
 
 

Σχολικό έτος 2014-2015                 

 

Ονομαηεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:     

ΑΕΠΠ…………….………………………………………… 

Υλη:      

ΔΟΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ …………………………………. 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:   

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ…………………………….. 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 

ΘΔΜΑ Α 
 
1) Δξσηήζεηο Σσζηό/Λάζνο (Μαλάδεο 5) 
 

1.1) Έλαο πίλαθαο κπνξεί πεξηέρεη ζηνηρεία δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ  
1.2) Σε έλα δπζδηάζηαην πίλαθα A, ζηελ αλαθνξά «Α[ζηήιεο, γξακκέο]» ε κεηαβιεηή «ζηήιεο» 
δειώλεη ηηο γξακκέο ηνπ πίλαθα 
1.3) Αλ ζε κία ζηνίβα ν δείθηεο «top/θνξπθή» έρεη ηηκή 5, ηόηε ζηελ ζηνίβα ππάξρνπλ 5 ζηνηρεία  
1.4) Η ηαμηλόκεζε θπζαιίδαο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αιθαξηζκεηηθνύο πίλαθεο 
1.5) Έλαο δπζδηάζηαηνο πίλαθαο Α[2,3] έρεη 5 ζηνηρεία 

 
2) Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο  
 
i) Να παξνπζηάζεηε αλαιπηηθά πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ πηλάθσλ    δηθαηνινγώληαο 
ηελ    απάληεζή ζαο (Μνλάδεο 5) 
ii) Σε έλα πίλαθα κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε όιεο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ δνκώλ   δεδνκέλσλ; 
Αλ όρη πνηεο ιεηηνπξγίεο δελ κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 
(Μνλάδεο 5)  

3) Τν παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ έρεη σο ζθνπό λα ππνινγίζεη θαη λα εκθαλίζεη ην 
κέγηζην ζε έλα κνλνδηάζηαην πίλαθα 100 ζέζεσλ, δίρσο ηελ ρξήζε ηεο νκώλπκεο 
κεηαβιεηήο «κέγηζηνο». Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ώζηε λα επηηειείηαη ε ιεηηνπξγία απηή 
(κνλάδεο 6) 

ζέζε 1 
Γηα θ από 2 κέρξη ____ 

  Αλ Α[ ___ ] > Α[  ___ ] ηόηε 
   ____   ____ 
  Τέινο_αλ 
        Τέινο_Δπαλάιεςεο 

Δκθάληζε _____ 
 
4)  Έζησ ε παξαθάησ νπξά.  Να απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα  
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i) Πνηνπο δείθηεο ρξεηαδόκαζηε γηα λα πεξηγξάςνπκε κία νπξά θαη πνηεο είλαη νη ηηκέο ηνπο ζην 
ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα; (Μνλάδεο 4)  
 
ii) Παξνπζηάζηε ηελ λέα κνξθή ηεο νπξάο θαη ηηο λέεο ηηκέο ησλ δεηθηώλ αλ θάλνπκε 3 θνξέο 
εμαγσγή θαη έπεηηα εηζαγσγή ηα ζηνηρεία -1 θαη 2 (Μνλάδεο 4)  
 
iii) Αλ ζε κία νπξά κεηά από θάπνηεο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα 
ηελ πεξηγξάςνπκε πάξνπλ ηελ ίδηα ηηκή, ζε ηη ζπκπέξαζκα νδεγνύκαζηε; (Μνλάδεο 3) 
 
 
5) Να  αλαπηύμεηε ηκήκα αιγνξίζκνπ  πνπ ζα δεκηνπξγεί ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Μνλάδεο 

8) 
 

1 α α α α θ 

α 1 α α θ α 

α α 1 θ α α 

α α θ 1 α α 

α θ α α 1 α 

θ α α α α 1 

ΘΔΜΑ Β  

1) Έζησ κνλνδηάζηαηνο πίλαθαο πηλ[100] αθεξαίσλ ν νπνίνο είλαη ηαμηλνκεκέλνο ζε 
αύμνπζα ζεηξά. Θεσξνύκε όηη αλαδεηάκε ηελ ηηκή key πνπ ζα καο δώζεη ν ρξήζηεο. Να 
ζπκπιεξώζεηε ηα θελά πνπ ιείπνπλ, ώζηε λα επηηειείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αλαδήηεζεο ζε 
κία παξαιιαγή ηεο θιαζζηθήο κνξθήο, ε νπνία ζα ειέγρεη αλ ην ζηνηρείν πνπ ςάρλνπκε 
βξέζεθε, ή δελ πξόθεηηαη λα βξεζεί, ιόγσ ηεο ηαμηλόκεζεο ηνπ πίλαθα   (Mνλάδεο 10) 
 
Αιγόξηζκνο ζεηξηαθή_παξαιιαγή 
 Γεδνκέλα // πηλ // 
 Γηάβαζε  key 
 not_done  ____ 
 pos0 
 i100 
 Όζν (not_done=Αιεζήο) θαη ( ______ ) επαλάιαβε 
  Αλ _____ = key ηόηε 
  ______ ______ 
  pos ______ 
  Αιιηώο_αλ ______ 
   not_done______ 
  Αιιηώο 
   ______ 
  Τέινο_αλ 
 Τέινο_επαλάιεςεο  
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 Αλ ____________ ηόηε 
  Δθηύπσζε “ην ζηνηρείν βξέζεθε” 
 Αιιηώο  
  Δθηύπσζε “ην ζηνηρείν δελ βξέζεθε” 
 Τέινο_αλ 
Τέινο ζεηξηαθή_παξαιιαγή  
 
2) Γίλνληαη ην όλνκα θαη ν βαζκόο 50 καζεηώλ ηα νπνία απνζεθεύνληαη ζε παξάιιεινπο 
πίλαθεο νλ[50] θαη βαζ[50]. Να ζπκπιεξώζεηε ην ηκήκα «Εντολές» ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ 
ιείπεη ώζηε λα ηαμηλνκνύληαη νη βαζκνί από ηνλ καζεηή Κ κέρξη ηνλ καζεηή Λ (ππνζέζηε όηη 
ν καζεηήο Κ είλαη πξηλ ηνλ καζεηή Λ θαη ππάξρνπλ θάπνηεο ζέζεηο κεηαμύ ηνπο, όπσο 
θαίλεηαη ζην ζρήκα). Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, ε ηαμηλόκεζε λα είλαη αιθαβεηηθή.  Οη δύν 
πίλαθεο ζα είλαη θαη ε έμνδνο ηνπ αιγνξίζκνπ. (Μνλάδεο 10) 
 
βαζ[50] 
 

1 2 ……. Κ …….. ……. Λ …….. 49 50 

 
 
Αιγόξηζκνο ηαμηλόκεζε_παξαιιαγή 
 Γεδνκέλα //νλ,βαζ// 
  
 «Εντολές» 
  
 Απνηειέζκαηα // νλ,βαζ// 
Τέινο ηεμηλόκεζε_παξαιιαγή  
 
  
ΘΔΜΑ Γ 
 
Σην Παγθξήηην αγώληζκα ηεο ζθαίξαο ζπκκεηέρνπλ 20 αζιεηέο νη νπνίνη ρσξίδνληαη ζε δύν 
εκηηειηθνύο (εκηηειηθόο 1 θαη εκηηειηθόο 2). Ο εκηηειηθόο 1 έρεη ήδε νινθιεξσζεί, θαη είλαη 
γλσζηέο νη ηειηθέο επηδόζεηο ησλ 10 πξώησλ αζιεηώλ όπνπ απνζεθεύνληαη ζηνλ πίλαθα 
εκ_1[10], ελώ ν εκηηειηθόο 2 γίλεηαη ζήκεξα, κε ηελ βαζκνινγία ησλ αζιεηώλ λα πξνθύπηεη 
σο εμήο: θάζε αζιεηήο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 6 ξίςεηο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη έγθπξεο ή 
άθπξεο ( ππνζέηνπκε όηη αλ ν πίλαθαο πεξηέρεη ηελ ηηκή -1 ε βνιή είλαη άθπξε), θαη ε ηειηθή 
ηνπ επίδνζε είλαη ν κέζνο όξσλ ησλ επηδόζεώλ ηνπ (εθηόο από ηηο άθπξεο), εθηόο εάλ θάλεη 
άθπξεο πάλσ από ηηο κηζέο βνιέο, όπνπ θαη ε ηειηθή ηνπ επίδνζε γίλεηαη απηόκαηα 0. Οη 
επηδόζεηο ηνπ δεύηεξνπ εκηηειηθνύ γηα θάζε αζιεηή ζα πξνθύςνπλ από ηνλ πίλαθα 
ξίςεηο[10,6] θαη απνζεθεύνληαη ζηνλ πίλαθα εκ_2[10]. Τέινο, ηα νλόκαηα ησλ αζιεηώλ ησλ 2 
εκηηειηθώλ, απνζεθεύνληαη ζε πίλαθεο νλ_1[10] θαη νλ_2[10]. Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηνπ 
δεύηεξνπ εκηηειηθνύ, νη αζιεηέο κε ηηο 7 κεγαιύηεξεο επηδόζεηο (πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηηο 
επηδόζεηο θαη ησλ δύν εκηηειηθώλ) ζα πξνθξηζνύλ ζην Παλειιήλην πξσηάζιεκα ζθαίξαο.  
Να πξόγξακκα ζε ΓΛΩΣΣΑ πνπ  

1) ζα πεξηιακβάλεη θαηάιιειν ηκήκα δειώζεσλ (Μνλάδεο 2) 

2) ζα δηαβάδεη ηηο ηηκέο ησλ πηλάθσλ εκ_1, νλ_1, νλ_2 θαη ξίςεηο από ηνλ ρξήζηε (Μνλάδεο 2) 

3) ζα δεκηνπξγεί ηνλ πίλαθα εκ_2 κε βάζε ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή  - ππνζέζηε όηη θάζε αζιεηήο 
ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ κία έγθπξε πξνζπάζεηα (Μνλάδεο 7) 
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4) ζα εθηππώλεη ηα νλόκαηα ησλ αζιεηώλ πνπ ζα πξνθξηζνύλ ζηνπο Παλειιήληνπο αγώλεο  - 
ππνζέζηε είλαη κόλν 7  (Μνλάδεο 9)   

 
ΘΔΜΑ Γ  
 
Έλα πάξθηλγθ  απηνθηλήησλ δηαζέηεη 6 νξόθνπο, θαη θάζε όξνθνο  απνηειείηαη από 20 ζέζεηο 
παξθαξίζκαηνο απηνθηλήησλ ε κία δίπια ζηελ άιιε ζηε ζεηξά. Σε θάζε ζέζε, γηα 
δηεπθόιπλζε ηεο  δηαρείξηζε από ηνπο ππαιιήινπο, έρεη δνζεί έλα όλνκα ην νπνίν είλαη ίδην 
ζε όινπο ηνπο νξόθνπο (γηα παξάδεηγκα ε πξώηε ζέζε έρεη όλνκα «Α» ζε όινπο ηνπο 
νξόθνπο, ε δεύηεξε όλνκα «Β» ζε όινπο ηνπο νξόθνπο θηι). Υπνζέηνπκε πσο ζην πάξθηλγθ 
είλαη παξθαξηζκέλα θάπνηα απηνθίλεηα ελώ ππάξρνπλ θαη θάπνηεο δηαζέζηκεο ζέζεηο. Να 
αλαπηύμεηε αιγόξηζκν πνπ ζα βνεζάεη ηνπο ππαιιήινπο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ πάξθηλγθ σο 
εμήο: 
 
1) ζεσξεί δεδνκέλνπο ηνλ πίλαθα πάξθηλγθ[6,20] κε ηνπο αξηζκνύο θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ 
πνπ είλαη παξθαξηζκέλα (ππνζέζηε πσο ζε θάζε ζέζε ππάξρεη είηε ν αξηζκόο θπθινθνξίαο ελόο 
απηνθηλήηνπ είηε ν ραξαθηήξαο «#» πνπ ζεκαίλεη πσο ε ζέζε είλαη δηαζέζηκε) θαη ηα νλόκαηα ησλ 
ζέζεσλ νλ[20] (Μνλάδεο 1) 
 
3) ζα ππνινγίδεη πόζεο δηαζέζηκεο ζέζεηο ππάξρνπλ ζπλνιηθά ζην πάξθηλγθ (Μνλάδεο 3)  
 
4) ζα δηαβάδεη από ηνλ ρξήζηε ην όλνκα κίαο ζέζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη, ζα εκθαλίδεη 
κήλπκα ζρεηηθά κε ην αλ είλαη δηαζέζηκε ζε 3 ζπλερόκελνπο νξόθνπο,  ελώ αλ ην όλνκα είλαη ιάζνο 
ζα εκθαλίδεη αληίζηνηρν κήλπκα (Μνλάδεο 7)  
 
5) ζα παξθάξεη απηνθίλεηα ζηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο σο εμήο 

I. ζα δηαβάδεη από ηνλ ρξήζηε ηνλ αξηζκό θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ ελόο νδεγνύ  θαη 
ηνλ όξνθν ζηνλ νπνίν επηζπκεί λα παξθάξεη (Μνλάδεο 1) 

II. ζα παξθάξεη ην ακάμη ζηελ πξώηε δηαζέζηκε ζέζε πνπ ζα βξεζεί ζηνλ όξνθν, 
ηνπνζεηώληαο ηνλ αξηζκό θπθινθνξίαο ηνπ ακαμηνύ ζην αληίζηνηρν θειί ηνπ πίλαθα. Αλ 
δελ ππάξρεη δηαζέζηκε ζέζε  ζα εκθαλίδεη ην κήλπκα «Δελ ππάξρεη δηαζέζηκε ζέζε 
ζηνλ όξνθν απηό»  -  ππνζέζηε πσο ην απηνθίλεην είηε ζα παξθαξηζηεί είηε όρη, δειαδή 
αλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκε ζέζε ζηνλ όξνθν πνπ δήηεζε ν νδεγόο δελ ζα δεηήζεη λέν 
όξνθν θαη ζα απνρσξήζεη (Μνλάδεο 6) 

III. ε δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί όηαλ ηειεηώζνπλ νη δηαζέζηκεο ζέζεηο (Μνλάδεο 2) 

 


