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ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΗΚΟ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
ΤΝΟΛΟ ΔΛΗ∆ΩΝ: ΔΠΣΑ (7)

ΘΔΜΑ 1ο
Α.

Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαπάλσ
πξνηάζεηο 1-5 θαη δίπια ηε ιέμε ΩΣΟ, αλ είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε ΛΑΘΟ, αλ
είλαη ιαλζαζκέλε.
1.

Ζ ζεηξηαθή αλαδήηεζε παξόηη είλαη ε ιηγόηεξν απνδνηηθή κέζνδνο αλαδήηεζεο,

ρξεζηκνπνηείηαη αλαγθαζηηθά όηαλ ν πίλαθαο δελ είλαη ηαμηλνκεκέλνο.
2. Ζ ηαμηλόκεζε ηεο θπζαιίδαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πίλαθα κε

ηύπν

δεδνκέλσλ ραξαθηήξα.
3. Όιεο νη δνκέο δεδνκέλσλ κπνξνύλ λα πινπνηήζνπλ όιεο ηηο βαζηθέο πξάμεηο
4.

Ζ εηζαγσγή θαη ε δηαγξαθή θόκβσλ ζε πίλαθα απνηεινύλ δύν από ηηο βαζηθέο

επεμεξγαζίεο πηλάθσλ.
5. Ο κεηαγισηηηζηήο δηνξζώλεη ηα ζπληαθηηθά θαη ινγηθά ιάζε ελόο πξνγξάκκαηνο.
Μονάδερ 10
B. ∆ίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα κνλνδηάζηαην πίλαθα
Α[20]. Ο πίλαθαο πεξηέρεη άξηηνπο θαη πεξηηηνύο ζεηηθνύο αθεξαίνπο, ζε ηπραίεο ζέζεηο. Σν
ηκήκα αιγνξίζκνπ δεκηνπξγεί έλα λέν πίλαθα Β[20] ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ πξώηα νη άξηηνη
θαη κεηά αθνινπζνύλ νη πεξηηηνί. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αιγόξηζκν
ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά:

ΣΔΛΟ 1Ζ ΔΛΗ∆Α
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΑΡΧΖ 2Ζ ΔΛΗ∆Α
Κ←0
Γηα i από ............ κέρξη ............
Αλ Α[i] mod 2 = 0 ηόηε
Κ ← ............
Β[............] ← A[i]
Σέινο_αλ
Σέινο_επαλάιεςεο
Γηα i από ............ κέρξη ............
Αλ Α[i] mod 2 = ............ ηόηε
............
Β[............] ← A[............]
Σέινο_αλ
Σέινο_επαλάιεςεο
Γ.

Μονάδερ 10

Ο αιγόξηζκνο ηεο θπζαιίδαο όπσο Αιγόξηζκνο Έμππλε_Φπζαιίδα

παξνπζηάδεηαη ζην ζρνιηθό βηβιίν έρεη ην

Γεδνκέλα // Ν, table //

κεηνλέθηεκα

i2

όηη

δελ

είλαη

αξθεηά

«έμππλνο», ώζηε λα δηαπηζηώλεη ζηελ αξρή

Αξρή_επαλάιεςεο

ή ζην κέζν ηεο δηαδηθαζίαο αλ ν πίλαθαο

έγηλε  ςεπδήο

είλαη

Γηα ___ από ___ κέρξη i κε_βήκα –1

ήδε

ηαμηλνκεκέλνο.

Να

ζπκπιεξώζεηε ηε δηπιαλή θσδηθνπνίεζε ε

! αύμνπζα ηαμηλόκεζε

νπνία κε ηε ρξήζε βνεζεηηθήο κεηαβιεηήο,

Αλ table[j – 1] > table[j] ηόηε

ειέγρεη ζην ηέινο θάζε επαλάιεςεο ηνπ

Αληηκεηάζεζε table[j – 1], table[j]

εμσηεξηθνύ βξόρνπ (Γηα i από 2 κέρξη n) αλ

____________

γηα ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ i έγηλαλ
αληηκεηαζέζεηο

ζηνηρείσλ,

ζπλερίδεη

δηαδηθαζία,

ηε

Σέινο_αλ

νπόηε

θαη

Σέινο_επαλάιεςεο

ελώ

ζε

_______________

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηελ ηεξκαηίδεη.

Μέρξηο_όηνπ (__________) ή
(_________)
Απνηειέζκαηα // table //
Σέινο Έμππλε_Φπζαιίδα
Μονάδερ 5

ΣΔΛΟ 2Ζ ΔΛΗ∆Α
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΑΡΧΖ 3Ζ ΔΛΗ∆Α
Γ. Εεηήζεθε από θάπνην καζεηή λα αλαπηύμεη αιγόξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη κνλνδηάζηαην
πίλαθα 20 αξηζκώλ θαη ζα ειέγρεη αλ ππάξρνπλ ζε απηόλ ηνπιάρηζηνλ 5 άξηηνη αξηζκνί,
εκθαλίδνληαο θαηάιιειν κήλπκα.
Γηα ηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο, ν

1.

Πποζπέλαζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα

καζεηήο

έλα

2.

Έλεγξε θάζε ζηνηρείν, καηαμέηπεζε ηα άξηηα

ζρεδηάγξακκα ηεο ιύζεο, ην νπνίν

3.

Μόιηο βξεζνύλ 5 άξηηνη, ζηαμάηεζε ηε

θαηέζηξσζε

απεηθνλίδεηαη δίπια:

δηαδηθαζία

Ο καζεηήο, γηα ηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο έγξαςε ηελ παξαθάησ θσδηθνπνίεζε:
! είζνδνο πίλαθα ……
άξηηνη  0
Για i από 1 μέσπι 20
Αν Α[i] είναι άρτιος ηόηε

άξηηνη  άξηηνη + 1

Αν άρτιοι τοσλάτιστον 5 ηόηε ! σταμάτα την επανάληυη ……
Σέλορ_επανάλετερ
! Δκθάληζε κελπκάησλ ……
πλεηδεηνπνίεζε όκσο πσο δελ κπνξεί λα πινπνηήζεη ηε ζθέςε ηνπ κε ρξήζε ηεο δνκήο
επαλάιεςεο Γηα, θαζώο πξαγκαηνπνηνύληαη ππνρξεσηηθά 20 επαλαιήςεηο. Αλαγθάζηεθε
ινηπόλ, λα επαλαδηαηππώζεη ηελ θσδηθνπνίεζε, ρξεζηκνπνηώληαο άιιε δνκή επαλάιεςεο.
Να παξνπζηάζεηε νινθιεξσκέλν ηνλ αιγόξηζκν επίιπζεο ηεο παξαπάλσ άζθεζεο,
πινπνηώληαο ηε ζθέςε ηνπ καζεηή.

Μονάδερ 5

Γ. (i) Να γξάςεηε ηνλ νξηζκό ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηα πιενλεθηήκαηα
ηνπ.

Μονάδερ 5

(ii) Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία ησλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ;

ΣΔΛΟ 3Ζ ΔΛΗ∆Α
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

Μονάδερ 7

ΑΡΧΖ 4Ζ ΔΛΗ∆Α

ΘΔΜΑ 2ο
Β1. Γίλεηαη δηζδηάζηαηνο πίλαθαο Β[4,5] ν νπνίνο πεξηέρεη ηα παξαθάησ δεδνκέλα
0
2
0
7

0
0
0
0

3
0
0
0

0
0
0
0

0
-1
0
0

Καη ην αθόινπζν ηκήκα αιγόξηζκνπ ην νπνίν δεκηνπξγεί έλαλ κνλνδηάζηαην πίλαθα Α :
Κ 0
Π0
Γηα i από 1 κέρξη 4
Γηα j από 1 κέρξη 5
Αλ B[ i , j ] <>0 ηόηε
Α[3*Κ+1]  i
Α[3*Κ+2]  j
Α[3*Κ+3]  B[ i , j ]
K  K +1
Αιιηώο
Π  Π +1
Σέινο_αλ
Tέινο_επαλάιεςεο
Tέινο_επαλάιεςεο
Ν  Π / 20 * 100
Δκθάληζε Ν, „%‟
i) Να ζρεδηάζεηε ηελ κνξθή θαη ηα πεξηερόκελα ηνπ πίλαθα Α όπσο ζα είλαη κεηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ αιγνξίζκνπ
Μονάδερ 10
ii) Πνηα ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Ν κεηά ην ηέινο ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηη αθξηβώο καο
ππνδεηθλύεη;
Μονάδερ 3
Β2. Σν παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ εθηειεί ζεηξηαθή αλαδήηεζε ζε έλα δπζδηάζηαην
πίλαθα Α[30,20]. Να ην ηξνπνπνηήζεηε, έηζη ώζηε :
i)

όηαλ

βξεζεί

ην

πξνο

αλαδήηεζε

ζηνηρείν

λα

ΣΔΛΟ 4Ζ ΔΛΗ∆Α
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ηεξκαηίδεηαη

ε

αλαδήηεζε.

ΑΡΧΖ 5Ζ ΔΛΗ∆Α
ii) λα εκθαλίδεηαη επηπιένλ θαη ε ζέζε ηνπ πξνο αλαδήηεζε ζηνηρείνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ
απηό βξεζεί.
Γιάβαζε key
Έιεγρνο Ψεπδήο
Για κ από 1 μέσπι 30
Για λ από 1 μέσπι 20
Αν Α[θ,ι]= key ηόηε
ΈιεγρνοΑιεζήο
Σέλορ_αν
Σέλορ_επανάλετερ
Σέλορ_επανάλετερ
Αν Έιεγρνο=Αιεζήο ηόηε
Δμθάνιζε “βξέζεθε”
Αλλιώρ
Δμθάνιζε “Γελ βξέζεθε”
Σέλορ_αν
Μονάδερ 7

ΘΔΜΑ 3ο
Έλα από πην γλσζηά αζιήκαηα είλαη ην πέληαζιν, ζην νπνίν νη αζιεηέο ηελ ίδηα εκέξα
ζπκκεηέρνπλ ζε 5 δηαθνξεηηθά αγσλίζκαηα: ην Α, ην Β, ην Γ, ην Γ θαη ην Δ. ε θάζε
αγώληζκα νη αζιεηέο βαζκνινγνύληαη κε κία ηηκή από ην 1 κέρξη ην 10 θαη ηειηθή επίδνζε
θάζε αζιεηή είλαη ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ησλ 5 αγσληζκάησλ. Σέινο, ζηνπο θεηηλνύο
αγώλεο ζπκκεηέρνπλ 30 αζιεηέο.
Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε ΓΛΩΑ ην νπνίν:
Γ1. Θα πεξηιακβάλεη θαηάιιειν ηκήκα δειώζεσλ κεηαβιεηώλ.

Μονάδερ 2

Γ2. Θα θαηαρσξίδεη ζηνλ πίλαθα ΑΓ[5] ηα αγσλίζκαηα κε ηελ ζεηξά πνπ δίλνληαη
παξαπάλσ (ζηελ πξώηε ζέζε ην Α, ζηελ δεύηεξε ην Β, θηι).
Μονάδερ 2
Γ3. Θα δηαβάδεη γηα θάζε έλα αζιεηή ην όλνκά ηνπ θαη ηελ βαζκνινγία πνπ πέηπρε ζε θάζε
αγώληζκα (δελ απαηηείηαη έιεγρνο εγθπξόηεηαο δεδνκέλσλ) ζε θαηάιιεινπο πίλαθεο.
Μονάδερ
2

ΣΔΛΟ 5Ζ ΔΛΗ∆Α
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΑΡΧΖ 6Ζ ΔΛΗ∆Α
Γ4. Θα εκθαλίδεη ηα νλόκαηα θαη ην πιήζνο ησλ αγσληζκάησλ όπνπ θαλέλαο αζιεηήο δελ
πέηπρε βαζκνινγία ίζε κε 10.
Μονάδερ 5
Γ5. Θα εκθαλίδεη ηελ ηειηθή επίδνζε γηα θάζε αζιεηή.

Μονάδερ 4

Γ6. Θα εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ αζιεηώλ πνπ ζα ιάβνπλ κεηάιιην( νη 3 πξώηνη κε ηελ
θαιύηεξε βαζκνινγία)– ππνζέζηε πσο δελ ππάξρνπλ ηζνβαζκίεο κεηαμύ ησλ αζιεηώλ.
Μονάδερ 5

ΘΔΜΑ 4ο
ε πίλαθα Π[100, 10] εηζάγνληαη νη 10 βαζκνί ζηα καζήκαηα θαηεύζπλζεο 100 καζεηώλ ηεο
Γ‟ Λπθείνπ. Οη βαζκνί είλαη αθέξαηνη ζην δηάζηεκα [0, 100]. Σν ηειεπηαίν κάζεκα είλαη νη
«Αξρέο Οηθνλνκηθήο ζεσξίαο». Αλ θάπνηνο καζεηήο δελ έρεη εμεηαζηεί Παλειιαδηθώο ζην
κάζεκα ηόηε εηζάγεηαη ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηνπ πίλαθα ε ηηκή -1. ε δεύηεξν πίλαθα
Α[100] εηζάγνληαη ηα επίζεηα ησλ καζεηώλ.
Να γξαθεί πξόγξακκα ην νπνίν:
Γ1. Θα δηαβάδεη ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ θάλνληαο έιεγρν εγθπξόηεηαο γηα ηνπο βαζκνύο.
Μονάδερ 2
Γ2. Θα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ηνλ καζεηή κε ηνλ θαιύηεξν κέζν όξν ζηα 9 πξώηα
καζήκαηα θαηεύζπλζεο.
Μονάδερ 6
Γ3. Θα δηαβάδεη ην επίζεην ελόο καζεηή θαη ζα εκθαλίδεη ζε πόζα καζήκαηα δελ εμεηάζηεθε
ζηηο παλειιαδηθέο.
Μονάδερ 6
Γ4. Θα εκθαλίδεη ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ παλειιαδηθώο ζην κάζεκα
«Αξρέο Οηθνλνκηθήο ζεσξίαο».
Μονάδερ 6

ΣΔΛΟ 6Ζ ΔΛΗ∆Α
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΑΡΧΖ 7Ζ ΔΛΗ∆Α

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΖΓΗΔ (για ηοςρ εξεηαδόµενοςρ)
ην ηεηξάδην λα γξάςεηε µόλν ηα πξνθαηαξθηηθά (εµεξνµελία,
θαηεύζπλζε, εμεηαδόµελν µάζεµα). Σα ζέµαηα λα µελ ηα αληηγξάςεηε
ζην ηεηξάδην. Σα ζρήµαηα πνπ ζα ρξεζηµνπνηήζεηε ζην ηεηξάδην µπνξνύλ
λα γίλνπλ θαη µε µνιύβη.
Να γξάςεηε ην νλνµαηεπώλπµό ζαο ζην πάλσ µέξνο ησλ
θσηναληηγξάθσλ αµέζσο µόιηο ζαο παξαδνζνύλ. Καµηά άιιε ζεµείσζε
δελ επηηξέπεηαη λα γξάςεηε.
Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε µαδί µε ην ηεηξάδην θαη ηα
θσηναληίγξαθα, ηα νπνία θαη ζα θαηαζηξαθνύλ µεηά ην πέξαο ηεο
εμέηαζεο.
Να απαληήζεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ζε όια ηα ζέµαηα.
Κάζε ιύζε επηζηεµνληθά ηεθµεξησµέλε είλαη απνδεθηή.
∆ηάξθεηα εμέηαζεο: Σξεηο (3) ώξεο µεηά ηε δηαλνµή ησλ
θσηναληηγξάθσλ.
Χξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο : Μηάµηζε (1 1/2) ώξα µεηά ηε
δηαλνµή ησλ θσηναληηγξάθσλ.

KΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ
ΣΔΛΟ ΜΖΝΤΜΑΣΟ

ΣΔΛΟ 7Ζ ΔΛΗ∆Α
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

