
 

Ευάγγελος Χρ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 

 
1 

 

 

 

 

 
 

 

1. Έστω ότι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα «Αποστολή λουλουδιών». Η κ. Μαρία, θέλει να στείλει 

λουλούδια στη φίλη της κ. Άννα και λόγω απόστασης (μένει στη Ρώμη) αδυνατεί να τα στείλει 

αυτοπροσώπως αλλά πρέπει να επισκεφθεί το ανθοπωλείο της γειτονιάς, να δώσει τα προσωπικά της 

στοιχεία (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email), να περιγράψει στον κ. Γιώργο τον ανθοπώλη 

το είδος της ανθοδέσμης που θέλει να στείλει και τέλος να δώσει τη διεύθυνση και τα στοιχεία 

επικοινωνίας της κ. Άννας στη Ρώμη.  

Για να γίνει αυτό, ο κ. Γιώργος, πρέπει να στείλει ένα μήνυμα στο δίκτυο ανθοπωλών που συμμετέχει 

για να εντοπίσει συνεργαζόμενο ανθοπωλείο στη Ρώμη και να αποστείλει τα στοιχεία της παραγγελίας 

της κ. Άννα. Ακολούθως, ο τοπικός ανθοπώλης κ. Τζιοβάνι θα αποδεχτεί τη συνεργασία, θα αναθέσει 

στον ανθοδέτη του κ. Αντόνιο να φτιάξει την ανθοδέσμη και στη συνέχεια θα καλέσει τον 

ταχυμεταφορέα κ. Πέπε να παραδώσει την ανθοδέσμη στην κ. Άννα. Με βάση το σενάριο αυτό, να 

απαντηθούν τα εξής: 

Α) Ποια είναι τα βασικά αντικείμενα του προβλήματος τα οποία αλληλοεπιδρούν; 

Β) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά – ιδιότητες του κάθε αντικειμένου; 

Γ) Ποιες υπηρεσίες – ενέργειες παρέχει το κάθε ένα αντικείμενο; 

Δ) Ποιο είναι το είδος της συνεργασίας μεταξύ των αντικειμένων; 

Ε) να οργανωθούν τα συστατικά επίλυσης του προβλήματος σε μία διαγραμματική αναπαράσταση. 

ΣΤ) Ποια αντικείμενα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε κλάσεις και ποιες; 

 

 

2. Έστω ότι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα  «Παραγγελία και παράδοση μιας πίτσας στο σπίτι». Από τη 

στιγμή που δεν διαθέτουμε την απαραίτητη «τεχνογνωσία», αλλά ούτε και τα υλικά για να την 

φτιάξουμε, μεταβιβάζουμε τη διεκπεραίωση αυτού του έργου σε κάποιον άλλον που έχει τις 

κατάλληλες ικανότητες.  

Τηλεφωνούμε στην τοπική πιτσαρία και δίνουμε στον ιδιοκτήτη, τον κ. Αλέξανδρο, την παραγγελία και 

τη διεύθυνση του σπιτιού μας. Εννοείται ότι έχουμε εμπιστοσύνη στον κ. Αλέξανδρο ότι θα αναλάβει 

την ευθύνη να εκτελέσει το έργο που του αναθέσατε. Όταν οι πίτσες ετοιμαστούν, ο κ. Αλέξανδρος 

ζητάει από τον κ. Πέτρο, να μας παραδώσει την παραγγελία μας στη διεύθυνση που δώσαμε. Με βάση 

το σενάριο αυτό, να απαντηθούν τα εξής: 

Α) Ποια είναι τα βασικά αντικείμενα του προβλήματος τα οποία αλληλοεπιδρούν; 

Β) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά – ιδιότητες του κάθε αντικειμένου; 

Γ) Ποιες υπηρεσίες – ενέργειες παρέχει το κάθε ένα αντικείμενο; 

Δ) Ποιο είναι το είδος της συνεργασίας μεταξύ των αντικειμένων; 

Ε) να οργανωθούν τα συστατικά επίλυσης του προβλήματος σε μία διαγραμματική αναπαράσταση. 

ΣΤ) Ποια αντικείμενα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε κλάσεις και ποιες; 
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3. Στο πρόβλημα της άσκησης 2, «Παραγγελία Πίτσας», με βάση την ανάλυση του σεναρίου παραγγελίας 

που αναπτύξαμε πριν, προσπαθήστε να εντοπίσετε τις κατάλληλες κλάσεις για την εφαρμογή σας και 

να τις αναπαραστήσετε σε ένα νέο διάγραμμα κλάσεων. Η νέα αναπαράσταση θα οργανώνει πιο 

αποδοτικά το διάγραμμα της επίλυσης και έχει την ιδιότητα να μπορεί να εκφράσει οποιαδήποτε 

ιστορία παραγγελίας πίτσας. 
Όταν παραγγέλνουμε πίτσα, γνωρίζουμε τον τρόπο που λειτουργούν οι πιτσαρίες και τις υπηρεσίες που 

παρέχουν. Όλες οι πιτσαρίες έχουν κάποια συγκεκριμένα κοινά χαρακτηριστικά, που μας επιτρέπουν 

να τις ομαδοποιήσουμε και να τις εντάξουμε σε μία ομάδα ή αλλιώς σε μία κλάση με το όνομα 

Πιτσαρία.  

Η τοπική πιτσαρία από την οποία παραγγέλνουμε, έχει μία συγκεκριμένη διεύθυνση που την κάνει να 

ξεχωρίζει από τις άλλες πιτσαρίες. Ωστόσο, όλες οι πιτσαρίες αποτελούν αντικείμενα της κλάσης 

πιτσαρία. Το ίδιο συμβαίνει και με τις υπόλοιπες κλάσεις που προκύπτουν από το πρόβλημα. 

 

 
4. Στο πρόβλημα της άσκησης 1, «Αποστολή λουλουδιών», με βάση τις κλάσεις και τα αντικείμενα που 

δημιουργούνται, να σχεδιάσετε μια νέα αναπαράσταση η οποία οργανώνει πιο αποδοτικά το 

διάγραμμα της επίλυσης και έχει την ιδιότητα να μπορεί να εκφράσει οποιαδήποτε ιστορία αποστολής 

λουλουδιών π.χ. η Μαρία στην Άννα στη Ρώμη, η Άννα στη Μαρία στην Αθήνα, ο Κώστας στον 

συνεργάτη του στο Παρίσι, κ.λπ.   

Να θεωρηθεί ότι όλοι οι ανθοπώλες έχουν τις ίδιες ιδιότητες (επωνυμία εταιρείας, όνομα ιδιοκτήτη, 

επώνυμο ιδιοκτήτη, διεύθυνση, κ.λπ.) και μπορούν να κάνουν τις ίδιες ενέργειες (δέχονται 

παραγγελίες, ζητούν συνεργασία, αποδέχονται συνεργασία, αναθέτουν ανθοδεσίες, αναθέτουν 

παραδόσεις), αλλά ο καθένας τους έχει διαφορετική υπόσταση και ταυτότητα: έχει τη δική του 

εταιρεία, βρίσκεται σε διαφορετική χώρα, κ.λπ.  

Επίσης, όλοι οι πελάτες μπορούν να κάνουν παραγγελία και να αποδέχονται ανθοδέσμη. Όλοι οι 

ανθοδέτες μπορούν να ετοιμάζουν ανθοδέσμη και όλοι οι ταχυμεταφορείς μπορούν να παραδίδουν 

ανθοδέσμη.  

 

5. Έστω μια εφαρμογή που υποστηρίζει τον σχεδιασμό σύνθετων εικόνων που περιέχουν γεωμετρικά 

σχήματα. Σύμφωνα με την αντικειμενοστραφή προσέγγιση, κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει να 

σχεδιάσει ένα σχήμα, το πρόγραμμα θα πρέπει να ενεργοποιεί ένα αντικείμενο του σχήματος αυτού.  

Αν θεωρήσουμε ότι τα αντικείμενα σχημάτων που υποστηρίζονται από την εφαρμογή είναι 

συγκεκριμένα (τετράγωνο, κύκλος, τρίγωνο, ορθογώνιο), να ορίσετε την κλάση αντικειμένων που 

αντιστοιχεί σε καθένα από τα γεωμετρικά αυτά σχήματα, Τρίγωνο, Παραλληλόγραμμο και Κύκλος. Το 

τετράγωνο αποτελεί μια ειδική περίπτωση παραλληλόγραμμου και συνεπώς δεν χρειάζεται να ορίσετε 

ξεχωριστή κλάση για αυτό. 
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Κατόπιν να οριστούν οι βασικές ιδιότητες που πρέπει να συμπεριλάβουμε στον ορισμό κάθε κλάσης. 

Οι ιδιότητες αυτές αφορούν στις διαστάσεις κάθε σχήματος, στο χρώμα του, αλλά και στο σημείο 

τοποθέτησης του σχήματος στην εικόνα.  

Επίσης, να οριστούν οι επιθυμητές μέθοδοι, μία που όταν κληθεί θα υπολογίζει το εμβαδόν του 

αντίστοιχου σχήματος και μία που θα δίνει τη δυνατότητα αλλαγής του χρώματος του σχήματος.  

 
6. Θεωρείστε ότι στην εφαρμογή «Σχεδιασμός εικόνων» της άσκησης 5, η σύνδεση μεταξύ αντικειμένων 

γεωμετρικών σχημάτων είναι επιτρεπτή μόνο για κάποια είδη σχημάτων. 

Α) Με βάση την παρακάτω εικόνα, ποια είναι τα σχήματα αυτά; 

Β) Δώστε τη διαγραμματική αναπαράσταση που να περιγράφει την εικόνα συνδέοντας κατάλληλα τις 

     τρεις κλάσεις που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη άσκηση. 

 

 
7. Αποφασίζετε με τους φίλους σας να ενοικιάσετε μια ταινία από ένα κατάστημα ενοικίασης ταινιών της 

περιοχής σας. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείτε σχετική διαδικτυακή εφαρμογή, στην οποία 

διαθέτετε κωδικό πελάτη. Το σενάριο ενοικίασης της ταινίας που επιλέξατε είναι το εξής: 

«Ο Γιώργος Πέτρου με κωδικό 676 που διαμένει στην οδό Σμύρνης 8 στο Χαλάνδρι με τηλέφωνο 

2191234567 είναι πελάτης του καταστήματος «ΒιντεοΔράση» στην οδό Κορίνθου 4 στο Χαλάνδρι και, 

αφού ζητήσει είσοδο στην εφαρμογή και ταυτοποιηθεί ως πελάτης, ενοικιάζει την ταινία αρ. 1543, «Ο 

Πόλεμος των Άστρων» που είναι αποθηκευμένη στο συγκεκριμένο κατάστημα ενοικίασης ταινιών». 

Α) Ποια είναι τα βασικά αντικείμενα που συμμετέχουν στο σενάριο αυτό; 

Β) Ποιες κλάσεις εμπλέκονται στην ανάπτυξη της εφαρμογής; 

Γ) Να προσδιοριστούν για οι ιδιότητες κάθε κλάσης. 

Δ) Να προσδιοριστούν τα είδη συνεργασίας μεταξύ των αντικειμένων με βάση το σενάριο. 

Ε) Να προσδιοριστούν οι μέθοδοι των αντικειμένων με βάση τις μεταξύ τους συνεργασίες. 

ΣΤ) Να δοθεί η διαγραμματική αναπαράσταση των κλάσεων της εφαρμογής καθώς και οι μεταξύ τους 

    συνεργασίες. 
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8. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες που δίνουν τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων για 

διάφορα θεάματα (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κ.λπ.). Οι εταιρείες που προσφέρουν τέτοιες 

υπηρεσίες έχουν αναπτύξει κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα.  

Οι βασικές λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος είναι: εγγραφή και διαγραφή χρήστη, σύνδεση 

και αποσύνδεση χρήστη, καταχώριση και απενεργοποίηση θεάματος, παραγγελία εισιτηρίου και 

ακύρωση παραγγελίας, εξόφληση παραγγελίας. Σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή: 

Α) Ποιες κλάσεις πρέπει να δημιουργηθούν στο πληροφοριακό σύστημα αγοράς εισιτηρίων; 

Β) Ποιες οι ιδιότητες της κάθε κλάσης; 

Γ) Ποιες οι μέθοδοι της κάθε κλάσης; 

Δ) Ποιες οι σχέσεις μεταξύ των κλάσεων, ώστε να υλοποιηθεί το σενάριο. 

 

9. Δίνεται η παρακάτω διαγραμματική αναπαράσταση: 
Α) Να εξηγηθεί ποια ιδιότητα του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού προκύπτει με βάση την 

ιεραρχική σύνδεση των κλάσεων; 

Β) Πώς ονομάζονται οι συγκεκριμένες κλάσεις με βάση την ιδιότητα αυτή;  

Γ) Αν δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο της κλάσης Ανθοδέτης, ποιες θα είναι οι ιδιότητες και οι 

μέθοδοι που θα έχει; 

Δ) Να συμπληρωθεί η παρακάτω πρόταση με τον όρο που λείπει: Ο Ανθοπώλης _____ Επαγγελματίας. 

 
 
10. Θεωρείστε τις παρακάτω κλάσεις της εφαρμογής «Σχεδιασμός εικόνων» της άσκησης 5. 
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Α) Με βάση την ιδιότητα της κληρονομικότητας, να ορίσετε μια κλάση-πρόγονο (υπερκλάση) των τριών 

παραπάνω κλάσεων (σχημάτων) με όνομα «Γεωμετρικό σχήμα». 

Β) Να δώσετε τη διαγραμματική αναπαράσταση της σχέσης κληρονομικότητας που δημιουργείται 

μεταξύ της υπερκλάσης και των υποκλάσεων. 

 

11. Δίνονται οι παρακάτω προτάσεις: 

1. Το αυτοκίνητο είναι ένα μέσο μεταφοράς. 

2. Το λεωφορείο είναι ένα μέσο μεταφοράς. 

3. Το αυτοκίνητο είναι ένα λεωφορείο. 

4. Ο υπάλληλος είναι ένα πρόσωπο. 

5. Ο πελάτης είναι ένα πρόσωπο. 

6. Ο πελάτης είναι μία πιστωτική κάρτα. 

7. O τρεχούμενος λογαριασμός είναι ένα είδος τραπεζικού λογαριασμού. 

8. O λογαριασμός ταμιευτηρίου είναι ένα είδος τραπεζικού λογαριασμού. 

Ποιες από τις παραπάνω φράσεις εμπεριέχουν την έννοια της κληρονομικότητας και ποιες όχι;  

 

12. Ποια από τα παρακάτω σχηματίζουν έγκυρα ζεύγη υπερκλάσης-υποκλάσης και γιατί; 

1. Νόμισμα - Ευρώ 

2. Τράπεζα - Λογαριασμός 

3. Οργανωτική Μονάδα - Τμήμα 

4. Λογαριασμός - Λογαριασμός_23456 

5. Άνθρωπος - Πελάτης 

6. Φοιτητής - Προπτυχιακός φοιτητής 

7. Ήπειρος – Χώρα 

8. Δήμος - Συνοικία 

 

13. Θεωρείστε ότι έχουμε τις παρακάτω κλάσεις γεωμετρικών σχημάτων:  

Σημείο, Πολύγωνο, Πίνακας, Κύκλος, Δισδιάστατο Σχήμα, Τετράγωνο, Μονοδιάστατος, Έλλειψη, 

Κύλινδρος, Μαθηματικό Αντικείμενο, Σφαίρα, Παραλληλόγραμμο, Τετραγωνικός. 

Μελετώντας τις έννοιες αυτές, να εντοπίσετε τα επίπεδα ιεραρχίας από το γενικό στο ειδικό και να 

κατατάξετε κάθε κλάση στο αντίστοιχο επίπεδο ορίζοντας τις κατάλληλες σχέσεις κληρονομικότητας.  

 

14. Να οργανώσετε το παρακάτω σύνολο αντικειμένων σε ιεραρχία κληρονομικότητας κλάσεων: 

Τηλέφωνο, Τηλεφωνική γραμμή, Τηλεφωνική κλήση, Ψηφιακή γραμμή, Καλούμενος, Υπηρεσία, 

Συνδιάσκεψη, Αναμονή κλήσης, Προώθηση κλήσης, Φωνητικό ταχυδρομείο, Τηλεφωνικός Αριθμός, 

Καλών 

• Για κάθε σύνολο στοιχείων μπορεί να προκύπτουν περισσότερες από μία διαφορετικές ιεραρχίες 

• Σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να προσθέσετε επιπλέον κλάσεις, ως υπερκλάσεις 

• Θυμηθείτε να εφαρμόζετε τον κανόνα “είναι ένα” (is_a) 
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15. Έστω ότι στο ηλεκτρονικό παιχνίδι «Η Φάρμα των Ζώων» θέλουμε να τηρούμε δεδομένα για τα σπίτια 

(Οδός, Αριθμός, Περιοχή, ΤΚ, Όροφος, Διαμέρισμα), στα οποία διαμένουν τα κατοικίδια ζώα (σκύλοι και 

γάτες) που έχουμε δημιουργήσει. Kάθε κατοικίδιο ζώο ταυτοποιείται με βάση το όνομα, τη ράτσα, το 

μέγεθος, την ηλικία και το χρώμα του ενώ, διαθέτει και τη λειτουργία ΉχοςΖώου(), η οποία 

ενεργοποιεί τον κατάλληλο ήχο για κάθε είδος κατοικίδιου.  

Για την υποστήριξη της παραπάνω λειτουργικότητας απαιτείται ο ορισμός των κλάσεων Σπίτι, 

Κατοικίδιο Ζώο, Σκύλος και Γάτα συμπεριλαμβάνοντας ως ιδιότητες τα δεδομένα κάθε κλάσης και τη 

μέθοδο ΉχοςΖώου().  

Να κατασκευάσετε τη διαγραμματική αναπαράσταση των παραπάνω κλάσεων του ηλεκτρονικού 

παιχνιδιού καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις. 

 

16. Έστω οι παρακάτω κλάσεις αντικειμένων που αναφέρονται σε μια εφαρμογή για καταστήματα 

κατοικίδιων ζώων: «σκύλους», «γάτες», «πτηνά (ιθαγενή και εξωτικά)» και «ψάρια (τροπικά και 

θαλασσινά)». Για κάθε κατοικίδιο ζώο το κατάστημα κρατάει ένα ιστορικό εμβολίων.  

Θεωρείστε ότι οι φίλοι του ανθρώπου είναι οι σκύλοι και οι γάτες. Σε καθένα από αυτά τα ζώα είναι 

εμφυτευμένο ένα μικροτσίπ με σκοπό την ανεύρεσή του σε περίπτωση που χαθεί. Να συνδέσετε τις 

κλάσεις αντικειμένων μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες σχέσεις. 

 

 

17. Να απαντηθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: 

1. Η διαδικασία με την οποία ένα αντικείμενο αποκτά χαρακτηριστικά από ένα άλλο αντικείμενο 

ονομάζεται:  Α) Ενθυλάκωση   Β) Κληρονομικότητα   Γ) Πολυμορφισμός 

2. Η διαδικασία απόκρυψης λεπτομερειών στη γλώσσα του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού 

αναφέρεται και ως:  Α) Ενθυλάκωση  Β) Πολυμορφισμός  Γ) Κληρονομικότητα 

3. Η ενθυλάκωση υποδηλώνει ότι οι εσωτερικές λειτουργίες ενός αντικειμένου είναι ορατές στον έξω 

κόσμο:  Α) Σωστό Β) Λάθος 
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18. Να αντιστοιχιστούν σωστά τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β. 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Ενθυλάκωση Α. Δυνατότητα αντικειμένων να διαθέτουν μεθόδους με το 
ίδιο όνομα αλλά διαφορετική υλοποίηση 

2. Κληρονομικότητα Β. Δυνατότητα αντικειμένου να συνδυάζει εσωτερικά 
δεδομένα και μεθόδους 

3. Πολυμορφισμός Γ. Δυνατότητα δημιουργίας ιεραρχίας αντικειμένων 

 

19. Να συμπληρωθούν τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τις λέξεις που λείπουν: 

1. Ένα αντικείμενο περιέχει _________ και _________. 

2. Ένα αντικείμενο εκτελεί ενέργειες μέσω των _________. 

3. Ο γενικός τύπος ενός αντικειμένου καλείται _________. 

4. Ένα αντικειμενοστραφές πρόγραμμα δομείται ως ένα δίκτυο συνεργαζόμενων οντοτήτων που 

είναι τα _________. 

5. _________ ονομάζεται η δυνατότητα ενός αντικειμένου να συνδυάζει εσωτερικά δεδομένα και 

μεθόδους χειρισμού του αντικειμένου. 

 

20. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει με ακρίβεια τη σχέση μεταξύ ενός αντικειμένου 

προγόνου και απογόνου; 

1. Ένα αντικείμενο πρόγονος περιέχει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με το παιδί του. 

2. Ένα αντικείμενο απόγονος δεν σχετίζεται με τον γονέα του. 

3. Ένα αντικείμενο πρόγονος κληρονομεί χαρακτηριστικά και συμπεριφορά από το παιδί του. 

4. Ένα αντικείμενο απόγονος περιέχει χαρακτηριστικά από τον γονέα του αλλά μπορεί να οριστούν 

και πρόσθετα χαρακτηριστικά. 
 

21. Να οργανώσετε τα παρακάτω σύνολα αντικειμένων σε ιεραρχίες κληρονομικότητας κλάσεων: 

1. Όχημα, Αυτοκίνητο, Αγωνιστικό αυτοκίνητο, Αεροπλάνο, Αμφίβιο Όχημα, Μηχανή, Μηχανή 

αεροπλάνου, Ηλεκτρικός κινητήρας, Τροχός, Μεταφορά, Φορτηγό, Ποδήλατο 

2. Φοιτητής, Μάθημα, Καθηγητής, Τελειόφοιτος, Ενότητα Μαθήματος, Βοηθός διδάσκοντα, Βοηθός 

διοίκησης, Τεχνικός, Τάξη, Κτήριο, Γυμναστήριο, Φροντιστηριακό μάθημα, Εξέταση, Εργαστήριο, 

Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Υποδείξεις: 

• Δεν απαιτείται αποτύπωση ιδιοτήτων και μεθόδων. 

• Για κάθε σύνολο στοιχείων προκύπτουν περισσότερες της μιας διαφορετικές ιεραρχίες. 

• Σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να προσθέσετε επιπλέον κλάσεις, ως υπερκλάσεις. 

• Θυμηθείτε να εφαρμόζετε τον κανόνα “είναι ένα” (is_a). 
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22. Για την υποστήριξη της λειτουργίας των σχολείων έχει αναπτυχθεί κεντρικό πληροφοριακό σύστημα 

από το Υπουργείο Παιδείας. Στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν 

υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους. Αντίστοιχα, οι μαθητές εγγράφονται ή ανανεώνουν την 

εγγραφή τους στο σχολείο φοίτησής τους.  

Με βάση το παραπάνω σενάριο, αναγνωρίστε τις κλάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στο κεντρικό 

πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας. Για κάθε κλάση καθορίστε τις ιδιότητες και 

μεθόδους που απαιτούνται για την υλοποίηση του παραπάνω σεναρίου. Επίσης, καθορίστε τις σχέσεις 

μεταξύ των κλάσεων και δημιουργήστε το αντίστοιχο διάγραμμα. 

 

23. Ένα συνηθισμένο σενάριο χρήσης ενός κοινωνικού δικτύου είναι το ακόλουθο: ο χρήστης συνδέεται, 

δημιουργεί μια νέα ανάρτηση, αποδέχεται ή απορρίπτει αιτήματα άλλων χρηστών, σχολιάζει 

αναρτήσεις άλλων χρηστών και τέλος αποσυνδέεται.  

Να καθορίστε τις κλάσεις που απαιτούνται για την υποστήριξη του παραπάνω σεναρίου από το 

πληροφοριακό σύστημα του κοινωνικού δικτύου. Για κάθε κλάση ορίστε τις ιδιότητες και τις μεθόδους 

που απαιτούνται. Επίσης, εντοπίστε τις σχέσεις μεταξύ των κλάσεων και δημιουργήστε το κατάλληλο 

διάγραμμα. 

 

24. Στο Λύκειο τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: εκείνα που δεν εξετάζονται γραπτώς στις 

ενδοσχολικές εξετάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς και εκείνα που εξετάζονται. Στα μαθήματα που 

δεν εξετάζονται γραπτώς, ο τελικός βαθμός είναι ο προφορικός βαθμός του μαθήματος, δηλαδή ο 

μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο τετραμήνων. Στα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς, ο τελικός 

βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο του προφορικού βαθμού (μ.ο. της βαθμολογίας των δύο 

τετραμήνων) με το βαθμό της γραπτής εξέτασης.  

Επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Το παραπάνω σενάριο αποτελεί παράδειγμα 

Α) Ενθυλάκωσης     Β) Κληρονομικότητας     Γ) Πολυμορφισμού     Δ) αφηρημένου τύπου 

 
25. Το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη της λειτουργίας 

των σχολικών μονάδων. Μια από τις βασικές λειτουργίες του συστήματος είναι η τήρηση πληροφοριών 
για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές κάθε σχολείου. Τα σημαντικότερα στοιχεία που 
καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα είναι τα ακόλουθα: 

Εκπαιδευτικός: όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημ/νία γέννησης, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού, ειδικότητα, ημ/νία 
διορισμού. 

Μαθητής: όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημ/νία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
αριθμός μητρώου μαθητή, αριθμός δημοτολογίου, ημ/νία εγγραφής, τάξη εγγραφής.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εντοπίστε τις κλάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στο πληροφοριακό 
σύστημα, καθορίζοντας τις ιδιότητες κάθε κλάσης. Στη συνέχεια οργανώστε τις κλάσεις σε μια ιεραρχία, 
μεταφέροντας τις κοινές ιδιότητες στην υπερκλάση. 
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26. Μια πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί ένα πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη της 

λειτουργίας της. Στο πληροφοριακό σύστημα καταχωρίζονται τα στοιχεία των τεκμηρίων που διαθέτει 

η βιβλιοθήκη. Επίσης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος γίνεται η διαχείριση του δανεισμού των 

τεκμηρίων. Οι βασικές κατηγορίες τεκμηρίων και οι πληροφορίες που τηρούνται για καθένα από αυτά 

περιγράφονται στη συνέχεια:  

Βιβλίο: Κωδικός, Συγγραφείς, Τίτλος, Έτος έκδοσης, Εκδοτικός οίκος, Τόπος έκδοσης, Γλώσσα, Πλήθος 

σελίδων, ISBN  

Συλλογικός Τόμος: Κωδικός, Επιμελητές έκδοσης, Τίτλος, Έτος έκδοσης, Εκδοτικός οίκος, Τόπος 

έκδοσης, Γλώσσα, Πλήθος σελίδων, ISBN  

Επιστημονικό Περιοδικό: Κωδικός, Τίτλος, Έτος έκδοσης, Αριθμός τεύχους, Εκδοτικός οίκος, Τόπος 

έκδοσης, Γλώσσα, Πλήθος σελίδων, ISSN  

Κάθε τεκμήριο μπορεί να ζητηθεί για δανεισμό (αν δεν είναι διαθέσιμο), να δανειστεί, να επιστραφεί 

από δανεισμό. Με βάση την παραπάνω περιγραφή, καταγράψτε τις κλάσεις αντικειμένων καθώς και 

τις ιδιότητες και μεθόδους κάθε κλάσης. Στη συνέχεια οργανώστε της κλάσεις σε μια ιεραρχία. 

 

27. Σχεδιάσετε τη διαγραμματική αναπαράσταση κλάσεων για ένα σύστημα διαχείρισης των εισιτηρίων 

ενός κινηματογράφου που διαθέτει αίθουσες προβολής. Κάθε αίθουσα προβάλλει ταινίες. Για κάθε 

ταινία ο θεατής μπορεί να εκδώσει κανονικό ή μειωμένο εισιτήριο.  

Με βάση το παραπάνω σενάριο, να εντοπίσετε τις κλάσεις και τις μεταξύ τους σχέσεις χωρίς να 

αναφερθείτε σε ιδιότητες και μεθόδους των κλάσεων. 

 

 

 


