
ΟΟιικκοοννοοµµ ιικκόό   ΠΠααννεεππιισσττήήµµ ιιοο   ΑΑθθηηννώώνν   
ΤΤµµήήµµαα   ΠΠλληηρροοφφοορριικκήήςς   
ΕΕ ιισσααγγωωγγήή   σσττοονν   ΠΠρροογγρρααµµµµααττ ιισσµµόό   ττωωνν   ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν     
ΚΚααθθηηγγηηττήήςς   ΙΙ ..   ΚΚάάββοουυρρααςς   
ΕΕξξεετταασσττ ιι κκήή   ππεερρίίοοδδοοςς   ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ   22000044  
ΤΤεεττάάρρττηη   1100//33//22000044 ,,   ώώρραα   88 ..0000 

 
 
 
 

Στοιχεία εξεταζόµενου  Αριθµός Απάντησης Βαθµολογία 

Επώνυµο   4.1  

Όνοµα   4.2  

Αρ. Μητρ.   4.3  

   4.4  

   4.5  

   Σύνολο (Θέµα 4ο)  

Υπογραφή Επόπτη    

 
 
 
Προσοχή: Το 4ο θέµα να απαντηθεί πάνω στο παρόν έντυπο, το οποίο πρέπει να 
επιστραφεί υποχρεωτικά. Τα υπόλοιπα θέµατα (1ο – 3ο) να απαντηθούν σε άλλη κόλλα 
χαρτί που θα σας δοθεί.  
 
 
 

11..  ∆∆ιιάάρρκκεειιαα  εεξξέέτταασσηηςς  33  ώώρρεεςς..  

22..  ΑΑππααννττήήσσττεε  σσ’’  όόλλαα  τταα  θθέέµµαατταα..  

33..  ΟΟ  εελλάάχχιισσττοοςς  χχρρόόννοοςς  ππααρρααµµοοννήήςς  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  εεξξέέτταασσηηςς  εείίννααιι  µµιισσήή  ώώρραα  µµεεττάά  ττηη  λλήήψψηη  
ττωωνν  θθεεµµάάττωωνν..  

44..  ∆∆εενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  χχρρήήσσηη  ββοοηηθθηηττιικκώώνν  σσηηµµεειιώώσσεεωωνν,,  ββιιββλλίίωωνν,,  φφοορρηηττώώνν  υυπποολλοογγιισσττώώνν  κκααιι  
κκιιννηηττώώνν  ττηηλλεεφφώώννωωνν..  ΕΕππίίσσηηςς  δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ττοο  κκάάππννιισσµµαα..  

ΟΟ
  δδ

  ηη
  γγ

  ίί
  εε

  ςς
  

55..  ΣΣττοο  ττέέλλοοςς  ττωωνν  εερρωωττήήσσεεωωνν  δδίίννοοννττααιι  εεππιικκεεφφααλλίίδδεεςς  µµεεθθόόδδωωνν  πποουυ  ππιιθθααννόόνν  νναα  σσααςς  φφααννοούύνν  
χχρρήήσσιιµµεεςς..  

66..  ΣΣυυµµππλληηρρώώσσττεε  σσ’’  όόλλεεςς  ττιιςς  σσεελλίίδδεεςς  ττοουυ  εεννττύύπποουυ  ττοονν  ααρριιθθµµόό  µµηηττρρώώοουυ  σσααςς..  



Αριθµός Μητρώου__________________ 
 

ΕΕιισσααγγωωγγήή  σσττοονν  ΠΠρροογγρρααµµµµααττιισσµµόό  ττωωνν  ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν,,  ΚΚααθθηηγγηηττήήςς  ΙΙ..  ΚΚάάββοουυρρααςς,,  1100//33//22000044,,                                                  σσεελλ.. 
 

2

Θέµα 1ο – 25 µονάδες 
 

Ένα αρχείο περιέχει τις τιµές των προϊόντων ενός καταστήµατος. Κάθε γραµµή του αρχείου 
περιέχει τον κωδικό ενός προϊόντος  (τύπου String) ένα κενό χαρακτήρα και την τιµή του προϊόντος 
ανά τεµάχιο (τύπου long). Θεωρείστε ότι το αρχείο είναι ταξινοµηµένο κατά αύξουσα λεξικογραφική 
σειρά των κωδικών των προϊόντων. 

 
Γράψτε ένα πρόγραµµα που να διαβάζει από την προκαθορισµένη είσοδο τις αγορές που έκανε 

ένας πελάτης του καταστήµατος, δηλαδή τους κωδικούς των προϊόντων που αγόρασε µε τις 
αντίστοιχες ποσότητες (σε τεµάχια). Χρησιµοποιείστε για το σκοπό αυτό τις µεθόδους my.readStr() 
και my.readLong(). 

 
Τέλος, όταν ολοκληρωθεί η είσοδος των αγορών, το πρόγραµµα θα πρέπει να εµφανίζει τον 

αναλυτικό λογαριασµό, δηλαδή µια λίστα µε όλα τα προϊόντα που αγόρασε ο πελάτης και τη 
συνολική δαπάνη που αυτός πρέπει να καταβάλλει ως εξής: 
 
<κωδικός προϊόντος1> <ποσότητα1> <δαπάνη1>
<κωδικός προϊόντος2> <ποσότητα2> <δαπάνη2>
………………………………………………………………………………………………………………
<κωδικός προϊόντοςΝ> <ποσότηταΝ> <δαπάνηΝ>

Συνολική ∆απάνη: <δαπάνη1> + <δαπάνη2> + … + <δαπάνηΝ>
 
Θέµα 2ο – 25 µονάδες 
 
Γράψτε ένα πρόγραµµα που να ορίζει ένα µονοδιάστατο πίνακα συµβολοσειρών µε µέγιστο µήκος 
100 θέσεις. Το πρόγραµµα θα πρέπει: 

α) να διαβάζει Ν συµβολοσειρές που δίνει ο χρήστης και να τις αποθηκεύει στις Ν πρώτες θέσεις του 
πίνακα (Ν<=100) 

β) να ταξινοµεί, µε τη µέθοδο της φυσαλίδας (bubble sort), σε αύξουσα λεξικογραφική σειρά, τις Ν 
πρώτες θέσεις (συµβολοσειρές) του πίνακα 

γ) να αναζητεί στις Ν πρώτες θέσεις του πίνακα, µε τη µέθοδο της δυαδικής αναζήτησης (binary 
search), µια συγκεκριµένη συµβολοσειρά (που δίνει ο χρήστης). 
 
∆ίνεται ο αλγόριθµος της ταξινόµησης ενός πίνακα µε τη µέθοδο της φυσαλίδας (bubble sort), από 
τη θέση “κάτω_όριο” ως τη θέση “πάνω_όριο” του πίνακα: 
 
for (j=πάνω_όριο;  j>=κάτω_όριο;  j--) 
             for (int i=0;  i<=j-1;  i++) 

{ 
                  if (πίνακας [i] >  πίνακας [i+1])  

{ 
                        προσωρινό_στοιχείο = πίνακας [i]; 
                        πίνακας [i] = πίνακας [i+1]; 
                        πίνακας [i+1] = προσωρινό_στοιχείο; 

} 
} 

 
Επίσης δίνεται ο αλγόριθµος της δυαδικής αναζήτησης (binary search) ενός στοιχείου από τη θέση 
“κάτω_όριο” ως τη θέση “πάνω_όριο” ενός πίνακα. Αν το στοιχείο βρεθεί στον πίνακα τότε η λογική 
µεταβλητή “βρέθηκε” παίρνει την τιµή “true”, διαφορετικά παίρνει την τιµή “false”. 
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βρέθηκε = false; 
while (!βρέθηκε && κάτω_όριο <= πάνω_όριο) 
{ 
     τρέχουσα_θέση = (κάτω_όριο + πάνω_όριο)/2; 
     if (A[τρέχουσα_θέση] == στοιχείο) βρέθηκε= true; 
     else if (στοιχείο < A[τρέχουσα_θέση]) πάνω_όριο = τρέχουσα_θέση -1; 
          else κάτω_όριο = τρέχουσα_θέση +1; 
 } 
return βρέθηκε 
 
Θέµα 3ο – 25 µονάδες 
 
Έστω η τάξη κατάλογος_φοιτητών που παριστάνει τον κατάλογο των φοιτητών του µαθήµατος 
“Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό” σαν έναν πίνακα φοιτητών. Ο κάθε φοιτητής του καταλόγου 
αποτελείται από ένα ονοµατεπώνυµο, έναν αριθµό µητρώου και το βαθµό του µαθήµατος. Ο 
πίνακας των φοιτητών έχει ένα µέγιστο αριθµό θέσεων MAX=500. Το παρακάτω πρόγραµµα καλεί 
επαναληπτικά τις µεθόδους Insert() και Lookup() της τάξης κατάλογος_φοιτητών: 

� Η µέθοδος Insert() διαβάζει δεδοµένα ενός φοιτητή και τα αποθηκεύει στον κατάλογο (εφόσον ο 
κατάλογος δεν είναι γεµάτος). 

� Η µέθοδος Lookup() ψάχνει γραµµικά (βάσει ενός ονοµατεπωνύµου) τον κατάλογο και εµφανίζει 
το βαθµό του φοιτητή. Αν ο φοιτητής δεν υπάρχει στον κατάλογο εµφανίζει ένα κατάλληλο 
µήνυµα. 

  
import java.io.*;
public class katalogosApp
{

public static void main ( String args[] ) throws IOException
{

katalogos_foithtwn katalogos=new katalogos_foithtwn();
boolean exit = false;
int epilogi;
for (;;)
{

System.out.println ("1. Insert");
System.out.println ("2. Lookup");
System.out.println ("0. exit");
epilogi = my.readInt();
switch (epilogi)
{

case 1:Insert(); break;
case 2:Lookup(); break;
default:exit=true;

}
if (exit) break;

}
} //

α) Ζητείται να κατασκευάσετε την τάξη "Φοιτητής" που περιέχει, εκτός από τις ιδιότητες του φοιτητή και 
τις µεθόδους: 

� κατασκευαστή που παίρνει ως παραµέτρους δύο συµβολοσειρές και ένα δεκαδικό αριθµό που 
παριστάνουν έναν ορισµένο φοιτητή 

� DisplayName και DisplayGrade που εµφανίζουν το όνοµα και βαθµό ενός φοιτητή και 

� CompareName που παίρνει ως παράµετρο µια συµβολοσειρά, τη συγκρίνει µε το όνοµα ενός 
φοιτητή και επιστρέφει -1, 0 ή 1 εάν η συµβολοσειρά είναι λεξικογραφικά µικρότερη, ίση ή 
µεγαλύτερη του ονόµατος. 

β) Ζητείται να κατασκευάσετε την τάξη "κατάλογος_φοιτητών" και τις µεθόδους της τάξης Insert() και 
Lookup().  
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Θέµα 4ο – 25 µονάδες  
 
4.1 Ποιο είναι το αποτέλεσµα της εκτέλεσης του παρακάτω προγράµµατος; Επιλέξτε µια απάντηση 
από την (α) ως τη (δ). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 

public class Ar
{

public static void main(String args[])
{

Ar ad = new Ar();
ad.methodos();

}

public void methodos()
{

int a1[]= {1,2,3};
int[] a2 = {1,2,3};
int a3[] = new int[] {};
System.out.print(a3.length);

}
}

α) Λάθος µεταγλώττισης, το a3 δεν έχει οριστεί σωστά 

β) Λάθος µεταγλώττισης, το a1 δεν έχει οριστεί σωστά  

γ) Θα µεταγλωττιστεί σωστά, αλλά όταν εκτελεστεί δεν θα εµφανίσει τίποτα 

δ) Θα µεταγλωττιστεί σωστά, και όταν εκτελεστεί θα εµφανίσει 0 
 
Θέµα 4.1 - Απάντηση: 
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4.2 Με ποιο τρόπο είναι δυνατό να κληθεί η τάξη NestedClass από την τάξη testApp στο σηµείο που 
υπάρχει το Σχόλιο, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί το αντικείµενο z; Επιλέξτε µια απάντηση από την (α) ως 
τη (δ). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 

class TopLevelClass1
{

public int static a = 13;
private int b = 9;
public void print()
{

System.out.println (a +" "+ b);

}
public class NestedClass
{

public void a_method ()
{

a = 4; b = 6;

}
}

}

class testApp
{

public static void main (String args[])
{

// Σχόλιο
z.a_method();

}
}

α) TopLevelClass1.NestedClass z =  new TopLevelClass1().new NestedClass(); 

β) TopLevelClass1.NestedClass z =  TopLevelClass1().new NestedClass(); 

γ) NestedClass z =  new NestedClass(); 

δ) ∆εν είναι δυνατό να κληθεί έτσι ώστε να δηµιουργηθεί το αντικείµενο z 
 
Θέµα 4.2 - Απάντηση: 
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4.3  Ποιο είναι το αποτέλεσµα της εκτέλεσης του παρακάτω προγράµµατος; Επιλέξτε µια απάντηση 
από την (α) ως τη (δ). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
import java.io.*;
class Basi
{

public static void methodos(){}
}
public class Demo extends Basi
{

Demo()
{

methodos(99);
}
public static void main(String args[])
{
Demo e = new Demo();

}
public boolean methodos(int i)
{

try
{

DataInputStream din = new DataInputStream(System.in);
System.out.println("Pausing");
din.readChar();
System.out.println("Continuing");
this.methodos();
return true;

}catch(IOException ioe) {}
finally {System.out.println("Doing finally");}
return false;

}

}

α) Λάθος µεταγλώττισης 
β) Μεταγλωττίζεται σωστά και όταν εκτελείται εµφανίζει “Pausing”, διαβάζει ένα χαρακτήρα και τέλος 

εµφανίζει “Continuing” 
γ) Μεταγλωττίζεται σωστά και όταν εκτελείται εµφανίζει “Pausing”, διαβάζει ένα χαρακτήρα και τέλος 

εµφανίζει “Continuing” και  “Doing Finally” 
δ) Τίποτα από τα παραπάνω 

Θέµα 4.3 - Απάντηση: 
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4.4 Ποιο είναι το αποτέλεσµα της εκτέλεσης του παρακάτω προγράµµατος;  

import java.io.*;
class string1
{

public static void main ( String args[] ) throws IOException
{

String s=new String();
String color1 = "RED";
System.out.println ("Color1 = " + color1);
String color2 = new String ("RED");
System.out.println ("Color2 = " + color2);
String color3 = new String ("Red");
System.out.println ("Color3 = " + color3);
if (color1.equals(color2))

System.out.println ("color1=color2");
else

System.out.println ("color1<>color2");
if (color1 == color2)

System.out.println ("color1=color2");
else

System.out.println ("color1<>color2");
if (color2.equalsIgnoreCase(color3))

System.out.println ("color2=color3");
else

System.out.println ("color2<>color3");
s=color3.substring(1,2);
System.out.println (s);
int x=color3.indexOf(s);
System.out.println (x);
x=color2.indexOf(s);
System.out.println (x);
s=String.valueOf(x);
s=s.concat("@");
System.out.println (s);

}
}

Θέµα 4.4 - Απάντηση: 
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4.5 Ποιο είναι το αποτέλεσµα της εκτέλεσης του παρακάτω προγράµµατος; Ποιες είναι οι διαδοχικές 
τιµές που θα λάβουν οι µεταβλητές του προγράµµατος; 
 

public class TestApp
{

static int A = 10, X = 20, Y = 30;

static void P1 (int A, int X)
{

int TEMP;
TEMP = A * X;
X++;
Y = Y + TEMP * X;

}

static void P2 (int X)
{

Y = A * X;
X++;
Y = Y * X;

}

public static void main (String args[])
{

P2 (X);
System.out.println (X+" "+Y);
P1 (A, X);
System.out.println (X+" "+Y);

}
}

Θέµα 4.5 - Απάντηση: 
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Μέθοδοι της τάξης my    
public static int readInt()
public static long readLong()
public static byte readByte ()
public static byte readShort ()
public static String readStr()
public static float readFloat()
public static double readDouble()
public static boolean readBoolean()

Μέθοδοι της τάξης String

public char charAt(int index);
public int compareTo(String anotherString);
public String concat(String str);
public boolean endsWith(String suffix);
public boolean equals(Object anObject);
public boolean equalsIgnoreCase(String anotherString);
public int indexOf(int ch);
public int indexOf(String str);
public int length();
public String replace(char oldChar, char newChar);
public boolean startsWith(String prefix);
public boolean startsWith(String prefix, int toffset);
public String substring(int beginIndex);
public String substring(int beginIndex, int endIndex);
public String toLowerCase();
public String toString();
public String toUpperCase();
public static String valueOf(boolean b);
public static String valueOf(char c);
public static String valueOf(double d);
public static String valueOf(float f);
public static String valueOf(int i);
public static String valueOf(long l);

Μέθοδοι της τάξης RandomAccessFile

public void close();
public long getFilePointer();
public long length();
public int read();
public int read(byte b[]);
public int read(byte b[], int off, int len);
public final boolean readBoolean();
public final byte readByte();
public final char readChar();
public final double readDouble();
public final float readFloat();
public final int readInt();
public final String readLine();
public final long readLong();
public final short readShort();
public final String readUTF();
public void seek(long pos);
public int skipBytes(int n);
public void write(byte b[]);
public void write(int b);
public final void writeBoolean(boolean v);
public final void writeByte(int v);
public final void writeChar(int v);
public final void writeChars(String s);
public final void writeDouble(double v);
public final void writeFloat(float v);
public final void writeInt(int v);
public final void writeLong(long v);
public final void writeShort(int v);
public final void writeUTF(String str);

Μέθοδοι της τάξης DataInputStream

public final int read(byte b[]);
public final int read(byte b[], int off, int len);
public final boolean readBoolean();
public final byte readByte();
public final char readChar();
public final double readDouble();
public final float readFloat();
public final int readInt();
public final long readLong();
public final short readShort();
public final String readUTF();
public final int skipBytes(int n);

Μέθοδοι της τάξης DataOutputStream

public void flush();
public final int size();
public void write(byte b[], int off, int len);
public void write(int b);
public final void writeBoolean(boolean v);
public final void writeByte(int v);
public final void writeChar(int v);
public final void writeChars(String s);
public final void writeDouble(double v);
public final void writeFloat(float v);
public final void writeInt(int v);
public final void writeLong(long v);
public final void writeShort(int v);
public final void writeUTF(String str);


