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Α. Π.: Εισερχ. ΔΠΘ/ΤΠΜ/55336/2313  

Ηµ/νία: Εισερχ. 29/06/2020 
Ηµ/νία Αποστολής: 27/06/2020 

∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
Λάζαρος Ηλιάδης Καθηγητής Email: liliadis@civil.duth.gr Βίκτωρ Μπαλόπουλος  
Αναπληρωτής Καθηγητής Email: vbalop@civil.duth.gr 

 
Προς την Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ∆.Π.Θ. 

 
Σας υποβάλλουμε την ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων 2020-2021, για το µάθημα 
«Πληροφορική» 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ C • Η έννοια της µεταβλητής. Τύποι µεταβλητών • 
Βιβλιοθήκες • Εντολές εισόδου-εξόδου scanf printf • Αλγοριθµικές δοµές επανάληψης, 
επιλογής ακολουθίας στην C • Η έννοια του πίνακα • Εισαγωγή τιμών σε μονοδιάστατο και 
σε δισδιάστατο πίνακα • Εµφάνιση στοιχείων πίνακα µιας και δύο διαστάσεων • Η έννοια 
της συνάρτησης • Χρήση συναρτήσεων • ∆είκτες • Πέρασµα µε τιµή και πέρασµα µε 
Αναφορά • ∆υναµικές δοµές δεδοµένων – Συνδεδεμένες Λίστες • Ανάπτυξη αλγορίθµων 
ταξινόμησης και αναζήτησης σε C 

 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ FORTRAN 90/95 1. Αλγόριθµοι, δοµές δεδοµένων, 
προγράµµατα: Ανάλυση προβλήµατος, αναγνώριση µεταβλητών, ανάπτυξη αλγόριθµου – 

∆ηµιουργία πηγαίου κώδικα (compilation), διασύνδεση (linking) και εκτέλεση (run) 

προγράµµατος 2. Στοιχειώδης προγραµµατισµός σε Fortran: Εντολές και γραµµές εντολών – 

Συµβολικά ονόµατα – Σταθερές και µεταβλητές – Τύποι µεταβλητών – Αριθµητικές 
εκφράσεις και εντολές αντικατάστασης – Βασικές συναρτήσεις – read και write 3. Εντολές 
ελέγχου και λογικός διχασµός σε ForTran: λογικό if – οµαδικό if 4. Μητρώα, βρόχοι 
επανάληψης: ∆ιαστάσεις (dimension), στατική εκχώρηση µνήµης, εναλλακτικοί τρόποι 
δήλωσης, σειρά αποθήκευσης Do µε δείκτη και µε λογική συνθήκη (do while) – Έµµεσοι 
βρόχοι επανάληψης (implicit do) – ∆υναµική εκχώρηση µνήµης – Μητρωικές εντολές και ο 
τελεστής : (άνω-κάτω τελεία) 5. Στοιχειώδης ∆ιαχείριση αρχείων: Απαριθµηµένες συσκευές 
εισόδου-εξόδου – Αρχεία σειριακής πρόσβασης (open, close, rewind) – Μορφοποιηµένη 
εγγραφή (format) 6. Προγραµµατιστικές ενότητες: Κύριο πρόγραµµα – ∆ιαδικασίες, ήτοι 
συναρτήσεις (function) και υποπρογράµµατα (subroutine) – Πραγµατικά και τυπικά 
ορίσµατα – ∆ηλώσεις και στόχευση ορισµάτων (intent) – ∆ιεργασίες µε δήλωση (interface) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ EXCEL 1. Φύλλα υπολογισµού ως υπολογιστικό εργαλείο: 
Εµφάνιση ενδιάµεσων αποτελεσµάτων και δυνατότητες οπτικοποίησης 2. Φύλλα 
υπολογισµού ως πλαίσιο προγραµµατισµού – Σχετικές και απόλυτες αναφορές – Η 
συνάρτηση "χιασµού" IF – ∆οµές επανάληψης µέσω αντιγραφής 
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