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ΘΔΜΑ 1ο  

Α.  Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο  

παξαθάησ πξνηάζεηο θαη δίπια ηε ιέμε ωζηό ,  αλ είλαη ζσζηή, ή 

ηε ιέμε Λάθος ,  αλ είλαη ιαλζαζκέλε.  

1.  Οη ηππηθέο παξάκεηξνη ελόο ππνπξνγξάκκαηνο δελ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θιήζε άιινπ ππνπξνγξάκκαηνο.  

2.  Έλα ζύγρξνλν πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ είλαη πιήξεο όηαλ 

πεξηιακβάλεη ην ζπληάθηε, ην κεηαγισηηηζηή θαη ηηο βηβιηνζήθεο  

ηεο γιώζζαο.  

3.  Ζ ηεξαξρηθή ζρεδίαζε ρξεζηκνπνηεί σο πξσηεύνληα δνκηθά ζηνηρεία 

ηα δεδνκέλα, πνπ δηακνξθώλνπλ ηα αληηθείκελα.  

4.  Γεζκεπκέλεο ιέμεηο είλαη νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα 

νλόκαηα ησλ κεηαβιεηώλ θαη ησλ ππνπξνγξακκάησλ.  

5.  ηε ΓΛΩΑ νη δπλακηθέο δνκέο δεδνκέλσλ πινπνηνύληαη όπσο θαη 

νη ζηαηηθέο, κε πίλαθεο.  

6.  Σα πξνγξάκκαηα ζε γιώζζα κεραλήο δε ρξεζηκνπνη νύλ νύηε 

ζπκβνινκεηαθξαζηή νύηε κεηαγισηηηζηή γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο 

από ηνλ ππνινγηζηή.  

7.  Αλαζέηνπκε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηνπο ππνινγηζηέο, ιόγσ 

ηεο δπλαηόηεηάο ηνπο λα επηηεινύλ πξόζζεζε, ζύγθξηζε θαη 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ.  

Μονάδες 7  

Β.  Να αλαθέξεηε πεξηιεπηηθά ηη είλαη ινγηθό θαη ηη ζπληαθηηθό  ιάζνο 

θαη πσο εληνπίδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ελόο πξνγξάκκαηνο.  

Μονάδες 5  

 



ΘΔΜΑ 2ο  

Γίλεηαη ην παξαθάησ πξόγξακκα θαη ππνπξνγξάκκαηα:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Θέκα2  

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ  

     ΑΚΔΡΑΙΔ :  Α[8], i  

ΑΡΥΗ  

     Α[1] ‹― 11  

     ΓΙΑ  i  ΑΠΟ  2 ΜΔΥΡΙ  8 

         Α[ i ]  ‹― F ( A[i –  1], i  )  

     ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ  

     ΚΑΛΔΔ  ΓΗΑΓ (Α)  

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  Θέκα2  

ΤΝΑΡΣΗΗ  F (α, β) : 

ΑΚΔΡΑΙΑ  

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ  

     ΑΚΔΡΑΙΔ :  α, β  

ΑΡΥΗ  

     α ‹― 5 * α  

     F ‹― (α + 2) DIV  (β + 2)  

ΣΔΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ  

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΗΑΓ (Α)  

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ  

     ΑΚΔΡΑΙΔ :  Α[8], i ,  S1, S2 

ΑΡΥΗ  

     S1 ‹― 0  

     S2 ‹― 0  

     ΓΙΑ  i  ΑΠΟ  3 ΜΔΥΡΙ  6 

         S1 ‹― S1 +  A[i + 1]  

         S2 ‹― S2 +  A[i –  2]  

     ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ  

     ΓΡΑΦΔ S2 –  S1 

ΣΔΛΟ_ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  

  

Να παξνπζηάζεηε ηελ κνξθή ηνπ πίλαθα Α κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

Μονάδες 16 

Πνηα ηηκή ζα εθηππώζεη ην πξόγξακκα;  

Μονάδες 4  

 

 



Θέμα 3
ο
  

Να δνζεί πξόγξακκα ζε ΓΛΩΑ ην νπνίν ζα βξίζθεη ην ληθεηή ελόο αγώλα ηέληο. Ο 

ληθεηήο ζε έλαλ αγώλα είλαη ν παίθηεο πνπ ζα θηάζεη πξώηνο ζηα δύν ζεη. Γηα λα 

θεξδίζεη έλα ζεη πξέπεη λα θηάζεη πξώηνο ζηα έμη games. Γηα λα πάξεη έλα game 

πξέπεη λα θηάζεη λα πάξεη πξώηνο 4 πόληνπο. Αλ είλαη ζηνπο πόληνπο 3-3 ηόηε ην 

game ην παίξλεη ν παίθηεο πνπ ζα πάξεη δύν ζπλερόκελνπο πόληνπο. Αλ ζηα games 

είλαη 5-5 ηόηε ην ζεη ην παίξλεη όπνηνο πάξεη δύν ζπλερόκελα games. Σν πξόγξακκα 

πξέπεη λα: 

1. Γηαβάδεη ην όλνκα ησλ δύν παηθηώλ 

2. Γίλεη ηπραία ην πόλην ζε έλαλ παίρηε. 

3. Να εκθαλίδεη ην όλνκα ηνπ παίθηε πνπ παίξλεη δύν ζπλερόκελα games. 

4. Να εθηππώζεη ην πιήζνο ηνλ θνξώλ πνπ πήξε θάζε παίθηεο πάλσ από πέληε 

ζπλερόκελνπο πόληνπο. 

5. Να εθηππώζεη ην όλνκα ηνπ ληθεηή. 

Μονάδες 34 

Θέμα 4
ο
  

Ο Διιεληθόο ζηξαηόο όηαλ ζέιεη λα ζηείιεη κήλπκα από έλα ζηξαηόπεδν ζε έλα άιιν 

ην ζηέιλεη θξππηνγξαθεκέλν. Ζ κέζνδνο θξππηνγξάθεζεο είλαη ε εμήο: Α Ε, Β  

Ζ, ….. ,Ψ Γ, Ω Δ. Να γξάςεηε πξόγξακκα ζε ΓΛΩΑ ην νπνίν λα: 

1. Να δηαβάδεη κία πξόηαζε (Γηαβάδεη ιέμεηο κέρξη λα δνζεί ε ηειεία θαη 

απνζεθεύεηαη ζε πίλαθα κε όλνκα ΠΡΟΣΑΖ[ ] ) 

2. Να εθηειεί ηελ θξππηνγξάθεζε ρξεζηκνπνηώληαο κία ΤΝΑΡΣΖΖ 

3. Να εκθαλίδεη ην θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα. 

4. Να ην απνθξππηνγξαθεί μαλά κε ρξήζε δεύηεξεο ΤΝΑΡΣΖΖ. 

Μονάδες 34 

 

 

 

 

 

 

 

 


