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Θέµα  1ο 
Α. Να χαρακτηρίσετε αν κάθε µία α̟ό τις ̟αρακάτω ̟ροτάσεις είναι σωστή (Σ) ή λανθασµένη (Λ). 

1. Για να ̟ροσδιορίσουµε τη θέση ενός στοιχείου σε έναν δισδιάστατο ̟ίνακα αρκεί ένας δείκτης. 
2. Ο υ̟ολογισµός του χρηµατικού κόστους ενός εφηβικού ̟άρτι είναι ένα αδόµητο ̟ρόβληµα. 
3. Κανένα άλυτο ̟ρόβληµα δεν θα µ̟ορούσε να χαρακτηριστεί δοµηµένο. 
4. Ο ̟ολλα̟λασιασµός αλά Ρωσικά χρησιµο̟οιείται ̟ρακτικά στους υ̟ολογιστές. 
5. Η διεύθυνση ε̟ιστροφής είναι η αµέσως ̟ροηγούµενη διεύθυνση του κυρίου ̟ρογράµµατος, 

α̟ό αυτή της κλήσης µιας διαδικασίας ή συνάρτησης.  
            (Μονάδες  10) 

Β. ∆ίνεται το ̟αρακάτω τµήµα δηλώσεων ενός ̟ρογράµµατος σε ΓΛΩΣΣΑ : 
 
    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
                  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Υ, Α[11] 
                  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Λέξη 
 
Για κάθε µια α̟ό τις ̟αρακάτω λειτουργίες και λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟αρα̟άνω τµήµα δηλώσεων, 
να δώσετε την εντολή ̟ου την υλο̟οιεί : 
 

1. Εκχώρηση του αριθµού 5 στη µεταβλητή Χ 
2. Εκχώρηση του ̟εριεχοµένου της µεταβλητής Υ στη µεταβλητή Χ 
3. Εµφάνιση του ̟εριεχοµένου της µεταβλητής Υ 
4. Εµφάνιση της τιµής του 5ου στοιχείου του ̟ίνακα Α 
5. Εµφάνιση της θέσης του στοιχείου Α[Χ] του ̟ίνακα Α 
6. Εµφάνιση του ονόµατος της µεταβλητής Χ 
7. Εκχώρηση του ονόµατός σας στη µεταβλητή Λέξη 
8. Αύξηση του ̟ρώτου στοιχείου του ̟ίνακα Α κατά 3 
9. Μείωση του τελευταίου στοιχείου του ̟ίνακα Α κατά 2 
10. Εκχώρηση στο τρίτο  στοιχείο του ̟ίνακα A το άθροισµα των στοιχείων ̟ου βρίσκονται στις 

τρεις τελευταίες θέσεις του A 
     (Μονάδες 10) 

Γ.  α) Να δοθεί ένα ̟αράδειγµα γλώσσας ̟ρογραµµατισµού για κάθε µια α̟ό τις ̟αρακάτω 
̟ερι̟τώσεις: 

1. Γλώσσα ̟ρογραµµατισµού συστηµάτων 
2. Γλώσσα ερωτα̟οκρίσεων 
3. Γλώσσα τεχνητής νοηµοσύνης 
4. Γλώσσα υψηλού ε̟ι̟έδου 

     (Μονάδες 4) 
     β) Ποια γλώσσα α̟ό τις ̟αρα̟άνω θεωρείται ως γλώσσα 4ης γενιάς ; 

     (Μονάδες 1) 

∆. Παρακάτω δίνεται µια ουρά 10 θέσεων και δύο στοίβες 6 θέσεων η κάθε µια οι Σ1 και Σ2. 
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1. Ποιες οι αρχικές τιµές των δεικτών της ουράς  και των στοιβών Σ1 και Σ2 ̟ριν ο̟οιαδή̟οτε 
µεταβολή ;           (Μονάδες 2) 

2. Αν ε̟ιχειρήσουµε να ωθήσουµε όλα τα στοιχεία της ουράς στη στοίβα Σ1 τι θα συµβεί στη στοίβα; 
            (Μονάδες 2) 

3. Αν ε̟ιχειρήσουµε να α̟ωθήσουµε ένα στοιχείο α̟ό τη Σ2 τι θα συµβεί στη στοίβα;   

            (Μονάδες 2) 

4. Να εξάγετε 2 στοιχεία της ουράς στη στοίβα Σ2. Ποιες είναι οι νέες τιµές των δεικτών της ουράς 
και της στοίβας;           (Μονάδες 2) 

5. Να γράψετε τις λειτουργίες µε τις ο̟οίες εξάγονται 2 στοιχεία της στοίβας Σ1 και στη συνέχεια 
εισάγονται στην ουρά.           
            (Μονάδες 2) 

6. Να αφαιρέσετε 2 στοιχεία α̟ό την ουρά και να  τα εισάγετε στην στοίβα Σ2. Ποιες λειτουργίες 
εκτελέσατε?           (Μονάδες 2) 

7. Να σχεδιάσετε την τελική κατάσταση των τριών δοµών δεδοµένων µετά την εκτέλεση των 
λειτουργιών στις ερωτήσεις 4, 5 και 6. 

(Μονάδες 3) 
 
Θέµα  2ο  
Α.  Έστω ̟ίνακας Χ  6 ακέραιων στοιχείων µε τις τιµές ̟ου φαίνονται ̟αρακάτω 
 

i � 1 

Όσο  i < X[i]  επανάλαβε 

       X[Χ[i]] � X[i] 

       i � i + 1 

      Εµφάνισε i, X[i], X[X[i]]     
Τέλος_Επανάληψης 

 
1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι εντολές µέσα στην ε̟ανάληψη; 

(Μονάδες 2) 

2. Τι θα εµφανίσει το ̟αρα̟άνω τµήµα αλγορίθµου σε κάθε ε̟ανάληψη; 

(Μονάδες 6) 

3. Ποιες θα είναι οι τιµές των στοιχείων του ̟ίνακα µετά το τέλος της ε̟ανάληψης; 
(Μονάδες 2) 

B. ∆ίνεται το ̟αρακάτω τµήµα αλγορίθµου: 
 

Γ�1     S�0      λ�0     κ�0      ω�0      ̟�0 
Αρχή_ε̟ανάληψης 

        Αρχή _ε̟ανάλ ηψης  
        ∆ιάβασε x 
        Μέχρις_ότου x >= 0  
     λ�λ+1 
    Αν x mod 2 = 0  τότε 
        ̟ � ̟ + 1 
         S � S + x 
    αλλιώς_αν x mod 3 = 0  τότε 
        Γ � Γ * x 
       ω � ω + 1 
    αλλιώς 
        κ � κ + 1 
    Τέλος_αν 
               Εµφάνισε “Θέλετε να εισάγετε άλλο αριθµό;” 
               ∆ιάβασε α̟άντηση 

Μέχρις_ότου α̟άντηση= “όχι” 

1 2 3 4 5 6  
Χ 6 5 4 3 2 1 
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Αν ̟ <>0 τότε 
     Μ � S / ̟ 
Τέλος_αν 
Εµφάνισε M, Γ, κ, λ, ω  

 
Αφού κατανοήσετε την λειτουργία του ̟αρα̟άνω αλγορίθµου α̟αντήστε στις ̟αρακάτω ερωτήσεις : 

1. Αν κατά την ερώτηση «Θέλετε να εισάγετε άλλο αριθµό;» ο χρήστης εισάγει το κείµενο «∆εν 
θέλω» θα τερµατίσει ο εξωτερικός βρόχος; 

2. Αν εισαχθεί στη µεταβλητή x  ο αριθµός -2 θα γίνει α̟οδεκτός για ε̟εξεργασία; 
3. Εισάγετε 3 αριθµούς ̟ου θα αυξήσουν τη µεταβλητή ̟. 
4. Εισάγετε 3 αριθµούς ̟ου θα αυξήσουν τη µεταβλητή κ. 
5. Τι υ̟ολογίζει η µεταβλητή ̟; 
6. Τι υ̟ολογίζει η µεταβλητή κ; 
7. Τι υ̟ολογίζει η µεταβλητή Γ; 
8. Τι υ̟ολογίζει η µεταβλητή Μ; 
9. Μ̟ορεί να εισαχθεί κά̟οια τιµή ̟ου να αυξήσει τις τιµές και των 3 µεταβλητών λ, ̟ και κ; 
10. Ο αριθµός 6 αυξάνει τη µεταβλητή ω; 

(Μονάδες 10) 
 

Θέµα  3ο 
Σε µία δηµο̟ρασία, οι ̟λειοδότες ξεκινούν να δίνουν ̟ροσφορές (µε την ̟ρώτη ̟ροσφορά να ̟ρέ̟ει 
να είναι µεγαλύτερη α̟ό την τιµή εκκίνησης του αντικειµένου ̟ου δηµο̟ρατείται). Για το αντικείµενο 
̟ου δηµο̟ρατείται ορίζεται αρχικά η τιµή εκκίνησης. Κάθε ̟ροσφορά για να είναι α̟οδεκτή ̟ρέ̟ει 
ο̟ωσδή̟οτε να είναι µεγαλύτερη α̟ό την ̟ροηγούµενη (ειδικά η ̟ρώτη ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να είναι 
µεγαλύτερη α̟ό την τιµή εκκίνησης του αντικειµένου της δηµο̟ρασίας).  
 
Η διαδικασία σταµατά: 

1. όταν ο υ̟εύθυνος της δηµο̟ρασίας ̟ληκτρολογήσει την τιµή 0 αντί για τιµή ̟ροσφοράς. Σε 
αυτή την ̟ερί̟τωση το αντικείµενο της δηµο̟ρασίας κατοχυρώνεται στον ̟λειοδότη ̟ου 
ανακοίνωσε την τελευταία (άρα και µεγαλύτερη ̟ροσφορά).  

2. όταν οι ̟ροσφορές έχουν φτάσει τις 100 ο̟ότε το αντικείµενο της δηµο̟ρασίας κατοχυρώνεται 
στον ̟λειοδότη ̟ου έκανε την εκατοστή ̟ροσφορά.  

Να γραφεί αλγόριθµος ο ο̟οίος :  
 
α)  ∆ιαβάζει αρχικά την τιµή εκκίνησης ενός αντικειµένου και στην συνέχεια δέχεται ε̟αναλη̟τικά 

για κάθε ̟λειοδότη το όνοµά του και την ̟ροσφορά του, ̟ραγµατο̟οιώντας τον κατάλληλο έλεγχο 
εγκυρότητας (εξασφαλίζοντας δηλ. ότι κάθε ̟ροσφορά είναι µεγαλύτερη α̟ό την ̟ροηγούµενη ή 
ότι το µέγεθος της ̟ροσφοράς είναι 0)              (Μονάδες 6) 

 

β) Για κάθε νέα ̟ροσφορά να υ̟ολογίζει την ε̟ί τοις εκατό µέγιστη διαφορά µεταξύ 2 διαδοχικών 
̟ροσφορών.  
Για παράδειγµα αν η τρέχουσα προσφορά είναι 100 ευρώ και η επόµενη προσφορά 130 ευρώ τότε η επί τοις 

εκατό διαφορά µεταξύ 2 διαδοχικών προσφορών είναι 30 % (δηλαδή η τιµή προσφοράς είναι 30% µεγαλύτερη 

από την προηγούµενη τιµή)                          (Μονάδες 4) 
 

γ) Αν δεν υ̟άρχει ε̟όµενη ̟ροσφορά τότε ο υ̟εύθυνος να ̟ερνάει στο ̟ρόγραµµα την τιµή 0 σαν 
ε̟όµενη ̟ροσφορά χωρίς το όνοµα ̟λειοδότη ώστε να τερµατίσει η δηµο̟ρασία. Ε̟ίσης η 
δηµο̟ρασία τερµατίζει όταν γίνει και η εκατοστή ̟ροσφορά.                                              (Μονάδες 4) 

 
δ)  Τέλος να εµφανίζει το όνοµα του ̟λειοδότη ο ο̟οίος τελικά αγόρασε το αντικείµενο, την τιµή ̟ου 

̟ωλήθηκε το αντικείµενο καθώς και τη µέγιστη ε̟ί τοις εκατό διαφορά µεταξύ 2 διαδοχικών 
̟ροσφορών ε̟ί του συνόλου των ̟ροσφορών.                                                                         (Μονάδες 6) 

 
Θεωρούµε, ότι θα ̟ραγµατο̟οιηθεί ο̟ωσδή̟οτε µια ̟ροσφορά ̟άνω α̟ό την τιµή εκκίνησης. 
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Θέµα  4ο 
 

Το Υ̟ουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία µε το Υ̟ουργείο Τουρισµού σχεδιάζουν να ̟ροωθήσουν 
̟ληροφορίες ιστιο̟λοΐας για τις α̟οστάσεις σε ναυτικά µίλια  15 α̟οµακρυσµένων νησιών του 
Αιγαίου έτσι ώστε να ενισχυθεί ο θαλασσινός τουρισµός. Για το έργο αυτό χρειάζεται  µονοδιάστατος 
̟ίνακας Ονόµατα 15 θέσεων ̟ου ̟εριέχει τα ονόµατα 15 νησιών καθώς και δισδιάστατος τετραγωνικός 
̟ίνακας Α̟όσταση µε 15 γραµµές και 15 στήλες ̟ου ̟εριέχει τις µεταξύ τους α̟οστάσεις σε ναυτικά 
µίλια ως εξής:  
 
Στο στοιχείο Α̟όσταση [5,3] καταχωρείται η α̟όσταση µεταξύ των νησιών ̟ου τα ονόµατά τους 
βρίσκονται στην 5η και την 3η θέση του ̟ίνακα Ονόµατα. Για ̟αράδειγµα στον ̟ίνακα του σχήµατος 
̟ου καταχωρούνται οι α̟οστάσεις για 6 µόνο νησιά, η α̟όσταση µεταξύ της Κιµώλου και της 
Αστυ̟άλαιας είναι 88 ναυτικά µίλια.  
 
              Ονόµατα      Α̟όσταση 

Φολέγανδρος  - - - - - - 

Ανάφη  43 - - - - - 

Αστυ̟άλαια  68 31 - - - - 

Σίκινος  9 36 59 - - - 

Κίµωλος  18 64 88 28 - - 

Τήλος  118 79 50 110 137 - 

Πίνακες µε τα ονόµατα και τις α̟οστάσεις για 6 µόνο νησιά του Αιγαίου 
 
Να υλο̟οιήσετε ̟ρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ το ο̟οίο: 
 
α)  ∆ιαβάζει τα ονόµατα των νησιών και τα α̟οθηκεύει σε µονοδιάστατο ̟ίνακα                 (Μονάδες 1) 
β)  Εισάγει σε δισδιάστατο ̟ίνακα τις α̟οστάσεις µεταξύ των νησιών ως εξής :  
     ∆ιαβάζει α̟ό το ̟ληκτρολόγιο και το̟οθετεί τις α̟οστάσεις µόνο για τις θέσεις του ̟ίνακα ̟ου   
     βρίσκονται κάτω της κυρίας διαγωνίου ελέγχοντας να είναι θετικοί αριθµοί.                    (Μονάδες 3) 

 

γ) Εντο̟ίζει και εµφανίζει τα ονόµατα των 2 νησιών µε τη µικρότερη µεταξύ τους α̟όσταση  
(Μονάδες 4) 

δ) Να κατασκευαστεί συνάρτηση η ο̟οία θα δέχεται σαν ̟αράµετρο έναν ̟ίνακα[15,15] µε στοιχεία 
συµ̟ληρωµένα µόνο κάτω α̟ό την κύρια διαγώνιο και έναν αριθµό α̟ό το 1 ως το 15 ̟ου αντιστοιχεί 
στη θέση ενός νησιού στον ̟ίνακα Ονόµατα. Η συνάρτηση θα ε̟ιστρέφει το µέσο όρο όλων των 
στοιχείων του ̟ίνακα ̟ου βρίσκονται στην ίδια γραµµή καθώς και αυτών ̟ου βρίσκονται  στην ίδια 
στήλη µε τον αριθµό ̟ου δόθηκε σαν ̟αράµετρο και βρίσκονται κάτω α̟ό την κύρια διαγώνιο.   

      (Μονάδες 6) 

 
ε) Θα υ̟ολογίζει και θα εµφανίζει το νησί ̟ου έχει τον ελάχιστο µέσο όρο α̟οστάσεων α̟ό τα άλλα 

νησιά έτσι ώστε να κατασκευαστεί εκεί ένας σταθµός ανεφοδιασµού. Για τον υ̟ολογισµό του µέσου 
όρου της α̟όστασης κά̟οιου νησιού α̟ό όλα τα άλλα να χρησιµο̟οιηθεί η συνάρτηση του 
̟ροηγούµενου ερωτήµατος.  

(Μονάδες 6) 
Σηµείωση: Θεωρήστε ότι όλες οι α̟οστάσεις είναι διαφορετικές µεταξύ τους. 
Στην α̟άντηση η συνάρτηση θα γράφεται µετά το τέλος του κυρίως ̟ρογράµµατος σύµφωνα µε τους συντακτικούς 
κανόνες της ΓΛΩΣΣΑΣ. 

  

 


