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Μίλτος Στάµος

10. Υποπρογράµµατα
10.1 Τµηµατικός προγραµµατισµός.
ΗΜ11-Α5-α
Τι ονοµάζεται τµηµατικός προγραµµατισµός;

10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραµµάτων.
ΕΠ03-Θ1Ε
Να αναπτύξετε τρία χαρακτηριστικά των υποπρογραµµάτων.
ΕΠ05-Θ1ΣΤ
Αναφέρατε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράµµατα.
ΕΠ09-Θ1Δ1
α. Να αναφέρετε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράµµατα.
β. Να περιγράψετε µια από αυτές τις ιδιότητες.
ΗΜ11-Α5-β
Τι ονοµάζεται υποπρόγραµµα;

10.3 Πλεονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµµατισµού.
ΗΜ04-Θ1ΣΤ
1. Να αναφέρετε τέσσερα πλεονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµµατισµού.
2. Να αναπτύξετε δύο από τα παραπάνω πλεονεκτήµατα του τµηµατικού
προγραµµατισµού.

10.4 Παράµετροι.
ΗΜ11-Α5-γ
Τι ονοµάζεται παράµετρος ενός προγράµµατος;

10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις.
ΗΜ05-Θ1Β3
Ένα υποπρόγραµµα µπορεί να καλείται από ένα άλλο υποπρόγραµµα ή από το
κύριο πρόγραµµα.
ΕΠ08-Θ1A5
Σε µία συνάρτηση δεν επιτρέπεται η χρήση της εντολής ΔΙΑΒΑΣΕ.
ΗΜ03-Θ1Δ
Τι είναι συνάρτηση (σε προγραµµατιστικό περιβάλλον);
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ΗΜ03-Θ1Ε
Τι είναι διαδικασία (σε προγραµµατιστικό περιβάλλον);
ΗΜ07-Θ1Β2
Για ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί συνάρτηση:
α. εισαγωγή ενός δεδοµένου
β. υπολογισµός του µικρότερου από πέντε ακεραίους
γ. υπολογισµός των δύο µικρότερων από πέντε ακεραίους
δ. έλεγχος αν δύο αριθµοί είναι ίσοι
ε. ταξινόµηση πέντε αριθµών
στ. έλεγχος αν ένας χαρακτήρας είναι φωνήεν ή σύµφωνο.

10.5.1 Ορισµός και κλήση συναρτήσεων.
ΕΠ05-Θ1Α1
Μια συνάρτηση υπολογίζει και επιστρέφει παραπάνω από µία τιµές µε το όνοµά
της.
Σ
ΗΜ07-Θ1Α2
Ο τρόπος κλήσης των διαδικασιών και των συναρτήσεων είναι ίδιος, ενώ ο τρόπος
σύνταξής τους είναι διαφορετικός.
Σ
ΕΠ09-Θ1Α2
Μία συνάρτηση είναι δυνατό να επιστρέφει µόνον ακέραιες ή πραγµατικές τιµές.
Σ
ΗΜ05-Θ2
Δίνεται το παρακάτω τµήµα προγράµµατος και µια συνάρτηση:
Διάβασε Κ
L←2
A←1
Όσο Α < 8 επανάλαβε
Αν Κ MOD L = 0 τότε
Χ ← Fun(A, L)
αλλιώς
Χ←Α+L
Τέλος_αν
Εµφάνισε
L,A,X
A←A+2
L←L+1
Tέλος_επανάληψης
……………
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Συνάρτηση Fun(Β, Δ) : Ακέραια
Μεταβλητές
Ακέραιες: Β, Δ
Αρχή
Fun ← (B + Δ) DIV 2
Tέλος_συνάρτησης.
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές των µεταβλητών L, A, X, όπως αυτές
εκτυπώνονται σε κάθε επανάληψη, όταν για είσοδο δώσουµε την τιµή 10.
ΗΜ11-Β2
Δίνεται τo παρακάτω πρόγραµµα και ένα υποπρόγραµµα:
Πρόγραµµα ΘέµαΒ
Μεταβλητές
Ακέραιες: z,w
Αρχή
z←1
w←3
Όσο z<=35 επανάλαβε
Κάλεσε Διαδ(z,w)
Γράψε z
Τέλος_επανάληψης
Tέλος_Προγράµµατος
Διαδικασία Διαδ(w,z)
Μεταβλητές
Ακέραιες: z,w
Αρχή
w ← w+z
z ←z+2
Γράψε z
Τέλος_Διαδικασίας
Να γράψετε στο τετράδιο σας τις τιµές που θα εµφανιστούν κατά την εκτέλεση του
προγράµµατος µε τη σειρά που θα εµφανιστούν.
ΕΠ05-Θ2
Δίνεται το παρακάτω πρόγραµµα το οποίο διαβάζει τις θερµοκρασίες διαφόρων ηµερών
του µήνα, έστω 30, και υπολογίζει τη µέση θερµοκρασία του µήνα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερµοκρασίες
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερµοκρασία [30], Μέση, Σύνολο
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i
ΑΡΧΗ
Σύνολο ← 0
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30
ΓΡΑΨΕ “Δώσε τη θερµοκρασία”
ΔΙΑΒΑΣΕ Θερµοκρασία [i]
Σύνολο ← Σύνολο + Θερµοκρασία [i]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Μέση ← Σύνολο/30
ΓΡΑΨΕ “Μέση Θερµοκρασία:”, Μέση
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
α) Να γραφεί αντίστοιχο πρόγραµµα (που να κάνει τους ίδιους υπολογισµούς) χωρίς τη
χρήση πίνακα.
β) Έστω ότι οι τιµές των θερµοκρασιών έχουν δοθεί στην κλίµακα Κελσίου. Να
τροποποιηθεί το πρόγραµµα που δόθηκε έτσι, ώστε κάνοντας χρήση συνάρτησης να
µετατρέπονται οι θερµοκρασίες από την κλίµακα Κελσίου σε κλίµακα Φαρενάιτ.
Ο τύπος µετατροπής από Κελσίου σε Φαρενάιτ είναι:
9 * Κελσίου
Φαρενάιτ = 32+
5
ΗΜ06-Θ3
Σε ένα διαγωνισµό του ΑΣΕΠ εξετάζονται 1500 υποψήφιοι. Ως εξεταστικό κέντρο
χρησιµοποιείται ένα κτίριο µε αίθουσες διαφορετικής χωρητικότητας.
Ο αριθµός των επιτηρητών που απαιτούνται ανά αίθουσα καθορίζεται αποκλειστικά µε
βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας ως εξής:
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ
Μέχρι και 15 θέσεις
1
Από 16 µέχρι και 23
θέσεις
Πάνω από 23 θέσεις

2
3

Να γίνει πρόγραµµα σε γλώσσα προγραµµατισµού «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο:
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α. για κάθε αίθουσα θα διαβάζει τη χωρητικότητά της, θα υπολογίζει και θα εµφανίζει
τον αριθµό των επιτηρητών που χρειάζονται. Ο υπολογισµός του αριθµού των
επιτηρητών να γίνεται από συνάρτηση που θα κατασκευάσετε για το σκοπό αυτό.
β. θα σταµατάει όταν εξασφαλισθεί ο απαιτούµενος συνολικός αριθµός θέσεων.
Σηµείωση: Να θεωρήσετε ότι η συνολική χωρητικότητα των αιθουσών του κτιρίου
επαρκεί για τον αριθµό των υποψηφίων.
ΗΜ07-Θ2
Δίνεται παρακάτω ένα πρόγραµµα µε ένα υποπρόγραµµα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υπολογισµοί
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α, β, γ
ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ α, β
γ ← α + Πράξη (α, β)
ΓΡΑΨΕ γ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Πράξη (χ, ψ): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: χ, ψ
ΑΡΧΗ
ΑΝ χ >= ψ ΤΟΤΕ
Πράξη ← χ – ψ
ΑΛΛΙΩΣ
Πράξη ← χ + ψ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
α. Να ξαναγράψετε το πρόγραµµα ώστε να επιτελεί την ίδια λειτουργία χρησιµοποιώντας
διαδικασία αντί της συνάρτησης, την οποία διαδικασία και να κατασκευάσετε.
β. Να ξαναγράψετε το πρόγραµµα που δόθηκε αρχικά, ώστε να επιτελεί την ίδια
λειτουργία χωρίς τη χρήση υποπρογράµµατος.
γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές που θα εµφανιστούν κατά την εκτέλεση του
αρχικού προγράµµατος που δόθηκε, αν ως τιµές εισόδου δοθούν οι αριθµοί:
i. α = 10 β = 5
ii. α = 5 β = 5
iii. α = 3 β = 5
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ΕΠ06-Θ3
Σε ένα πάρκινγκ η χρέωση γίνεται κλιµακωτά, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ
Μέχρι και 3 ώρες

2€

Πάνω από 3 έως και 5 ώρες

1,5 €

Πάνω από 5 ώρες

1,3 €

Ι. Να κατασκευάσετε πρόγραµµα το οποίο:
α) περιλαµβάνει τµήµα δηλώσεων.
β) για κάθε αυτοκίνητο που στάθµευσε στο πάρκινγκ:
i. διαβάζει τον αριθµό κυκλοφορίας µέχρι να δοθεί το 0. Να θεωρήσετε ότι ο
αριθµός κυκλοφορίας µπορεί να περιέχει τόσο γράµµατα όσο και αριθµούς.
ii. διαβάζει τη διάρκεια στάθµευσης σε ώρες και τη δέχεται µόνο εφ’ όσον είναι
µεγαλύτερη από το 0.
iii. καλεί υποπρόγραµµα για τον υπολογισµό του ποσού που πρέπει να πληρώσει ο
κάτοχός του.
iv. εµφανίζει τον αριθµό κυκλοφορίας και το ποσό που αναλογεί.
γ) εµφανίζει το πλήθος των αυτοκινήτων που έµειναν στο πάρκινγκ µέχρι και δύο ώρες.
ΙΙ. Να κατασκευάσετε το υποπρόγραµµα που καλείται στο ερώτηµα β) iii.
ΕΠ07-Θ4
Μια σύγχρονη πτηνοτροφική µονάδα παρακολουθεί την ηµερήσια παραγωγή αυγών και
καταγράφει τα στοιχεία σε ηλεκτρονικό αρχείο. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος θα
διαχειρίζεται τα στοιχεία της µονάδας στη διάρκεια ενός έτους. Για το σκοπό αυτό:
Α. Να κατασκευάσετε κύριο πρόγραµµα το οποίο:
1. να ζητάει το έτος παρακολούθησης, ελέγχοντας ότι πρόκειται για έτος του 21ου αιώνα
(από 2000 µέχρι και 2099). Ο αλγόριθµος να δηµιουργεί πίνακα µε τον αριθµό των
ηµερών για καθέναν από τους δώδεκα µήνες του έτους που δόθηκε. Ο αριθµός των
ηµερών του µήνα θα υπολογίζεται από υποπρόγραµµα το οποίο θα κατασκευάσετε για το
σκοπό αυτό. Η λειτουργία του υποπρογράµµατος περιγράφεται στο ερώτηµα Β.
2. να ζητάει την ηµερήσια παραγωγή (αριθµό αυγών) για κάθε µέρα του έτους και να
καταχωρίζει τις τιµές σε πίνακα δύο διαστάσεων, µε µια γραµµή για κάθε µήνα.
3. να εµφανίζει τον τρίτο κατά σειρά από τους µήνες του έτους που έχουν ο καθένας
µέσο όρο ηµερήσιας παραγωγής µέχρι και δέκα ποσοστιαίες µονάδες πάνω ή κάτω από
τον ετήσιο µέσο όρο. Αν δεν βρει τέτοιο µήνα, να εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα.
Β. Να κατασκευάσετε υποπρόγραµµα το οποίο να δέχεται ως παραµέτρους κάποιο έτος
και τον αριθµό κάποιου µήνα (1 έως 12), και να επιστρέφει τον αριθµό των ηµερών του
συγκεκριµένου µήνα. Όταν το έτος είναι δίσεκτο, ο Φεβρουάριος έχει 29 ηµέρες,
διαφορετικά έχει 28. Δίσεκτα είναι τα έτη που διαιρούνται µε το 4 αλλά όχι µε το 100,
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καθώς και εκείνα που διαιρούνται µε το 400. Για τους υπόλοιπους µήνες, πλην του
Φεβρουαρίου,
ισχύει το εξής: µέχρι και τον Ιούλιο (7ος µήνας) οι µονοί µήνες έχουν 31 ηµέρες και οι
ζυγοί 30. Για τους µήνες µετά τον Ιούλιο, ισχύει το αντίστροφο.
ΗΜ08-Θ3
Μία εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων έχει νοικιάσει 30 αυτοκίνητα τα οποία
κατηγοριοποιούνται σε οικολογικά και συµβατικά. Η πολιτική χρέωσης για την ενοικίαση
ανά κατηγορία και ανά ηµέρα δίνεται στον παρακάτω πίνακα.
ΗΜΕΡΕΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ
1-7

30€ ανά ηµέρα

40€ ανά ηµέρα

8-16

20€ ανά ηµέρα

30€ ανά ηµέρα

από 17 και άνω

10€ ανά ηµέρα

20€ ανά ηµέρα

1. Να αναπτύξετε πρόγραµµα το οποίο:
α. Περιλαµβάνει τµήµα δηλώσεων µεταβλητών.
β. Για κάθε αυτοκίνητο το οποίο έχει ενοικιαστεί:
i. Διαβάζει την κατηγορία του («ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ» ή «ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ») και τις
ηµέρες ενοικίασης.
ii. Καλεί υποπρόγραµµα µε είσοδο την κατηγορία του αυτοκινήτου και τις ηµέρες
ενοικίασης και υπολογίζει µε βάση τον παραπάνω πίνακα τη χρέωση.
iii. Εµφανίζει το µήνυµα “χρέωση” και τη χρέωση που υπολογίσατε.
γ. Υπολογίζει και εµφανίζει το πλήθος των οικολογικών και των συµβατικών
αυτοκινήτων.
2. Να κατασκευάσετε το κατάλληλο υποπρόγραµµα του ερωτήµατος 1.β.ii .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1)Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τα δεδοµένα εισόδου και
2) Ο υπολογισµός της χρέωσης δεν πρέπει να γίνει κλιµακωτά.
ΗΜ09-Θ4
Ξενοδοχειακή επιχείρηση διαθέτει 25 δωµάτια. Τα δωµάτια αριθµούνται από το 1 µέχρι
το 25. Ο συνολικός αριθµός των υπαλλήλων που απασχολούνται ηµερησίως στο
ξενοδοχείο εξαρτάται από τα κατειληµµένα δωµάτια και δίνεται από τον παρακάτω
πίνακα
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Αριθµός κατειληµµένων
Συνολικός αριθµός
δωµατίων
υπαλλήλων
από 0 µέχρι 4
3
από 5 µέχρι 8
4
από 9 µέχρι 12
5
πάνω από 12
6
Η ηµερήσια χρέωση για κάθε δωµάτιο είναι 75€ και το ηµεροµίσθιο κάθε υπαλλήλου 45€.
Α. Να κατασκευάσετε κύριο πρόγραµµα το οποίο:
1. Να περιλαµβάνει τµήµα δηλώσεων.
2. Να διαβάζει σε πίνακα ΚΡΑΤ[25,7] την κατάσταση κάθε δωµατίου για κάθε
µέρα της εβδοµάδας, ελέγχοντας την ορθή καταχώριση. Το πρόγραµµα να δέχεται
µόνο τους χαρακτήρες «Κ» για κατειληµµένο, «Δ» για διαθέσιµο αντίστοιχα.
3. Να υπολογίζει το συνολικό κέρδος ή τη συνολική ζηµιά κατά τη διάρκεια της
εβδοµάδας και να εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα. Για το σκοπό αυτό να καλεί το
υποπρόγραµµα ΚΕΡΔΟΣ, που περιγράφεται στο ερώτηµα B.
B. Να αναπτύξετε το υποπρόγραµµα ΚΕΡΔΟΣ, το οποίο να
δέχεται τον πίνακα των κρατήσεων και έναν αριθµό ηµέρας (από 1 έως 7). Το
υποπρόγραµµα να υπολογίζει και να επιστρέφει το κέρδος της συγκεκριµένης ηµέρας.
Το κέρδος κάθε ηµέρας προκύπτει από τα ηµερήσια έσοδα ενοικιάσεων, αν αφαιρεθούν
τα ηµεροµίσθια των υπαλλήλων της συγκεκριµένης ηµέρας. Αν τα έσοδα είναι µικρότερα
από τα ηµεροµίσθια, το κέρδος είναι αρνητικό (ζηµιά).

ΕΠ09-Θ4
Το παιχνίδι τρίλιζα παίζεται µε διαδοχικές κινήσεις δύο παικτών σε έναν πίνακα Τ[3,3].
Οι παίκτες συµπληρώνουν εναλλάξ µια θέση του πίνακα, τοποθετώντας ο µεν πρώτος το
σύµβολο-χαρακτήρα ‘Χ’, ο δε δεύτερος το σύµβολο–χαρακτήρα ‘Ο’.
Νικητής είναι ο παίκτης που θα συµπληρώσει πρώτος µια τριάδα όµοιων συµβόλων σε
κάποια γραµµή, στήλη ή διαγώνιο του πίνακα. Αν ο πίνακας συµπληρωθεί χωρίς νικητή,
το παιχνίδι θεωρείται ισόπαλο.
Α. Να γράψετε πρόγραµµα στη «ΓΛΩΣΣΑ», το οποίο:
1. Να τοποθετεί σε κάθε θέση του πίνακα Τ τον χαρακτήρα ‘-’.
2. Για κάθε κίνηση:
α. Να δέχεται τις συντεταγµένες µιας θέσης του πίνακα Τ και να τοποθετεί
στην αντίστοιχη θέση το σύµβολο του παίκτη. Να θεωρήσετε ότι οι τιµές
των συντεταγµένων είναι πάντοτε σωστές (1 έως 3) είναι όµως αποδεκτές,
µόνον αν η θέση που προσδιορίζουν δεν περιέχει ήδη ένα σύµβολο παίκτη.
β. Να ελέγχει εάν µε την κίνησή του ο παίκτης νίκησε. Για τον σκοπό αυτόν,
να καλεί τη συνάρτηση ΝΙΚΗΣΕ, που περιγράφεται στο ερώτηµα Β.
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3. Να τερµατίζει το παιχνίδι, εφόσον σηµειωθεί ισοπαλία ή νικήσει ένας από τους
δύο παίκτες.
4. Να εµφανίζει µε κατάλληλο µήνυµα (πρώτος παίκτης/ δεύτερος
παίκτης/ισοπαλία) το αποτέλεσµα του παιχνιδιού.
Β. Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση ΝΙΚΗΣΕ, η οποία θα δέχεται τον πίνακα Τ και τις
συντεταγµένες (Γ, Σ) µιας θέσης του πίνακα και θα επιστρέφει την τιµή ΑΛΗΘΗΣ, αν
υπάρχει τρεις φορές το ίδιο σύµβολο, σε τουλάχιστον µια από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
1. Στη γραµµή Γ.
2. Στη στήλη Σ.
3. Στην κύρια διαγώνιο (δηλαδή Γ=Σ).
4. Στη δευτερεύουσα διαγώνιο (δηλαδή Γ+Σ=4).
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η συνάρτηση να επιστρέφει την τιµή ΨΕΥΔΗΣ.

10.5.2 Ορισµός και κλήση διαδικασιών.
ΗΜ08-Θ1Α2
Στη διαδικασία η λίστα παραµέτρων είναι υποχρεωτική.

Σ

ΗΜ06-Θ1Γ
Δίνεται το παρακάτω πρόγραµµα και υποπρογράµµατα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ
ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ
ΚΑΛΕΣΕ Διαδ1(Α, Β, Γ)
ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαδ1(Β, Α, Γ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ
ΑΡΧΗ
Α←Α + 2
Β←Β - 3
Γ←Α + Β
ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Θέµατα Πανελληνίων ανά κεφάλαιο
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Τι θα εµφανιστεί κατά την εκτέλεση του προγράµµατος, αν ως τιµές εισόδου δοθούν οι
αριθµοί 5, 7, 10;

ΗΜ05-Θ3
Εκατό (100) υποψήφιοι του ΑΣΕΠ διαγωνίζονται σε τρία µαθήµατα για την κάλυψη
θέσεων του Δηµοσίου. Να γραφεί κύριο πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ που να κάνει τα
παρακάτω:
α) Διαβάζει τα ονόµατα των 100 υποψηφίων του ΑΣΕΠ και τη βαθµολογία καθενός
υποψηφίου σε τρία διαφορετικά µαθήµατα.
(Θεωρήστε ότι η βαθµολογία κάθε µαθήµατος είναι από 1 έως 20).
β) Βρίσκει και τυπώνει τον ελάχιστο και τον µέγιστο βαθµό καθενός υποψηφίου στα τρία
µαθήµατα που εξετάστηκε.
γ) Να γραφεί υποπρόγραµµα, το οποίο να καλείται από το κύριο πρόγραµµα, για τον
υπολογισµό και την εκτύπωση του µέσου όρου κάθε υποψηφίου στα τρία µαθήµατα που
διαγωνίστηκε.

ΕΠ06-Θ2
Δίνεται το παρακάτω πρόγραµµα και υποπρογράµµατα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κλήση_Υποπρογραµµάτων
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β, χ
ΑΡΧΗ
α ←1
β←2
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝ α<= 4 ΤΟΤΕ
ΚΑΛΕΣΕ Διαδ1(α, β, χ)
ΑΛΛΙΩΣ
χ ← Συν1(α, β)
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΓΡΑΨΕ α, β, χ
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ χ>11
ΓΡΑΨΕ χ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαδ1 (λ, κ, µ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: κ, λ, µ
ΑΡΧΗ
Θέµατα Πανελληνίων ανά κεφάλαιο
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κ←κ+1
λ←λ+3
µ←κ+λ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Συν1(ε, ζ): ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ε, ζ
ΑΡΧΗ
ζ←ζ+2
ε←ε*2
Συν1←ε+ζ
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές που θα εµφανιστούν κατά την εκτέλεση του
προγράµµατος.

ΕΠ08-Θ4
Στο άθληµα των 110 µέτρων µετ’ εµποδίων, στους δύο ηµιτελικούς αγώνες συµµετέχουν
δέκα έξι (16) αθλητές (8 σε κάθε ηµιτελικό). Σύµφωνα µε τον κανονισµό στον τελικό
προκρίνεται ο πρώτος αθλητής κάθε ηµιτελικού. Η οκτάδα του τελικού συµπληρώνεται µε
τους αθλητές που έχουν τους έξι (6) καλύτερους χρόνους απ’ όλους τους υπόλοιπους
συµµετέχοντες. Να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν αθλητές µε ίδιους χρόνους.
1. Να γράψετε πρόγραµµα στη «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο
α. περιλαµβάνει το τµήµα δηλώσεων.
β. καλεί τη διαδικασία ΕΙΣΟΔΟΣ για κάθε ηµιτελικό ξεχωριστά. Η διαδικασία
διαβάζει το όνοµα του αθλητή και τoν χρόνο του (µε ακρίβεια δεκάτου του
δευτερολέπτου).
γ. καλεί τη διαδικασία ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ για κάθε ηµιτελικό ξεχωριστά. Η
διαδικασία ταξινοµεί τους αθλητές ως προς τον χρόνο τους µε αύξουσα σειρά.
δ. δηµιουργεί τον πίνακα ΟΝ µε τα ονόµατα και τον πίνακα ΧΡ µε τους
αντίστοιχους χρόνους των αθλητών που προκρίθηκαν στον τελικό.
ε. εµφανίζει τα ονόµατα και τους χρόνους των αθλητών που θα λάβουν µέρος στον
τελικό.
2. Να γράψετε
α. τη διαδικασία ΕΙΣΟΔΟΣ.
β. τη διαδικασία ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ.

Θέµατα Πανελληνίων ανά κεφάλαιο

11

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Μίλτος Στάµος

ΕΠ10-Θ3
Ένα σύστηµα υπολογιστή χρησιµοποιεί για τον έλεγχο πρόσβασης των χρηστών του έναν
πίνακα 1000 γραµµών και 3 στηλών µε τα στοιχεία τους. Σε κάθε γραµµή του
αποθηκεύει, στην πρώτη στήλη το όνοµα πρόσβασης του χρήστη, στη δεύτερη στήλη το
συνθηµατικό του και στην τρίτη έναν από τους χαρακτήρες «Σ» ή «Α». (Ο χαρακτήρας
«Σ» δηλώνει ότι το συνθηµατικό συνεχίζει να ισχύει, ενώ ο χαρακτήρας «Α» δηλώνει ότι
το συνθηµατικό πρέπει να αλλάξει). Θεωρήστε ότι υπάρχει ένα κύριο πρόγραµµα που
υλοποιεί τα παραπάνω και καλεί τη διαδικασία ΕΛΕΓΧΟΣ η οποία ελέγχει την πρόσβαση
του χρήστη στο σύστηµα. Να γράψετε τη διαδικασία ΕΛΕΓΧΟΣ η οποία να περιλαµβάνει:
Γ1. Τµήµα δηλώσεων.
Κύριο τµήµα το οποίο:
Γ2. Διαβάζει το όνοµα και το συνθηµατικό του χρήστη. Ελέγχει αν το όνοµα πρόσβασης
και το συνθηµατικό είναι έγκυρα, δηλαδή υπάρχουν στον πίνακα χρηστών και
αναφέρονται στον ίδιο χρήστη. Αν υπάρχουν, εµφανίζει το µήνυµα «ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ»,
διαφορετικά εµφανίζει το µήνυµα «ΛΑΘΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟ» και ζητά εκ νέου την εισαγωγή των δύο αυτών στοιχείων (ονόµατος
πρόσβασης και συνθηµατικού) µέχρι να δοθούν έγκυρα στοιχεία.
Γ3. Μετά την εµφάνιση του µηνύµατος «ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ» ελέγχει αν το συνθηµατικό
χρειάζεται αλλαγή. Αν χρειάζεται, ζητά από τον χρήστη την εισαγωγή νέου συνθηµατικού
δύο φορές (η δεύτερη ως επιβεβαίωση) µέχρις ότου το συνθηµατικό και η επιβεβαίωσή
του ταυτιστούν. Όταν ταυτιστούν, η διαδικασία αντικαθιστά το παλιό συνθηµατικό µε το
νέο και τον αντίστοιχο χαρακτήρα «Α» της τρίτης στήλης µε το «Σ».
ΕΠ11-Θ4
Ένας όµιλος αποτελείται από 20 εταιρίες. Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο:
Δ.1. να περιλαµβάνει τµήµα δηλώσεων.
Δ.2. να διαβάζει τα ονόµατα των εταιριών του οµίλου και τα κέρδη τους για κάθε ένα
από τα έτη 2001 έως και 2005. (Θεωρήστε ότι τα κέρδη είναι θετικοί αριθµοί.)
Δ.3. για κάθε εταιρία του οµίλου να καλεί συνάρτηση για τον υπολογισµό του συνολικού
κέρδους της εταιρίας στην πενταετία. Στη συνέχεια να υπολογίζει και να εµφανίζει το
µέσο ετήσιο κέρδος του οµίλου.
Δ.4. για κάθε εταιρία να βρίσκει την τριετία µε το µεγαλύτερο συνολικό κέρδος και να
εµφανίζει το όνοµα της εταιρίας και το πρώτο έτος της συγκεκριµένης τριετίας.
(Θεωρήστε ότι η τριετία αυτή είναι µοναδική.)
Δ.5. Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση που θα χρησιµοποιήσετε στο ερώτηµα Δ3.
ΗΜ12-Θ4
Μια εταιρεία ασχολείται µε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστηµάτων, µε τα οποία οι
πελάτες της έχουν τη δυνατότητα αφενός να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για να
καλύπτουν τις ανάγκες της οικίας τους, αφετέρου να πωλούν την πλεονάζουσα ενέργεια
προς 0,55€/kWh, εξασφαλίζοντας επιπλέον έσοδα. Η εταιρεία αποφάσισε να ερευνήσει
Θέµατα Πανελληνίων ανά κεφάλαιο
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τις εγκαταστάσεις που πραγµατοποίησε την προηγούµενη χρονιά σε δέκα (10) πελάτες
που βρίσκονται ο καθένας σε διαφορετική πόλη της Ελλάδας.
Να αναπτύξετε πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:
Δ1. α. Να περιλαµβάνει κατάλληλο τµήµα δηλώσεων.
β. Να διαβάζει για κάθε πελάτη το όνοµά του και το όνοµα της πόλης στην οποία
διαµένει και να τα αποθηκεύει στον δισδιάστατο πίνακα ΟΝ[10,2].
γ. Να διαβάζει το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh που παρήγαγαν τα
φωτοβολταϊκά συστήµατα κάθε πελάτη, καθώς και το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που
κατανάλωσε κάθε πελάτης για κάθε µήνα του έτους, και να τα αποθηκεύει στους πίνακες
Π[10,12] για την παραγωγή και Κ[10,12] για την κατανάλωση αντίστοιχα (δεν απαιτείται
έλεγχος εγκυρότητας των δεδοµένων).
Δ2. Να υπολογίζει την ετήσια παραγωγή και κατανάλωση ανά πελάτη καθώς και τα
ετήσια έσοδά του σε ευρώ (€). Θεωρήστε ότι για κάθε πελάτη η ετήσια
παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια είναι µεγαλύτερη ή ίση της ενέργειας που έχει
καταναλώσει.
Δ3. Να εµφανίζει το όνοµα της πόλης στην οποία σηµειώθηκε η µεγαλύτερη (διευκρίνιση:
ετήσια) παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Δ4. Να καλεί κατάλληλο υποπρόγραµµα µε τη βοήθεια του οποίου θα εµφανίζονται τα
ετήσια έσοδα κάθε πελάτη κατά φθίνουσα σειρά. Να κατασκευάσετε το υποπρόγραµµα
που χρειάζεται για το σκοπό αυτό.
Δ5. Να εµφανίζει τον αριθµό του µήνα µε τη µικρότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Θεωρήστε ότι υπάρχει µόνο ένας τέτοιος µήνας.

ΕΠ12-Θ4
Εταιρεία που ασχολείται µε µετρήσεις τηλεθέασης καταγράφει στοιχεία, ανά ηµέρα και για
χρονικό διάστηµα µίας εβδοµάδας, τα οποία αφορούν την τηλεθέαση των κεντρικών
δελτίων ειδήσεων που προβάλλονται από πέντε (5) τηλεοπτικούς σταθµούς. Για τη
διευκόλυνση της στατιστικής επεξεργασίας των δεδοµένων να αναπτύξετε πρόγραµµα το
οποίο:
Δ1. Να περιλαµβάνει τµήµα δηλώσεων.
Δ2. Για κάθε έναν από τους τηλεοπτικούς σταθµούς να δέχεται το όνοµά του και το
πλήθος των τηλεθεατών που παρακολούθησαν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων κάθε µέρα
της εβδοµάδας, από Δευτέρα έως και Κυριακή. Να µη γίνει έλεγχος εγκυρότητας.
Δ3. Να καλεί για κάθε έναν από τους τηλεοπτικούς σταθµούς κατάλληλο υποπρόγραµµα,
το οποίο να υπολογίζει και να επιστρέφει το µέσο πλήθος τηλεθεατών, που
παρακολούθησαν το κεντρικό δελτίο ειδήσεών του, τη συγκεκριµένη εβδοµάδα. Να
αναπτύξετε το κατάλληλο υποπρόγραµµα.
Δ4. Να εµφανίζει τα ονόµατα των σταθµών για τους οποίους ο µέσος όρος τηλεθέασης
του Σαββατοκύριακου (2 ηµέρες) ήταν τουλάχιστον 10% µεγαλύτερος από το µέσο όρο
τηλεθέασης στις καθηµερινές (Δευτέρα έως και Παρασκευή).
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Δ5. Να εµφανίζει τα ονόµατα των τηλεοπτικών σταθµών, οι οποίοι κάθε ηµέρα, από
Δευτέρα έως και Κυριακή, παρουσιάζουν συνεχώς, από ηµέρα σε ηµέρα, αύξηση
τηλεθέασης. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι σταθµοί, να εµφανίζει το µήνυµα: «Κανένας
σταθµός δεν είχε συνεχή αύξηση τηλεθέασης»._

10.5.3 Πραγµατικές και τυπικές παράµετροι.
ΗΜ06-Θ1Α4
Η λίστα των πραγµατικών παραµέτρων καθορίζει τις παραµέτρους στην κλήση του
υποπρογράµµατος.
ΕΠ07-Θ1A3
Όταν ένα υποπρόγραµµα καλείται από το κύριο πρόγραµµα, η διεύθυνση
επιστροφής αποθηκεύεται από το µεταφραστή σε µια ουρά.
ΗΜ08-Θ1Α5
Κατά την κλήση ενός υποπρογράµµατος η πραγµατική παράµετρος και η αντίστοιχη
τυπική της είναι δυνατόν να έχουν το ίδιο όνοµα.
ΗΜ09-Θ1Α4
Όταν ένα υποπρόγραµµα καλείται από διαφορετικά σηµεία του προγράµµατος, οι
πραγµατικές παράµετροι πρέπει να είναι οι ίδιες.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

ΕΠ07-Θ1Γ3
Ποια η διαφορά µεταξύ:
α. µεταβλητών και παραµέτρων;
β. τυπικών και πραγµατικών παραµέτρων;
ΗΜ06-Θ1Β
Να αναφέρετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι λίστες των παραµέτρων κατά
την κλήση ενός υποπρογράµµατος.
ΕΠ10-Α4
Να αναφέρετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι λίστες των παραµέτρων στη
χρήση υποπρογραµµάτων.
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