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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο

Α. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις βασικές λειτουργίες (πράξεις) επί
των δοµών δεδοµένων.

Μονάδες 8

Β. Στον παρακάτω πίνακα η Στήλη Α περιέχει δοµές δεδοµένων και
η Στήλη Β περιέχει λειτουργίες. Να γράψετε στο τετράδιό σας
τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράµµατα της Στήλης
Β που αντιστοιχούν σωστά. Ας σηµειωθεί ότι σε κάποιες δοµές
δεδοµένων µπορεί να αντιστοιχούν περισσότερες από µία
λειτουργίες.

Στήλη Α Στήλη Β

1. Ουρά α. Απώθηση

2. Στοίβα β. Εξαγωγή

γ. Ώθηση

δ. Εισαγωγή

Μονάδες 4

Γ. Να περιγράψετε τη διαδικασία για τη µετατροπή µε
µεταγλωττιστή ενός πηγαίου προγράµµατος σε εκτελέσιµο
πρόγραµµα, συµπεριλαµβανοµένης της ανίχνευσης και
διόρθωσης λαθών.   

Μονάδες 18

∆. Τι γνωρίζετε για τον παράλληλο προγραµµατισµό;

Μονάδες 10



Τεχνική Επεξεργασία: Keystone
2

ΘΕΜΑ 2ο

Να εκτελέσετε το παρακάτω  τµήµα  αλγορίθµου, για Κ = 24 και
L = 40. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές των µεταβλητών Χ, Υ
καθώς αυτές τυπώνονται µε την εντολή Εµφάνισε Χ, Υ (τόσο µέσα
στη δοµή επανάληψης όσο και στο τέλος του αλγορίθµου).

Χ  ← Κ

Y  ← L

Αν Χ < Υ τότε

ΤΕΜΡ ← Χ

Χ  ← Υ

Υ  ← ΤΕΜΡ

Τέλος_αν

Όσο Υ<>0   επανάλαβε

ΤΕΜΡ ← Υ

Υ  ← Χ ΜOD Y

Χ  ← TEMP

Εµφάνισε Χ, Υ

Τέλος_επανάληψης

Υ  ← (Κ * L) DIV X

Εµφάνισε Χ, Υ

Μονάδες 20

ΘΕΜΑ 3ο

Με το νέο σύστηµα πληρωµής των διοδίων, οι οδηγοί των
τροχοφόρων έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το αντίτιµο των
διοδίων µε ειδική µαγνητική κάρτα. Υποθέστε ότι υπάρχει µηχάνηµα
το οποίο διαθέτει είσοδο για την κάρτα και φωτοκύτταρο. Το
µηχάνηµα διαβάζει από την κάρτα το υπόλοιπο των χρηµάτων και το
αποθηκεύει σε µία µεταβλητή Υ και, µε το φωτοκύτταρο, αναγνωρίζει
τον τύπο του τροχοφόρου και το αποθηκεύει σε µία µεταβλητή Τ.
Υπάρχουν τρεις τύποι τροχοφόρων: δίκυκλα (∆), επιβατικά (Ε) και
φορτηγά (Φ), µε αντίτιµο διοδίων 1, 2 και 3 ευρώ αντίστοιχα.

Να αναπτύξετε αλγόριθµο, ο οποίος:

α. ελέγχει τον τύπο του τροχοφόρου και εκχωρεί στη µεταβλητή Α
το αντίτιµο των διοδίων, ανάλογα µε τον τύπο του τροχοφόρου

Μονάδες 8

β. ελέγχει την πληρωµή των διοδίων µε τον παρακάτω τρόπο.

Αν το υπόλοιπο της κάρτας επαρκεί για την πληρωµή του
αντιτίµου των διοδίων, αφαιρεί το ποσό αυτό από την κάρτα. Αν
η κάρτα δεν έχει υπόλοιπο, το µηχάνηµα ειδοποιεί µε µήνυµα για
το ποσό που πρέπει να πληρωθεί. Αν το υπόλοιπο δεν επαρκεί,
µηδενίζεται η κάρτα και δίνεται µε µήνυµα το ποσό που αποµένει
να πληρωθεί.

Μονάδες 12
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ΘΕΜΑ 4ο

Μια εταιρεία αποθηκεύει είκοσι (20) προϊόντα σε δέκα (10) αποθήκες.
Να γράψετε πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού "ΓΛΩΣΣΑ", το
οποίο:

α. περιέχει τµήµα δήλωσης των µεταβλητών του προγράµµατος
Μονάδες 3

β. εισάγει σε µονοδιάστατο πίνακα τα ονόµατα των είκοσι
προϊόντων

Μονάδες 3
γ. εισάγει σε πίνακα δύο διαστάσεων Π[20,10] την πληροφορία που

αφορά στην παρουσία ενός προϊόντος σε µια αποθήκη
(καταχωρούµε την τιµή 1 στην περίπτωση που υπάρχει το προϊόν
στην αποθήκη και την τιµή 0, αν το προϊόν δεν υπάρχει στην
αποθήκη).

Μονάδες 4
δ. υπολογίζει σε πόσες αποθήκες βρίσκεται το κάθε προϊόν

Μονάδες 6
ε. τυπώνει το όνοµα κάθε προϊόντος και το πλήθος των αποθηκών

στις οποίες υπάρχει το προϊόν.
Μονάδες 4

Παρατηρήσεις που αφορούν στα ΘΕΜΑΤΑ 2ο, 3ο, 4ο   

1. Οι εντολές ψευδοκώδικα σε έναν αλγόριθµο και οι εντολές και οι
δηλώσεις προγράµµατος στη γλώσσα προγραµµατισµού
"ΓΛΩΣΣΑ" µπορούν ισοδύναµα να γραφούν µε µικρά ή κεφαλαία
γράµµατα.

2. Όπου γίνεται χρήση εισαγωγικών, µπορούν ισοδύναµα να 
χρησιµοποιηθούν µονά ( ' ) ή διπλά εισαγωγικά

( " ).
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο

Α. Προσπέλαση, Εισαγωγή, ∆ιαγραφή, Αναζήτηση, Ταξινόµηση,
Αντιγραφή, Συγχώνευση, ∆ιαχωρισµός. (σελ. 54 -55)

Β. 2→α, 1→β, 2→γ, 1→δ  (σελ 59-61)

Γ. § 6.7 (σελ 137-140)

∆. § 6.6 (σελ 137)

ΘΕΜΑ 2ο

X Y

24 16
16 8
8 0
8 120

ΘΕΜΑ 3ο

Αλγόριθµος ∆ιόδια
∆εδοµένα // Υ, Τ //
Επίλεξε Τ

Περίπτωση "∆"
Α�1

Περίπτωση "Ε"
Α�2

Περίπτωση "Φ"
Α�3

Τέλος_επιλογών
Αν (Υ>=Α) τότε

Υ�Υ - Α
Αλλιως_Αν (Υ=0) τότε

Εµφάνισε "Πρέπει να πληρωθούν", Α , "ευρώ"
Αλλιώς

Εµφάνισε "Πρέπει να πληρωθούν", Α - Υ, "ευρώ"
Υ�0

Τέλος_Αν
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ΘΕΜΑ 4ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αποθήκες
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : i, j, Π[20,10], ΣΥΝΟΛΟ[20]
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝΟΜΑ[20]

ΑΡΧΗ
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 20

ΕΜΦΑΝΙΣΕ "∆ώσε το όνοµα του προϊόντος ",i,": "
∆ΙΑΒΑΣΕ ΟΝΟΜΑ[i]
ΣΥΝΟΛΟ[i]�0
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 10

ΕΜΦΑΝΙΣΕ "Απόθήκη ", j " (1=υπάρχει, 0=δεν υπάρχει):"
∆ΙΑΒΑΣΕ Π[i, j]
ΣΥΝΟΛΟ[i] � ΣΥΝΟΛΟ[i] + Π[i, j]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 20

ΕΜΦΑΝΙΣΕ "Προϊόν: ", ΟΝΟΜΑ[i], ", Αποθήκες: ", ΣΥΝΟΛΟ[i]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


