
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  AΠΡΙΛΙΟΥ 2022  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ :  ΠΕΝΤΕ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ :  ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ  

Θέμα Α 
Α1. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις:  
 1. Το πρόγραμμα συντάκτης εντοπίζει πάντα τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος  
 2. Η συνθήκη Χ = Α_Μ(Χ) είναι πάντα αλήθειες για οποιαδήποτε τιμή του Χ  
 3. Στην εντολή  «Για i από Α μέχρι Β με_βήμα Γ όταν Α>Β και Γ<0, η εντολή 

 εκτελείται μόνο μία φορά 
 4. Το εκτελέσιμο πρόγραμμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί όταν περιέχει συντακτικά 

 λάθη. 
 5. Όταν η στοίβα χρόνο εκτέλεσης δεν είναι κενή, τότε,  εκείνη τη στιγμή εκτελείται 

 υποπρόγραμμα. 
Μονάδες 10  

Α2.  α. Να αναφέρετε και να αναλύσετε τ ις διαφορές μεταξύ διερμηνευτή και 

 μεταγλωττιστή.  

 β. Τι ονομάζεται πολυμορφισμός στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό;  

Μονάδες 6  

Α3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα κα τά βήματα. Να γράψετε 

το ισοδύναμο τμήμα αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα.  

 

Βήμα 1: Θέσε Π=0  

Βήμα 2: Διάβασε τον αριθμό Χ  

Βήμα 3: Αν Χ>=0 τότε πήγαινε στο Βήμα 4 αλλιώς πήγαινε στο Βήμα 7  

Βήμα 4: Αν Χmod2=0 τότε Θέσε Π=Π+1  

Βήμα 5: Διάβασε τον αριθμό Χ  

Βήμα 6: Πήγαινε στο Βήμα 3  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Βήμα 7: Εμφάνισε Π  

Μονάδες  8 

Α4. Ο μαθητής Τάκης Τακόπουλος με αριθμό μητρώου 11111 φοιτά στην Β’ τάξη του 

Γυμνασίου Τενεούπολης. Το γυμνάσιο Τενεούπολης βρίσκεται στην οδό Ηλίανθου 45 στην 

πόλη Τενεούπολη, με ΤΚ 12345 και αριθμό τηλεφώ νου 2101234567. Ο Λάκης Λακάκης με 

αριθμό ταυτότητας ΑΚ987654, είναι καθηγητής του Γυμνασίου Τενεούπολης.  
α. Να προσδιορίσετε:  

1.  τα αντικείμενα που συμμετέχουν και το ρόλο που έχουν το παραπάνω σενάριο.  

2.  τις ιδιότητες κάθε αντικειμένου τρία τ ις συνεργασίες που αναπτύσσονται μεταξύ 

αντικειμένων.  

β. να σχεδιάζεται τη διαγραμματική αναπαράσταση των αντικειμένων  

Μονάδες 10  

Α5. Να αναπτύξετε διαδικασία σε ΓΛΩΣΣΑ, η οποία να διαβάζει τη σχετική υγρασία του 

αέρα ως μία πραγματική τιμή από 0 έως 1 με ακρίβεια δύο δε καδικών ψηφίων. Αν αυτή η 

τιμή είναι εκτός του παραπάνω διαστήματος, να εμφανίζει το μήνυμα “Μη έγκυρη τιμή”, 

διαφορετικά να εμφανίζει ένα από τα παρακάτω μηνύματα:  

Με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές να δημιουργήσετε κατάλληλα σενάρια για να 

πραγματοποιήσετε έλεγχο ακραίων τιμών.                                                        Μονάδες 6  

Θέμα Β  

Β1. Να γράψετε τους αριθμούς (1) έως (10) που αντιστοιχούν στα κενά του παρακάτω 

τμήματος προγράμματος και δίπλα σε κάθε αριθμό ό,τι πρέπει να συμπληρωθεί ώστε το 

τμήμα προγράμματος να υλοποιεί τον αλγόριθμο της δυαδικής αναζήτησης για τον 

εντοπισμό της θέσης του στοιχείου key στο ταξινομημένο  κατά φθίνουσα σειρά πίνακα 

Τ[50]. 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 

Μονάδες 10  

Β2. Να γράφουν σε ΓΛΩΣΣΑ κατάλληλες 

εντολές οι οποίες θα τοποθετούν τα στοιχεία 

ενός δισδιάστατο πίνακα Α [20,30] σε ένα 

μονοδιάστατο πίνακα Β κατά γραμμή. Δηλαδή, 

στην αρχή του πίνακα Β θα τοποθετηθούν τα 

στοιχεία της πρώτης γραμμής του Α, έπειτα τα 

στοιχεία της δεύτερης γραμμής του Α και 

τελευταία τα στοιχεία της Ν γραμμής του Α.  

Μονάδες 10  

 

Θέμα Γ  

Τα δεδομένα κατά τη μετάδοσή τους μέσω ενσύρματων ή ασύρματων δικτύων Η/Υ 

σχηματίζουν ένα “πακέτο δεδομένων” το οποίο καθορίζεται από έναν μοναδικό ακέραιο 

θετικό αριθμό που ονομάζεται “αναγνώριση” .  Στη συνέχεια, το “πακέτο δεδομ ένων” 

μεταβαίνει στο πρωτόκολλο διαδικτύου IP το οποίο ελέγχει το μέγεθός του, αν είναι,  το 

πολύ, ίσο με το μέγεθος του πακέτου που υποστηρίζει το δίκτυο και μεταδίδονται μέσω 

αυτού. Για παράδειγμα, ένα πακέτο δεδομένων 1400 bytes με αριθμό αναγνώρισης 100 

που πρέπει να μεταδοθεί από δίκτυο το οποίο υποστηρίζει πακέτα 600 bytes,  σπάει σε τρία 

κομμάτια μεγέθους 600 bytes το πρώτο, 600  bytes το δεύτερο και 200 bytes που 

“περίσσεψαν” το τελευταίο. Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποί ο: 

Γ1. Να διαβάζει το μέγεθος Ν σε bytes του πακέτου που υποστηρίζει ένα δίκτυο Η/Υ 

εξασφαλίζοντας να είναι πολλαπλάσιο του 8.  

Μονάδες 2  

Γ2.  α. Να διαβάζει τον αριθμό αναγνώρισης και το μέγεθος του κάθε “πακέτου 

δεδομένων” σε bytes,  που πρέπει να μεταδοθεί  από το παραπάνω δίκτυο, εξασφαλίζοντας 

ότι είναι πολλαπλάσιο του 8.  

 β. Να εξετάζει αν το κάθε πακέτο δεδομένων μπορεί να μεταδοθεί κατευθείαν από το 

δίκτυο χωρίς να σπάσει,  οπότε εμφανίζει το μήνυμα “Κατευθείαν Μετάδοση χωρίς 

τεμαχισμό”, ή αν πρέπει να τεμαχιστεί σε κομμάτια, να βρίσκει και να εμφανίζει τον 

αριθμό των κομματιών και το μέγεθος του κάθε κομματιού.  

Μονάδες 6 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ3. η επαναληπτική διαδικασία τερματίζει  όταν δύο συνεχόμενα πακέτα δεδομένων 

μεταδίδονται χωρίς να τεμαχιστούν.  

Μονάδες 2  

Γ4. Να εμφανίζει:  

 α. τον αριθμό αναγνώρισης του πακέτου με τον μικρότερο πλήθος κομματιών που 

τεμαχίστηκε.  

Μονάδες 2  

 β. τον μέσο αριθμό κομματιών ανά πακέτο δεδομένων, όπως αυτά προέκυψαν κατά 

τον τεμαχισμό.  

Μονάδες 2  

 γ. τον αριθμό αναγνώρισης του κάθε πακέτου πο υ μεταδόθηκε χωρίς τεμαχισμό 

καθώς και το πλήθος αυτών.  

Μονάδες 3  

 δ. τον συνολικό αριθμό των κομματιών των πακέτων με το μεγαλύτερο πλήθος 

κομματιών.  

Μονάδες 3  

 

Θέμα Δ  

Το αυτόματο σύστημα εξόρυξης θερμού αέρα περιλαμβάνει 25 αντλιοστάσια νέου τύπου 

και 15  αντλιοστάσια παλαιού τύπου. Το κάθε αντλιοστάσιο είναι εφοδιασμένο με 20 

αντλίες το καθένα αριθμημένες από το 1 έως το 20 όπου, οι αντλίες με μονούς αριθμούς 

αποτελούν τις βασικές αντλίες ενώ οι υπόλοιπες τις εφεδρικές.  Οι εφεδρικές τ ίθενται σε 

λειτουργία  σε περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση συντήρησης των βασικών αντλιών.  

Ανάλογα με την λειτουργικότητα των εφεδρικών αντλιών τα αντλιοστάσια 

χαρακτηρίζονται με ένα χρώμα ως εξής: με κόκκινο χρώμα αν λειτουργούν περισσότερες 

εφεδρικές σε σχέση με τις βασικές,  μ ε πορτοκαλί αν λειτουργεί ο  ίδιος αριθμός βασικών 

και εφεδρικών αντλιών και με πράσινο αν λειτουργούν περισσότερες βασικές αντλίες.  Να 

αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο:  

Δ1. Για κάθε ένα αντλιοστάσιο θα διαβάζει την κατάσταση λειτουργίας της κάθε μίας 

αντλίας (Αληθής ή Ψευδής) και να τις αποθηκεύει σε πίνακα ΚΑΤ[40,20] 

πραγματοποιώντας έλεγχο ότι η κατάσταση λειτουργίας θα λαμβάνει μία από τις λογικές 

τιμές Αληθής ή Ψευδείς.  Η λογική τιμή Αληθής σηματοδοτεί τη λειτουργία της αντλίας 

και η λογική τιμή Ψευδής σηματοδοτεί τη μη λειτουργία της.  Οι πρώτες 25 γραμμές του 

πίνακα αναφέρονται στα αντλιοστάσια νέου τύπου και υπόλοιπες στα αντλιοστάσια 

παλαιού τύπου.  



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Μονάδες 5  

Δ2. Να εμφανίζει το χρωματικό χαρακτηρισμό κάθε αντλιοστασίου.  

Μονάδες 5  

Δ3. Να εμφανίζει το πλήθος των αντλιοστασίων παλαιού τύπου με κόκκινο χαρακτηρισμό.  

Μονάδες 4  

Δ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό των αντλιοστασίων νέου τύπου όπου 

λειτουργούν όλες οι βασικές αντλίες.  Αν το ποσοστό είναι μηδενικό να εμφανίζει τον 

αριθμό της κάθε εφεδρικής αντλίας που λειτουργεί από κάθε αντλιοστάσιο νέου τύπου.  

Μονάδες 6  

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  

 


