
Σελίδα 1 από 4  

 Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τάξη Απόφοιτοι, Τεχνολογική Κατευθυνση Καθηγητής : Σιαφάκας Γιώργος Ημερομηνία : 8/5/2016 Διάρκεια: 3 ώρες  ΘΕΜΑ Α /40 
(Α1)  
(α)Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λάθος καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις, μεταφέροντας στο απαντητικό 
σας φύλλο τον αριθμό  της ερώτησης ακολουθούμενη από το γράμμα Σ (Σωστή) ή το γράμμα Λ (Λάθος).  

1. Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος, αν η στοίβα χρόνου εκτέλεσης περιέχει δύο τιμές, αυτό σημαίνει ότι ένα 
υποπρόγραμμα που έχει κληθεί από το κύριο πρόγραμμα έχει καλέσει με τη σειρά του ένα άλλο υποπρόγραμμα. 

2. Αν σε έναν ακέραιο αριθμό εφαρμοστεί ολίσθηση προς τα δεξιά και στον αριθμό που προκύψει εφαρμοστεί ολίσθηση 
προς τα αριστερά, τότε ο τελικός αριθμός θα είναι πάντα ίσος με τον αρχικό. 

3. Ο δείκτης ενός πίνακα δε μπορεί να είναι πραγματικός αριθμός 
4. Με τη λειτουργία της εξαγωγής αφαιρούμε το στοιχείο που βρίσκεται στην κορυφή της στοίβας 
5. Αν σε μια ουρά 10 θέσεων οι δείκτης εμπρός έχει την τιμή 4 και ο δείκτης πίσω έχει την τιμή 8 τότε η ουρά περιέχει 5 

στοιχεία. 
6. Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε σε μονοδιάστατο πίνακα τον μέσο όρο κάθε γραμμής ενός δισδιάστατου πίνακα 

Π[Μ,Ν], τότε ο μονοδιάστατος πίνακας πρέπει να έχει Ν θέσεις. 
7. Μια συνάρτηση μπορεί να επιστρέψει τιμή τύπου χαρακτήρα    

 (7 Μονάδες) (β) Επιλέξτε 2 από τις παραπάνω προτάσεις που χαρακτηρίσατε ως Λάθος και αιτιολογήστε την απάντηση σας  
(4 Μονάδες)   (Α2) Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις 

1. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού. 
(4 Μονάδες) 2. Τι γνωρίζετε για τις δομές δεδομένων δευτερεύουσας μνήμης; 
(3 Μονάδες) 3. Ποιες είναι βασικές πράξεις που μπορεί να επιτελέσει ένας υπολογιστής; Περιγράψτε την καθεμία από αυτές. 
(4 Μονάδες)    
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(Α3) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων που μπορεί να εκτελέσει ο παρακάτω αλγόριθμος; 
Διαβασε α πλ0 Όσο α<>999 και πλ<=12 επανάλαβε πλπλ+1 Διάβασε α Τελος_επαναληψης Εμφάνισε πλ 

(3 Μονάδες) (Α4) Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 
Για i από 1 μέχρι 4 

Εμφάνισε "*" 
Για j από 1 μέχρι i 

Εμφάνισε "+" 
Για k από 100 μέχρι 200 

Εμφάνισε "#"  
Τέλος_επανάληψης 

Τέλος_επανάληψης 
Εμφάνισε "#"  

Τέλος_επανάληψης 
Εμφάνισε "*" 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις 
1. Πόσοι χαρακτήρες "*" εμφανίζονται; 2. Πόσοι χαρακτήρες "+" εμφανίζονται; 3. Πόσοι χαρακτήρες "#" εμφανίζονται; 

(2+2+3=7 Μονάδες) (Α5) Να γράψετε υποπρόγραμμα που θα δέχεται 2 ακέραιους αριθμούς και θα εμφανίζει όλους ακέραιους αριθμούς που 
βρίσκονται μεταξύ των 2 αριθμών δέχτηκε το υποπρόγραμμα.   (4 Μονάδες)  (Α6) Να σχεδιάσετε τον πίνακα που δημιουργείται από τις παρακάτω εντολές  

i1 x10 Αρχη_επαναληψης Π[i]x-i ii+1 xx-1 Μεχρις_ότου i>5 
(4 Μονάδες)  

 ΘΕΜΑ Β /20 
(Β1) Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε αντίστοιχο με αποκλειστική χρήση της δομής 
επανάληψης ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ…ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ, χωρίς να αλλάξει η λειτουργία του ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΔΙΑΒΑΣΕ Χ ΟΣΟ Χ=ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΔΙΑΒΑΣΕ Χ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΧ^2+Χ-6 ΓΡΑΨΕ Χ,Υ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

(7 Μονάδες)  
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(Β2)Δίνονται οι παρακάτω εντολές 
Για i από 2 μέχρι 5 Για j από 5 μέχρι i με_βήμα -1 Αν Π[j-1]>Π[j] επανάλαβε Αντιμετάθεσε Π[j-1],Π[j] Τέλος_αν Τέλος_επαναληψης Τέλος_επανάληψης   Και ο πίνακας Π[5]:  
8 3 6 4 1 

Να μεταφέρετε στο τετράδιο σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πινάκα τιμών που δείχνει την εφαρμογή του παραπάνω 
αλγορίθμου στον πίνακα Π[5], βάζοντας στις 2 πρώτες στήλες τους συνδυασμούς που προκύπτουν για τα i και j. Στις επόμενες 5 
στήλες να γράφετε τις τιμές που υπάρχουν στις θέσεις του πίνακα Π[5] για κάθε συνδυασμό i και j.  

i j Π[1] Π[2] Π[3] Π[4] Π[5] 
  8 3 6 4 1 

2 5 8 3 6 1 4 
… … … … … … … 

 
(6 Μονάδες) (Β3)Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα κατά βήματα.  

Βήμα 1:  θέσε Α = 0  Βήμα 2:  Δώσε τιμή στο Μ  Βήμα 3:  θέσε Κ  το ακέραιο πηλίκο του Μ με το 2 Βήμα 4:  Αν Κ > Μ-1 τότε πήγαινε στο Βήμα 8  Βήμα 5:  αύξησε το Α κατά Κ  Βήμα 6:  αύξησε το Κ κατά 1 Βήμα 7:  Πήγαινε στο Βήμα 4  Βήμα 8:  Γράψε Α 1. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα ροής που προκύπτει από τον παραπάνω αλγόριθμο 2. Να γράψετε το τμήμα προγράμματος που αντιστοιχεί στο διάγραμμα ροής που σχεδιάσατε  
(4+3=7 Μονάδες)   ΘΕΜΑ Γ /20 

1Μια πολυκατοικία έχει 5 ορόφους, με 8 διαμερίσματα (Δ1, Δ2, …,Δ8) σε κάθε όροφο. Τα διαμερίσματα Δ1 όλων των ορόφων έχουν το ίδιο εμβαδό (Ε1), τα διαμερίσματα Δ2 όλων των ορόφων έχουν το ίδιο εμβαδό (Ε2) κ.ο.κ. Το ποσό των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας κατανέμεται στους 5 ορόφους, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε ορόφου, όπως φαίνεται στον Πίνακα: 

 Το ποσό των κοινοχρήστων του κάθε ορόφου κατανέμεται στα διαμερίσματα του ορόφου αυτού, ανάλογα με το εμβαδό του καθενός διαμερίσματος.  Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:  Γ1. Να διαβάζει:   α. Το συνολικό ποσό κοινοχρήστων της πολυκατοικίας.   β. Τα εμβαδά Ε1, Ε2, … Ε8.  Μονάδες 4  Γ2. Να υπολογίζει το ποσό των κοινοχρήστων που αναλογεί σε κάθε όροφο της πολυκατοικίας.  Μονάδες 4  Γ3. Να υπολογίζει το ποσό των κοινοχρήστων που αναλογεί σε κάθε διαμέρισμα της πολυκατοικίας.  Μονάδες 7  

                                                           1 Θεμα Δ/επαναληπτικές πανελλήνιες εξετάσεις 2015 
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Γ4. Να αναζητά και να εμφανίζει τον αριθμό ορόφου (1-5) και τον αριθμό διαμερίσματος (1-8) ενός διαμερίσματος στο οποίο αναλογεί ποσό κοινοχρήστων μεγαλύτερο του μέσου όρου όλης της πολυκατοικίας. Η αναζήτηση να ξεκινά από τον 1ο όροφο και για κάθε όροφο να ξεκινά από το διαμέρισμα Δ8. Η αναζήτηση να τερματίζεται μόλις βρεθεί ένα τέτοιο διαμέρισμα.  Μονάδες 5  ΘΕΜΑ Δ /20 
Ένας αυτόματος πωλητής γάλακτος πουλάει το γάλα προς 1€ το λίτρο και δέχεται κέρματα του 1 και των 2 ευρώ(δε δίνει 
ρέστα). Τα κέρματα ωθούνται σε 2 κερματοδέκτες (στοίβες) μια για τα 1ευρα και η άλλη για τα 2ευρα. Ο κάθε κερματοδέκτης 
μπορεί να δεχτεί μέχρι και 300  κέρματα.  
Το πρόγραμμα που καλείστε να δημιουργήσετε πρέπει να προσημειώνει τη λειτουργία του αυτόματου πωλητή γάλακτος 
κάνοντας χρήση των διαδικασιών ΩΘΗΣΗ και ΑΠΩΘΗΣΗ που δίνονται παρακάτω.  
Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο 
Γ1.Περιλαμβάνει τμήμα δήλωσης μεταβλητών 
Γ2. Θα διαβάζει το πλήθος των κερμάτων  1 ευρώ και το πλήθος των 2 ευρώ που υπάρχουν μέσα στους κερματοδέκτες 
κάνοντας έλεγχο εγκυρότητας  για το καθένα να είναι θετικό και μικρότερο από το 60% της χωρητικότητας του κάθε 
κερματοδέκτη. 

(3 Μονάδες) Γ3. Θα διαβάζει τη ποσότητα γάλακτος που περιέχει η δεξαμενή του αυτόματου πωλητή (δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας) 
(1 Μονάδα) Γ4. Για κάθε πελάτη  

1. θα διαβάζει το πλήθος των κερμάτων του ενός και των 2 ευρώ που εισήγαγε ο πελάτης στον αυτόματο πωλητή 
και θα το δέχεται μόνο εφόσον υπάρχει αρκετός χώρος στις στοίβες για την ώθηση των κερμάτων 

2. Θα ελέγχει αν υπάρχει επαρκής ποσότητα γάλακτος στη δεξαμενή και τότε θα ωθεί τα κέρματα στις αντίστοιχες 
στοίβες χρησιμοποιώντας τη διαδικασία ΩΘΗΣΗ, θα μειώνει τη διαθέσιμη ποσότητα της δεξαμενής και θα 
εμφανίζει το μήνυμα ‘Ευχαριστούμε…’, διαφορετικά θα εμφανίζει το μήνυμα ‘Αδυναμία εξυπηρέτησης, πάρτε τα 
χρήματα σας’ 

(3+4=7 Μονάδες) Γ5. Η επαναληπτική διαδικασία θα ολοκληρώνεται όταν δεν εξυπηρετηθούν 2 διαδοχικοί πελάτες 
(2 Μονάδες) Γ6. Τέλος το πρόγραμμα  

1. θα εμφανίζει τη συνολική ποσότητα γάλακτος που πουλήθηκε 
2. Θα διαβάζει πόσα κέρματα του 1 ευρώ και πόσα των 2ευρώ θέλει να κάνει ανάληψη (απώθηση) ο ιδιοκτήτης του 

αυτόματου πωλητή από τις 2 στοίβες, κάνοντας έλεγχο εγκυρότητας ώστε να υπάρχει επαρκές διαθέσιμο 
κερμάτων στις στοίβες. Στη συνέχεια θα καλεί όσες φορές χρειάζεται τη διαδικασία ΑΠΩΘΗΣΗ για κάθε στοίβα 

3. Θα εμφανίζει το ποσό χρημάτων που μένει μέσα στον αυτόματο πωλητή μετά τη ανάληψη του ιδιοκτήτη 
(2+3+3=7 Μονάδες) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΘΗΣΗ(ΣΤ,Κ,ΩΘ,X) ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ:ΣΤ[300],Κ ΛΟΓΙΚΕΣ:ΩΘ ΑΡΧΗ ΑΝ Κ<300 ΤΟΤΕ ΚΚ+1 ΣΤ[Κ]X ΩΘΑΛΗΘΗΣ ΑΛΛΙΩΣ ΩΘΨΕΥΔΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΩΘΗΣΗ(ΣΤ,Κ,ΑΠ) ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ:ΣΤ[300],Κ ΛΟΓΙΚΕΣ:ΩΘ ΑΡΧΗ ΑΝ Κ>0 ΤΟΤΕ ΚΚ-1 ΑΠΑΛΗΘΗΣ ΑΛΛΙΩΣ ΑΠΨΕΥΔΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Παρατηρήσεις 
 Θεωρούμε ότι γίνεται τουλάχιστον μια επιτυχής συναλλαγή με το μηχάνημα 
 Σαν ενδεικτικά ονόματα για τις στοίβες των κερματοδεκτών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ΣΤ1[300] για τον 

κερματοδέκτη των 1 ευρώ και ΣΤ2[300] για τον κερματοδέκτη των κερμάτων των 2 ευρώ 
 Τις διαδικασίες ΩΘΗΣΗ και ΑΠΩΘΗΣΗ μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και δεν είναι απαραίτητο να τις αντιγράψετε 

στις απαντήσεις σας 


