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Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γ’ Λυκείου 

1 

Το Λεωφορείο 

 ε ζνα λεωφορείο 48 κζςεων, κάκε κζςθ κακορίηεται από ζνα ηεφγοσ 

αρικμϊν (i,j), όπου ο  πρϊτοσ  είναι θ ςειρά τθσ κζςθσ και ο δεφτεροσ  ο 

αρικμόσ τθσ κζςθσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ ςειρά. (Δθλ . θ κζςθ (5,3) είναι θ 3θ 

κζςθ ςτθν  5θ ςειρά κακιςμάτων). Οι ςειρζσ  (i,1) και (i,4) βλζπουν 

παράκυρο ενϊ οι κζςεισ (i,2) και (i,3) είναι ςτον διάδρομο  (i=1 ζωσ 12). το 

λεωφορείο αυτό  μπορεί κανείσ να αγοράςει ειςιτιριο 30 min πριν κάνει το 

δρομολόγιό του. Να γραφεί αλγόρικμοσ/πρόγραμμα που κα ζχει τισ εξισ 

δυνατότθτεσ: 

1. τθν αρχι να αποκθκεφει ςε κάκε κζςθ ενόσ διςδιάςτατου πίνακα 

Θ*12,4+ τθ λζξθ  «ΚΕΝΗ»  δθλϊνοντασ ζτςι τθν διακεςιμότθτα όλων των 

κζςεων. 

2. Χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλθ επαναλθπτικι διαδικαςία θ οποία κα 

τερματίηεται όταν ο χρόνοσ που απομζνει για το δρομολόγιο είναι λιγότερο 

από 30 min ι όταν ςυμπλθρωκοφν οι κζςεισ του λεωφορείου ,να διαβάηει:  

α) τον χρόνο που απομζνει για τθν πραγματοποίθςθ του δρομολογίου. 

β)τθν προτίμθςθ του υποψιφιου επιβάτθ για παράκυρο «Π» ι διάδρομο 

«Δ».  

γ)το όνομα του επιβάτθ. 

τθ ςυνζχεια να αποκθκεφει ςτον  πίνακα Θ*12,4+  το όνομα του επιβάτθ 

ςτθν πρϊτθ διακζςιμθ κζςθ που κα βρεί  και που πλθρεί τθν παραπάνω 

προυπόκεςθ. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει διακζςιμθ κζςθ με τα 

χαρακτθριςτικά αυτά αλλά δεν ζχουν τελειϊςει οι κζςεισ να κλείνεται θ πρϊτθ διακζςιμθ κζςθ χωρίσ να 

λαβάνεται υπόψθ θ επιλογι  «Π» ι «Δ». 

 (Τποκζτουμε ότι ο ζλεγχοσ κα γίνεται κατά γραμμζσ και από αριςτερά προσ τα δεξιά). 

3. Μετά το τζλοσ τθσ επαναλθπτικισ διαδικαςίασ να εμφανίηει τον αρικμό των επιβατϊν  και με δεδομζνο το 

κόςτοσ του ειςθτθρίου ςτα 3 € να εμφανίηει και τθν ςυνολικι είςπραξθ. 

4.  Σζλοσ , να εμφανίηει τον κατάλογο ονομάτων των επιβατϊν που ζχουν επιλζξει παράκυρο «Π»  κακϊσ και 

τον κατάλογο με τισ κενζσ κζςεισ του λεωφορείου  και ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν, κατάλλθλο μινυμα.  
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1,3 1,4 

2,1 2,2 2,3 2,4 

3,1 3,2 3,3 3,4 

4,1 4,2 4,3 4,4 

5,1 5,2 5,3 5,4 

6,1 6,2 6,3 6,4 

7,1 7,2 7,3 7,4 

8,1 8,2 8,3 8,4 

9,1 9,2 9,3 9,4 

10,1 10,2 10,3 10,4 

11,1 11,2 11,3 11,4 

12,1 12,2 12,3 12,4 

 

 


