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Μάθημα: ΑΔΠΠ
Τλη: ΔΦ ΟΛΗ ΣΗ ΤΛΗ ΜΔΥΡΙ ΚΑΙ ΓΟΜΔ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
Δπιμέλεια διαγυνίζμαηορ:

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ

Αξιολόγηζη : …………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………….

ΘΔΜΑ Α
1) Να απαληήζεηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο κε ηελ ιέμε «Σσζηό», αλ ζεσξείηε
ηελ πξόηαζε ζσζηή, ε «Λάζνο» αλ ηελ ζεσξείηε ιαλζαζκέλε (Μανάδερ 6)
1.1) Έλαο δηεξκελεπηήο ειέγρεη έλα πξόγξακκα εληνιή πξνο εληνιή
1.2) Σε κία νπξά αλ ν δείθηεο «εκπξόο» είλαη ίδηνο κε ηνλ δείθηε «πίζσ», ηόηε
ζηελ νπξά ππάξρεη έλα ζηνηρείν
1.3) Ο γξάθνο είλαη κία ζηαηηθή δνκή δεδνκέλσλ
1.4) Σε κία ιίζηα έλαο θόκβνο κπνξεί λα έρεη πνιινύο επόκελνπο θόκβνπο
1.5) Ζ δπαδηθή αλαδήηεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κε ηαμηλνκεκέλν πίλαθα
1.6) Ζ εληνιή επαλάιεςεο « Γηα i από 10 κέρξη 1 » δελ εθηειείηαη θακία θνξά

2) Να απαληήζεηε παξαθάησ εξσηήζεηο Α) Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ζε πνηεο
ινγηθέο δνκέο ζηεξίδεηαη ν δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκόο. (Μονάδερ 3). Β)
Πνηα είδε ιαζώλ ππάξρνπλ ζε έλα πξόγξακκα; Να δώζεηε έλα παξάδεηγκα
από θάζε θαηεγνξία. Πνηα ιάζε είλαη πην δύζθνιν λα δηνξζσζνύλ;
(Μονάδερ 5) Γ) Γηαηί νη γξάθνη ζεσξνύληαη ε πην γεληθή δνκή δεδνκέλσλ;
(Μονάδερ 3)

3) Με βάζε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο λα ζρεκαηίζεηε ηελ αληίζηνηρε δνκή
δεδνκέλσλ «δέληξν» (Μονάδερ 7)





Ο θόκβνο Α έρεη παηέξα ηνλ θόκβν Γ θαη παηδηά ηνπο
θόκβνπο Λ θαη Μ
Ο θόκβνο Γ έρεη παηδηά ηνπο θόκβνπο Δ θαη Β, Α
Ο θόκβνο Δ έρεη παηδηά ηνπο θόκβνπο Κ, Ο
Ο θόκβνο Ε έρεη παηέξα ηνλ θόκβν Κ
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4) ζπκπιεξώζεηε ηα θελά, έηζη ώζηε ζε ηαμηλνκεκέλν ζε αύμνπζα ζεηξά πίλαθα
Α[1000], λα πινπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο δπαδηθήο αλαδήηεζεο (ζηα θελά
κπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε όρη αλαγθαζηηθά κία ηηκή, αιιά όπνηεο θαη όζεο
ηηκέο, ζπλζήθεο, εθθξάζεηο, εληνιέο επηζπκείηαη ώζηε λα πινπνηείηαη ην
απνηέιεζκα) (Μονάδερ 11)
ΈιεγρνοΨεπδήο
Αξρή ____
Τέινο ____
Γιάβαζε Key
Απσή_επανάλητηρ
Μέζνο  __________
Αν Α[Μέζνο]>key ηόηε
_____  ______
Αλλιώρ_αν Α[Μέζνο]<key ηόηε
_____  _____
Αλλιώρ
______ Αιεζήο
Θέζε____
Σέλορ_αν
Μέσπιρ_όηος _______ ή ______
5) Να γξάςεηε ηκήκα αιγνξίζκνπ ην νπνίν λα εθηειεί ηελ ίδηα ιεηηνπξγία κε ην
παξαθάησ, ρξεζηκνπνηώληαο κόλν κία εληνιή επαλάιεςεο «Όζν» θαη δίρσο ηελ
ρξήζε δνκώλ επηινγήο θαη λέσλ κεηαβιεηώλ (Μονάδερ 5)
Λ0
Για Κ από 1 μέσπι 100
Αν Κ Mod 3 = 0 ηόηε
ΛΛ+Κ
Σέλορ_αν
Σέλορ_επανάλητηρ
Δμθάνιζε Λ
ΘΔΜΑ Β
1) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηηο θαηάιιειεο εληνιέο, έηζη ώζηε ζε έλα
πίλαθα Α[10, 50] λα ηαμηλνκνύληαη γηα θάζε γξακκή ηνπ πίλαθα, ζε
θζίλνπζα ζεηξά κόλν ηα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο από 15 έσο
25 (ζηα θελά κπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε όρη αλαγθαζηηθά κία ηηκή, αιιά
όπνηεο θαη όζεο ηηκέο, ζπλζήθεο, εθθξάζεηο, εληνιέο επηζπκείηαη ώζηε λα
πινπνηείηαη ην απνηέιεζκα) (Μονάδερ 10)
Για κ από ____ μέσπι _____
Για i από ___ μέσπι ____
Για j από ____ μέσπι ____ με_βήμα -1
Αν Α[ ___ ] > Α[ ___ ] ηόηε
Ανηιμεηάθεζε Α[ ___ ], Α[ ___ ]
Σέλορ_αν
Σέλορ_επανάλητηρ
Σέλορ_επανάλητηρ
Σέλορ_επανάλητηρ
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2) Γίλεηαη πίλαθαο Α[50] ραξαθηήξσλ ν νπνίνο είλαη ηαμηλνκεκέλνο ζε
θζίλνπζα ζεηξά. Να αλαπηύμεηε ηκήκα αιγνξίζκνπ ην νπνίν Α) ζα
ππνινγίδεη θαη ζα απνζεθεύεη ζε λέν πίλαθα ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ
πεξηέρεη ν πίλαθαο Α (Μονάδερ 8) Β) ζα εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ
δηαθνξεηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ζα εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία απηά, αξρίδνληαο
από απηό πνπ απνζεθεύηεθε ηειεπηαίν ζηνλ λέν πίλαθα (Μονάδερ 2)
ΘΔΜΑ Γ
Σε έλαλ δηαγσληζκό ΑΣΔΠ νη ππνςήθην κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα δύν
θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην επίπεδν κόξθσζήο ηνπο: θαηεγνξία «Α» (δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε) θαη θαηεγνξία «Β» (ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε). Οη ππεύζπλνη
πιεξνθνξηθήο ηνπ Υπνπξγείν Παηδείαο έρνπλ ζρεδηάζεη ηξεηο ζηνίβεο κε ηελ βνήζεηα
ηξηώλ κνλνδηάζηαησλ πηλάθσλ 10000 ζέζεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ.
Σηνλ πίλαθα όλνκα[10000] ζα απνζεθεύνληαη ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ, ζηνλ
πίλαθα κόξηα[10000] ηα κόξηα πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη θαη ζηνλ πίλαθα
θαηεγνξία[10000] ε αληίζηνηρε θαηεγνξία. Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε ΓΛΩΣΣΑ ην
νπνίν
1) Θα πεξηιακβάλεη θαηάιιειν ηκήκα δειώζεσλ κεηαβιεηώλ (Μονάδερ 1)
2) Θα δηαβάδεη από ηνλ ρξήζηε πόζεο αηηήζεηο έρνπλ ήδε θαηαρσξεζεί ζηηο
ζηνίβεο, κε έιεγρν δεδνκέλσλ ώζηε ε ζηνίβα λα κελ είλαη αξρηθά νύηε άδεηα
νύηε γεκάηε (Μονάδερ 2)
3) Θα δηαβάδεη από ηνλ ρξήζηε ηα δεδνκέλα ησλ αηηήζεσλ (κόξηα, θαηεγνξία,
όλνκα) πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηηο ζηνίβεο ( Μονάδερ 1)
4) ζα εθηειεί επαλαιεπηηθά ηα παξαθάησ
a. ζα δηαβάδεη από ηνλ ρξήζηε ηελ επηινγή ηνπ ζρεηηθά κε ην πνηα
ελέξγεηα επηζπκεί λα εθηειέζεη ζηελ ζηνίβα, κε δπλαηέο επηινγέο
«επεμεξγαζία» γηα ηελ επεμεξγαζία θάπνηαο αίηεζεο, «πξνζζήθε» γηα
πξνζζήθε λέαο αίηεζεο θαη «ηεξκαηηζκόο» γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ
πξνγξάκκαηνο - δελ απαηηείηαη έιεγρνο εγθπξόηεηαο δεδνκέλσλ
(Μονάδερ 0.5)
b. ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζζήθεο λέαο αίηεζεο, ζα ειέγρεη αλ ππάξρεη
δηαζέζηκνο ρώξνο ζηηο ζηνίβεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη, ζα
δηαβάδεη ην όλνκα, ηα κόξηα θαη ηελ θαηεγνξία θάζε ππνςεθίνπ (δελ
απαηηείηαη έιεγρνο εγθπξόηεηαο δεδνκέλσλ) θαη ζα εθηειεί ώζεζε ησλ
ζηνηρείσλ ζηηο ζηνίβεο, δηαθνξεηηθά ζα εκθαλίδεη ην κήλπκα «γεκάηε
ζηνίβα» (Μονάδερ 3)
c. ζηελ πεξίπησζε ηεο επεμεξγαζίαο, ζα ειέγρεη αλ ππάξρνπλ αηηήζεηο
πξνο επεμεξγαζία. Αλ ππάξρνπλ, ζα εκθαλίδεη ην όλνκα, ηα κόξηα θαη
ηελ θαηεγνξία
ηνπ ππνςεθίνπ ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία ζα
επεμεξγαζηνύλ θαη ζα εθηειεί απώζεζε ησλ δεδνκέλσλ από ηηο
ζηνίβεο, δηαθνξεηηθά ζα εκθαλίδεη ην κήλπκα «άδεηα ζηνίβα»
(Μονάδερ 3)
d. ηα παξαπάλσ ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη λα δνζεί σο επηινγή
ρξήζηε ε ηηκή «ηεξκαηηζκόο» (Μονάδερ 1,5)
Σην ηέινο ηεο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα πινπνηνύληαη ηα
αθόινπζα:
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5) ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ζηνίβεο δελ πεξηέρνπλ ζηνηρεία, ζα εκθαλίδεη ην
κήλπκα «δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα πξνο επεμεξγαζία», δηαθνξεηηθά ζα
εκθαλίδεη ηνλ κέζν όξν ησλ κνξίσλ ησλ ππνςεθίσλ ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο πνπ ππάξρνπλ εθείλε ηελ ζηηγκή ζηελ ζηνίβα, θαζώο θαη ηα
νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ κε πάλσ από 100 κόξηα (Μονάδερ 5)
6) ζα εκθαλίδεη κήλπκα ζρεηηθά κε ην αλ νη ζηνίβεο πεξηέρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό
ζηνηρείσλ κε ηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε (Μονάδερ 3)

ΘΔΜΑ Γ
Σε έλα δηαγσληζκό video games πήξαλ κέξνο 10 παίρηεο νη νπνίνη αγσλίζηεθαλ ζε
20 παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο. Κάζε παηρλίδη έρεη 5 πίζηεο δπζθνιίαο (Α, Β, Γ, Γ, Δ), όπνπ
νη παίρηεο αξρίδνπλ από ηελ πίζηα Α (πίζηα κε ηελ ρακειόηεξε δπζθνιία) θαη αλ
θαηαθέξνπλ λα ηελ νινθιεξώζνπλ ζπλερίδνπλ ζηελ επόκελε, κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ
Δ (πίζηα κε πςειόηεξε δπζθνιία). Οη αζιεηέο έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο ζπγθεθξηκέλν
ρξόλν γηα λα νινθιεξώζνπλ όζεο πεξηζζόηεξεο πίζηεο κπνξνύλ θαη ληθεηήο θάζε
παηρληδηνύ ζηξαηεγηθήο είλαη ν παίρηεο πνπ έρεη νινθιεξώζεη πίζηα κεγαιύηεξεο
δπζθνιίαο ζην επηηξεπηό ρξνληθό δηάζηεκα. Τειηθόο ληθεηήο ηνπ δηαγσληζκνύ
ζεσξείηαη ν παίρηεο πνπ έρεη αλαδεηρζεί ληθεηήο ζηα πεξηζζόηεξα παηρλίδηα
ζηξαηεγηθήο. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο
1) Θα δηαβάδεη από ηελ ρξήζηε ην νλόκαηα ησλ παηρηώλ θαη ηελ πίζηα πνπ
νινθιήξσζαλ ζε θάζε έλα από ηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο – δελ απαηηείηαη
έιεγρνο εγθπξόηεηαο δεδνκέλσλ (Μονάδερ 1)
2) Θα εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ παηρηώλ πνπ νινθιήξσζαλ ηελ πίζηα Γ ζε
ηνπιάρηζηνλ 10 παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο (Μονάδερ 4)
3) Θα ππνινγίδεη ηηο λίθεο πνπ πέηπρε θάζε παίρηεο ζηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο –
ππνζέζηε πσο ζε θάζε παηρλίδη ππάξρεη κόλν έλαο ληθεηήο (Μονάδερ 7)
4) Θα εκθαλίδεη ην όλνκα ηνπ ληθεηή ηνπ δηαγσληζκνύ θαζώο θαη ηα νλόκαηα ησλ
αζιεηώλ πνπ έιαβαλ ηελ δεύηεξε θαη ηελ ηξίηε ζέζε ζε λίθεο (ππνζέζηε πσο
ππάξρνπλ αζιεηέο ζηελ πξώηε, δεύηεξε θαη ηξίηε ζέζε. Δπίζεο πσο ν
ληθεηήο είλαη κνλαδηθόο, ελώ κπνξεί λα ππάξρνπλ ηζνβαζκίεο ζηελ δεύηεξε
θαη ηελ ηξίηε ζέζε θαηάηαμεο) (Μονάδερ 8)

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ !!!!!!!!!!!!!
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