
Επιμέλεια: Αντώνης Τζιλιβάκης  σελίδα 1 από 6 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  

Επιμέλεια: Τζιλιβάκης Αντώνης 

 

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

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στα παρακάτω: 

1. Μία διαδικασία μπορεί να μην περιέχει τυπικές παραμέτρους αλλά στην κλήση της θα 
περιέχει πάντα πραγματικές παραμέτρους. 

2. Μία συνάρτηση δε μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εντολές «ΓΡΑΨΕ» και «ΔΙΑΒΑΣΕ». 

3. Η δομή ακολουθίας χρησιμοποιείται όταν η σειρά εκτέλεσης των εντολών ενός 

προβλήματος είναι δεδομένη. 

4. Στη δομή επανάληψης «ΌΣΟ», πρώτα εκτελείται μία φορά ο βρόχος και έπειτα ελέγχεται 

η συνθήκη της δομής.   

5. Οι μέθοδοι ανάλυσης, όπως το ‘Διαίρει και Βασίλευε’ προσφέρουν το πλεονέκτημα ότι 

μπορούμε με τον ίδιο αλγόριθμο να λύσουμε διαφορετικά προβλήματα 

6. Η διαίρεση με το 0 σε ένα πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία λαθών κατά την εκτέλεση 

του προγράμματος 

7. Η ουρά ακολουθεί την μέθοδο FILO (First in Last out). 

8. Ο υπολογιστής είναι σε θέση να κάνει μόνο στοιχειώδεις ενέργειες, αλλά με ασύλληπτη 

ταχύτητα 

 

Μονάδες 8 

Α2. 

a. Σε ένα πρόγραμμα με δομές επανάληψης, κατά τη διαδικασία της εκσφαλμάτωσης, ποια 
είναι τα πιο συνηθισμένα λογικά λάθη που θα συναντήσουμε σε αυτές; 

b. Ποια είναι τα βήματα της μεθόδου ‘Διαίρει και Βασίλευε’; 

c. Ποιες είναι οι σκοπιές από τις οποίες η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά τα δεδομένα; 
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Α3. 

Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου με «Επίλεξε» σε αντίστοιχο τμήμα αλγορίθμου με 

χρήση: 

a. μιας δομής πολλαπλής επιλογής 

b. απλων δομών επιλογής                                                                                                     
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Διάβασε κ 

Επίλεξε κ 

    Περίπτωση 1, 8, 16  

        λκ+4 

    Περίπτωση 50..70  

        λκ-2 

    Περίπτωση  >100 

        λκ*3 

    Περίπτωση Αλλιώς 

        λκ+5 

Τέλος_επιλογών 

Εμφάνισε λ 
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Α4. Σε μια ουρά εκτύπωσης  για έναν εκτυπωτή που έχουμε συνδεδεμένο σε έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή στέλνουμε έγγραφα κάθε 5 δευτερόλεπτα. Στην ουρά αποθηκεύονται τα ονόματα των 

εγγράφων και κάθε σελίδα ενός εγγράφου χρειάζεται 1 δευτερόλεπτο για να εκτυπωθεί. Στο 

δευτερόλεπτο 0, θεωρούμε ότι στην ουρά έχει σταλεί το πρώτο έγγραφο με όνομα ‘Ασκήσεις.pdf’ και 

7 σελίδες, έπειτα στέλνουμε για εκτύπωση το έγγραφο ‘Βιογραφικό.docx’ με 2 σελίδες και το τρίτο 

έγγραφο θα είναι το ‘Οδηγίες.Pdf’ με 6 σελίδες. 

Το κάθε έγγραφο εξάγεται από την ουρά εκτύπωσης, όταν εκτυπωθούν όλες οι σελίδες του. 

 

a) Σχηματίστε πως θα είναι η ουρά  ακριβώς μετά το 60 δευτερόλεπτο και ακριβώς μετά το 

90 δευτερόλεπτο. 

b) Μετά από ποιο δευτερόλεπτο θα έχουν εκτυπωθεί όλα τα έγγραφα; 

Μονάδες 6 

 
 

 

Α5. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος: 

Διάβασε Χ  

Όσο Χ ≤ 10 επανάλαβε  

Χ ← Χ + 5  

Γράψε Χ  
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Τέλος_επανάληψης 

a. Να μετατραπεί σε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος με χρήση της δομής ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ… 

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 

b. Ένας μαθητής έδωσε την παρακάτω λύση για το ερώτημα a. Είναι σωστή ή λάθος η απάντησή του; 

Διάβασε Χ  

flag ← Αληθής  

Αρχή_επανάληψης  

Αν όχι flag τότε  

Χ ← Χ + 5  

Γράψε Χ  

Τέλος_αν  

flag ← Ψευδής  

Μέχρις_ότου Χ > 10  

Μονάδες 7 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να γράψετε ισοδύναμο πρόγραμμα, με χρήση συνάρτησης αντί διαδικασίας, ώστε να εμφανίζονται  

τα ίδια αποτελέσματα. Η λειτουργία του παρακάτω προγράμματος έίναι: 

• Να διαβάζει 10 ζευγάρια αριθμών και με τη βοήθεια κατάλληλου υποπρογράμματος να 

υπολογίζει το μεγαλύτερο κάθε ζευγαριού.  

• Να εμφανίζει το μεγαλύτερο κάθε ζευγαριού 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ θέμα_Β1 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: x,y,z,ι 

ΑΡΧΗ 

ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10     

     ΔΙΑΒΑΣΕ x,z 

     ΚΑΛΕΣΕ Δ(z,x,y) 

     ΓΡΑΨΕ y 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ(x,y,z) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: x,y,z 

ΑΡΧΗ 

    ΑΝ x>y ΤΟΤΕ 

        zx 

     ΑΛΛΙΩΣ 

        zy 

     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
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Β2. Δίνεται το παρακάτω υποπρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ με όνομα Βρες_το_επιτραπέζιο το οποίο ελέγχει 

μια στόιβα με 200 ονόματα επιτραπέζιων παιχνιδιών και υπολογίζει τη θέση στη στοίβα ενός 

συγκεκριμένου επιτραπέζιου που αναζητάμε. Αν δεν το βρει να επιστρέφει την τιμή -1. 

(1) ………………… 
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

(2) ΑΚΕΡΑΙΕΣ:………………… 

(3) ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ………………… 

ΑΡΧΗ 

(4) ………………… 

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ[top]=όνομα ΤΟΤΕ 

(5) ………………… 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 toptop-1 

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ top=0 Ή Π<>-1 

Βρες_το_επιτραπέζιο  Π 

(6) ………………… 

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1 έως 6 των γραμμών και δίπλα από κάθε αριθμό ό,τι 

χρειάζεται να συμπληρωθεί ώστε να είναι σωστή και πλήρης η σύνταξη του υποπρογράμματος. 

Μονάδες 12 

ΘΕΜΑ Γ 

Σε ένα Supermarket στο τέλος της ημέρας , με το κλείσιμο των ταμείων, γίνεται καταμέτρηση των 

χρημάτων που υπάρχουν στα ταμεία. Όλα τα κέρματα συλλέγονται και για την καταμέτρηση των 

χρημάτων, χρησιμοποιείται μια μηχανή διαχωριστής κερμάτων. Στο διαχωριστή κερμάτων εισάγονται 

από μια υποδοχή όλα τα κέρματα και ανάλογα τη διάμετρο του κέρματος, διαχωρίζονται σε κέρματα των 

10, 20, 50 λεπτών, 1 ευρώ και 2 ευρώ. Το μηχάνημα μπορεί ταυτόχρονα να έχει μέσα του το πολύ 500 

κέρματα. Οι διάμετροι ανάλογα με την αξία των νομισμάτων δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Αξία κέρματος Διάμετρος κέρματος (σε mm) 

10 λεπτά 19.75 

20 λεπτά 22.25 

50 λεπτά 24.25 

1 ευρώ 23.25 

2 ευρώ 25.75 

 

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, που θα χρησιμοποιεί την ουρά ΔΚ[500] για να αποθηκεύει τις 

διαμέτρους των κερμάτων που εισάγονται στην υποδοχή του μηχανήματος., το οπόιο: 

Γ1. Θα περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων 
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Μονάδες 2 

Γ2. Θα εισάγει για κάθε κέρμα που μάζεψαν οι ταμίες, τη διάμετρο του νομίσματος και θα την 

αποθηκεύει στην ουρά ΔΚ. 

Μονάδες 4 

Γ3. Μετά από κάθε εισαγωγή κέρματος θα ρωτά το χρήστη αν θέλει να συνεχίσει τη διαδικασία και θα 

δέχεται την απάντησή του (ΝΑΙ/ΌΧΙ). 

Μονάδες 3 

Γ4. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται μέχρι να γεμίσει το μηχάνημα από κέρματα ή αν ο χρήστης 

απαντήσει αρνητικά στο αν θέλει να συνεχίσει. 

Μονάδες 2 

Γ5. Μετά την εισαγωγή των κερμάτων στην υποδοχή του μηχανήματος, θα εξαγονται από την υποδοχή 

όλα, ένα – ένα κάθε φορά και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει: 

a. Το πλήθος των κερμάτων από κάθε κατηγορία (10, 20, 50 λεπτών, 1 ευρώ και 2 ευρώ) 

b. Την κατηγορία με τα περισσότερα κέρματα 

c. Τη συνολική αξία όλων των κερμάτων 

Μονάδες 9 

 

  

ΘΕΜΑ Δ 

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας κειμένου μια σημαντική λειτουργία είναι η εύρεση μιας ολόκληρης λέξης 

ή φράσης μέσα σε κάποιο κείμενο. Έστω ότι το κείμενο καθώς και η λέξη αποθηκεύονται σε 2 

μονοδιάστατους πίνακες αντίστοιχα, κατάλληλου μεγέθους, έτσι ώστε σε κάθε θέση τους να περιέχεται 

ακριβώς ένας χαρακτήρας. 

1. Να κατασκευάσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

Δ1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων. 

Μονάδες 2 

Δ2. Να διαβάζει τα δεδομένα ως εξής: 

i) Να διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν έναν τους χαρακτήρες κάποιου κειμένου 100 

χαρακτήρων και να τους καταχωρίζει σε πίνακα Κ[100]. 

ii) Με τον ίδιο τρόπο να διαβάζει τους χαρακτήρες μιας λέξης 10 χαρακτήρων και να τους 

καταχωρίζει σε πίνακα Λ[10]. 

Μονάδες 2 
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Δ3. Να ελέγχει αν η λέξη Λ περιέχεται στο κείμενο Κ, χρησιμοποιώντας (επαναληπτικά) τη 

συνάρτηση του ερωτήματος Δ4. Αν η λέξη εντοπιστεί μέσα στο κείμενο τότε να εμφανίζει 

τη θέση στην οποία εντοπίστηκε το πρώτο της γράμμα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση να 

εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα (Να σημειωθεί ότι μας ενδιαφέρει μόνο η πρώτη εμφάνιση 

της λέξης στο κείμενο). 

Μονάδες 6 

2. Να κατασκευάσετε συνάρτηση η οποία: 

Δ4. Να δέχεται ως παραμέτρους έναν πίνακα Α[100] χαρακτήρων, έναν πίνακα Β[10] χαρακτήρων 

και έναν ακέραιο αριθμό Θ που θα αντιστοιχεί σε κάποια θέση του πίνακα Α. Η συνάρτηση να 

ελέγχει αν οι 10 χαρακτήρες του πίνακα Β είναι ένας προς έναν ίσοι με τους 10 χαρακτήρες του 

πίνακα Α που ξεκινούν από τη θέση Θ. Αν υπάρχει ταύτιση και στους 10 χαρακτήρες η συνάρτηση 

να επιστρέφει την τιμή Αληθής, διαφορετικά να επιστρέφει την τιμή Ψευδής. 
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