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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 

και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 

 

1. Με την εντολή "Αν Χ div 2 = 0 τότε…" ελέγχουμε αν ο Χ είναι άρτιος 

2. Ο υπολογισμός των ριζών μίας δευτεροβάθμιας εξίσωσης είναι ανοικτό πρόβλημα. 
3. Στη δομή επιλογής υπάρχει περίπτωση κάποιες εντολές να μην εκτελεστούν ποτέ. 
4. Η ταξινόμηση είναι χρήσιμη διαδικασία γιατί έτσι εκτελείται γρηγορότερα η 

αναζήτηση. 

5. Κάθε επανάληψη μπορεί να γραφεί με την εντολή ΟΣΟ - ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
[Μονάδες 5] 

 

Β.  

1. Για ποιους λόγους αναθέτουμε σε έναν υπολογιστή την επίλυση ενός 

προβλήματος;  

[Μονάδες 4] 

2. Ποια προγράμματα και εργαλεία περιλαμβάνει ένα πλήρες προγραμματιστικό 

περιβάλλον;             [Μονάδες 3] 
 

Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα 

γράμματα της Στήλης Β που αντιστοιχούν σωστά (κάθε επιλογή στη στήλη Α 

μπορεί να αντιστοιχεί σε παραπάνω από μία επιλογές της στήλης Β). 

Στήλη Α – τύποι προβλημάτων Στήλη Β - προβλήματα 

Α. Πρόβλημα απόφασης   1.  Υπολογισμός εμβαδού κύκλου 

Β. Υπολογιστικό πρόβλημα 2.  Είναι ένας αριθμός άρτιος 

Γ. Πρόβλημα βελτιστοποίησης 
3.  Από μια ακολουθία τυχαίων 

αριθμών πόσοι είναι άρτιοι 

Δ. Υπολογιστικό πρόβλημα και 

 πρόβλημα απόφασης 

4.  Εύρεση καλύτερης διαδρομής 
μεταξύ δύο πόλεων από πολλές 

δυνατές 

 

5.  Πόσοι μαθητές της τάξης μας 
θα γράψουν πάνω από 15 στην 

ΑΕΠΠ 

 
6.  Ο μαθητής "Χ" θα γράψει πάνω 

από 15 στην ΑΕΠΠ; 

[Μονάδες 6] 

Δ. Σε μία ουρά 10 θέσεων έχουν τοποθετηθεί διαδοχικά τα στοιχεία:  

10, 5, 4, 21, 2 στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση 

αντίστοιχα. 

1. Να προσδιορίσετε τις τιμές των δεικτών front και rear της παραπάνω ουράς. 

[Μονάδες 2] 

2. Στη συνέχεια θεωρήστε ότι επιτελούνται οι εξής λειτουργίες στην ουρά: 

3 φορές ΕΞΑΓΩΓΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 

Ποια θα είναι η μορφή της ουράς τώρα και ποιες τιμές των δεικτών front και rear; 

[Μονάδες 3] 

 

 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  

Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

Ε. Ο παρακάτω αλγόριθμος προτάθηκε για να ελέγχει και να εκτυπώνει αν ένας μη αρνητικός ακέραιος 

αριθμός είναι μονοψήφιος, διψήφιος ή τριψήφιος. Στην περίπτωση που δοθεί αρνητικός αριθμός ή 

αριθμός με περισσότερα από τρία (3) ψηφία, ο αλγόριθμος πρέπει να εμφανίζει το μήνυμα «Μη έγκυρα 

δεδομένα» : 

Αλγόριθμος ψηφία 
Διάβασε χ 
Αν χ>=0 και χ<10 τότε 
 Εμφάνισε ‘Μονοψήφιος’ 
Αλλιώς_αν χ<100 τότε 
 Εμφάνισε ‘Διψήφιος’ 
Αλλιώς_αν χ<1000 τότε 
 Εμφάνισε ‘Τριψήφιος’ 
Αλλιώς  
 Εμφάνισε ‘Μη έγκυρα δεδομένα’ 
Τέλος_αν 

Τέλος ψηφία 
1. Παρόλα αυτά ο παραπάνω αλγόριθμος έχει λογικό λάθος. Δώστε ένα παράδειγμα εισόδου που θα 

καταδείξει το λάθος που υπάρχει στον αλγόριθμο 

 [Μονάδες 1] 

2 .Στη συνέχεια να γράψετε τον αλγόριθμο στο τετράδιο σας κάνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις, 

έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά 

[Μονάδες 4] 

 

ΣΤ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το 

γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

1. Το διπλανό τμήμα αλγορίθμου      Σ  0 

Για i από 100 μέχρι 999 με_βήμα 2 

Σ  Σ + i  

Τέλος_επανάληψης  

 

α. Υπολογίζει το άθροισμα των τριψήφιων αριθμών 

β. Υπολογίζει το άθροισμα των τριψήφιων άρτιων αριθμών 

γ. Υπολογίζει το άθροισμα των τριψήφιων περιττών αριθμών 

δ. Δεν κάνει τίποτε από τα παραπάνω. 

 

2. Αν χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής (αλγόριθμος φυσαλίδας), κατά τη 

φθίνουσα ταξινόμηση του παρακάτω πίνακα συνολικά θα γίνουν 

1 10 

2 4 

3 5 

4 11 

5 1 

α) 6 αντιμεταθέσεις τιμών των στοιχείων του πίνακα 

β) 5 αντιμεταθέσεις τιμών των στοιχείων του πίνακα 

γ) 4 αντιμεταθέσεις τιμών των στοιχείων του πίνακα 

δ) 3 αντιμεταθέσεις τιμών των στοιχείων του πίνακα 

 

3. Ο βρόχος Για i από Τ1 μέχρι Τ2 με_βήμα –1 δε θα εκτελεστεί καμία φορά αν: 

 

α) Η τιμή Τ1 είναι μεγαλύτερη από την τιμή Τ2 

β) Η τιμή Τ1 είναι μικρότερη από την τιμή Τ2 

γ) Η τιμή Τ1 είναι ίση με την τιμή Τ2 

δ) Ό,τι και να ισχύει, θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά. 

[Μονάδες 6] 

Ζ. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου με διπλό βρόχο και μία σύνθετη επιλογή: 

Για i από 1 μέχρι 10 
  Για j από 1 μέχρι 10 
    Αν i mod 2 = 0 και j div 10 = 1 τότε 
      Εμφάνισε i, j 
    Τέλος_αν 
  Τέλος_επανάληψης 
Τέλος_επανάληψης 

1. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή ΑΝ και πόσες φορές η εντολή ΕΜΦΑΝΙΣΕ;    

            [Μονάδες 2] 

2. Να μετατρέψετε ισοδύναμα το παραπάνω τμήμα με τη χρήση απλού βρόχου με όποια εντολή 

επανάληψης επιθυμείτε χωρίς να υπάρχει η εντολή ΑΝ.    [Μονάδες 4]  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  

Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
Β1. Δίνεται τo εξής πρόγραμμα  με δύο συναρτήσεις (για τη διευκόλυνση σας οι γραμμές 
του κώδικα αριθμούνται): 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ 2_Β1 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
  α = 2 
  β = 3 
  γ = 10  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ν, max, min, i, Π[10]  
ΑΡΧΗ 
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
    ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
  & (από 2 έως 10)' 
    ΔΙΑΒΑΣΕ Ν 
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ν > 1 ΚΑΙ Ν <= 10 
  Π[1]  Ν 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ Ν  
    Π[i] <- (α*Π[i - 1] + β) mod γ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΓΡΑΨΕ ‘Μέγιστο=’,maxΠ(Π,N) 
 ΓΡΑΨΕ ‘Ελάχιστο=’,minΠ(Π,Ν) 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ maxΠ(Π,Ν):ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Π[10], N, max,i 
ΑΡΧΗ 
 maxΠ[1] 
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ Ν 
 AN Π[i]>max TOTE 
  maxΠ[i] 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 maxΠmax 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ minΠ(Π,Ν):ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Π[10], N, min,i 
ΑΡΧΗ 
 minΠ[1] 
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ Ν 
 AN Π[i]<min TOTE 
  minΠ[i] 
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 minΠmin 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 

A) Να εκτελέσετε το πρόγραμμα για Ν=4 και Ν=5 και να γράψετε στο τετράδιο τι θα εμφανιστεί στην 

οθόνη κατά την εκτέλεση του σε κάθε μία περίπτωση     [Μονάδες 4] 

Β) Να γράψετε μία διαδικασία με το όνομα maxminΠ, ώστε να επιτελείται ακριβώς η ίδια λειτουργία 

με τις δύο συναρτήσεις στο πρόγραμμα, και να αντικαταστήσετε τις γραμμές 18 και 19 στο πρόγραμμα 

με τις κατάλληλες εντολές ώστε να καλείται η διαδικασία και να εμφανίζονται ισοδύναμα μηνύματα

            [Μονάδες 6] 

 

Β2. Μία εταιρία μηχανογράφησης κατ’ εντολή του Υπουργείου Οικονομικών ανέπτυξε τον παρακάτω 

αλγόριθμο για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις πιο κερδοφόρες εταιρίες στην 

Ελλάδα : 

Αλγόριθμος ΘΕΜΑ_2_Β2 
!α ερώτημα 
Γράψε 'Πληκτρολόγησε τον αριθμό των εταιριών (από 2 έως 100)' 
Αρχή_επανάληψης 
  Διάβασε Ν 
Μέχρις_ότου Ν ≥ 2 και Ν ≤ 100 
!β ερώτημα 
Για i από 1 μέχρι Ν 
  Γράψε 'Πληκτρολόγησε το όνομα της ', i, 'ης εταιρίας' 
  Διάβασε ΟΝΟΜΑΤΑ[i]  
  Γράψε 'Πληκτρολόγησε τα κέρδη ', i, 'ης εταιρίας σε €' 
  Διάβασε ΚΕΡΔΗ[i]  
Τέλος_επανάληψης 
!γ ερώτημα 
sum ← 0 
Για i από 1 μέχρι Ν 
  sum ← sum + ΚΕΡΔΗ[i]  
Τέλος_επανάληψης 
ΜΟ ← sum/Ν 
Γράψε 'Ο μέσος όρος κερδών όλων των εταιριών είναι:', ΜΟ, '€' 
!δ ερώτημα 
max ← 0 
Για i από 1 μέχρι Ν 
  Αν ΚΕΡΔΗ[i] > max τότε 
    max ← ΚΕΡΔΗ[i]  
    max_όνομα ← ΟΝΟΜΑΤΑ[i]  
  Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 
Γράψε 'Πιο κερδοφόρα η εταιρία με όνομα ', max_όνομα, ' και κέρδη ', max 
Τέλος ΘΕΜΑ_2_Β2  

 
Α) Να γράψετε την εκφώνηση του προβλήματος που επιλύει ο παραπάνω αλγόριθμος αναλύοντας την σε 4 

υποερωτήματα, όπως φαίνεται από τα σχόλια. Να ξεκινήσετε την εκφώνηση γράφοντας τη φράση «Να 

γραφτεί αλγόριθμος που: α)… β)… γ)… δ)…       [Μονάδες 4] 

Β) Να μετατρέψετε ισοδύναμα τον παραπάνω αλγόριθμο χωρίς τη χρήση πινάκων  [Μονάδες 6]  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  

Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 
Ο ιστότοπος του Γενικού Λυκείου Νέων Μουδανιών με διεύθυνση http://lyk-n-moudan.chal.sch.gr/ 

αριθμεί 107 χρήστες-μέλη οι οποίοι πληκτρολογώντας ένα Όνομα_Χρήστη (Username) και ένα 

συνθηματικό (password) μπορούν να εισέλθουν στην περιοχή μελών του, όπου έχουν τη δυνατότητα να 

δημοσιεύσουν ή να δουν υλικό που δεν είναι διαθέσιμο στους υπόλοιπους ανώνυμους επισκέπτες του.  

Ο Διαχειριστής του ιστότοπου χρησιμοποιεί έναν δισδιάστατο πίνακα χαρακτήρων με το όνομα 

Members[500,2] για να κρατήσει τα στοιχεία των εγγεγραμμένων μελών του. Στην 1
η
 στήλη του πίνακα 

είναι καταγεγραμμένα τα Ονόματα Χρηστών (Usernames) και στη 2
η
 τα αντίστοιχα συνθηματικά 

(passwords). 

Είναι προφανές ότι ο πίνακας είναι «γεμάτος» μέχρι την 107
η
 γραμμή του, και από την 108

η
 

και μετά είναι κενός για τη μελλοντική καταγραφή μελών. Με δεδομένο τον πίνακα Members να 

υλοποιήσετε τον εξής αλγόριθμο ταυτοποίησης και εγγραφής μελών στον ιστότοπο: 

Α. Να εμφανίζεται στον χρήστη η επιλογή μενού εντολών: 

1. Περιήγηση στον Ιστότοπο ως επισκέπτης  

2. Εγγραφή στον Ιστότοπο 

3. Σύνδεση στον Ιστότοπο 

και να διαβάζεται η επιλογή του χρήστη διασφαλίζοντας ότι θα είναι 1 ή 2 ή 3 (έγκυρη εισαγωγή 

δεδομένων). 

Β. Αν η επιλογή του χρήστη είναι 1 να εμφανίζεται το μήνυμα «Επιλέξατε να περιηγηθείτε στον 

ιστότοπο ως επισκέπτης» και ο αλγόριθμος να τερματίζεται. 

Γ. Αν η επιλογή του χρήστη είναι 2 τότε να ζητείται από τον χρήστη που θέλει να εγγραφεί να 

εισάγει το επιθυμητό Όνομα_Χρήστη (Username) του και το συνθηματικό (password) του, τα οποία και 

αποθηκεύονται στην αμέσως επόμενη κενή γραμμή του πίνακα Members και να εμφανίζεται το μήνυμα 

«Συγχαρητήρια: Επιτυχημένη εγγραφή στην περιοχή Μελών του Ιστότοπου» και ο αλγόριθμος να 

τερματίζεται.  

Δ. Αν η επιλογή του χρήστη είναι 3 να ζητείται από τον χρήστη το Όνομα_Χρήστη (Username) του και 

το συνθηματικό (password) του. Αν ο συνδυασμός τους βρίσκεται μέσα σε κάποια από τις γραμμές του 

πίνακα Members τότε να εμφανίζεται στον χρήστη το μήνυμα «Επιτυχημένη Ταυτοποίηση: Καλώς ορίσατε 

στην περιοχή Μελών» αλλιώς το μήνυμα «Αποτυχημένη ταυτοποίηση – δεν υπάρχει τέτοιος συνδυασμός 

Ονόματος Χρήστη – Συνθηματικού». Στην περίπτωση αποτυχημένης ταυτοποίησης η διαδικασία να 

επαναλαμβάνεται μέχρι και 3 φορές συνολικά. Αν και την τρίτη φορά ο χρήστης αποτύχει να 

εισαγάγει σωστό συνδυασμό Ονόματος_Χρήστη – συνθηματικού (Username-password) να εμφανίζεται το 

μήνυμα «Αποτυχία Σύνδεσης: Ο λογαριασμός σας θα απενεργοποιηθεί. Επικοινωνήστε με τον 

Διαχειριστή του Ιστότοπου για επανενεργοποίηση του» και ο αλγόριθμος να τερματίζεται. 

 

Σ.Σ. Στο ερώτημα Γ θεωρήστε ότι οποιοσδήποτε συνδυασμός επιθυμητού Ονόματος_Χρήστη – 

συνθηματικού (Username-password) είναι αποδεκτός χωρίς να χρειάζεται να γίνει έλεγχος αν ήδη 

υπάρχει στη βάση ίδιο Όνομα_Χρήστη ή/και συνθηματικό. 

[Μονάδες 4+2+4+10=20] 
 

Θέμα 4° 
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταγράφει σε πίνακες στοιχεία που αφορούν τις πενθήμερες 

εκδρομές της Γ’ τάξης των λυκείων του νομού. Αναλυτικότερα καταγράφει στον πίνακα ΣΧΟΛΕΙΟ[30] τα 

ονόματα των λυκείων, στον πίνακα ΜΑΘΗΤΕΣ[30] αντίστοιχα τον αριθμό των μαθητών που θα πάρουν 

μέρος στην εκδρομή και στον πίνακα ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ[30] τον προορισμό της εκδρομής κάθε σχολείου. Για 

το συγκεκριμένο σχολικό έτος αποφασίστηκε οι προορισμοί να είναι μόνο τρεις: Η Κωνσταντινούπολη, 

η Ρόδος και η Κύπρος. Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

1. Να γίνει τμήμα δηλώσεων 

2. Να διαβάζει και να αποθηκεύει στους παραπάνω πίνακες τα δεδομένα ελέγχοντας την εγκυρότητα 

του προορισμού. 

3. Να ζητάει το όνομα ενός σχολείου και να εμφανίζει το πλήθος των μαθητών του που συμμετέχουν 

στην εκδρομή καθώς και τον προορισμό της εκδρομής. Για το σκοπό αυτό να καλεί υποπρόγραμμα το 

οποίο να δέχεται τον πίνακα ΣΧΟΛΕΙΟ[30] και το όνομα του σχολείου και να επιστρέφει τη θέση (1-

30) του σχολείου στον πίνακα. 

4. Να εμφανίζει τα ονόματα των δέκα σχολείων με τους περισσότερους συμμετέχοντες. 

5. Να βρίσκει και να εμφανίζει τον δημοφιλέστερο προορισμό, δηλαδή αυτόν με τους περισσότερους 

συμμετέχοντες συνολικά. 

 

 [Μονάδες 2+4+5+4+5=20] 

http://lyk-n-moudan.chal.sch.gr/
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ΘΕΜΑ 1 

Α. 1. Λάθος 2. Λάθος 3. Σωστό 4. Σωστό 5. Σωστό 

Β. 
1. Πολυπλοκότητα υπολογισμών, Επαναληπτικότητα διαδικασιών, Ταχύτητα εκτέλεσης 
πράξεων, Χειρισμός μεγάλου πλήθους δεδομένων 
2. Συντάκτης (editor), Μεταγλωττιστής, Συνδέτης 

Γ. Β-1, Α-2, Δ-3, Γ-4, Δ-5, Α-6 

Δ. 

1. front=1 και rear=5 
2. front=4 και rear=7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   21 2 15 25    
 

 

E. 

1. Π.χ. αν δοθεί στο χ η τιμή -2 στο χ από το πληκτρολόγιο, ο αλγόριθμος θα 
εμφανίσει το μήνυμα ‘Διψήφιος’ 
2. 

Α τρόπος 
(με σαφώς καθορισμένα όρια) 

Β τρόπος 
(φαίνεται η σημασία της ακολουθίας) 

Αλγόριθμος ψηφία 
Διάβασε χ 
Αν χ>=0 και χ<10 τότε 
 Εμφάνισε ‘Μονοψήφιος’ 
Αλλιώς_αν χ>=10 και χ<100 τότε 
 Εμφάνισε ‘Διψήφιος’ 
Αλλιώς_αν χ>=100 και χ<1000 τότε 
 Εμφάνισε ‘Τριψήφιος’ 
Αλλιώς  
 Εμφάνισε ‘Μη έγκυρα δεδομένα’ 
Τέλος_αν 

Τέλος ψηφία 

Αλγόριθμος ψηφία 
Διάβασε χ 
Αν χ<0 τότε 
 Εμφάνισε ‘Μη έγκυρα δεδομένα’ 
Αλλιώς_αν χ<10 τότε 
 Εμφάνισε ‘Μονοψήφιος’ 
Αλλιώς_αν χ<100 τότε 
 Εμφάνισε ‘Διψήφιος’ 
Αλλιώς_αν χ<1000 τότε 
 Εμφάνισε ‘Τριψήφιος’ 
Αλλιώς  
 Εμφάνισε ‘Μη έγκυρα δεδομένα’ 
Τέλος_αν 

Τέλος ψηφία 
 

 

ΣΤ. 1. β 2. γ 3. β 

Ζ. 

1.  Η εντολή ΑΝ θα εκτελεστεί 10*10=100 φορές 
 Η εντολή ΕΜΦΑΝΙΣΕ θα εκτελεστεί 5 φορές 
2.  j10 
 Για i από 2 μέχρι 10 με_βήμα 2 
      Εμφάνισε i, j 
 Τέλος_επανάληψης  

ΘΕΜΑ 2 

Β1 Α) Για Ν=4 θα εμφανιστεί: Μέγιστο=5 

    Ελάχιστο=1 

Για Ν=5 θα εμφανιστεί: Μέγιστο=9 

    Ελάχιστο=1 

Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ maxminΠ(Π,Ν,max,min) 
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Π[10], N, max, min,i 
 ΑΡΧΗ 
  maxΠ[1] 
 minΠ[1] 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ Ν 
  AN Π[i]>max TOTE 
     maxΠ[i] 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  AN Π[i]<min TOTE 
     minΠ[i] 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
18. ΚΑΛΕΣΕ maxminΠ(Π,Ν,max,min) 
 ΓΡΑΨΕ ‘Μέγιστο=’,max 
  ΓΡΑΨΕ ‘Ελάχιστο=’,min 
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Β2 Α. Να γραφτεί αλγόριθμος που να 
α) Διαβάζει το πλήθος των εταιριών ελέγχοντας κατά την εισαγωγή ότι είναι από 2 έως 100 
β) Διαβάζει τα ονόματα και τα κέρδη των εταιριών και τα αποθηκεύει σε αντίστοιχους πίνακες 
γ) Υπολογίζει και εμφανίζει το μέσο όρο των κερδών όλων των εταιριών 
δ) Υπολογίζει και εμφανίζει την εταιρία που εμφάνισε τα μεγαλύτερα κέρδη, καθώς και το 
όνομα αυτής 

Β. «ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ» 
Αλγόριθμος ΘΕΜΑ_2_Β2 
sum ← 0 
max ← 0 
Γράψε 'Πληκτρολόγησε τον αριθμό των εταιριών (από 2 έως 100)' 
Αρχή_επανάληψης 
  Διάβασε Ν 
Μέχρις_ότου Ν ≥ 2 και Ν ≤ 100 
 
Για i από 1 μέχρι Ν 
  Γράψε 'Πληκτρολόγησε το όνομα της ', i, 'ης εταιρίας' 
  Διάβασε ΟΝΟΜΑ 
  Γράψε 'Πληκτρολόγησε τα κέρδη ', i, 'ης εταιρίας σε €' 
  Διάβασε ΚΕΡΔΗ 
  sum ← sum + ΚΕΡΔΗ 
  Αν ΚΕΡΔΗ > max τότε 
    max ← ΚΕΡΔΗ 
    max_όνομα ← ΟΝΟΜΑ 
  Τέλος_αν 
Τέλος_επανάληψης 
ΜΟ ← sum/Ν 
Γράψε 'Ο μέσος όρος κερδών όλων των εταιριών είναι:', ΜΟ, '€' 
Γράψε 'Πιο κερδοφόρα η εταιρία με όνομα ', max_όνομα, ' και κέρδη ', max 
Τέλος ΘΕΜΑ_2_Β2 

ΘΕΜΑ 3 

Αλγόριθμος Θέμα3_2013 
Δεδομένα //Members[500,2]// 
Εμφάνισε '1. Περιήγηση ως επισκέπτης' 
Εμφάνισε '2. Εγγραφή στον ιστότοπο' 
Εμφάνισε '3. Σύνδεση στον ιστότοπο' 
Αρχή_επανάληψης 
  Διάβασε επιλογή 
Μέχρις_ότου επιλογή = 1 ή επιλογή = 2 ή επιλογή = 3 
 

Αν επιλογή = 1 τότε 
  Εμφάνισε 'Επιλέξατε να περιηγηθείτε ως επισκέπτης' 
αλλιώς_αν επιλογή = 2 τότε 
  Διάβασε username, password 
  Members[108, 1] ← username 
  Members[108, 2] ← password 
  Εμφάνισε 'Συγχαρητήρια: επιτυχημένη εγγραφή' 
αλλιώς 
  πλ ← 0 
  Αρχή_επανάληψης 
    Διάβασε username, password 
    πλ ← πλ + 1 
    done ← Ψευδής 
    i ← 1 
    Όσο done = Ψευδής και i ≤ 107 επανάλαβε 
      Αν Members[i, 1] = username και Members[i, 2] = password τότε 
        done ← Αληθής 
      αλλιώς 
        i ← i + 1 
      Τέλος_αν 
    Τέλος_επανάληψης 
 

    Αν done = Αληθής τότε 
      Εμφάνισε 'Επιτυχημένη ταυτοποίηση' 
    αλλιώς_αν done = Ψευδής και πλ < 3 τότε 
      Εμφάνισε 'Αποτυχημένη ταυτοποίηση. Ξαναπροσπάθησε' 
    αλλιώς 
      Εμφάνισε 'Απενεργοποίηση λογαριασμού' 
    Τέλος_αν 
  Μέχρις_ότου done = Αληθής ή (done = Ψευδής και πλ = 3)  
Τέλος_αν 
Τέλος Θέμα3_2013 
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ΘΕΜΑ 4 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
!Ερώτημα 1 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, J, ΘΕΣΗ, ΚΩ, Ρ, Κ, max 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΑΘΗΤΕΣ[30] 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΣΧΟΛΕΙΟ[30], ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ[30], ΟΝΟΜΑ, Δημοφιλέστερος 
ΑΡΧΗ 
!Ερώτημα 2 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 
  ΓΡΑΨΕ ‘ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ’,Ι,’ΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ’ 
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ[Ι] 
  ΓΡΑΨΕ ‘ΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ’,ΣΧΟΛΕΙΟ[Ι] 
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ[Ι] 
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
      ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ[Ι] 
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ[Ι] = ‘Κωνσταντινούπολη’ ή ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ[Ι] = ‘Ρόδος’ ή ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ[Ι] =‘Κύπρος’ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
!Ερώτημα 3 
ΓΡΑΨΕ ‘ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ’ 
ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝΟΜΑ 
! Κλήση συνάρτησης για υπολογισμό της θέσης του σχολείου στον πίνακα 
ΘΕΣΗ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ(ΣΧΟΛΕΙΟ,ΟΝΟΜΑ) 
ΓΡΑΨΕ ‘ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ’, ΟΝΟΜΑ, ’ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ’, ΜΑΘΗΤΕΣ[ΘΕΣΗ]’, ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ: ’, 
 &ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ[ΘΕΣΗ] 
!Ερώτημα 4 
! Φθίνουσα ταξινόμηση των τριών πινάκων ως προς τον αριθμό των μαθητών που συμμετέχουν στην εκδρομή 
ΓΙΑ I ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 30 
   ΓΙΑ J ΑΠΟ 30 ΜΕΧΡΙ I ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 
     ΑΝ ΜΑΘΗΤΕΣ[J] > ΜΑΘΗΤΕΣ[J - 1] ΤΟΤΕ 
        TEMP1 ΜΑΘΗΤΕΣ[ J ] 
        ΜΑΘΗΤΕΣ[ J ]  ΜΑΘΗΤΕΣ[ J-1 ] 
        ΜΑΘΗΤΕΣ[ J-1 ]  TEMP1 
        TEMP2  ΣΧΟΛΕΙΟ[ J ] 
        ΣΧΟΛΕΙΟ[ J ] ΣΧΟΛΕΙΟ[ J-1 ] 
        ΣΧΟΛΕΙΟ[ J-1 ]  TEMP2 
        TEMP3  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ [ J ] 
        ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ [ J ]  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ [ J-1 ] 
        ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ [ J-1 ]  TEMP3 
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
! Εμφάνιση των δέκα πρώτων σχολείων 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
     ΓΡΑΨΕ ΣΧΟΛΕΙΟ[Ι] 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 
!Ερώτημα 5 
! Υπολογισμός συνολικού αριθμού μαθητών ανά προορισμό (Κωνσταντινούπολη, Ρόδος, Κύπρος) 
ΚΩ   0 
Ρ  0 
ΚΥ  0 
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 
    ΑΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ[Ι] = ‘Κωνσταντινούπολη’ ΤΟΤΕ 
      ΚΩ   ΚΩ  + ΜΑΘΗΤΕΣ[Ι] 
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ[Ι] = ‘Ρόδος’ ΤΟΤΕ 
      Ρ  Ρ + ΜΑΘΗΤΕΣ[Ι] 
    ΑΛΛΙΩΣ 
      ΚΥ  ΚΥ + ΜΑΘΗΤΕΣ[Ι] 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
! Εύρεση του μέγιστου μεταξύ των τριών αθροισμάτων 
max  ΚΩ 
Δημοφιλέστερος  ‘Κωνσταντινούπολη’ 
ΑΝ P > max ΤΟΤΕ 
    max  P 
    Δημοφιλέστερος  ‘Ρόδος’ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΑΝ ΚΥ > max ΤΟΤΕ 
   max  ΚΥ 
   Δημοφιλέστερος  ‘Κύπρος’ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΓΡΑΨΕ ‘ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΕΙΝΑΙ Η’, Δημοφιλέστερος 
ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ(ΣΧΟΛΕΙΟ,ΟΝΟΜΑ):ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, ΘΕΣΗ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΣΧΟΛΕΙΟ[30], ΟΝΟΜΑ 
ΛΟΓΙΚΕΣ: F 
ΑΡΧΗ 
F  ΨΕΥΔΗΣ 
I  1 
ΟΣΟ (F = ΨΕΥΔΗΣ) ΚΑΙ (I<=30) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    ΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ[I] = ΟΝΟΜΑ ΤΟΤΕ 
         F  ΑΛΗΘΗΣ 
         ΘΕΣΗ  I 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
     I  I + 1 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  ΘΕΣΗ 
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 


