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ΘΔΜΑ 1
ο
 

 

Α.  Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαπάλσ 

 πξνηάζεηο 1-5 θαη δίπια ηε ιέμε ΩΣΟ, αλ είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε 

 ΛΑΘΟ, αλ είλαη ιαλζαζκέλε. 

 1.  Έλαο δηεξκελεπηήο ειέγρεη  έλα πξόγξακκα εληνιή πξνο εληνιή. 

 2.  ε κία νπξά αλ ν δείθηεο «εκπξόο» είλαη ίδηνο κε ηνλ δείθηε «πίζσ»,  

     ηόηε ζηελ νπξά ππάξρεη  έλα ζηνηρείν. 

3.  Ο γξάθνο είλαη κία ζηαηηθή δνκή δεδνκέλσλ. 

 

 4. ε κία ιίζηα έλαο θόκβνο κπνξεί λα έρεη πνιινύο επόκελνπο θόκβνπο .  

5.  Η δπαδηθή αλαδήηεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κε ηαμηλνκεκέλν 

πίλαθα .  

 

5.  Η εληνιή  επαλάιεςεο « Γηα i από 10 κέρξη 1 »  δελ εθηειείηαη θακία 

θνξά. 

              

            Μονάδερ 6 



ΑΡΥΗ 2Η ΕΛΘ∆Α 

 

ΣΕΛΟ 2Η ΕΛΘ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

Β.  

i)  Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά πνηεο ινγηθέο δνκέο ζηεξίδεηαη ν δνκεκέλνο 

πξνγξακκαηηζκόο.           Μονάδερ 3 

 

 ii)  Πνηα είδε ιαζώλ ππάξρνπλ ζε έλα πξόγξακκα; Να δώζεηε έλα παξάδεηγκα 

από θάζε θαηεγνξία. Πνηα ιάζε είλαη πην δύζθνιν λα δηνξζσζνύλ;   

            Μονάδερ 5 

iii)  Γηαηί νη γξάθνη ζεσξνύληαη ε πην γεληθή δνκή δεδνκέλσλ; Μονάδερ 3 

 

 

Γ. Με βάζε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο λα ζρεκαηίζεηε ηελ αληίζηνηρε δνκή 

δεδνκέλσλ «δέληξν»  

 

 Ο θόκβνο Α έρεη παηέξα ηνλ θόκβν Γ θαη παηδηά ηνπο θόκβνπο Λ θαη Μ 

 Ο θόκβνο Γ έρεη παηδηά ηνπο θόκβνπο Ε θαη Β, Α 

 Ο θόκβνο Ε έρεη παηδηά ηνπο θόκβνπο Κ, Ο 

 O θόκβνο Ζ έρεη παηέξα ηνλ θόκβν Κ   

 

            Μονάδερ 7 

 

Γ. πκπιεξώζεηε ηα θελά, έηζη ώζηε ζε ηαμηλνκεκέλν  ζε αύμνπζα ζεηξά 

πίλαθα Α[1000], λα πινπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο δπαδηθήο αλαδήηεζεο (ζηα 

θελά κπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε όρη αλαγθαζηηθά κία ηηκή, αιιά όπνηεο θαη όζεο 

ηηκέο, ζπλζήθεο, εθθξάζεηο, εληνιέο επηζπκείηαη ώζηε λα πινπνηείηαη ην 

απνηέιεζκα)  

 

 

ΈιεγρνοΦεπδήο 

Αξρή ____ 

Σέινο ____ 

 Γιάβαζε Key 



ΑΡΥΗ 3Η ΕΛΘ∆Α 

 

ΣΕΛΟ 3Η ΕΛΘ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

 Απσή_επανάλετερ 

  Μέζνο  __________  

   Αν Α[Μέζνο]>key ηόηε 

   _____   ______ 

  Αλλιώρ_αν Α[Μέζνο]<key ηόηε  

   _____   _____ 

  Αλλιώρ  

   ______ Αιεζήο 

   Θέζε____ 

  Σέλορ_αν 

 Μέσπιρ_όηος _______  ή  ______ 

 

            Μονάδερ 11 

 

E.  Να γξάςεηε ηνλ θώδηθα πνπ πινπνηεί ηελ Σαμηλόκεζε Με Επηινγή 

(Selection Sort) ζε έλαλ πίλαθα Π[Ν]. 

            Μονάδερ 5 

 

ΘΔΜΑ 2
ο         

Β1. Να γξάςεηε ηη ζα εκθαλίζεη ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο αλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ δνζεί σο είζνδνο ε ηηκή 3.     Μονάδερ 10 

 

Β2. Να μαλαγξάςεηε ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο ώζηε λα επηηειεί ηελ 

ίδηα ιεηηνπξγία ρξεζηκνπνηώληαο δηαδηθαζία αληί ζπλάξηεζεο. Μονάδερ 10 

 

 ΓΙΑΒΑΔ Υ    | 

 ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ                      | 

  Τ← Υ + 1    | 

  ΑΝ Τ MOD 2 = 0 TOTE | 

          X ← Υ + ΤΝ1(Τ,Υ) | 

  ΑΛΛΙΧ   | 

         Υ ← Υ + 3   | 

  ΣΔΛΟ_ΑΝ   | 

  ΓΡΑΦΔ Υ , Τ   | 

 ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ  Τ>= 8  | 

 

ΤΝΑΡΣΗΗ ΤΝ1 (Β,Α) : ΑΚΔΡΑΙΑ 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

 ΑΚΔΡΑΙΔ : Α, Β 

ΑΡΥΗ 

      ΑΝ (Α + Β) > 2 ^ 3 ΣΟΣΔ 

  ΤΝ1 ← (8 – Α) MOD Β DIV 2 

      ΑΛΛΙΧ 

 ΤΝ1 ← (Β ^ 2 – Α) MOD 2 

      ΣΔΛΟ_ΑΝ 

ΣΔΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ 



ΑΡΥΗ 4Η ΕΛΘ∆Α 

 

ΣΕΛΟ 4Η ΕΛΘ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

ΘΔΜΑ 3
ο 

 

ε έλαλ δηαγσληζκό ΑΕΠ νη ππνςήθην κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα δύν 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην επίπεδν κόξθσζήο ηνπο: θαηεγνξία «Α» 

(δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε) θαη θαηεγνξία «Β» (ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε). Οη 

ππεύζπλνη πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείν Παηδείαο έρνπλ ζρεδηάζεη ηξεηο ζηνίβεο 

κε ηελ βνήζεηα ηξηώλ  κνλνδηάζηαησλ πηλάθσλ 10000 ζέζεσλ γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ. ηνλ πίλαθα όλνκα[10000] ζα απνζεθεύνληαη ηα 

νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ, ζηνλ πίλαθα κόξηα[10000] ηα κόξηα πνπ έρεη 

ζπγθεληξώζεη θαη ζηνλ πίλαθα θαηεγνξία[10000] ε αληίζηνηρε θαηεγνξία. 

  Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ην νπνίν: 

 

  1. Θα πεξηιακβάλεη θαηάιιειν ηκήκα δειώζεσλ κεηαβιεηώλ Μονάδερ 1 

 

  2. Θα δηαβάδεη από ηνλ πόζεο αηηήζεηο έρνπλ ήδε θαηαρσξεζεί ζηηο ζηνίβεο,  

  κε έιεγρν δεδνκέλσλ ώζηε ε ζηνίβα λα κελ είλαη αξρηθά νύηε άδεηα νύηε γεκάηε.  

              Μονάδερ 2 
 

  3. Θα δηαβάδεη από ηνλ ρξήζηε ηα δεδνκέλα ησλ αηηήζεσλ (κόξηα, θαηεγνξία,  

  όλνκα) πνπ ππάξρνπλ  ήδε ζηηο ζηνίβεο.     Μονάδερ 1 

 

4. ζα εθηειεί επαλαιεπηηθά ηα παξαθάησ : 

 α.  ζα δηαβάδεη από ηνλ ρξήζηε ηελ επηινγή ηνπ ζρεηηθά κε ην πνηα 

 ελέξγεηα επηζπκεί λα  εθηειέζεη       ζηελ ζηνίβα, κε δπλαηέο επηινγέο 

 «επεμεξγαζία» γηα ηελ επεμεξγαζία θάπνηαο αίηεζεο,  «πξνζζήθε» γηα 

 πξνζζήθε λέαο αίηεζεο θαη «ηεξκαηηζκόο» γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ       

          πξνγξάκκαηνο  -  δελ απαηηείηαη έιεγρνο εγθπξόηεηαο δεδνκέλσλ   

            Μονάδερ 0.5 
 

β.  ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζζήθεο λέαο αίηεζεο, ζα ειέγρεη αλ ππάξρεη 

δηαζέζηκνο ρώξνο ζηηο ζηνίβεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη, ζα δηαβάδεη 

ην όλνκα, ηα κόξηα θαη ηελ θαηεγνξία θάζε ππνςεθίνπ (δελ απαηηείηαη 

έιεγρνο εγθπξόηεηαο δεδνκέλσλ) θαη ζα εθηειεί ώζεζε ησλ ζηνηρείσλ  

 ζηελ ζηνίβα, δηαθνξεηηθά ζα εκθαλίδεη ην κήλπκα «γεκάηε ζηνίβα»  

           Μονάδερ 3



ΑΡΥΗ 5Η ΕΛΘ∆Α 

 

ΣΕΛΟ 5Η ΕΛΘ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

 

γ.  ζηελ πεξίπησζε ηεο επεμεξγαζίαο, ζα ειέγρεη αλ ππάξρνπλ αηηήζεηο 

πξνο επεμεξγαζία. Αλ ππάξρνπλ,  ζα εκθαλίδεη ην όλνκα, ηα κόξηα θαη ηελ 

θαηεγνξία  ηνπ ππνςεθίνπ ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία ζα επεμεξγαζηνύλ θαη 

ζα εθηειεί απώζεζε ησλ δεδνκέλσλ από ηηο ζηνίβεο, δηαθνξεηηθά     

ζα εκθαλίδεη ην κήλπκα «άδεηα ζηνίβα»     Μονάδερ 3 

 

δ.  ηα παξαπάλσ ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη λα δνζεί σο επηινγή ρξήζηε ε 

ηηκή «ηεξκαηηζκόο»         Μονάδερ 1,5  

 

  

ην ηέινο ηεο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα πινπνηνύληαη ηα 

αθόινπζα:  

5.  ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ζηνίβεο  δελ πεξηέρνπλ ζηνηρεία, ζα εκθαλίδεη ην 

κήλπκα  «δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα πξνο επεμεξγαζία», δηαθνξεηηθά ζα 

ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ηνλ κέζν όξν ησλ κνξίσλ ησλ ππνςεθίσλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ππάξρνπλ εθείλε ηελ ζηηγκή ζηελ ζηνίβα, θαζώο 

θαη ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ κε πάλσ από 100 κόξηα.  Μονάδερ 5 

6.  ζα εκθαλίδεη κήλπκα ζρεηηθά κε ην αλ νη ζηνίβεο πεξηέρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό 

ζηνηρείσλ κε ηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε.     Μονάδερ 3 

 

 

ΘΔΜΑ 4
ο
 

Έλα θαηάζηεκα κε online video games δηνξγαλώλεη έλα δηαγσληζκό ζε έλα 

παηρλίδη ζηξαηεγηθήο θαη ζα πξνζθέξεη έλα ηειεπηαίαο θπθινθνξίαο video game 

ζηνλ παίρηε κε ηελ κεγαιύηεξε ζπλνιηθή ρξέσζε ζην ηέινο ηνπ δηαγσληζκνύ,  

θαη έλα θνππόλη κε δσξεάλ ώξεο παηρληδηνύ ζηνλ παίρηε κε ηελ δεύηεξε 

κεγαιύηεξε ζπλνιηθή ρξέσζε ζην ίδην δηάζηεκα.  Η πνιηηηθή ρξέσζεο έρεη 

δηακνξθσζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δηαγσληζκνύ, αλάινγα κε ηνλ ζπλνιηθό ρξόλν 

ζπκκεηνρήο θάζε πειάηε ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:



ΑΡΥΗ 6Η ΕΛΘ∆Α 

 

ΣΕΛΟ 6Η ΕΛΘ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

 

ςνολικόρ Υπόνορ 

ζςμμεηοσήρ 

Υπέυζε 

Μέρξη θαη 15 ώξεο   1 επξώ 

Από 16 κέρξη θαη 24 

ώξεο   

1 επξώ γηα ηηο πξώηεο 15 ώξεο θαη 

0.5 επξώ γηα θάζε επόκελε  ώξα 

Πάλσ από 24 ώξεο  14 επξώ γηα θάζε εκέξα   

 

 Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα πνπ : 

1.  Θα πεξηιακβάλεη θαηάιιειν ηκήκα δειώζεσλ.   Μονάδερ 1 

2. Γηα θάζε παίρηε πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκό : 

 α.  ζα δηαβάδεη ην όλνκά ηνπ θαη ηνλ ζπλνιηθό ρξόλν ζπκκεηνρήο 

 (ππνζέζηε ζεηηθόο αθέξαηνο  αξηζκόο) ηνπ ζην παηρλίδη ζηξαηεγηθήο .  

            Μονάδερ 1 

 

 β. ζα θαιεί θαηάιιειν ππνπξόγξακκα, ην νπνίν ζα δέρεηαη ηνλ ρξόλν  

 ζπκκεηνρήο ηνπ παίρηε ζε  ώξεο θαη ζα επηζηξέθεη ηελ ρξέσζή ηνπ , ε 

 νπνία θαη ζα εκθαλίδεηαη ζην θύξην πξόγξακκα.   Μονάδερ 7 

 γ. Η παξαπάλσ επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ζα ηεξκαηηζηεί όηαλ ν ζπλνιηθόο 

 ρξόλνο ζπκκεηνρήο ησλ παηρηώλ πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην  δηαγσληζκό 

 μεπεξάζνπλ ηηο 100 ή δύν ζπλερόκελνη παίρηεο έρνπλ ρξέσζε πάλσ 

 από 30 επξώ.         Μονάδερ 4 

3. ην ηέινο ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη ην όλνκα ηνπ ληθεηή ηνπ 

video game, θαζώο θαη ην όλνκα ηνπ ληθεηή ηνπ θνππνληνύ κε ηηο δσξεάλ ώξεο 

παηρληδηνύ - ππνζέζηε πσο όιεο νη ρξεώζεηο ησλ παηρηώλ είλαη δηαθνξεηηθέο 

κεηαμύ ηνπο θαη πσο ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν παίρηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ 

δηαγσληζκό.          Μονάδερ 7



ΑΡΥΗ 7Η ΕΛΘ∆Α 

 

ΣΕΛΟ 7Η ΕΛΘ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

        

 

     Ο∆ΖΓΗΔ (για ηοςρ εξεηαδόµενοςρ) 

1.  ην ηεηξάδην λα γξάςεηε  µόλν ηα πξνθαηαξθηηθά  (εµεξνµελία, 

 θαηεύζπλζε,  εμεηαδόµελν  µάζεµα).  Σα ζέµαηα λα  µελ ηα αληηγξάςεηε 

 ζην ηεηξάδην. Σα ζρήµαηα πνπ ζα ρξεζηµνπνηήζεηε ζην ηεηξάδην µπνξνύλ 

 λα γίλνπλ θαη µε µνιύβη. 

2.  Να γξάςεηε ην νλνµαηεπώλπµό ζαο ζην πάλσ  µέξνο ησλ 

 θσηναληηγξάθσλ αµέζσο  µόιηο ζαο παξαδνζνύλ.  Καµηά άιιε ζεµείσζε 

 δελ επηηξέπεηαη λα γξάςεηε. 

 Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε  µαδί  µε ην ηεηξάδην θαη ηα 

 θσηναληίγξαθα, ηα νπνία θαη ζα θαηαζηξαθνύλ µεηά ην πέξαο ηεο 

 εμέηαζεο. 

3.  Να απαληήζεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ζε όια ηα ζέµαηα. 

4.  Κάζε ιύζε επηζηεµνληθά ηεθµεξησµέλε είλαη απνδεθηή. 

5.  ∆ηάξθεηα εμέηαζεο:  Σξεηο (3)  ώξεο  µεηά ηε δηαλνµή ησλ 

 θσηναληηγξάθσλ. 

6.  Υξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο :  Μηάµηζε (1 1/2)  ώξα  µεηά ηε  

 δηαλνµή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 

KΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 

ΣΔΛΟ ΜΖΝΤΜΑΣΟ 


