατάστημα έχει ένα ταμείο και ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης κάθε πελάτη είναι 3 
λεπτά. Η ουρά αναμονής στο κατάστημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30 άτομα. Να αναπτύξετε 
πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

Α. Να δέχεται σαν είσοδο από τον χρήστη μία εκ των δύο τιμών εισαγωγής: «1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ» ή 
«2.ΕΠΟΜΕΝΟΣ» (με έλεγχο εγκυρότητας). 

Β. Αν δοθεί η τιμή «1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ», τότε το πρόγραμμα να διαβάζει το ονοματεπώνυμο του πελάτη και 
να το εισάγει στην ουρά αναμονής. Αμέσως μετά να εμφανίζει το πλήθος των ατόμων που 
περιμένουν πριν από αυτόν, εκτός αν η ουρά αναμονής είναι γεμάτη, οπότε να εμφανίζει το 
μήνυμα «Το κατάστημα γέμισε! Παρακαλούμε ελάτε άλλη φορά». 

Γ. Αν δοθεί η τιμή «2.ΕΠΟΜΕΝΟΣ», τότε το πρόγραμμα να εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του πελάτη 
προς εξυπηρέτηση. 

Δ. Η παραπάνω διαδικασία να επαναλαμβάνεται μέχρι να εξυπηρετηθούν όλοι οι πελάτες. 

Ε. Στο τέλος το πρόγραμμα να εμφανίζει το πλήθος των ατόμων που εξυπηρετήθηκαν, καθώς και τον 
μέσο χρόνο αναμονής των πελατών. 

 
6. Ένας εκτυπωτής χρησιμοποιεί μια ουρά εκτύπωσης για να τοποθετεί σε αυτήν τα αρχεία που έχουν 

σταλεί προς εκτύπωση με τη σειρά που αυτά στάλθηκαν. Κάθε φορά εκτυπώνει το αρχείο που 
βρίσκεται στην αρχή της ουράς εκτύπωσης, το οποίο και εξάγει. Λόγω της περιορισμένης μνήμης του 
εκτυπωτή, θεωρούμε ότι στην ουρά μπορούν να εισαχθούν το πολύ 15 αρχεία. Να αναπτύξετε 
πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

Α. Να διαβάζει επαναληπτικά, με έλεγχο εγκυρότητας, το γράμμα “N” που καθορίζει την έλευση νέου 
αρχείου ή το γράμμα “Ε” που δηλώνει την προσπάθεια εκτύπωσης ενός αρχείου. 

Β. Κατά την έλευση ενός αρχείου, διαβάζει το όνομά του και εξετάζει αν υπάρχει ο διαθέσιμος χώρος 
στην ουρά και το αρχείο καταχωρίζεται σε αυτήν με τη διαδικασία της εισαγωγής. Στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει χώρος, εμφανίζεται το μήνυμα «Η ουρά γέμισε. Δε μπορεί να εκτυπωθεί το 
αρχείο». 

Γ. Όταν ο χρήστης δώσει το γράμμα “Ε”, εξετάζει αν υπάρχουν αρχεία προς εκτύπωση και στην 
περίπτωση αυτή εξάγεται το κατάλληλο αρχείο εμφανίζοντας τη λέξη «Εκτύπωση» ακολουθούμενη 
από το όνομα του αρχείου που τυπώνεται. 

Δ. Η επαναληπτική διαδικασία ολοκληρώνεται, όταν εκτυπωθούν όλα τα αρχεία που έχουν 
τοποθετηθεί στην ουρά. 

Ε. Με το τέλος της διαδικασίας, το πρόγραμμα εμφανίζει το πλήθος των αρχείων που εκτυπώθηκαν. 

 
7. Ένα οχηματαγωγό πλοίο εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς – Ψαρρά – Χίος – Μυτιλήνη. Τα οχήματα 

που επιβιβάζονται πρώτα είναι αυτά για Μυτιλήνη, έπειτα για Χίο και στο τέλος για Ψαρά. 
Προφανώς κατά την αποβίβαση ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. Στο λιμάνι του Πειραιά 
προσέρχονται τα αυτοκίνητα για αναχώρηση. Να γίνει πρόγραμμα το οποίο: 

Α. θα διαβάζει τον αριθμό κυκλοφορίας και τον προορισμό καθενός από τα 500 αυτοκίνητα που 
προσέρχονται. Εφόσον το αυτοκίνητο έχει προορισμό την Μυτιλήνη ο αριθμός του κυκλοφορίας 
να καταχωρείται στη στοίβα με όνομα ΟΧΗΜΑΤΑ. Εφόσον έχει προορισμό την Χίο ή τα Ψαρρά, ο 
αριθμός κυκλοφορίας να καταχωρείται στις ουρές ΟΥΡΑ_ΧΙΟΥ και ΟΥΡΑ_ΨΑΡΡΩΝ αντίστοιχα. 

Β. Όταν διαβαστούν τα στοιχεία όλων των οχημάτων, να καταχωρείται στην στοίβα ΟΧΗΜΑΤΑ ένα-
ένα τα οχήματα της ουράς ΟΥΡΑ_ΧΙΟΥ και ΟΥΡΑ_ΨΑΡΡΩΝ. 

Γ. Στο τέλος να εξάγει και να εμφανίζει από την στοίβα ΟΧΗΜΑΤΑ σε τρεις διαφορετικές λίστες τα 
οχήματα με προορισμό τα Ψαρρά, τη Χίο και τη Μυτιλήνη. 
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8. Ένας χορευτικός σύλλογος έχει μέλη άντρες και γυναίκες. Πρόκειται να κάνει μια εκδήλωση με 

επίδειξη διάφορων χορών, μερικοί από τους οποίους χορεύονται σε ζεύγη που αποτελούνται από 
έναν άντρα και μία γυναίκα. Επειδή αυτοί οι χοροί προϋποθέτουν κάποια εμπειρία μεγαλύτερη από 
τους άλλους, ο σύλλογος θα δώσει προτεραιότητα στα αρχαιότερα μέλη του συλλόγου που μπορούν 
να φτιάξουν ζεύγη, με στόχο όμως να φτιαχτούν όσα περισσότερα ζευγάρια είναι δυνατό. Να 
γράψετε πρόγραμμα που: 

Α. Θα διαβάζει το πλήθος των μελών του συλλόγου ελέγχοντας ώστε να είναι θετικός αριθμός έως 
και 100. Θα διαβάζει σε έναν μονοδιάστατο πίνακα ΟΝΕΠ τα ονοματεπώνυμα των μελών του 
συλλόγου και σε έναν παράλληλο πίνακα ΦΥΛΟ το φύλο «Α» ή «Γ» του κάθε μέλους, για άντρα ή 
γυναίκα αντίστοιχα, κάνοντας τον απαιτούμενο έλεγχο εγκυρότητας για το φύλο. Θεωρείστε 
δεδομένο ότι τα στοιχεία των μελών εισάγονται με σειρά αρχαιότητας συμμετοχής στο σύλλογο.  

Β. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα δημιουργεί δύο πίνακες στοίβες Men και Women, όπου 
χρησιμοποιώντας επαναληπτικά τη λειτουργία της ώθησης, στην πρώτη στοίβα θα ωθήσει τα 
ονόματα όλων των ανδρών του συλλόγου και στη δεύτερη όλα τα ονόματα των γυναικών του 
συλλόγου. Η ώθηση των ονομάτων στις δύο στοίβες θα πρέπει να γίνεται ώστε σε κάθε στοίβα τα 
ονοματεπώνυμα να υπάρχουν με σειρά αρχαιότητας στο σύλλογο από την κορυφή της στοίβας 
και διαδοχικά μέχρι το τέλος της. 

Γ. Χρησιμοποιώντας επαναληπτικά τη λειτουργία της απώθησης στις δύο στοίβες θα εμφανίζει τα 
ονοματεπώνυμα των ζευγαριών που θα χορέψουν στην εκδήλωση. Τα ζευγάρια θα 
δημιουργούνται με σειρά αρχαιότητας, δηλαδή ο αρχαιότερος χορευτής θα γίνεται ζευγάρι με 
την αρχαιότερη χορεύτρια, ο αμέσως επόμενος αρχαιότερος με την αμέσως επόμενη αρχαιότερη  
κ.ο.κ.  

Δ.  Θα εμφανίζει πόσα ζευγάρια φτιάχτηκαν για να χορέψουν τελικά. 
 

 

9. Να γραφεί πρόγραμμα που να ελέγχει τη σωστή χρήση των παρενθέσεων ( ), των αγκυλών [ ] και 
των αγκίστρων { } σε ένα κείμενο.  

Θεωρούμε ότι τα σύμβολα αυτά χρησιμοποιούνται σωστά όταν χρησιμοποιούνται, ανά τύπο, κατά 
ζεύγη άνοιγμα/κλείσιμο (με αυτή τη σειρά) και είναι σωστά εμφωλευμένα. Δηλαδή, ό,τι ανοίγει να 
κλείνει, ό,τι κλείνει να έχει ανοίξει, κι όταν κάτι κλείνει, το πιο πρόσφατο άνοιγμα να είναι του ίδιου 
τύπου.  

Θεωρήστε ότι δεν υπάρχει κάποια ιεραρχία των τύπων των συμβόλων (π.χ. μπορεί να υπάρχουν 
παρενθέσεις μέσα αγκύλες, αλλά μπορεί να υπάρχουν και αγκύλες μέσα σε παρενθέσεις).  

Το πρόγραμμα θα διαβάζει έναν θετικό ακέραιο Ν μικρότερο ή ίσο του 100, στη συνέχεια θα 
διαβάζει Ν χαρακτήρες, και θα ελέγχει και θα εμφανίζει το μήνυμα «ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΩΣΤΗ» εάν γίνεται 
σωστή χρήση των παραπάνω συμβόλων, ενώ θα εμφανίζει το μήνυμα «ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ» σε 
αντίθετη περίπτωση. Το κείμενο μπορεί να περιέχει και άλλους χαρακτήρες εκτός των παραπάνω 
συμβόλων, οι οποίοι θα πρέπει να αγνοούνται. 

Παρατήρηση: Το πρόβλημα να λυθεί κάνοντας χρήση στοίβας 100 στοιχείων. 
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10. Ένας ναυαγός έφτασε σε ένα άγνωστο νησί και αποφάσισε να κάνει μια μικρή εξερεύνηση στο δάσος 
που βρίσκεται κοντά στην παραλία που βγήκε μήπως βρει κάποιον για βοήθεια. Στο δάσος δεν είδε 
κανένα μονοπάτι, οπότε αποφάσισε να ακολουθήσει τον εξής κανόνα: Θα προχωρά μπροστά ή δεξιά 
ή αριστερά ή πίσω μέσα στο δάσος, αλλά κάθε φορά που θα στρίβει δεξιά ή αριστερά θα κάνει 
στροφή πάντα 90 μοιρών από την κατεύθυνση που κοιτάει ενώ αν επιστέφει πίσω θα κάνει στροφή 
180 μοιρών, έτσι ώστε να μη χαθεί μέσα στο δάσος. Όταν θα τελειώσει την εξερεύνηση θα γυρίσει 
πίσω κάνοντας την αντίστροφη πορεία. Να γραφεί πρόγραμμα που θα βοηθήσει το ναυαγό να 
επιστρέψει σωστά πίσω στην αφετηρία του, το οποίο: 

Α. Θα χρησιμοποιεί δύο μεταβλητές Κ και Β στις οποίες θα εισάγεται η κατεύθυνση της πορείας του 
ναυαγού και ο αριθμός των βημάτων στην κατεύθυνση αυτή αντίστοιχα και θα δημιουργεί δύο 
παράλληλες στοίβες με τα ονόματα ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ και ΒΗΜΑΤΑ με τους εξής κανόνες: 

• Αν από την αφετηρία ή άλλο σημείο προχωρήσει μπροστά μέσα στο δάσος κάποια 
βήματα τότε στη στοίβα ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ θα πρέπει να γίνει ώθηση της λέξης «μπροστά» και 
στη στοίβα ΒΗΜΑΤΑ ώθηση του αριθμού των βημάτων που θα διαβάζονται. 

• Αν σε κάποιο σημείο γυρίσει προς τα πίσω τότε στη στοίβα ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ θα πρέπει να 
γίνει ώθηση της λέξης «πίσω» και στη στοίβα ΒΗΜΑΤΑ ώθηση του χαρακτήρα 0, διότι 
σημαίνει ότι στράφηκε 180 μοίρες, δηλαδή στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που 
κοιτάει χωρίς να προχωρήσει. 

• Αν σε κάποιο σημείο στρίψει δεξιά ή αριστερά τότε θα πρέπει να γίνει ώθηση της λέξης 
«δεξιά» ή «αριστερά» αντίστοιχα στη στοίβα ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ και στη στοίβα ΒΗΜΑΤΑ 
ώθηση του χαρακτήρα 0, διότι σημαίνει ότι στράφηκε 90 μοίρες δεξιά ή αριστερά 
αντίστοιχα από την κατεύθυνση που κοιτάει χωρίς να προχωρήσει. 

Η τιμές της μεταβλητής Κ που θα διαβάζονται θα είναι ‘Μ’ ή ‘Π’ ή ‘Δ’ ή ‘Α’ για μπροστά ή πίσω ή 
δεξιά ή αριστερά αντίστοιχα και αναλόγως στη στοίβα ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ θα ωθούνται οι αντίστοιχες 
λέξεις ολόκληρες.  

Η εισαγωγή  θα τερματίζει όταν εισαχθεί οποιοσδήποτε άλλος χαρακτήρας για την κατεύθυνση 
εκτός από τους παραπάνω ή όταν γεμίσουν οι στοίβες, οπότε θα εμφανίζεται το μήνυμα «Ώρα 
για την επιστροφή!!!». Θεωρείστε ότι η κάθε στοίβα μπορεί να χωρέσει 100 το πολύ στοιχεία.  

Β. Μόλις τελειώσει η εισαγωγή δεδομένων το πρόγραμμα θα καλεί επαναληπτικά τη λειτουργία της 
απώθησης παράλληλα στις δύο στοίβες και θα εμφανίζει στην οθόνη την αντίστροφη πορεία που 
πρέπει να κάνει ο ναυαγός μέχρι την αφετηρία, δηλαδή την κατεύθυνση κάθε φορά που πρέπει να 
κινηθεί και τα αντίστοιχα βήματα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει, όταν απωθείται η λέξη «δεξιά» να 
εμφανίζεται η λέξη «αριστερά» και αντίστροφα. Αν τα βήματα μιας απώθησης είναι 0 δε θα 
εμφανίζονται. Η πρώτη εμφάνιση που πρέπει να γίνει για την επιστροφή είναι η λέξη «πίσω» και 
στη συνέχεια θα εμφανίζεται η πορεία της επιστροφής. 

Γ.  Όταν ο ναυαγός επιστρέψει μετά την εξερεύνηση στην αφετηρία, το πρόγραμμα θα εμφανίζει το 
μήνυμα «Τέλος εξερεύνησης» 

 

  


