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Τελική εξέηαζη  
 

Απαντήστε σε 4 από τα 5 θέματα 

 

Θέμα 1
ο 

(25%) 

Μεηαηξέςηε ηνλ παξαθάησ ςεπδνθώδηθα ζε γιώζζα C, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο εληνιέο α) while,  

β) for γ) do … while 

δ) Σε πόζα επαλαιεπηηθά βήκαηα ζα νινθιεξσζεί ε εθηέιεζε ηνπ θώδηθα; ε) Τη εκθαλίδεη ζηελ 

νζόλε; 
Θέσε Χ=10 και μετπητήρ=0 

Όσο ο μετπητήρ είναι μικπότεπορ τος Χ κάνε 

  Αύξησε τον μετπητή κατά 3 

  Αύξησε το Χ κατά 2 

  Τύπωσε το Χ 

 Τέλορ 

 

 

Θέμα 2
ο 

(25%) 

Γξάςηε ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C ηε ζπλάξηεζε: 

void transfer(int from[],int N) 

ε νπνία δέρεηαη σο είζνδν έλαλ πίλαθα αθεξαίσλ αξηζκώλ from, N ζέζεσλ, θαη κεηαθέξεη ηα 

πεξηερόκελά ηνπ ζε έλαλ δηζδηάζηαην πίλαθα result, 2 γξακκώλ θαη N ζηειώλ, κε ηξόπν ώζηε νη 

άξηηνη αξηζκνί ηνπ πίλαθα from λα θαηαρσξνύληαη ζε ζπλερόκελεο ζέζεηο ζηελ αξρή ηεο 1εο 

γξακκήο ηνπ πίλαθα result θαη νη πεξηηηνί αξηζκνί ηνπ πίλαθα from λα θαηαρσξνύληαη ζε 

ζπλερόκελεο ζέζεηο ζηελ αξρή ηεο 2εο γξακκήο ηνπ πίλαθα result. Σηε ζπλέρεηα, ε ζπλάξηεζε ζα 

εκθαλίδεη ζηελ νζόλε κόλν ηα θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα result. 

 

 

Θέμα 3
ο 

(25%) 

α) Γξάςηε πξόγξακκα ζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C, ην νπνίν ζα δηαβάδεη έλαλ αθέξαην ζεηηθό 

αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζε πιήζνο εκεξώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ζε 

πόζα ρξόληα, κήλεο θαη εκέξεο αληηζηνηρεί. Θεσξήζηε όηη όια ηα έηε έρνπλ 365 εκέξεο θαη όηη 

όινη νη κήλεο έρνπλ 30 εκέξεο. 

 

β) Γξάςηε πξόγξακκα ζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C, ζην νπνίν ζα δίλνληαη από ηνλ ρξήζηε 

ηηκέο ζε δύν αθέξαηεο κεηαβιεηέο. Σηε ζπλέρεηα ζα θαιείηαη κία ζπλάξηεζε ηύπνπ void κε 

παξακέηξνπο ηηο δύν απηέο κεηαβιεηέο, ε νπνία ζπλάξηεζε ζα επηζηξέθεη ζηελ πξώηε παξάκεηξν 

ην γηλόκελν ησλ ηηκώλ ησλ δύν αθεξαίσλ θαη ζηε δεύηεξε παξάκεηξν ην ππόινηπν ηεο δηαίξεζεο 

ησλ ηηκώλ ησλ δύν αθεξαίσλ. 

 

 

Θέμα 4
ο 

(25%) 

Έλα δπαδηθό δέληξν αλαδήηεζεο έρεη 11 θόκβνπο κε γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνύ αιθαβήηνπ 

ζπγθξηλόκελα αιθαβεηηθά (Α < Β < Γ < ... < Ψ). Ζ πξν-δηαηεηαγκέλε δηαπέξαζε ηνπ δπαδηθνύ 

δέληξνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επίζθεςε ησλ θόκβσλ ηνπ κε ηελ εμήο ζεηξά: 

Ο, Δ, Α, Ζ, Ε, Σ, Ρ, Φ, T, Υ, Χ 



α) Σρεδηάζηε ην δπαδηθό δέληξν. 

β) Βξείηε πνηα είλαη ε ζεηξά επίζθεςεο ησλ θόκβσλ ηνπ δπαδηθνύ δέληξνπ κε ηε ελδν-

δηαηεηαγκέλε δηαπέξαζε. 

γ) Δηζάγεηε ηα 6 πξώηα ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ην εξώηεκα (β) ζε έλα δέληξν-ζσξό θαη 

δείμηε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. 

 

Θέμα 5
ο
 (25%) 

α) Να γξαθεί πξόγξακκα ζε γιώζζα C ζην νπνίν: 

 Θα νξίδεηαη έλαο λένο ηύπνο δεδνκέλσλ parallilepipedo ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα 

ηξία (αθέξαηα) κήθε ησλ αθκώλ ελόο νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ.  

 Θα νξίδεηαη ζπλάξηεζε πνπ ζα δέρεηαη σο είζνδν κία κεηαβιεηή ηνπ παξαπάλσ ηύπνπ θαη 

ζα επηζηξέθεη ηνλ όγθν ηνπ 

 Ζ παξαπάλσ ζπλάξηεζε ζα θαιείηαη από ην θπξίσο πξόγξακκα αθνύ έρεη αξρηθνπνηεζεί 

κία κεηαβιεηή ηύπνπ parallilepipedo θαη ζα ηππώλεηαη ην απνηέιεζκα 

 

β) Τη εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαθάησ πξνγξάκκαηνο; Γηθαηνινγήζηε ηελ 

απάληεζε ζαο. 

 
 int f(int x) 

 { 

  if(x==0) 

   return 0; 

  if(x==1) 

   return -1; 

  return f(x-1)-f(x-2); 

 } 

 

 int main(); 

 { 

 printf("%d", f(6)); 

 } 

 

 

 
Καλή Επιηςσία !        (δηάξθεηα: 2,5 ώξεο) 

 

 


