
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 3 : ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑ 

 

A. Σε µία ουρά 10 θέσεων έχουν τοποθετηθεί διαδοχικά τα στοιχεία: Μ, Κ, ∆, Α, Σ στην πρώτη, 

δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέµπτη θέση αντίστοιχα. 

α. Να προσδιορίσετε τις τιµές των δεικτών της παραπάνω ουράς.  

β . Στη συνέχεια να αφαιρέσετε ένα στοιχείο από την ουρά. Ποιος δείκτης µεταβάλλεται και ποια η 

νέα του τιµή; 

γ . Τέλος να τοποθετήσετε το στοιχείο Λ στην ουρά. Ποιος δείκτης µεταβάλλεται και ποια η νέα του 

τιµή; 

Απ : α.  front =1 , rear = 5  β.  front =2  γ.  rear = 6 

 

B. Δίνεται η παρακάτω ακολουθία αριθμών: 25, 8, 12, 14, 71, 41, 1. Τοποθετούμε τους αριθμούς σε 

στοίβα και σε ουρά. 

1. Ποια λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση των αριθμών στη στοίβα και ποια για την 

τοποθέτησή τους στην ουρά; 

2. Να σχεδιάσετε τις δύο δομές (στοίβα και ουρά) μετά την τοποθέτηση των αριθμών. 

3. Ποια λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί για την έξοδο αριθμών από τη στοίβα και ποια για την έξοδό 

τους από την ουρά; 

4. Πόσες φορές θα πρέπει να γίνει η παραπάνω λειτουργία στη στοίβα και πόσες στην ουρά για να 

εξέλθει ο αριθμός 71; (ΕΠΑΝ 2006) 

Απ : 1). Ώθηση, Εισαγωγή  3). Απώθηση, Εξαγωγή   4) 3, 5 
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C. Δίνεται η στοίβα : 4, 5, 8, 10.   Να γίνουν οι εξής λειτουργίες: απώθηση, ώθηση 6, ώθηση 10. 
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D. Eχουμε μια ουρά (ή μια στοίβα) και μια σειρά από στοιχεία  Α, Κ, Λ, Μ ,Ν, Β.   (Α πρώτο Β 

τελευταίο). Στη συνέχεια εκτελούνται οι ακόλουθες πράξεις : 

 εισαγωγή δύο στοιχείων εξαγωγή ενός (εναλλακτικά ώθηση - απώθηση) 

 Ξανά εισαγωγή 2 εξαγωγή 1 και ξανά εισαγωγή 2 εξαγωγή  1  

Ποιά στοιχεία βρίσκονται μέσα στην ουρά (στοίβα). 

 

Ουρά :  Α,Κ   Κ Κ,Λ,Μ  Λ,Μ  Λ,Μ,Ν,Β Μ,Ν,Β 
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E. Σε στοίβα εκτελώ τις εξής λειτουργίες με την σειρά που αναφέρονται:Push(1), Push(0), Pop, Push(2), 

Pop, Pop. Με ποια σειρά θα απωθηθούν τα στοιχεία; 

 

F. Σε µία στοίβα 10 θέσεων έχουν τοποθετηθεί διαδοχικά τα στοιχεία: Ζ, Χ, Β, Θ, Κ στην πρώτη, 

δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. 

α. Να προσδιορίσετε την τιμή του δείκτη top της παραπάνω στοίβας. 

β. Αν εφαρμόζουμε με τη σειρά τις παρακάτω λειτουργίες, ποια θα είναι η νέα τιμή του δείκτη top; 

Απώθηση, Απώθηση, Ώθηση Λ, Ώθηση Ν, Απώθηση  

γ. Να σχεδιάσετε την τελική μορφή της στοίβας με τα περιεχόμενα της. 

 

G. Θεωρήστε ότι σε μια στοίβα μπορούμε ωθήσουμε μόνο με τη συγκεκριμένη σειρά τα δεδομένα Χ, Ρ, 

Α, Η (δηλ. 1ο το Χ , 2ο το Ρ, 3ο το Α και 4ο το Η.) Με ποιο τρόπο πρέπει να ωθηθούν και να 

απωθηθούν τα δεδομένα ώστε να έχουμε στην έξοδο τα δεδομένα Α, Ρ, Χ, Η (δηλ. 1ο το Α , 2ο το Ρ, 

3ο το Χ και 4ο το Η.) ; 

 

H. Να λύσετε την άσκηση G αυτή τη φορά για ουρά αντί για στοίβα. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤ1 *** (ΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΤΟΙΒΑ - ΑΠΩΘΗΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΙΒΑ) 
Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο να διαβάζει ακεραίους αριθμούς και να τους ωθεί 
σε στοίβα 50 το πολύ στοιχείων. Όταν γεμίσει η στοίβα να γίνει απώθηση όλων των στοιχείων 
της στοίβας μέχρι αυτή να αδειάσει.  
 

Απάντηση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ1 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ :  Σ[50], ΚΟΡΥΦΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΛΟΓΙΚΕΣ : DONE 

ΑΡΧΗ 

ΚΟΡΥΦΗ <-0    !ΓΕΜΙΣΜΑ ΣΤΟΙΒΑΣ - ΩΘΗΣΗ 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
    ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΡΙΘΜΟΣ 
    ΑΝ ΚΟΡΥΦΗ<50 ΤΟΤΕ   !ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝ ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΕΙ Η ΣΤΟΙΒΑ 

        ΚΟΡΥΦΗ<-ΚΟΡΥΦΗ+1 
        Σ[ΚΟΡΥΦΗ]<-ΑΡΙΘΜΟΣ 
        DONE<-ΑΛΗΘΗΣ 
    ΑΛΛΙΩΣ  

        DONE<-ΨΕΥΔΗΣ !ΟΤΑΝ ΨΕΥΔΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΓΕΜΙΣΕ Η ΣΤΟΙΒΑ 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ DONE<-ΨΕΥΔΗΣ 

 
!ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΣΤΟΙΒΑΣ - ΑΠΩΘΗΣΗ 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
    ΑΝ ΚΟΡΥΦΗ=0 ΤΟΤΕ   !Η ΣΤΟΙΒΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ; 

        DONE<-ΨΕΥΔΗΣ 
    ΑΛΛΙΩΣ 

        ΑΡΙΘΜΟΣ<-Σ[ΚΟΡΥΦΗ] 
        ΓΡΑΨΕ ΑΡΙΘΜΟΣ 

        ΚΟΡΥΦΗ<-ΚΟΡΥΦΗ - 1 
        DONE<- ΑΛΗΘΗΣ 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 



ΑΣΚΗΣΗ ΣΤ2 *** (Άσκηση όπως ακριβώς έχει δοθεί στις οδηγίες του 
υπουργείου) 
 
Ένα οχηματαγωγό πλοίο, χωρητικότητας 250 αυτοκινήτων, εκτελεί το δρομολόγιο ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 
ΑΙΓΙΝΑ. Τα οχήματα που επιβιβάζονται πρώτα είναι αυτά που θα αποβιβαστούν τελευταία. Στο 
λιμάνι του Πειραιά προσέρχονται τα αυτοκίνητα για αναχώρηση. Να γίνει πρόγραμμα το οποίο: 

1. Να υπάρχει μενού επιλογής: 

                                1. Επιβίβαση      2. Αποβίβαση    3. Έξοδος 

1.  Στη περίπτωση που επιλεχθεί η Επιβίβαση θα διαβάζει τον αριθμό κυκλοφορίας καθενός 
από τα αυτοκίνητα που προσέρχονται και ο αριθμός κυκλοφορίας του να καταχωρείται 
στη στοίβα ΟΧΗΜΑΤΑ. Κάθε φορά που επιβιβάζεται ένα αυτοκίνητο να τυπώνεται το 
ερώτημα "Υπάρχει άλλο αυτοκίνητο (Ν/Ο); ". Αν ο χρήστης απαντήσει Ν (=ΝΑΙ), 
επαναλαμβάνεται η διαδικασία επιβίβασης, ενώ αν απαντήσει Ο (=ΟΧΙ), σταματά η 
διαδικασία επιβίβασης και επιστρέφει το πρόγραμμα στο μενού Επιλογής. 

2. Αν το πλοίο γεμίσει η επιβίβαση σταματά εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα και επιστρέφει 
το πρόγραμμα στο μενού επιλογής.  

3. Στη περίπτωση που επιλεχθεί η Αποβίβαση, εξάγει και εμφανίζει από την στοίβα 

ΟΧΗΜΑΤΑ όλους τους αριθμούς αυτοκινήτων που είχαν επιβιβαστεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, με 
τη σειρά που αποβιβάζονται. Στο τέλος να τυπώνεται το πλήθος των αυτοκινήτων που 
αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της ΑΙΓΙΝΑΣ 

Απάντηση 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Λιμάνι 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: τοπ, επ1, πλ 
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: επ2, αρ, π[250]  

ΑΡΧΗ 
  τοπ <- 0 
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
    ΓΡΑΨΕ '             Μενού Επιλογών' 
    ΓΡΑΨΕ '              1. Επιβίβαση' 
    ΓΡΑΨΕ '              2. Αποβίβαση' 
    ΓΡΑΨΕ '              3. Έξοδος' 
    ΓΡΑΨΕ '        Δώσε επιλογή:' 
    ΔΙΑΒΑΣΕ επ1 
    ΑΝ επ1 = 1 ΤΟΤΕ 
      ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
        ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
          ΓΡΑΨΕ '                  Υπάρχει αυτοκίνητο για επιβίβαση (Ν/Ο);' 
          ΔΙΑΒΑΣΕ επ2 
          ΑΝ επ2 <> 'Ν' ΚΑΙ επ2 <> 'ν' ΚΑΙ επ2 <> 'Ο' ΚΑΙ επ2 <> 'ο' ΤΟΤΕ 
            ΓΡΑΨΕ 'Λάθος επιλογή. Ξαναπροσπάθησε!!!' 
          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
        ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ επ2 = 'Ο' Η επ2 = 'ο' Η επ2 = 'Ν' Η επ2 = 'ν' 
        ΑΝ επ2 = 'Ν' Η επ2 = 'ν' ΤΟΤΕ 
          ΑΝ τοπ < 250 ΤΟΤΕ 
            ΓΡΑΨΕ 'Δώσε αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου:' 
            ΔΙΑΒΑΣΕ αρ 
            τοπ <- τοπ + 1 



            π[τοπ] <- αρ 
            ΑΝ τοπ = 250 ΤΟΤΕ 
              ΓΡΑΨΕ 'Το πλοίο γέμισε και δεν χωρά άλλα αμάξια' 
            ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
          ΑΛΛΙΩΣ 
            ΓΡΑΨΕ 'Το πλοίο είναι γεμάτο' 
          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
      ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ τοπ = 250 Η επ2 = 'Ο' Η επ2 = 'ο' 
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ επ1 = 2 ΤΟΤΕ 
      πλ <- 0 
      ΟΣΟ τοπ >= 1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
        ΓΡΑΨΕ 'Αποβιβάζεται το αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας:', π[τοπ]  
        π[τοπ] <- ' ' 
        τοπ <- τοπ - 1 
        πλ <- πλ + 1 
      ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
      ΓΡΑΨΕ 'Πλήθος οχημάτων που αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της ΑΙΓΙΝΑΣ:', πλ 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ επ1 = 3 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Λιμάνι 

 
 

  
 


