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ΘΔΜΑ Α 
[Α.1]. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, 1-5, 

θαη δίπια ηε ιέμε Σωζηό, αλ είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάθορ, αλ είλαη ιαλζαζκέλε.  

1. ηα ινγηθά δεδνκέλα δελ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε όινπο ηνπο ζπγθξηηηθνύο 

ηειεζηέο. 

2. Η δηαδηθαζία ηεο ώζεζεο πξέπεη νπσζδήπνηε λα ειέγρεη , αλ ε ζηνίβα είλαη γεκάηε, 

νπόηε ιέγεηαη όηη ζπκβαίλεη ππνρείιηζε (underflow) ηεο ζηνίβαο. 

3. Η δπαδηθή αλαδήηεζε εθαξκόδεηαη απνθιεηζηηθά ζε ηαμηλνκεκέλνπο πίλαθεο. 

4. Ο ζπληάθηεο είλαη έλα εηδηθό πξόγξακκα πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αξρηθή ζύληαμε 

ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηε δηόξζσζή ηνπο ζηε ζπλέρεηα. 

5. Μεξηθέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ νλνκάδνπλ νξίζκαηα ηηο ηππηθέο παξακέηξνπο θαη 

απιά παξακέηξνπο ηηο πξαγκαηηθέο παξακέηξνπο. 

Μονάδερ 5 

[Α.2].  

α. Να αλαθέξεηε ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηκεκαηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. 

Μονάδερ 4 

β. Να αλαθέξεηε ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ. 

Μονάδερ 6 

[Α.3]. Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ 
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  Δκθάληζε “ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ” 

 Σέινο_επαλάιεςεο 

 ΚΚ+1 

Αλ Κ=ΣΔΛΟ2 ηόηε 

  ΦΑΛΗΘΗ 

 Σέινο_αλ 

Μέρξηο_όηνπ Φ=ΑΛΗΘΗ 

 

α)Αλ νη κεηαβιεηέο ΣΔΛΟ1 θαη ΣΔΛΟ2 έρνπλ ηηκέο 4 θαη 3 αληίζηνηρα, ηόηε πόζεο θνξέο 

εθηειείηαη ε εληνιή Δκθάληζε “ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ” 

β)Αλ ε κεηαβιεηή ΣΔΛΟ1 έρεη ηηκή 2, ηόηε ηη ηηκή πξέπεη λα έρεη ε κεηαβιεηή ΣΔΛΟ2, ώζηε 

λα εθηειείηαη 6 θνξέο ε εληνιή  Δκθάληζε “ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ” 

γ)Αλ ε κεηαβιεηή ΣΔΛΟ2 έρεη ηηκή 5 ηόηε πνηεο είλαη νη δπλαηέο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο 

ΣΔΛΟ1 ώζηε ε εληνιή Δκθάληζε “ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ”, λα εθηειείηαη ηνπιάρηζηνλ 15 θνξέο. 
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[Α.4]. Γίλεηαη ζπλάξηεζε Πξόζζεζε ε νπνία δέρεηαη απνθιεηζηηθά δύν αθέξαηνπο αξηζκνύο 
θαη επηζηξέθεη ην άζξνηζκα ηνπο. Δπίζεο δίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο: 
Τμήμα Ππογπάμμαηορ 
ΓΡΑΦΔ ΄Γώζε 4 αξηζκνύο΄ 
ΓΙΑΒΑΔ Α,Β,Γ,Γ 
Τ_____________ 
ΓΡΑΦΔ Τ 
Να ζπκπιεξώζεηε ην θελό κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα γίλεηαη ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο 
πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα ησλ ηεζζάξσλ αξηζκώλ. Γελ επηηξέπεηαη λα 

πξνζζέζεηε θακία γξακκή πξνγξάκκαηνο επηπιένλ θαζώο θαη ε ρξήζε αξηζκεηηθώλ ηειεζηώλ. 
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[Α.5]. Να ζεσξήζεηε κηα δνκή δεδνκέλσλ ηύπνπ ζηνίβαο. Γξάςηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ 
αξηζκό ηεο πξόηαζεο θαη δίπια ηελ έλδεημε  αλ ε πξόηαζε είλαη σζηή ή Λ αλ ε πξόηαζε 
είλαη Λαλζαζκέλε αληίζηνηρα. 

 
I. Σα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο ζηνίβαο ιακβάλνληαη ηειεπηαία. 

II. Η εηζαγσγή είλαη θύξηα ιεηηνπξγία ηεο ζηνίβαο. 

III. Μηα ζηνίβα κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ρξήζε κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα. 

IV. Μηα βνεζεηηθή κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείρλεη ην ζηνηρείν πνπ 

ηνπνζεηήζεθε ηειεπηαίν ζηε θνξπθή ηεο ζηνίβαο. 

V. Γηα ηελ ώζεζε ελόο λένπ ζηνηρείνπ ζηε ζηνίβα αξθεί λα κεησζεί ην πεξηερόκελν ηεο 

βνεζεηηθήο κεηαβιεηήο θαηά έλα θαη ζηε ζέζε απηή λα εηζέιζεη ην λέν ζηνηρείν. 

VI. Η δηαδηθαζία ηεο απώζεζεο πξέπεη λα ειέγρεη αλ ππάξρεη έλα ηνπιάρηζηνλ ζηνηρείν 

ζηε ζηνίβα, δειαδή ειέγρεη αλ γίλεηαη ππνρείιηζε. 
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[Α.6].  
Να αληηζηνηρήζεηε ηα ζηνηρεία ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο κε ηα ζηνηρεία ηεο δεμηάο αλαγξάθνληαο 
ζηελ θόιια ηνπο αξηζκνύο ηεο πξώηεο ζηήιεο θαη δίπια ζε απηνύο ηα αληίζηνηρα γξάκκαηα 
ηεο δεύηεξεο. ε θάζε ζηνηρείν ηεο Α ζηήιεο αληηζηνηρνύλ δύν ζηνηρεία από ηελ Β. 
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Α ΣΗΛΗ Β ΣΗΛΗ 

1. ηαηηθέο Γνκέο Γεδνκέλσλ a.  Γπλακηθή παξαρώξεζε 

κλήκεο. 

2. Γπλακηθέο Γνκέο Γεδνκέλσλ b. Σν αθξηβέο κέγεζνο ηεο 

απαηηνύκελεο θύξηαο 

κλήκεο θαζνξίδεηαη θαηά ηε 

ζηηγκή ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ. 

 c. Οη δνκέο απηέο δελ έρνπλ 

ζηαζεξό κέγεζνο. 

 d. Σα δεδνκέλα απνζεθεύνληαη 

ζε ζπλερόκελεο ζέζεηο 

κλήκεο. 
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ΘΔΜΑ Β 
[Β.1]. Γίλνληαη νη παξαθάησ δηζδηάζηαηνη πίλαθεο(Α,Β) δηάζηαζεο 4x4. Με βάζε ην ηκήκα 
πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ζπλάξηεζε πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ λα δώζεηε ηα πεξηερόκελν 
ηνπ δηζδηάζηαηνπ πίλαθα(Γ) πνπ παξάγεηαη. 
Πίλαθαο Α 

10 90 21 21 

23 12 290 111 

1112 23 12 10 

22 1000 9021 10 

Πίλαθαο Β 

19 90 2 100div10 

10 12 10 1 

2 2 10 12 

5 12 1 9878 

 
Σκήκα Πξνγξάκκαηνο 
ΓΙΑ η ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 4 
 ΓΙΑ θ ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 4 
  Γ[η,θ]ΤΝΑΡΣ(Α[η,θ],Β[η,θ]) 
 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 
πλάξηεζε 
ΤΝΑΡΣΗΗ ΤΝΑΡΣ(Υ,Τ):ΑΚΔΡΑΙΑ 
ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

ΑΚΔΡΑΙΔ:Υ,Τ 
ΑΡΥΗ 
 ΤΝΑΡΣ0 
 ΟΟ (Τ>0) ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 
  ΑΝ Τ MOD 2<>0 TOTE 
   ΤΝΑΡΣΤΝΑΡΣ+Υ 
  ΣΔΛΟ_ΑΝ 
  ΥΥ*2 
  ΤΤ DIV 2 
 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 
ΣΔΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ 
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[Β.2.1]. Θέινπκε ζηελ νζόλε λα εκθαληζηνύλ νη παξαθάησ ηηκέο 3,6,9,12,18,21,27. Γίλνληαη 
ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ ηα νπνία πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε ώζηε επηηεπρζνύλ ηα 
παξαπάλσ απνηειέζκαηα.  
ρ0 
Όζν ___(1) επαλάιαβε 

 ρρ+___(2) 
 Αλ ___(3) ΚΑΙ ___(4) ηόηε 
  Γξάςε ρ 
 Σέινο_αλ 
Σέινο_επαλάιεςεο 
Γηα ρ από ___(5) κέρξη ___(6) κε_βήκα ___(7) 
 Αλ ___(8) ΚΑΙ ___(9) ηόηε 
  Γξάςε ρ 
 Σέινο_αλ 
Σέινο_επαλάιεςεο 
[Β.2.2]. Υξεζηκνπνηώληαο απνθιεηζηηθά δνκέο επαλάιεςεο θαη ηελ εληνιή γξάςε(όζεο θνξέο 
ρξεηαζηεί) λα θαηαζθεπάζεηε ηζνδύλακν ηκήκα αιγνξίζκνπ ην νπνίν λα εθηππώλεη ηα ίδηα 
απνηειέζκαηα πνπ δεηήζεθαλ ζην εξώηεκα Β.2.1. 

Μονάδερ 12 
[Β.3]. Με βάζε ηνλ παξαθάησ αιγόξηζκν λα ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα ξνήο πνπ ζα 
πξνθύςεη. 
Αιγόξηζκνο Θέκα_Β2 

Γηάβαζε ρ 
 Αλ ρ>0 ηόηε 
  Αξρή_επαλάιεςεο 
   Γηάβαζε π 
   απ*2 
   Δκθάληζε α 
  Μέρξηο_όηνπ π>0 
 Σέινο_αλ 
 Αλ ρ<=0 ηόηε 
  Γηα θ από 10 κέρξη 3 κε_βήκα -2 
   Δκθάληζε θ 
  Σέινο_επαλάιεςεο 

 Σέινο_αλ 
Σέινο Θέκα_Β2 
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ΘΔΜΑ Γ 

 

ηα πιαίζηα κεραλνγξάθεζεο ησλ ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρώξαο Υ 

κηα εηαηξεία ινγηζκηθνύ αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη έλα πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξώλνληαη από ηηο επηκέξνπο δηεπζύλζεηο δεπηεξνβάζκηαο. Γηα ην 

ιόγν απηό λα γξάςεηε πξόγξακκα ζε ΓΛΧΑ ην νπνίν: 

[Γ.1]. Θα δηαβάδεη γηα θάζε καζεηή ησλ 19 ζρνιείσλ θάζε λνκνύ ηεο ρώξαο Υ(52 λνκνί ζε 

όιε ηε ρώξα) ην βαζκό ηνπ ζην κάζεκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζα ηνλ απνζεθεύεη ζε 

θαηάιιειν δηζδηάζηαην πίλαθα. Να ζεσξήζεηε όηη θάζε λνκόο έρεη 19 ζρνιεία θαη ζε θάζε 

ζρνιείν ππάξρνπλ 109 καζεηέο. Να γίλεη έιεγρνο εγθπξόηεηαο ζηα δεδνκέλα ώζηε νη βαζκνί 

λα είλαη κεγαιύηεξνη ηνπ κεδελόο θαη κηθξόηεξνη ίζνη ηνπ 100. 

Μονάδερ 4 

[Γ.2]. Θα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππώλεη ην κέζν όξν θάζε λνκνύ θαηά θζίλνπζα ζεηξά. 

Μονάδερ 6 

[Γ.3]. Θα δηαβάδεη έλαλ αξηζκό ν νπνίνο ζα αληηπξνζσπεύεη έλα λνκό θαη ζηε ζπλέρεηα έλαλ 

αξηζκό ν νπνίνο ζα εθθξάδεη ηνλ αξηζκό ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν λνκό. ηε 

ζπλέρεηα ην πξόγξακκα ζα εθηππώλεη ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο θάζε βαζκνινγίαο ησλ 

καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ πξνζδηνξίζηεθε παξαπάλσ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν λνκό. Να 
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ζεσξήζεηε όηη θαη ν αξηζκόο ηνπ λνκνύ θαη ν αξηζκόο πνπ εθθξάδεη ην ζρνιείν είλαη έγθπξεο 

ηηκέο. 
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ΘΔΜΑ Γ 

Έλαο όκηινο επηρεηξήζεσλ επηζπκεί λα αλαπηύμεη έλα ινγηζκηθό ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

από ην ηκήκα δηαθήκηζεο ηνπ νκίινπ γηα παξαγσγή εμαηνκηθεπκέλσλ ζπζηάζεσλ ώζηε λα 

πινπνηεζνύλ λέα πξντόληα. Σν ινγηζκηθό ζα αμηνπνηεζεί ζε ηειεθσληθή έξεπλα ζε 

ζπγθεθξηκέλν δείγκα πνιηηώλ. αο αλαηίζεηαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. 

Γηα ην ζθνπό απηό λα δεκηνπξγήζεηε πξόγξακκα ζε ΓΛΧΑ ην νπνίν: 

[Γ.1]. Θα δέρεηαη σο είζνδν 10 εξσηήζεηο θαη ζα ηηο απνζεθεύεη ζε θαηάιιειν κνλνδηάζηαην 

πίλαθα. Γηα παξάδεηγκα κηα πηζαλή εξώηεζε ζα κπνξεί λα είλαη «Αγνξάδεηε επηηξαπέδηα 

παηρλίδηα;» ε νπνία απνζεθεύεηαη σο πξόηαζε ζε θειί ηνπ παξαπάλσ κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα. 

Μονάδερ 1 

[Γ.2]. Θα δέρεηαη σο είζνδν ην πιήζνο ηνπ δείγκαηνο πνιηηώλ γηα ην νπνίν ζα γίλεη ε έξεπλα. 

Μονάδερ 1 

[Γ.3]. Γηα θάζε έλαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζα δίλεηαη σο είζνδνο νη πηζαλέο 

ηνπ απαληήζεηο ζε θάζε κία από ηηο 10 εξσηήζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη ΚΑΘΟΛΟΤ, 

ΑΡΚΔΣΑ, ΠΟΛΤ θαη ζα απνζεθεύνληαη ζε θαηάιιειν πίλαθα.  

Μονάδερ 2 

[Γ.4]. Θα δεκηνπξγεί έλαλ δηζδηάζηαην πίλαθα ΑΠΑΝΣΗΔΙ[10,3] ν νπνίνο ζα πεξηέρεη γηα 

θάζε εξώηεζε ην πιήζνο θάζε πηζαλήο απάληεζεο. Γειαδή ζηελ πξώηε ζηήιε θάζε γξακκήο 

ζα πεξηέρεηαη ην πιήζνο όζσλ απάληεζαλ ΚΑΘΟΛΟΤ, ζηελ δεύηεξε ζηήιε ην πιήζνο όζσλ 

απάληεζαλ ΑΡΚΔΣΑ θαη ζηελ ηξίηε ζηήιε ην πιήζνο όζσλ απάληεζαλ ΠΟΛΤ. 

Μονάδερ 4 

[Γ.5]. Με ρξήζε ζπλάξηεζεο ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη ζην εξώηεκα Γ.6 λα 

εθηππώλεηαη από ην πξόγξακκα ε εξώηεζε ζηελ νπνία απάληεζαλ πεξηζζόηεξνη επηιέγνληαο 

«ΠΟΛΤ». 
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[Γ.6]. Να εθηππώλεηαη ε θάζε εξώηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα νη πηζαλέο απαληήζεηο ΚΑΘΟΛΟΤ, 

ΑΡΚΔΣΑ, ΠΟΛΤ ζπλνδεπόκελεο από ην πόζεο θνξέο δόζεθαλ σο απάληεζε ζε θζίλνπζα 

ζεηξά σο πξνο ην πιήζνο. Γηα παξάδεηγκα αλ ζηελ πξώηε εξώηεζε έρνπκε ηηο παξαθάησ 

απαληήζεηο ΚΑΘΟΛΟΤ:120 ΑΡΚΔΣΑ:91 ΠΟΛΤ:200 λα εθηππώλεηαη ζηελ νζόλε: 

Αγνξάδεηε επηηξαπέδηα παηρλίδηα; ΠΟΛΤ:200 ΚΑΘΟΛΟΤ:120 ΑΡΚΔΣΑ:91 
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[Γ.7]. Να θαηαζθεπαζηεί ζπλάξηεζε ε νπνία ζα δέρεηαη σο είζνδν ηνλ πίλαθα ΑΠΑΝΣΗΔΙ 

θαη ηνλ πίλαθα πνπ ηνπ εξσηήκαηνο Γ.1 θαη ζα επηζηξέθεη ηελ εξώηεζε, ζε επίπεδν 

πξόηαζεο, ζηελ νπνία νη πεξηζζόηεξνη έδσζαλ ηελ απάληεζε «ΠΟΛΤ». Να ζεσξήζεηε όηη 

ππάξρεη κία κόλν ηέηνηα εξώηεζε. 
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