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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (Πίνακες – Υποπρογράμματα – Δυναμικές δομές) 

Επιμέλεια: Τζιλιβάκης Αντώνης 

 

Όνοματεπώνυμο:…………………………………………………........................................................ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στα παρακάτω: 

1. Η εντολή ΚΑΛΕΣΕ Fun(x) καλεί διαδικασία. 

2. Μια συνάρτηση μπορεί να κληθεί κατά τον έλεγχο κάποιας συνθήκης 

3. Η δομή δεδομένων γράφος είναι μια υποκατηγορία της δομής δεδομένων δέντρο. 

4. Η εντολή ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 με_βήμα Fun(x) ικανοποιεί πάντα το κριτήριο της 

περατότητας 

5. Οι καθολικές μεταβλητές έχουν μερικώς περιορισμένη εμβέλεια. 

6. Η διαγραφή είναι βασική λειτουργία επί των πινάκων. 

7. Ο έλεγχος αν μια λίστα είναι γεμάτη είναι μία από τις βασικές πράξεις σε μια λίστα. 

 

Μονάδες 7 

Α2.   

Σε μία κενή στοίβα 3 θέσεων εκτελούνται οι παρακάτω 4 ξεχωριστές ομάδες εντολών. Να 

εξηγήσετε τι θα συμβεί στην στοίβα, σε κάθε περίπτωση. Να σχεδιάσετε τη στοίβα σε κάθε 

βήμα, κάθε περίπτωσης ( οι ομάδες εντολών ξεκινάνε πάντα με την στοίβα κενή) 

 

Μονάδες 6 

Α3.  

α) Ποιους κανόνες πρέπει να ακολουθούν οι λίστες των παραμέτρων (τυπικών – 

πραγματικών); 

Μονάδες 5 

β) Ποια είναι τα μειονεκτήματα της χρήσης της δομής δεδομένων Λίστα; 

Μονάδες 5 

 

Α4. Να συμπληρώσετε τα κενά Κ1, Κ2,Κ3, Κ4 στα παρακάτω δένδρα με κατάλληλες τιμές, 

ώστε να προκύψει ένα δυαδικό δένδρο αναζήτησης.  

1. 

Απώθηση 

2. 

Ώθηση Α 

Ώθηση Β 

Ώθηση Ω 

Ώθηση Ζ 

 

3. 

Ώθηση Β 

Ώθηση Σ 

Απώθηση 

Απώθηση 

 

4. 

Ώθηση Ξ 

Ώθηση Χ 

Ώθηση Β 

Απώθηση 

Ώθηση Σ 
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Μονάδες 5 

Α5. Υποθέστε ότι γίνεται μια τυχαία αλληλουχία λειτουργιών (ώθησης και απώθησης) σε 
μια στοίβα.  
Όποτε γίνεται ώθηση, ωθούνται στη στοίβα κατά σειρά οι αριθμοί 0,1,2,3… ως το 9. 
Όποτε γίνεται απώθηση ο αριθμός που απωθείται εκτυπώνεται στην οθόνη. 
Ποιες από τις παρακάτω εκτυπώσεις στην οθόνη είναι αδύνατο να συμβούν; 
 
       (a)  4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 
       (b)  4 6 8 7 5 3 2 9 0 1  
       (c)  2 5 6 7 4 8 9 3 1 0 
       (d)  4 3 2 1 0 5 6 7 8 9 

Μονάδες 4 

 

Α6. ∆ίνεται πίνακας ακεραίων αριθµών Α[50]. Να συµπληρωθούν τα κενά 1-8 στο 

παρακάτω τµήµα προγράµµατος ώστε στις πρώτες θέσεις του πίνακα Β[50] να 

τοποθετούνται οι άρτιοι αριθµοί του πίνακα Α και στις επόµενες οι περιττοί. 

κ (1) 

λ (2) 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ (3) 

ΑΝ (4)=(5) ΤΟΤΕ 

 κκ+1 

 Β[ (6) ] Α[i] 

ΑΛΛΙΩΣ 

 λ (7) 

 Β[ (8) ] Α[i] 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
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Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να γράψετε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ σύμφωνα με το παρακάτω 

διάγραμμα ροής 

 

Μονάδες 8 

Β2. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα υπολογισμοί το οποίο χρησιμοποιεί τα 

υποπρογράμματα Calculator και fun: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ υπολογισμοί 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Μ1,Μ2,Μ3, Αποτ 

ΑΡΧΗ 

ΓΙΑ Μ1 ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3 

Μ2← Μ1+1 

Μ3← Μ1*Μ2 

ΚΑΛΕΣΕ Calculator(Μ1,Μ2,Μ3,Αποτ) 

ΓΡΑΨΕ Μ1,Μ2,Μ3,Αποτ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Calculator(α,β,γ,χ) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α,β,γ,χ 

ΑΡΧΗ 

χ← 2*α-β^2+5*γ+Fun(α,γ) 
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γ← γ+1 

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Fun(κ,λ): Ακέραια 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: κ,λ 

ΑΡΧΗ 

ΑΝ λ<>0 ΤΟΤΕ 

Fun ← κ mod λ 

ΑΛΛΙΩΣ  

 Fun ←  κ  

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

α) Ποιες οι τιμές των Μ1,Μ2,Μ3 και Αποτ που θα εμφανιστούν σε κάθε επανάληψη κατά 

την εκτέλεση του παραπάνω προγράμματος. 

Μονάδες 6 

β) Να ξαναγράψετε το πρόγραμμα που δόθηκε αρχικά, ώστε να επιτελεί την ίδια λειτουργία 

χωρίς τη χρήση υποπρογραμμάτων. 

Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ Γ 

Μια επιχείρηση που εμπορεύεται τηλεοράσεις διαθέτει 20 μοντέλα. Να γραφεί πρόγραμμα 

που: 

Γ1. να διαβάζει τα ονόματα των μοντέλων και να τα αποθηκεύει σε μονοδιάστατο 

πίνακα.          

Μονάδες 1 

Γ2. να διαβάζει για κάθε μοντέλο τον αριθμό των συσκευών που πουλήθηκαν κάθε μήνα, 

για ένα έτος, και να τον αποθηκεύει σε πίνακα δύο διαστάσεων, ελέγχοντας ώστε ο 

αριθμός αυτός να μην είναι αρνητικός.          

Μονάδες 2 

Γ3. να υπολογίζει και να εμφανίζει το σύνολο των ετήσιων πωλήσεων του κάθε μοντέλου 

και πόσα μοντέλα ξεπέρασαν τις 1000 πωλήσεις.          

Μονάδες 4 

Γ4. να διαβάζει το όνομα ενός μοντέλου και αν αυτό υπάρχει, να εμφανίζει το μήνα ή τους 

μήνες που το μοντέλο αυτό είχε τις περισσότερες πωλήσεις. Αν δεν υπάρχει, να εμφανίζει 

κατάλληλα διαμορφωμένο μήνυμα. 

Μονάδες 7 

Γ5. να εμφανίζει κατά φθίνουσα σειρά τα ονόματα των μοντέλων, βάσει του ετήσιου 

συνολικού αριθμού των συσκευών που πουλήθηκαν για κάθε μοντέλο. Σε περίπτωση ίσων 

ετήσιων πωλήσεων να εμφανίζει πρώτα τα μοντέλα που προηγούνται αλφαβητικά.  

Μονάδες 6 

Σημείωση: Θεωρήστε ότι δεν είναι αναγκαία η ταξινόμηση δισδιάστατου πίνακα 
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ΘΕΜΑ Δ 

Σε μία αποθήκη σταθμού τρένων υπάρχει ένας πεπερασμένος αριθμός από κιβώτια 

εμπορευμάτων. Τα κιβώτια πρόκειται να φορτωθούν σε άδεια βαγόνια ενός τρένου. Κάθε 

βαγόνι έχει όριο χωρητικότητας 2000 λίτρα. Η φόρτωση ακολουθεί την παρακάτω 

διαδικασία: 

Σε κάθε βαγόνι φορτώνονται διαδοχικά κιβώτια με προκαθορισμένη σειρά, μέχρι να 

συμπληρωθεί το όριο χωρητικότητάς του. Ένα κιβώτιο φορτώνεται στο βαγόνι μόνο εάν ο 

όγκος του μαζί με τον όγκο των ήδη φορτωμένων κιβωτίων δεν ξεπερνούν το όριο 

χωρητικότητας του βαγονιού. ∆ιαφορετικά η φόρτωση του βαγονιού ολοκληρώνεται και το 

κιβώτιο φορτώνεται στο επόμενο βαγόνι. Αν δεν υπάρχει άλλο διαθέσιμο βαγόνι, το 

κιβώτιο παραμένει στην αποθήκη. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να 

τελειώσουν τα κιβώτια ή να μην υπάρχει άλλο διαθέσιμο βαγόνι. 

Να αναπτύξετε πρόγραμμα ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο: 

∆1. α. Να διαβάζει τον αριθμό των διαθέσιμων βαγονιών του τρένου, ελέγχοντας ώστε να 

μην είναι παραπάνω από 10. (μον. 1) 

β. Να διαβάζει τον όγκο κάθε κιβωτίου της αποθήκης σε λίτρα και να το εισάγει σε μία 

ουρά με όνομα QUE, έως ότου εισαχθεί ως όγκος κιβωτίου ο αριθμός μηδέν(0). (μον. 4) 

Μονάδες 5 

∆2. Να υπολογίζει (μον. 4) και να εμφανίζει (μον. 4), με κατάλληλο μήνυμα, για κάθε βαγόνι 

που χρησιμοποιήθηκε, το πλήθος και τον συνολικό όγκο των κιβωτίων που περιέχει. Κάθε 

κιβώτιο που φορτώνεται αφαιρείται από την ουρά (μον. 2) 

Μονάδες 10 

∆3. Να υπολογίζει τον αριθμό των βαγονιών που χρησιμοποιήθηκαν. (μον. 2) Αν 

φορτώθηκαν όλα τα κιβώτια, να υπολογίζει το συνολικό όγκο τους (μον. 2) και να εμφανίζει 

με κατάλληλο μήνυμα, τον αριθμό των βαγονιών που χρησιμοποιήθηκαν και τον συνολικό 

όγκο. (μον. 2) ∆ιαφορετικά, αν δεν φορτώθηκαν όλα, να υπολογίζει και να εμφανίζει το 

πλήθος των κιβωτίων που παρέμειναν στην αποθήκη καθώς και τον συνολικό όγκο σε όλα 

τα βαγόνια που δεν αξιοποιήθηκε. (μον. 4) Θεωρείστε ότι κανένα κιβώτιο δεν έχει όγκο 

μεγαλύτερο από 2.000 λίτρα 

Μονάδες 10 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!! 

 


