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               ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: 
 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

     
 
ΘΕΜΑ Α   ( Μονάδεσ 40 ) 
 

Α1. Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αρικµό κακεµιάσ από τισ παρακάτω προτάςεισ 
1-5 και δίπλα τθ λζξθ ωςτό,αν είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ Λάκοσ, αν είναι λανκαςµζνθ.  
 

1. Η δθμιουργία του εκτελζςιμου προγράμματοσ γίνεται μόνο όταν το πθγαίο 
πρόγραμμα δεν περιζχει ςυντακτικά λάκθ.  

2. Ο ςυνδζτθσ-φορτωτισ ςυνδζει το πθγαίο πρόγραμμα με τισ βιβλιοκικεσ τθσ 
ΓΛΩΑ. 

3. Η παράλειψθ τθσ διλωςθσ κάποιασ μεταβλθτισ αποτελεί λογικό λάκοσ.  
4. Η χριςθ μθ ακζραιασ τιμισ ωσ δείκτθ ςε πίνακα αποτελεί ςυντακτικό λάκοσ. 
5. Η ςυγχϊνευςθ είναι θ αντίςτροφθ πράξθ του διαχωριςμοφ. 

 
Μονάδεσ 10 

A2.Δίνεται το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου: 
 
Για i από 1 μζχρι 5 
 Για j από 1 μζχρι 5 
  Αν (i+j) mod 2 = 0 τότε 
   Α[i,j]  (i+j) div 2 + 1 
  αλλιϊσ 
   Α[i,j]  (i+j) * 2 - 1 
  Σζλοσ_αν 
 Σζλοσ_επανάλθψθσ 
Σζλοσ_επανάλθψθσ 

 

 
 

Α 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

Ποια κα είναι θ τελικι μορφι του πίνακα του ςχιματοσ, μετά τθν εκτζλεςι του; 
Μονάδεσ 5 

 
Α3.  Ο πίνακασ  ΠΡΟΪΟΝ *100,3+ περιζχει αποκθκευμζνεσ πλθροφορίεσ για τα 
προϊόντα ενόσ καταςτιματοσ ροφχων ωσ εξισ: 
τθν πρϊτθ ςτιλθ περιζχει το είδοσ-όνομα του προϊόντοσ, π.χ. μπλοφηα, παντελόνι, 
ηακζτα, μπουφάν κ.λ.π. 
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τθ δεφτερθ ςτιλθ περιζχει το χρϊμα του προϊόντοσ π.χ. κόκκινο, άςπρο, μαφρο 
κ.λ.π. 
τθν τρίτθ ςτιλθ περιζχει το μζγεκοσ του προϊόντοσ π.χ. S, M, L, XL 
Να γραφοφν οι εντολζσ που ειςάγουν τα παραπάνω ςτοιχεία ςτον πίνακα ΠΡΟΪΟΝ 
με χριςθ ΕΝΟ ΜΟΝΟ επαναλθπτικοφ βρόχου. 

Μονάδεσ 4 
 

Α4. Να γραφοφν ςε ΓΛΩΑ οι εντολζσ που ανταλλάςςουν τα ςτοιχεία τθσ δεφτερθσ 
γραμμισ με εκείνα τθσ πζμπτθσ γραμμισ ενόσ πίνακα ακεραίων 5x6. 

Μονάδεσ 4 
 
Α5. Ζςτω ο μονοδιάςτατοσ πίνακασ Α: 

 

   

Α 

 

Να ςχεδιάςετε τον πίνακα Β*6+ μετά τθν εκτζλεςθ των παρακάτω εντολϊν: 
  

1. Β*Α*6+ + ← Α*2+ - Α*1+                        
 

2. Β*Α*6+ + Α*2++ ← Α*Α*4++                     
 

3. Β*Α*1+ + Α*4+ – Α*8++ ←Α*5+ DIV A[2]       
 

4. Β[Α[5] DIV 3] ← A[1] MOD 2               
 

5. B[A[3] MOD A[5]] ← A[4] + 10    
6. B*Α*5+ – Α*2++ ← Α*7+ + Α*8+              

Μονάδεσ 9 
 

Α6.  
 α) Να αναφζρετε περιλθπτικά τι είναι λογικό και τι ςυντακτικό λάκοσ και ςε ποιο 
ςτάδιο εντοπίηονται αυτά.        

 Μονάδεσ 4 
 β) Να αναφζρετε ονομαςτικά τα ςτοιχεία από τα οποία προδιορίηεται μια γλϊςςα, 
κακϊσ και τθ βαςικι διαφορά μεταξφ φυςικϊν και τεχνθτϊν γλωςςϊν.  

Μονάδεσ 4 
 

ΘΕΜΑ  Β  ( Μονάδεσ 20 ) 
 
Β1.Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα ςε γλϊςςα:  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α  
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ  

ΑΚΕΡΑΙΕ: x, n, m, pow, z  
ΑΡΧΗ  
 

ΔΙΑΒΑΕ x,n  
m ←n  

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 2 3 8 7 4 10 12 
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pow ←1  
z ←x  
ΟΟ m > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

ΟΟ ( m MOD 2) = 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  
m ←m DIV 2  
z ←z * z  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
m ←m-1  
ΓΡΑΨΕ pow  
pow ←pow*z  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ΓΡΑΨΕ pow  
 

ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
 
α) Να καταςκευάςετε το ιςοδφναμο διάγραμμα ροισ του προγράμματοσ Α.  

Μονάδεσ 10  

β) Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τισ τιμζσ τθσ μεταβλθτισ pow που κα εμφανιςτοφν κατά τθν εκτζλεςθ 
του προγράμματοσ Α, αν ωσ τιμζσ ειςόδου δοκοφν οι αρικμοί: x = 2, n = 3.  

Μονάδεσ 6  

Β2. Δίνεται πίνακασ Α με περιςςότερα από 30 ςτοιχεία. Σροποποιιςτε τον αλγόρικμο τθσ 
φυςαλίδασ(ευκείασ ανταλλαγισ), ϊςτε να ταξινομεί ςε αφξουςα ςειρά μόνο τα ςτοιχεία από τθ κζςθ 10 
μζχρι και τθ κζςθ 20 του πίνακα Α. Θεωριςτε ότι ο πίνακασ είναι γεμάτοσ. 

Μονάδεσ 4 
 

Θζμα Γ  ( Μονάδεσ 20 ) 
 
Ζνα κρουαηιερόπλοιο διακζτει 2000 ειςιτιρια για κρουαηιζρα, ςε δφο διαφορετικζσ κατθγορίεσ, Δ 
(Διακεκριμζνθ) και Ο (Οικονομικι), όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 
 

Κατηγορία  Αριθμός εισιτηρίων Πλήρης τιμή(€) Μειωμζνη τιμή(€) 

Δ 800 900 750 

Ο 1200 700 550 
 

Να γραφεί πρόγραμμα, το οποίο για άγνωςτο πλικοσ ανκρϊπων: 

Γ1. Να διαβάηει τον αρικμό ειςιτθρίων που επικυμεί κάποιοσ, ο οποίοσ κα πρζπει να είναι κετικόσ 

αρικμόσ. (Να γίνεται ζλεγχοσ για τθν ορκι καταχϊριςθ του αρικμοφ των ειςιτθρίων) 

Μονάδεσ 2 

Γ2. Να διαβάηει τθν κατθγορία ςτθν οποία κζλει τα ειςιτιρια (όλα τα ειςιτιρια που ηθτικθκαν κα 

ανικουν ςτθν ίδια κατθγορία). Η κατθγορία κα πρζπει να είναι «Δ» ι «Ο». 

Μονάδεσ 2 
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Γ3. Αν υπάρχουν τα ηθτοφμενα ειςιτιρια, να πραγματοποιείται θ πϊλθςι τουσ και να εμφανίηεται ςτθν  

οκόνθ θ αξία τουσ. Κάκε ειςιτιριο πζραν των τριϊν χρεϊνεται με μειωμζνθ τιμι.           Μονάδεσ 6 

Γ4. Αν δεν υπάρχουν τα ηθτοφμενα ειςιτιρια, τότε να ελζγχεται αν υπάρχει ο ηθτοφμενοσ αρικμόσ 

ειςιτθρίων ςτθν άλλθ κατθγορία. Αν υπάρχουν να εμφανίηεται ςχετικό μινυμα.            Μονάδεσ 4 

Παράδειγμα: Τπάρχουν 2 διακζςιμα ειςιτιρια ςτθν κατθγορία Δ και 10 διακζςιμα ειςιτιρια ςτθν 

κατθγορία Ο. Αν ο πελάτθσ κζλει τρία ειςιτιρια ςτθν κατθγορία Δ, ο υπολογιςτισ κα πρζπει να του 

εμφανίηει μινυμα ότι ο ηθτοφμενοσ αρικμόσ ειςιτθρίων υπάρχει μόνο ςτθν κατθγορία Ο και να τον 

προτρζπει, αν κζλει, να ξαναειςάγει αρικμό ειςιτθρίων και κατθγορία. 

Γ5. Να υπολογίηει και να εμφανίηει τα ζςοδα του κρουαηιερόπλοιου           Μονάδεσ 6 

Σο πρόγραμμα να τερματίηεται όταν ο ηθτοφμενοσ αρικμόσ ειςιτθρίων δεν υπάρχει οφτε ςτθν κατθγορία 

Δ, οφτε ςτθν κατθγορία Ο. 

 
ΘΕΜΑ Δ  ( Μονάδεσ 20 ) 
 
ε ζνα διαγωνιςμό Πλθροφορικισ δθλϊνουν ςυμμετοχι 300 διαγωνιηόμενοι. Κάκε διαγωνιηόμενοσ 
βακμολογείται ςε 8 γραπτζσ εξετάςεισ με ακζραιουσ βακμοφσ ςτθ βακμολογικι κλίμακα από 0 ζωσ και 
100. 
Να γράψετε πρόγραμμα ςε ΓΛΩΑ το οποίο: 
 
Δ1. κα διαβάηει τα ονόματα των διαγωνιηόμενων και κα τα αποκθκεφει ςε μονοδιάςτατο πίνακα ΟΝ[300]. 

Μονάδεσ 1 
Δ2. κα διαβάηει τουσ 8 βακμοφσ που ζλαβε κάκε διαγωνιηόμενοσ και κα τουσ αποκθκεφει ςτο διςδιάςτατο 
πίνακα ΒΑ*300,8+. Να γίνεται ζλεγχοσ εγκυρότθτασ των δεδομζνων. 

Μονάδεσ 2 
Δ3. κα βρίςκει το μζςο όρο κάκε διαγωνιηόμενου και κα τον καταχωρεί ςε πίνακα ΜΟ[300]. 

Μονάδεσ 3 
Δ4. κα εμφανίηει τα ονόματα των διαγωνιηόμενων και τουσ μζςουσ όρουσ τουσ ςε φκίνουςα ςειρά 
ταξινόμθςθσ. ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ θ ςειρά ταξινόμθςθσ να είναι αλφαβθτικι. 

Μονάδεσ 5 
Δ5. κα βρίςκει και κα εμφανίηει το μζςο όρο όλων των διαγωνιηόμενων ςτο 3ο μάκθμα 
 

Μονάδεσ 4 
Δ6. κα δζχεται το όνομα ενόσ διαγωνιηόμενου, και εφόςον αυτόσ υπάρχει ςτον πίνακα, κα εμφανίηει το 
μζςο όρο του 

Μονάδεσ 5 
 

ΚΑΛΗ   ΕΠΙΣΤΧΙΑ ! 
☺  


