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Ονομαηεπώνςμο:                           ……………………………………………………………… 
Μάθημα:    Ανάπηςξη εθαπμογών ζε Ππογπαμμαηιζηικό Πεπιβάλλον 
Υλη:     κεθ 12,3,7,8,9 (έμθαζη ζηα 3,9) 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηορ:  Βλασάκηρ Γιώπγορ 
Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

ΘΕΜΑ 1 

Α.  Για κάκε μία πρόταςθ να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αντίςτοιχο αρικμό και δίπλα τθ λζξθ ΣΩΣΤΟ ι 
ΛΑΘΟΣ, αν κεωρείτε ότι θ πρόταςθ είναι ςωςτι ι λανκαςμζνθ αντίςτοιχα. 

1. Η ταξινόμθςθ είναι μια από τισ βαςικζσ λειτουργίεσ επί των δομϊν δεδομζνων.  
2. Τα ςτοιχεία ενόσ πίνακα μποροφν να αποτελοφνται από δεδομζνα διαφορετικοφ τφπου.  
3. Η ςειριακι αναηιτθςθ χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά ςτουσ ταξινομθμζνουσ πίνακεσ. 
4. Όταν γίνεται ςειριακι αναηιτθςθ κάποιου ςτοιχείου ςε ζναν μθ ταξινομθμζνο πίνακα και το 

ςτοιχείο δεν υπάρχει ςτον πίνακα, τότε υποχρεωτικά προςπελαφνονται όλα τα ςτοιχεία του πίνακα. 
5. Σε μια ςτατικι δομι το ακριβζσ μζγεκοσ τθσ απαιτοφμενθσ κφριασ μνιμθσ κακορίηεται κατά τθν 

εκτζλεςθ του προγράμματοσ. 
6. Οι δυναμικζσ δομζσ δεδομζνων αποκθκεφονται πάντα ςε ςυνεχόμενεσ κζςεισ μνιμθσ.  
7. Η χριςθ των πινάκων ςε ζνα πρόγραμμα αυξάνει τθν απαιτοφμενθ μνιμθ.  
8. Ζνασ πίνακασ ζχει ςτακερό περιεχόμενο αλλά μεταβλθτό μζγεκοσ. 

Μονάδεσ 18 
 

Β. Ζςτω πρόβλθμα που αναφζρει: «...Να καταςκευάςετε αλγόρικμο που κα ηθτάει τισ θλικίεσ 100 
ανκρϊπων και να εμφανίηει το μζςο όρο θλικίασ τουσ...». Δίνονται οι παρακάτω προτάςεισ. Για κάκε μία 
πρόταςθ να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ το αντίςτοιχο γράμμα και δίπλα τθ λζξθ ΣΩΣΤΟ ι ΛΑΘΟΣ, αν 
κεωρείτε ότι θ πρόταςθ είναι ςωςτι ι λανκαςμζνθ αντίςτοιχα. 
α. Πρζπει να χρθςιμοποιθκεί πίνακασ. 
β. Είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκεί πίνακασ. 
γ. Είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκεί θ εντολι Όςο. 
δ. Είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκεί θ εντολι Για. 
ε. Η εντολι Για είναι θ καταλλθλότερθ. 

Μονάδεσ 5 
 

Γ. Δίνεται πίνακασ Π[20] με αρικμθτικζσ τιμζσ. Στισ μονζσ κζςεισ βρίςκονται καταχωριςμζνοι κετικοί 
αρικμοί και ςτισ ηυγζσ αρνθτικοί αρικμοί. Επίςθσ, δίνεται το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου ταξινόμθςθσ 
τιμϊν του πίνακα. 
Για x από 3 μζχρι 19 με_βιμα ___ 
Για y από ___ μζχρι ___ με_βιμα ___ 
Αν Π*___+ < Π*___+ Τότε 
Αντιμετάκεςε Π*___+, Π*___+ 
Τζλοσ_αν 
Τζλοσ_Επανάλθψθσ 
Τζλοσ_Επανάλθψθσ 
Να μεταφζρετε ςτο τετράδιό ςασ το παραπάνω τμιμα αλγορίκμου ςυμπλθρϊνοντασ τα κενά με τισ 
κατάλλθλεσ ςτακερζσ, μεταβλθτζσ ι εκφράςεισ, ϊςτε να ταξινομοφνται ςε αφξουςα ςειρά μόνο οι 
κετικζσ τιμζσ του πίνακα.  

Μονάδεσ 8 
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Δ. Ζςτω πίνακασ table με Μ γραμμζσ και Ν ςτιλεσ που περιζχει αρικμθτικζσ τιμζσ. Δίνεται ο παρακάτω 
αλγόρικμοσ που υπολογίηει το άκροιςμα κατά γραμμι, κατά ςτιλθ και ςυνολικά. 
1. Αλγόρικμοσ Ακρ_Πίνακα 
2. Δεδομζνα // m, n, table // 
3. sum  0 
4. Για i από 1 μζχρι m 
5.    row [i] 0 
6. Τζλοσ_επανάλθψθσ 
7. Για j από 1 μζχρι n 
8.   col [j] 0 
9. Τζλοσ_επανάλθψθσ 
10. Για i από 1 μζχρι m 
11. Για j από 1 μζχρι n 
12.________________ 
13. ________________ 
14. ________________ 
15. Τζλοσ_επανάλθψθσ 
16. Τζλοσ_επανάλθψθσ 
17. Αποτελζςματα // row, col, sum // 
18. Τζλοσ Ακρ_Πίνακα 
Τα ακροίςματα των γραμμϊν καταχωρίηονται ςτον πίνακα row, των ςτθλϊν ςτον πίνακα col και το 
ςυνολικό άκροιςμα ςτθ μεταβλθτι sum. 
Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τισ εντολζσ που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν ςτισ γραμμζσ 12, 13 και 14, ϊςτε 
ο αλγόρικμοσ να επιτελεί τθ λειτουργία που περιγράφτθκε. 

Μονάδεσ 9 

ΘΕΜΑ 2 
Α. Δίνεται ο πίνακασ Α[10], ςτον οποίο επικυμοφμε να αποκθκεφςουμε όλουσ τουσ ακεραίουσ αρικμοφσ 
από το 10 μζχρι το 1 με φκίνουςα ςειρά. Στον πίνακα ζχουν ειςαχκεί οριςμζνοι αρικμοί, οι οποίοι 
εμφανίηονται ςτο παρακάτω ςχιμα: 

 
1. Να ςυμπλθρϊςετε τισ επόμενεσ εντολζσ εκχϊρθςθσ, ϊςτε τα κενά κελιά του πίνακα να αποκτιςουν τισ 
επικυμθτζσ τιμζσ.  
A[3]   3  +  A*…+ 
A[9]   A*…+  -  2 
A[8]   A*…+  -  5 
A[4]    5  +  A*…+ 
A[5]    ( A*…+  +  A*7+ ) div  2   

Μονάδεσ 5 
2. Να ςυμπλθρϊςετε το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου, το οποίο αντιμετακζτει τισ τιμζσ των κελιϊν του 
πίνακα Α, ζτςι ϊςτε θ τελικι διάταξθ των αρικμϊν να είναι από 1 μζχρι 10.  
Για i από ... μζχρι ...  
αντιμετάκεςε Α*...+, Α*...+  
Τζλοσ_επανάλθψθσ   

Μονάδεσ 4  
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Α. Δίνεται ο μονοδιάςτατοσ πίνακασ C με ζξι ςτοιχεία που ζχουν αντίςτοιχα τισ παρακάτω τιμζσ: 
2, 5, 15, –1, 32, 14 
και το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου: 
min  100 
max –100 
Για i από 1 μζχρι 6 με_βιμα 2 
Α C[i] 
B C[i+1] 
Αν A<Βτότε 
Lmin A 
Lmax B 
αλλιϊσ 
Lmin Β 
Lmax  Α 
Τζλοσ_αν 
Αν Lmin<min τότε 
min  Lmin 
Τζλοσ_αν 
Αν Lmax>max τότε 
max  Lmax 
Τζλοσ_αν 
Εκτφπωςε Α, Β, Lmin, Lmax, min, max 
Τζλοσ_επανάλθψθσ 
D  max*min 
Εκτφπωςε D 
 
Να εκτελζςετε το παραπάνω τμιμα αλγορίκμου και να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ: 
α. Τισ τιμζσ των μεταβλθτϊν Α, Β, Lmin, Lmax, min και max, όπωσ αυτζσ εκτυπϊνονται ςε κάκε 
επανάλθψθ. 

Μονάδεσ 10 
β. Τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ D που εκτυπϊνεται. 

Μονάδεσ 1 
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ΘΕΜΑ 3 
Σε μια διαδρομι τρζνου υπάρχουν 20 ςτακμοί (ςε αυτοφσ περιλαμβάνονται θ αφετθρία και ο τερματικόσ 
ςτακμόσ). Το τρζνο ςταματά ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ. Σε κάκε ςτακμό επιβιβάηονται και αποβιβάηονται 
επιβάτεσ. Οι πρϊτοι επιβάτεσ επιβιβάηονται ςτθν αφετθρία και ςτον τερματικό ςτακμό αποβιβάηονται όλοι 
οι επιβάτεσ. Να καταςκευάςετε αλγόρικμο, ο οποίοσ να διαχειρίηεται τθν κίνθςθ των επιβατϊν. 
Συγκεκριμζνα: 
Α. Να ηθτάει από το χριςτθ τον αρικμό των ατόμων που επιβιβάςτθκαν ςε κάκε ςτακμό, εκτόσ από τον 
τερματικό, και να τον ειςάγει ςε πίνακα ΕΠΙΒ*19+.                  

Μονάδεσ 2 
Β. Να ειςάγει ςε πίνακα ΑΠΟΒ*19+ τον αρικμό των ατόμων που αποβιβάςτθκαν ςε κάκε ςτακμό, εκτόσ από 
τον τερματικό, ωσ εξισ: Για τθν αφετθρία να ειςάγει τθν τιμι μθδζν (0) και για τουσ υπόλοιπουσ ςτακμοφσ 
να ηθτάει από τον χριςτθ τον αρικμό των ατόμων που αποβιβάςτθκαν.             

Μονάδεσ 4 
Γ. Να δθμιουργεί πίνακα ΑΕ*19+, ςτον οποίο να καταχωρίηει τον αρικμό των επιβατϊν που βρίςκονται ςτο 
τρζνο, μετά από κάκε αναχϊρθςι του.              

Μονάδεσ 7 
Δ. Να βρίςκει και να εμφανίηει τον ςτακμό από τον οποίο το τρζνο αναχωρεί με τον μεγαλφτερο αρικμό 
επιβατϊν. (Να κεωριςετε ότι από κάκε ςτακμό το τρζνο αναχωρεί με διαφορετικό αρικμό επιβατϊν).  

Μονάδεσ 7 
ΘΕΜΑ 4 
Μια διςκογραφικι εταιρεία καταγράφει ςτοιχεία για ζνα ζτοσ για κάκε ζνα από τα 20 CDs που 
κυκλοφόρθςε. Τα ςτοιχεία αυτά είναι ο τίτλοσ του CD, ο τφποσ  τθσ μουςικισ που περιζχει και οι μθνιαίεσ 
του πωλιςεισ (ποςά ςε ευρϊ) ςτθ διάρκεια του ζτουσ. Οι τφποι μουςικισ είναι δφο: «ορχθςτρικι» και 
«φωνθτικι».  
Να αναπτυχκεί αλγόρικμοσ ο οποίοσ:  
α. Για κάκε ζνα από τα 20 CDs, να διαβάηει τον τίτλο, τον τφπο τθσ μουςικισ και τισ πωλιςεισ του για κάκε 
μινα, ελζγχοντασ τθν ζγκυρθ καταχϊριςθ του τφπου τθσ μουςικισ.  

Μονάδεσ 4  
β. Να εμφανίηει τον τίτλο ι τουσ τίτλουσ των CDs με τισ περιςςότερεσ πωλιςεισ τον 3ο μινα του ζτουσ.  

Μονάδεσ 6  
γ. Να εμφανίηει τουσ τίτλουσ των ορχθςτρικϊν CDs με ετιςιο ςφνολο πωλιςεων τουλάχιςτον 5000 ευρϊ.  

Μονάδεσ 6  
δ. Να εμφανίηει το ποςοςτό των CDs με τφπο «φωνθτικι».  

Μονάδεσ 4  


