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Διαγώνισμα προσομοίωσης στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 

Προγραμματιστικό Περιβάλλον 
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Ονοματεπώνυμο: 

 
 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 

προτάσεις 1-6 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη 

λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη: 

1.  Κάθε συνάρτηση εκτυπώνει το πολύ μία τιμή. 

2. Αν είναι α η διεύθυνση της εντολής του κυρίως προγράμματος που βρίσκεται αμέσως μετά την 

εντολή ΚΑΛΕΣΕ Διαδικασία_1 και β η διεύθυνση της εντολής του υποπρογράμματος που βρίσκεται 

αμέσως μετά την εντολή ΚΑΛΕΣΕ Διαδικασία_2, η στοίβα χρόνου εκτέλεσης τη στιγμή που τον έλεγχο 

έχει η Διαδικασία_2, θα περιλαμβάνει τις διευθύνσεις με την εξής διάταξη: πάνω πάνω θα βρίσκεται η 

α και από κάτω της η β. 

3 Η μέθοδος επεξεργασίας LIFO εφαρμόζεται στη        λειτουργία της ουράς. 

4. Η ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής είναι πολύ αποτελεσματική σε πίνακες που είναι ταξινομημένοι 

κατά την αντίστροφη φορά σε σχέση με την επιθυμητή. 

5. Μεταξύ των εντολών του σώματος μιας συνάρτησης πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει τουλάχιστον 

μία εντολή εκχώρησης τιμής στο όνομα της συνάρτησης. 

6. Όταν ένα υποπρόγραμμα καλείται από το κύριο πρόγραμμα, η διεύθυνση επιστροφής 

αποθηκεύεται από το μεταφραστή σε μια ουρά. 

                                                                   

Μονάδες 6 

  

 

 

 

 

  A2. Ο αλγόριθμος που δίνεται έχει ως σκοπό την αντιμετάθεση του περιεχομένου 2               

αριθμητικών μεταβλητών Α και Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό για καθένα από τα κενά 

1-6 και δίπλα τον απαιτούμενο τελεστή (για τα κενά 1 και 6) ή μεταβλητή (για τα υπόλοιπα κενά). 
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Αλγόριθμος Άλλος_τρόπος  

  Δεδομένα // Α, Β // 

  Α ← Α (1)  (2) 

  Β ← (3) - (4) 

  Α ← (5)  (6) Β 

  Αποτελέσματα // Α, Β //  

Τέλος Άλλος_τρόπος 

Μονάδες 6 

 

Μονάδες 8   

          Α4. 
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     Α5. 

Τι είναι ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός;  

Τι είναι ο παράλληλος προγραμματισμός; 

Ποιος είναι ο ρόλος του μεταγλωττιστή; Να αναφέρετε επιγραμματικά  τα εργαλεία που πρέπει να έχει 

ένα περιβάλλον που χρησιμοποιεί μεταγλωττιστή. 

Μονάδες 8 

 (2+2+4)   
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Σας ευχόμαστε επιτυχία! 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Στο τελευταίο φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας συμμετείχαν 10 ομάδες μαθητών. 
Κάθε ομάδα παρουσίασε μια εργασία. Από κάθε ομάδα ζητήθηκε να 
βαθμολογήσει όλες τις εργασίες, τόσο τη δική της όσο και των υπολοίπων 9 
ομάδων. Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο: 
. 
Δ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. 

Μονάδες 2 

Δ2. Να καταχωρίζει: 

α. τα ονόματα των ομάδων, σε πίνακα Ο[10].(μονάδες 2) 

β. τους ακέραιους βαθμούς, σε πίνακα Β[10,10]. Οι βαθμοί να 
εισάγονται, για κάθε ομάδα με τη σειρά, από την πρώτη μέχρι τη 
δέκατη, ως εξής: 

− να εισάγεται πρώτα ο βαθμός που έδωσε στη δική της εργασία. 

− για καθεμιά από τις υπόλοιπες ομάδες, με τη σειρά, που έχουν 
καταχωριστεί στον πίνακα Ο, να εμφανίζεται το όνομά της και να 
εισάγεται ο αντίστοιχος βαθμός. (μονάδες 4) 

Μονάδες 6 

 

Δ3. Να εμφανίζει το όνομα της ομάδας που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο μέσο 
όρο βαθμολογίας. Κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου να 
εξαιρούνται ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος βαθμός της. 

Μονάδες 5 

Δ4. Να εμφανίζει το όνομα της ομάδας η οποία βαθμολόγησε τον εαυτό της 
πλησιέστερα στον μέσο όρο των βαθμών που έλαβε από τις υπόλοιπες 
ομάδες. 

Μονάδες 7 
(Για το ερώτημα Δ3 να θεωρήσετε ότι οι τιμές του μέσου όρου, του μικρότερου και του 
μεγαλύτερου βαθμού είναι μοναδικές . Για το ερώτημα Δ4 να θεωρήσετε ότι η τιμή του 

μέσου όρου είναι μοναδική). 


