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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

27 ΜΑΪΟΥ 2016 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 
και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρό-

ταση είναι λανθασµένη. 

1. Η επίλυση της δευτεροβάθµιας εξίσωσης αποτελεί ένα αδόµητο πρόβληµα. 

2. Η εντολή ��������	
������������������ εκτελείται οπωσδήποτε µία φο-

ρά. 

3. Τα στοιχεία των στατικών δοµών δεδοµένων αποθηκεύονται σε µη συνεχόµενες 
θέσεις µνήµης. 

4. Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται σ' ένα πρόγραµµα αντιστοιχούνται από το 
µεταγλωττιστή σε συγκεκριµένες θέσεις µνήµης του υπολογιστή. 

5. Η ακολουθιακή δοµή εντολών χρησιµοποιείται, όταν είναι δεδοµένη η σειρά εκτέ-
λεσης ενός συνόλου ενεργειών. 

Μονάδες 10 

Α2. Να αναφέρετε επιγραµµατικά πέντε από τα πλεονεκτήµατα του δοµηµένου προγραµ-

µατισµού. 

Μονάδες 10 
Α3. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου: 

�	�����������������������

� ���
	���� !	�������
�����	�"���#������"��� �
����$���	����%����#������%���������

� ���
	���� &'����	���#�(����"��( �
)������	�

 Να γράψετε στο τετράδιό σας τµήµα αλγορίθµου το οποίο να παράγει το ίδιο 

αποτέλεσµα µε το παραπάνω, χρησιµοποιώντας µόνο τις λογικές συνθήκες �����, 

��%��,  �����,  ��%�� και χωρίς να χρησιµοποιήσετε λογικούς τελεστές. 

Μονάδες 7 

Α4. Να γράψετε συµπληρωµένο κατάλληλα στο τετράδιό σας το παρακάτω τµήµα αλγο-

ρίθµου, ώστε να εµφανίζει διαδοχικά τις τιµές: 2, 4, 8, 10, 14. 

*������������������������������+����������

� �	�������#��������������
� � ���
	������

� )������	�
)��������	
�����

Μονάδες 5 
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Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της στήλης Α και, δίπλα, το γράµµα της 
στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. (Να θεωρήσετε ότι ο X είναι θετικός ακέραιος). 

Στήλη Α Στήλη Β 

 1. �����������	��  α. Βρίσκει την τιµή του ψηφίου των χιλιάδων. 

 2. �����������
�����  β. Ελέγχει αν ο αριθµός έχει τουλάχιστον τρία ψηφία. 

 3. �������������  γ. Βρίσκει την τιµή του ψηφίου των εκατοντάδων. 

 4. ��
���������������  δ. Ελέγχει αν ο αριθµός έχει το πολύ τρία ψηφία. 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου, στο οποίο έχουν αριθµηθεί οι εντολές εκχώ-

ρησης και εξόδου. 

��� ����������

��� �������

��� �������
��� ��������

��� �����������
� ������	����������������	������� ������

�!� � "���#���$���%�������
� � &'�&(
)�	���*�*+�

�,� � � -������.���
� � ����/�0� ��(")���1�2�2��

�3� � � �����"�$���
� � ����/��

�4� � � �����"�5���

� � 2����0� �
��� � ��������$���

� 2����0��� �������
� � ���	����.���2�2��

��� � �"6� ����"�
� ����/��

��� � �"6� ����7�� ����.���78����
� 2����0� �

 Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του τµήµατος αλγορίθµου µε τιµή εισόδου 
Χ = 35 και µε δεδοµένο τον πίνακα 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Α 3 10 18 20 26 32 35 48 55 60 75 90 

 δίνεται το παρακάτω υπόδειγµα πίνακα τιµών, συµπληρωµένο ως εξής: 

• Στη στήλη µε τίτλο «Αρ. Γρ.» καταγράφεται ο αριθµός γραµµής της εντολής που 
εκτελείται. 

• Στη στήλη µε τίτλο «Έξοδος» καταγράφεται η τιµή εξόδου, εφόσον η εντολή που 
εκτελείται είναι εντολή εξόδου. 
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• Οι υπόλοιπες στήλες του πίνακα αντιστοιχούν στις µεταβλητές του τµήµατος του 
αλγορίθµου. 

Αρ. Γρ. Χ ΠΛ ΑΡ ∆Ε Β Μ Έξοδος 

01 35       

02  0      

03   1     

04    12    

05     ΨΕΥ∆ΗΣ   

...     ....   

 Να µεταφέρετε τον πίνακα τιµών στο τετράδιό σας και να προσθέσετε τις γραµµές 

που χρειάζονται, συνεχίζοντας την εκτέλεση του τµήµατος αλγορίθµου ως εξής: για 
κάθε αριθµηµένη εντολή που εκτελείται, να γράψετε τον αριθµό της γραµµής της 

εντολής σε νέα γραµµή του πίνακα και το αποτέλεσµα της εκτέλεσης της εντολής 
στην αντίστοιχη στήλη. 

Μονάδες 10 

Β2. ∆ίνεται ο πίνακας αριθµών 1(��), ταξινοµηµένος κατά φθίνουσα σειρά, και ο πίνα-

κας �(���), ταξινοµηµένος κατά αύξουσα σειρά. Να θεωρήσετε ότι οι τιµές κάθε 

πίνακα είναι διαφορετικές µεταξύ τους και ότι οι δύο πίνακες δεν έχουν κοινές τιµές. 

 Το παρακάτω ηµιτελές τµήµα αλγορίθµου δηµιουργεί ένα νέο πίνακα 9(��), 

ταξινοµηµένο σε φθίνουσα σειρά, µε τις δέκα µεγαλύτερες τιµές από τις εκατόν πενή-

ντα (150) τιµές των δύο πινάκων. 

:���;;���;;�
<���;;���;;�
=>?�@�?AB���CDEF>����

� �G�1(�:�)�;;���;;��(�<�)�HBHI�
� � 9�(�@�)���1�(�:�)�

� � :���:�;;���;;���

� �JJ>KL�
� � 9�(�@�)�,���(�<�)�

� � <�,�<�����������
� 2DJML0?G�

2DJML0IA?GNJOPOL��

 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς (1) έως (5), που αντιστοιχούν στα κενά 

του αλγορίθµου, και, δίπλα σε κάθε αριθµό, ό,τι πρέπει να συµπληρωθεί, ώστε το 
τµήµα αλγορίθµου να επιτελεί τη λειτουργία που περιγράφεται. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ Γ 

Ένας µαθητής αγόρασε έναν εξωτερικό δίσκο χωρητικότητας 1000 GB, προκειµένου να 

αποθηκεύσει σε αυτόν ψηφιακά αρχεία. Να γραφεί πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο: 

Γ1.       α. Να περιλαµβάνει κατάλληλο τµήµα δηλώσεων. 

(µονάδες 2) 

β. Για κάθε ψηφιακό αρχείο που θέλει να αποθηκεύσει ο µαθητής στον εξωτερικό 

δίσκο, να διαβάζει το όνοµά του και το µέγεθός του (σε GB) και να ελέγχει, αν 
επαρκεί η διαθέσιµη χωρητικότητα του εξωτερικού δίσκου. Εφόσον επαρκεί, να 

εµφανίζει το µήνυµα «Επιτρεπτή αποθήκευση» και να υπολογίζει τη νέα 
διαθέσιµη χωρητικότητα του εξωτερικού δίσκου. Να τερµατίζει τον έλεγχο της 

αποθήκευσης ψηφιακών αρχείων στον εξωτερικό δίσκο, όταν το µέγεθος του 
αρχείου που θέλει να αποθηκεύσει ο µαθητής είναι µεγαλύτερο από τη διαθέσιµη 

χωρητικότητα του εξωτερικού δίσκου. 
(µονάδες 6) 

Μονάδες 8 

Γ2. Να υπολογίζει και να εµφανίζει το ποσοστό του αριθµού των αρχείων που αποθηκεύ-

τηκαν και έχουν µέγεθος µεγαλύτερο των 10 GB. 

Μονάδες 4 

Γ3. Να βρίσκει και να εµφανίζει τα ονόµατα των δύο µικρότερων σε µέγεθος αρχείων 

που αποθηκεύτηκαν στον εξωτερικό δίσκο. 

Μονάδες 8 

Να θεωρήσετε ότι: 

α) θα αποθηκευτούν τουλάχιστον δύο αρχεία στον εξωτερικό δίσκο, 

β) τα µεγέθη όλων των αρχείων που αποθηκεύονται, είναι διαφορετικά µεταξύ τους. 

ΘΕΜΑ ∆ 

Μια περιβαλλοντική οργάνωση έχει εκπαιδεύσει δέκα (10) εθελοντές οι οποίοι θα ενηµερώ-
σουν το κοινό σε θέµατα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Να γράψετε πρό-

γραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο: 

∆1.       α. Να περιλαµβάνει κατάλληλο τµήµα δηλώσεων. 

(µονάδα 1) 

β. Για κάθε εθελοντή, να διαβάζει το όνοµά του και τον αριθµό των ατόµων που 

ενηµέρωσε κάθε µήνα, στη διάρκεια του προηγούµενου έτους (δεν απαιτείται 
έλεγχος εγκυρότητας). 

(µονάδες 2) 

Μονάδες 3 

∆2. Για κάθε µήνα, να εµφανίζει το συνολικό αριθµό ατόµων που ενηµέρωσαν οι δέκα 

(10) εθελοντές. Ο υπολογισµός του συνολικού αριθµού ατόµων, που ενηµέρωσαν 
κάθε µήνα, να γίνει µε κλήση κατάλληλης συνάρτησης. 

Μονάδες 3 
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∆3. Να εµφανίζει τα ονόµατα των τριών εθελοντών που ενηµέρωσαν τα περισσότερα 
άτοµα, κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους. Να θεωρήσετε ότι κάθε εθελοντής 

ενηµέρωσε διαφορετικό συνολικό αριθµό ατόµων κατά τη διάρκεια του έτους. 

Μονάδες 9 
∆4. Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση του ερωτήµατος ∆2. 

Μονάδες 5 

Να θεωρήσετε ότι κάθε άτοµο ενηµερώνεται µόνο από ένα εθελοντή. 
 


