
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 – M.Sc. Νίκος Παπαθεοδούλου 

 

Θέμα 1ο 

A. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ». 

1. Οι πράξεις DIV και MOD εφαρμόζονται και σε πραγματικούς αριθμούς. 

2. Η πρόταση ΑΛΗΘΗΣ<ΨΕΥΔΗΣ έχει ως αποτέλεσμα την τιμή ΑΛΗΘΗΣ. 

3. Μια από τις βασικές λειτουργίες των πινάκων είναι η Συγχώνευση. 

4. Ένας αλγόριθμος ενδέχεται να μην έχει καμία έξοδο. 

5. Οι δυναμικές δομές δεδομένων στη ΓΛΩΣΣΑ υλοποιούνται με πίνακες. 

Μονάδες 10 

Β. Να δώσετε τους ορισμούς των παρακάτω εννοιών: 

1. Πίνακας. 

2. Δομή δεδομένων. 

3. Τμηματικός Προγραμματισμός. 

4. Εμβέλεια. 

Μονάδες 8 

Γ. Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα κώδικα αντικαθιστώντας την εντολή ΑΝ με την εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ. 

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
ΑΝ Χ = 1 Ή Χ = 3 ΤΟΤΕ 
    ΓΡΑΨΕ ‘Α’ 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Χ = 2 Ή Χ = 4 ΤΟΤΕ 
    ΓΡΑΨΕ ‘Β’ 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Χ>50 ΤΟΤΕ 
    ΓΡΑΨΕ ‘Γ’ 
ΑΛΛΙΩΣ 
    ΓΡΑΨΕ ‘Δ’ 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

Μονάδες 6 



Δ. Να μετατρέψετε το παρακάτω διάγραμμα ροής σε κωδικοποίηση σε ΓΛΩΣΣΑ. 

 

Μονάδες 6 

Ε. Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε τα δύο τμήματα κώδικα Α και Β να είναι ισοδύναμα. 

Τμήμα Α Τμήμα Β 

ΓΙΑ Χ ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ 15 ΜΕ_ΒΗΜΑ 4 
    ΓΡΑΨΕ Χ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

_______ 
ΟΣΟ _____ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    _______ 
    Χ_____ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Μονάδες 10 

Θέμα 2ο 

Α. 1) Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη μετά την εκτέλεση του παρακάτω τμήματος κώδικα; 
2) Να κατασκευάσετε το ισοδύναμο διάγραμμα ροής. 

Χ32 
Υ12 
Ω0 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
    ΓΡΑΨΕ Χ,Υ 
    ΧΧ DIV 2 
    ΥΥ * 2 
    ΩΩ+Χ 
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ=0 
ΓΡΑΨΕ Ω          Μονάδες 10 



Β. Να μετατραπεί ο παρακάτω κώδικας σε ΌΣΟ και σε ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. 

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ 
ΓΙΑ Υ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ_ΒΗΜΑ Χ 
     ΓΡΑΨΕ Υ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Μονάδες 10 

Θέμα 3ο 
Ένας συλλέκτης γραμματοσήμων επισκέπτεται στο διαδίκτυο το αγαπημένο του ηλεκτρονικό 
κατάστημα φιλοτελισμού προκειμένου να αγοράσει γραμματόσημα. Προτίθεται να ξοδέψει μέχρι 1500 
ευρώ. Να αναπτύξετε πρόγραμμα που:  
α. Για κάθε γραμματόσημο, να διαβάζει την τιμή και την προέλευσή του (ελληνικό/ξένο) και να 
επιτρέπει την αγορά του, εφόσον η τιμή του δεν υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο χρημάτων. 
∆ιαφορετικά να τερματίζει τυπώνοντας το μήνυμα «ΤΕΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ».  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τα δεδομένα εισόδου. (Μονάδες 10)  
β. Να τυπώνει:  
1. Το συνολικό ποσό που ξόδεψε ο συλλέκτης. (Μονάδες 2)  
2. Το πλήθος των ελληνικών και το πλήθος των ξένων γραμματοσήμων που αγόρασε. (Μονάδες 4)  
3. Το ποσό που περίσσεψε, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά το μήνυμα «ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ». 
(Μονάδες 4) 

Μονάδες 20 

 

Θέμα 4ο 

Ένα ξενοδοχείο Seagull Grand Resort & SPA αποτελείται από 35 δωμάτια, εκ των οποίων τα δωμάτια με 
αριθμούς 1-10 είναι τρίκλινα, τα δωμάτια 11-20 δίκλινα και τα δωμάτια 21-35 είναι μονόκλινα. Η 
ημερήσια χρέωση για κάθε δωμάτιο προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα: 

Τύπος Δωματίου Ημερήσια Χρέωση 
Μονόκλινο 40€ 
Δίκλινο 60€ 
Τρίκλινο 75€ 
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα πρωινού με χρέωση 8€ ανά ημέρα για κάθε άτομο. (Θεωρήστε ότι 
σε κάθε δωμάτιο μένουν τόσοι όσες και οι κλίνες του. Δηλαδή, αν είναι τρίκλινο η χρέωση πρωινού ανά 
ημέρα είναι 3 Χ 8 = 24€) 

Να αναπτύξετε πρόγραμμα με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών 
2. Να αρχικοποιεί τον πίνακα ΔΩΜ[35], εισάγοντας σε κάθε θέση του την τιμή 0, η οποία σημαίνει 

ότι το δωμάτιο είναι ελεύθερο. 



3. Για κάθε πελάτη που επιθυμεί να κάνει κράτηση 
a. Δέχεται τον τύπο δωματίου, ελέγχοντας την ορθή εισαγωγή με αποδεκτές τιμές «Μ» 

για μονόκλινο, «Δ» για δίκλινο και «Τ» για τρίκλινο. Ανάλογα με τον τύπο δωματίου 
που θα δοθεί, αναζητά το πρώτο διαθέσιμο δωμάτιο αυτού του τύπου και εμφανίζει 
τον αριθμό του δωματίου.  

b. Δέχεται το πλήθος των ημερών που επιθυμεί ο πελάτης. 
c. Εμφανίζει στην οθόνη την ερώτηση «Θέλετε πρωινό; ΝΑΙ/ΟΧΙ» και διαβάζει την επιλογή 

του πελάτη ελέγχοντας ώστε να δώσει τις τιμές «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». 
d. Αποθηκεύει τη συνολική χρέωση του πελάτη στην αντίστοιχη θέση του πίνακα ΔΩΜ. 

4. Αν δεν υπάρχει ελεύθερο δωμάτιο του τύπου που επέλεξε ο πελάτης, η διαδικασία 
τερματίζεται και το πρόγραμμα εμφανίζει  

a. Τα συνολικά κέρδη του ξενοδοχείου. 
b. Το συνολικό αριθμό δωματίων που κρατήθηκαν. 
c. Τον αριθμό του δωματίου που πλήρωσε τα περισσότερα χρήματα. 

Μονάδες 20 
 
 

Μεγάλη και Σίγουρη Επιτυχία!!! 
Ν.Π. 


	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

