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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ  2018 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και 

δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι 

λανθασμένη. 

1. Σε ένα μη ταξινομημένο πίνακα μπορούμε να εφαρμόσουμε τόσο την σειριακή όσο και τη 

δυαδική αναζήτηση. 

2. Κατά τον αλγόριθμος της φυσαλίδας πραγματοποιούνται διαδοχικές συγκρίσεις των 

περιεχομένων δυο συνεχόμενων στοιχείων ενός πίνακα. 

3.Ο αλγόριθμος της σειριακής αναζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ταξινομημένους 

πίνακες. 

4. Ένας από τους πιο γρήγορους αλγόριθμους ταξινόμησης είναι αυτός της φυσαλίδας. 

5. Στις τυπικές επεξεργασίες πινάκων συμπεριλαμβάνεται και η αντιγραφή. 

                                                                                                                                  Μονάδες 10 

Α2.  

α. Να αναφερθούν οι περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται η μέθοδος της σειριακής 

αναζήτησης σε ένα πίνακα.  

β. Να διατυπωθούν οι διαφορές μεταξύ στατικών και δυναμικών δομών. 

γ. Να αναφερθούν οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η μέθοδος που χρησιμοποιούμε 

για την αναζήτηση ενός στοιχείου σ’ έναν πίνακα. 

δ. Να αναφέρετε ονομαστικά όλους τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται για την 

ταξινόμηση πινάκων.                                                             

                                                                                                                                  Μονάδες 12 

Α3.Να γράψετε το τμήμα των εντολών σε ΓΛΩΣΣΑ με τις οποίες μπορείτε να αντιμεταθέσετε τα 

στοιχεία των δυο κύριων διαγωνίων ενός πίνακα ΠΙΝ [κ,κ], όπου κ ένας φυσικός αριθμός.                    

                                                                                                                                   Μονάδες 4                                                                                                                        

Α4. 

Να συμπληρωθούν τα κενά που λείπουν έτσι ώστε το παρακάτω τμήμα εντολών να συγχωνεύει 

τους ακέραιους πίνακες Α[5,4] και Β[5,2] σ’ έναν ακέραιο πίνακα Γ[5,6]. Η συγχώνευση να γίνει 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι πρώτες 4 στήλες του Γ να περιέχουν στοιχεία του Α και οι δυο 

τελευταίες στοιχεία του Β : 

ΤΕΛΟΣ 1Ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 
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Για i από ----------- μέχρι --------- 

     Για j από -------- μέχρι ---------   

          Γ[ _ , _ ]   Α[ _ , j ]  

          Γ[ i , _ + _ ]   B[ i , _ ] 

     Τέλος _επανάληψης 

     Για i από 3 μέχρι --------- 

          Γ[ _ , _ ]   Α[ i ,  ]  

      Τέλος _επανάληψης 

Τέλος _επανάληψης 

                                                                                                                                  Μονάδες 10 

Α5. Να συμπληρωθούν τα κενά που λείπουν ώστε το παρακάτω τμήμα εντολών να γεμίζει τον 

πίνακα ΠΙΝ[4,4] με τις ακόλουθες τιμές: 

7 14 21 28 

35 42 49 56 

63 70 77 84 

91 98 105 112 

  

Για i από ----------- μέχρι --------- 

     Για j από -------- μέχρι ---------   

          ΠΙΝ [ _ , _ ]   __ *(i-1) + j *__ 

     Τέλος _επανάληψης 

Τέλος _επανάληψης 

                                                                                                                                    Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα ροής για τον παρακάτω αλγόριθμο. 

Αλγόριθμος Διαγ_ροής 

   Διάβασε τιμή 

   Αρχή_επανάληψης 

        Διάβασε Α,Β,Γ 

         Αν Α^2=Β^2+Γ^2 τότε 

              Διάβασε Δ 

              Φ=0 

               Όσο Δ>=τιμή επανάλαβε 

                        ΔΔ-τιμή 

                        ΦΦ+1 

                Τέλος _επανάληψης 

 

ΤΕΛΟΣ 2Ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 
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                  Εμφάνισε Φ 

      αλλιώς 

            Αν Α<Β+Γ τότε 

                  Για κ από 1 μέχρι 7 

                           Διάβασε Δ 

                           Αν Δ>= τιμή τότε 

                                     Εμφάνισε Δ 

                           Τέλος_αν 

                 Τέλος_επάναληψης 

           αλλιώς 

                     Εμφάνισε (Α-Β)^Γ 

          Τέλος_αν 

      Τέλος_αν 

    Μέχρις_ότου Α+Β+Γ>=5000 

Τέλος_επανάληψης  Διαγ_ροής 

Μονάδες 10 

Β2.  

Το παρακάτω τμήμα προγράμματος περιέχει λάθη και ο προορισμός του είναι να ταξινομεί κατά 

αύξουσα σειρά τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου του πίνακα ΠΙΝ[100,100]. Να κάνετε τις 

απαραίτητες διορθώσεις ώστε να λειτουργεί σωστά, χωρίς την προσθήκη νέων εντολών. 

ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 

     ΓΙΑ J ΑΠΟ 99 ΜΕΧΡΙ I ΜΕ_ΒΗΜΑ -1   

          ΑΝ ΠΙΝ[ I , J ] < ΠΙΝ[I , J-1] ΤΟΤΕ 

            TEMP ΠΙΝ[ I , J ] 

            ΠΙΝ[ I , J ]  ΠΙΝ[ I , J-1] 

            ΠΙΝ[ I , J-1]TEMP 

         ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

     ΤΕΛΟΣ _ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ _ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Μονάδες 5 

Β3. 

Να γραφούν οι εντολές σε ΓΛΩΣΣΑ που απαιτούνται προκειμένου να διαβαστούν 150 

πραγματικές τιμές και να καταχωρηθούν στον πίνακα ΠΙΝ[15,10] διασφαλίζοντας ότι: 

α) όλες οι τιμές είναι μεγαλύτερες από το 10 και μικρότερες του 20, 

β) το άθροισμα όλων των τιμών δεν υπερβαίνει το 3000, 

γ) τουλάχιστον οι μισές τιμές δεν έχουν δεκαδικό μέρος (είναι ακέραιες). 

Μονάδες 5 

 

ΤΕΛΟΣ 3Ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 
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ΘΕΜΑ Γ 

Το εστιατόριο μιας εταιρίας διαθέτει 15 τραπέζια των 8 ατόμων το καθένα. Να κατασκευάσετε 

πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο : 

Γ1. Α) Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. (μονάδες 2) 

 Β) Να διαβάζει για κάθε τραπέζι το πλήθος των ατόμων που κάθονται (εξασφαλίζοντας ότι δεν 

είναι αρνητικός αριθμός και δεν υπερβαίνει το 8) και τον λογαριασμό που καλείται να πληρώσει 

κάθε άτομο στο τέλος του γεύματος (δεν πρέπει να είναι αρνητικός αριθμός). (μονάδες 4) 

  Μονάδες 6 

Γ2. Να εμφανίζει τα τραπέζια στα οποία δεν κάθεται κανένα άτομο.  

  Μονάδες 4 

Γ3. Να δέχεται το νούμερο ενός τραπεζιού και να εμφανίζει το συνολικό λογαριασμό που 

πλήρωσαν όλα τα άτομα που γευμάτισαν στο συγκεκριμένο τραπέζι. Αν δεν υπάρχει το 

νούμερο αυτό, να ξαναζητείται μέχρι να δοθεί σωστός αριθμός τραπεζιού.  

              Μονάδες 4 

Γ4. Να εμφανίζει τα νούμερα των τραπεζιών που κάθονται 8 άτομα και ένα τουλάχιστον από 

αυτά έχει παραγγείλει φαγητό με αξία μικρότερη των 10 ευρώ.  

Αν δεν υπάρχει τέτοιο τραπέζι, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.  

   Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ Δ 

Ένας λέβητας πετρελαίου κατά τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα λειτουργίας του, αυξάνει την 

απόδοση του συνεχώς από το πρώτο δευτερόλεπτο και επιτυγχάνει τη μέγιστη απόδοση στο 

60ο δευτερόλεπτο. Η εταιρία «Thermo Energy» πραγματοποιεί έλεγχο σε 100 λέβητες 

μετρώντας την απόδοσή τους ανά δευτερόλεπτο, προκειμένου να διαπιστώσει αν ισχύει η 

παραπάνω ιδιότητα. Σε περίπτωση που ισχύει χαρακτηρίζει τον λέβητα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ» , ενώ 

σε διαφορετική περίπτωση τον χαρακτηρίζει «ΕΛΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ». Να κατασκευάσετε 

πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο: 

Δ1. Για καθένα από τους 100 λέβητες, να διαβάζει τον κωδικό αριθμό του (οκταψήφιος 

ακέραιος) και την απόδοσή του ανά δευτερόλεπτο (θετικός ακέραιος)  για τα πρώτα 60 

δευτερόλεπτα λειτουργίας και τα καταχωρεί στους πίνακες ΑΡ[100] και ΑΠΟΔ[100,60] 

αντίστοιχα. Να γίνει έλεγχος εγκυρότητας για τα δεδομένα εισόδου.      

                                                                     Μονάδες 4 

 

ΤΕΛΟΣ 4Ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 
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Δ2. Να καταχωρεί στον πίνακα ΕΛΕΓΧΟΣ[60] την τιμή 1 για όσους λέβητες έχουν χαρακτηριστεί 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ» και την τιμή 0 για όσους έχουν χαρακτηριστεί «ΕΛΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ». 

Μονάδες 3 

Δ3. Για κάθε λέβητα που έχει χαρακτηριστεί «ΕΛΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ», να εμφανίζει τον κωδικό 

αριθμό του, καθώς και τα δευτερόλεπτα του ελέγχου στα οποία παρουσίασε πρόβλημα (δεν 

παρατηρήθηκε η αναμενόμενη αύξηση της απόδοσης). Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι λέβητες, να 

εμφανίζει το μήνυμα «Όλοι οι λέβητες είναι λειτουργικοί». 

Μονάδες 3 

Δ4. Να ελέγχει αν όλοι οι λέβητες που έχουν χαρακτηριστεί «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ» στο 60ο 

δευτερόλεπτο, έχουν την ίδια μέγιστη απόδοση, εμφανίζοντας το μήνυμα «Ίδια απόδοση», 

διαφορετικά να εμφανίζει τους κωδικούς αριθμούς και τη μέγιστη απόδοση τους, ξεκινώντας 

από αυτόν με την υψηλότερη απόδοση. 

Μονάδες 5 

Δ5. Να εξετάζει αν υπάρχει λέβητας, ο οποίος έχει την υψηλότερη απόδοση μεταξύ των 100, σε 

κάθε μέτρηση που έγινε ανά δευτερόλεπτο. Αν υπάρχει τέτοιος λέβητας, τότε εμφανίζει τον 

κωδικό αριθμό του, ενώ διαφορετικά εμφανίζει το μήνυμα «Δεν υπάρχει τέτοιος λέβητας». 

Μονάδες 5 

 

 

 

 

 

Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες 

Ώρα δυνατής αποχώρησης: 12 π.μ. 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ 5Ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 


