
Διαγώνισμα 3ης Περιόδου στο Μάθημα  

«Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» 

 
       Επιβλέπων Καθηγητής: Κιούσης Θάνος 

 

 

 
ΘΕΜΑ Α 
 

 

Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό ως δίλημμα του φυλακισμένου. Η αστυνομία έχει 

συλλάβει δύο συνεργούς σε αδίκημα. Στον καθένα προτείνεται ο εξής συμβιβασμός: 

  
• Ομολόγησε και πρόδωσε τον συνεργάτη σου όσο αυτός δεν έχει ομολογήσει ακόμη. 

Αν συμβεί αυτό εσύ θα αφεθείς ελεύθερος, ενώ ο συνεργός σου θα φυλακιστεί για 20 

χρόνια.  
• Αν ομολογήσει και σε προδώσει αυτός τότε  
θα αφεθεί αυτός ελεύθερος και θα φυλακιστείς εσύ για 20 χρόνια.  
• Αν ομολογήσετε και προδώσετε και οι δύο ταυτόχρονα, τότε θα φυλακιστείτε και οι 

δύο για 5 χρόνια ο καθένας.  
• Αν δεν ομολογήσει κανείς από τους δύο  
τότε, λόγω έλλειψης στοιχείων, θα καταδικαστείτε και οι δύο για ελαφρύτερα 
αδικήματα, σε 1 χρόνο ο καθένας.  
Το πρόβλημα είναι τι πρέπει να κάνει ο κάθε φυλακισμένος, χωρίς να γνωρίζει τι θα 

κάνει ο άλλος. Αν μπορούσαν να συνεννοηθούν θα προτιμούσαν να μην προ-δώσει 

κανένας και να γλιτώσουν με μικρότερη ποινή. Να γραφεί αλγόριθμος σε 

ψευδογλώσσα, ο οποίος να διαβάζει αν ομολόγησαν ή όχι οι δύο συνεργοί ρωτώντας 

για τον καθένα χωριστά και έπειτα να εμφανίζει τα χρόνια φυλακής που καταδικάστηκε 

ο καθένας. 

 (20 μονάδες) 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Ένας προγραμματιστής έγραψε τον παρακάτω απαίσιο κώδικα 

 

Διάβασε x 

Αν x mod 2 = 0 τότε y ← x div 2 

Αν y ≤ 10 τότε y ← 2*x + y 

Τέλος_αν 

αλλιώς 

y ← x^2 Τέλος_αν Εμφάνισε y Τέλος 

 



Να ξαναγράψετε τον κώδικα ώστε να δίνει τα ίδια αποτελέσματα και ταυτόχρονα να 

είναι δυνατό να διαβαστεί από άνθρωπο. (από τις εξετάσεις 2006) 

 (15 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

1. Γ1. Να μετατραπούν τα τμήματα αλγορίθμου από Όσο σε Για … από … μέχρι. 

α)  j ← 1 

    S ← 0 

    Όσο j <= 10 επανάλαβε 

   j ← j + 1 

   S ← S + j 

    Τέλος_επανάληψης 

    Εμφάνισε S 

β)  k ← Α mod 20 

S ← 0 

Όσο k > 10 επανάλαβε 

 k ← k - 2 

 S ← S + k 

Τέλος_επανάληψης 

Εμφάνισε S 

(15 μονάδες) 

 

 

Γ2. Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο να διαβάζει 10 φυσικούς αριθμούς 

διάφορους από μηδέν και έπειτα να τυπώνει το άθροισμα όσων απ' αυτούς είναι 

ζυγοί και το γινόμενο όσων απ' αυτούς διαιρούνται με το 3. 

(20 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Μια εταιρεία πώλησης υπολογιστών έχει μια προσφορά για την πώληση δύο 
συγκεκριμένων μοντέλων φορητών υπολογιστών. Τα δύο μοντέλα έχουν 
αριθμητικούς κωδικούς 123 και 3456 αντίστοιχα. Η χρέωση γίνεται κλιμακωτά 
σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα. 
 

Μοντέλο Αριθμός Χρέωση/ανά τεμάχιο 

123 1 – 3 300 

> 3 245 

3456 1 – 5 448 

6 – 10 400 

> 10 250 

 

Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά γίνεται μία επιπλέον έκπτωση 2% στο 
τελικό ποσό χρέωσης, ενώ με πιστωτική κάρτα η αποπληρωμή θα γίνει σε 6 
άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς όμως έκπτωση. 

α) Να διαβαστεί ο κωδικός του μοντέλου υπολογιστή που αγόρασε κάποιος 
πελάτης, ο αριθμός υπολογιστών που αγόρασε από αυτό το μοντέλο και ο 
τρόπος πληρωμής (ΜΕΤΡ, ΠΙΣΤΩΤ).   
β) Να υπολογιστεί και εμφανιστεί το τελικό ποσό πληρωμής. Σε περίπτωση 
πιστωτικής να εμφανιστεί και η μηνιαία δόση.  
γ) Σε κάθε περίπτωση να εμφανιστεί το τελικό ποσοστό (%) έκπτωσης που είχε ο 
αγοραστής με βάση το τι πλήρωσε, σε σχέση με την αρχική, προ προσφοράς, 
τιμή των μοντέλων που ήταν 320€ για το μοντέλο με κωδικό 123 και 470€ για τον 
άλλον υπολογιστή. 



(30 μονάδες) 

 

 

 

 

Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 


