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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
ΘΕΜΑ Α 
Α.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 – 5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν 

είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν είναι λανθασμένη. 
1. Ένα βασικό πλεονέκτημα των πινάκων είναι ότι προσφέρουν ένα βολικό και ταχύ τρόπο διαχείρισης δεδομένων 

του ίδιου τύπου. 
2. Στις εμφωλευμένες επαναλήψεις δεν μπορεί κατά κανόνα να χρησιμοποιηθεί η ίδια μεταβλητή ως μετρητής 

δύο ή περισσοτέρων βρόχων, εκτός της περίπτωσης που η τιμή της μεταβάλλεται με διαφορετικό βήμα σε κάθε 
εμφωλευμένο βρόχο. 

3. Η δομή ΕΠΙΛΕΞΕ αποτελεί μια δομή σύνθετης επιλογής. 
4. Η Πληροφορική θεωρείται η επιστήμη που μελετά τα δεδομένα από την θεωρητική σκοπιά. 
5. Το παρακάτω τμήμα προγράμματος δεν ικανοποιεί το κριτήριο της περατότητας. 

 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
  Χ <- 2 * Χ 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ MOD 2 <> 0  

 Μονάδες 10 
 

Α.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας: 
α. σε ποιες περιπτώσεις δικαιολογείται η χρήση της σειριακής ή γραμμικής αναζήτησης, για την αναζήτηση σε 

πίνακα. (μονάδες 6) 
β. τα μειονεκτήματα από την χρήση των πινάκων (ονομαστικά). (μονάδες 4) 
γ. τον ορισμό της δομής δεδομένων. (μονάδες 3) 

Μονάδες 13 
  

Α.3. Να αναπτύξετε τμήμα προγράμματος που θα δημιουργεί τον παρακάτω πίνακα Α[7, 7]: 
 

1 50 45 40 35 30 0 
25 1 20 15 10 0 5 
0 -5 1 -10 0 -15 -20 

-25 -30 -35 0 -40 -45 -50 
-55 -60 0 -65 1 -70 -75 
-80 0 -85 -90 -95 1 -100 
0 -105 -110 -115 -120 -125 1 

 Μονάδες 9 
 

Α.4. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος: 
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ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
  ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50 
    ΑΝ i > j ΤΟΤΕ 
      ΔΙΑΒΑΣΕ Α[i, j] 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

  
Να γράψετε τμήμα προγράμματος χωρίς χρήση δομή επιλογής που θα παράγει ισοδύναμο αποτέλεσμα. 

 Μονάδες 8 
ΘΕΜΑ Β 
Β.1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος: 

 
ΑΘΡ <- 0 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 9 
  Α <- (1) 
  ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ (2) 
    Α <- (3) 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  Β <- (4) 
  ΑΘΡ <- ΑΘΡ + (5) 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  
Να συμπληρώσετε τα κενά 1 – 5 στο παραπάνω τμήμα προγράμματος ώστε να υπολογίζει το παρακάτω άθροισμα: 
 

1 +
21

1 ∗ 2
+

32

1 ∗ 2 ∗ 3
+

40

1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4
+

51

1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 5
+

62

1 ∗ 2 ∗ … ∗ 6
+ ⋯+

92

1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ … ∗ 8 ∗ 9
 

  
Μονάδες 10 

  
Β.2. Να γράψετε τμήμα προγράμματος που θα εμφανίζει ταξινομημένα, κατά φθίνουσα σειρά, τα στοιχεία της 

δευτερεύουσας διαγωνίου του τετραγωνικού πίνακα Π[100, 100].  
Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Ένα κατάστημα εμπορεύεται 100 διαφορετικούς τύπους προϊόντων. Για κάθε προϊόν που διαθέτει αποθηκεύει τον 
κωδικό του (θεωρείστε ότι είναι διαφορετικός για κάθε προϊόν), την τιμή πώλησής του ανά τεμάχιο και το απόθεμα που 
διαθέτει σε τεμάχια. 
Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο: 
Γ.1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. 

Μονάδες 1 
  

Γ.2. Διαβάζει τα παραπάνω στοιχεία σε πίνακες. 
Μονάδες 2 

  
Γ.3. Για κάθε πελάτη που προσέρχεται στο κατάστημα: 

α. Διαβάζει το όνομά του, τον κωδικό του προϊόντος που επιθυμεί να αγοράσει (ο οποίος θεωρείστε ότι υπάρχει) 
και το πλήθος τεμαχίων που επιθυμεί να αγοράσει. Επιτρέπει την αγορά, εφόσον το απόθεμα του προϊόντος 
επαρκεί. Εφόσον το απόθεμα δεν επαρκεί, εμφανίζει σχετικό μήνυμα. (μονάδα 1) 

β. Εμφανίζει, σε περίπτωση αγοράς την αξία της παραγγελίας. (μονάδες 2) 
Μονάδες 3 

 
Γ.4. Η διαδικασία των πωλήσεων θα σταματά εφόσον το συνολικό απόθεμα της εταιρείας πέσει κάτω από το 20% του 

αρχικού συνολικού αποθέματος της εταιρείας. 
Μονάδες 5 
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Γ.5. Εμφανίζει τα ονόματα των 2 καλύτερων πελατών της εταιρείας, (αυτών με τη μεγαλύτερη αξία παραγγελίας). 

(Θεωρείστε ότι δεν υπάρχουν παραγγελίας με ίδια αξία.) 
Μονάδες 6 

  
Γ.6. Εμφανίζει τα συνολικά έσοδα της εταιρείας. 

Μονάδες 3 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Ίντερνετ) σε 150.000 μαθητές και διατηρεί τα στοιχεία 
τους, καθώς και στατιστικό στοιχεία, σχετικά με την πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο. 
Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο: 
Δ.1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. 

Μονάδες 2 
  

Δ.2. Για κάθε μαθητή να διαβάζει: 
α. τον αλφαριθμητικό κωδικό του και να τον καταχωρίζει σε μονοδιάστατο πίνακα με όνομα ΚΩΔ, 
β. το φύλο του, «Α» αν είναι αγόρι και «Κ» αν είναι κορίτσι, και να το καταχωρίζει σε μονοδιάστατο πίνακα με 

όνομα Φ, 
γ. τον συνολικό χρόνο πρόσβασής του στο Διαδίκτυο ανά μήνα, για ένα έτος, και να τον καταχωρίζει σε 

δισδιάστατο πίνακα ΧΡ. 
Μονάδες 3 

 
Δ.3. Να υπολογίζει και να καταχωρίζει σε πίνακα ΣΧ το συνολικό ετήσιο χρόνο πρόσβασης κάθε μαθητή. 

Μονάδες 3 
  

Δ.4. Να εμφανίζει τον κωδικό του αγοριού με το μεγαλύτερο συνολικό χρόνο πρόσβασης. 
Μονάδες 5 

  
Δ.5. Να εμφανίζει τους κωδικούς των μαθητών με ετήσιο χρόνο πρόσβασης πάνω από 1500 ώρες, ταξινομημένα κατά 

φθίνουσα σειρά ως προς τον ετήσιο χρόνο πρόσβασης. Η διαδικασία της εμφάνισης των ζητούμενων κωδικών θα 
σταματά, όταν εμφανιστεί ο κωδικός του τελευταίου μαθητή με χρόνο πρόσβασης πάνω από 1500 ώρες. 

Μονάδες 7 
 

Σημείωση 
• Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας. Να θεωρήσετε ότι όλες οι εισαγωγές γίνονται σωστά. 
•  Όλες οι συνολικές τιμές χρόνου πρόσβασης είναι μοναδικές και σε ώρες. 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ 
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