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ΘΔΜΑ Α  

Α.1. Να ραξαθηεξίζεηε θαζεκία από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο σο ζσζηή () ή 

ιαλζαζκέλε (Λ). 

1. Έλα από ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ πηλάθσλ είλαη όηη απαηηνύλ κεγάιε κλήκε.  

2. Γηα ηελ επεμεξγαζία ελόο ζηνηρείνπ κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί δνκή επαλάιεςεο. 

3. Σε έλαλ πίλαθα 20x30 θάζε ζηήιε πεξηέρεη 20 ζηνηρεία. 

4. Έλαο ηεηξαγσληθόο πίλαθαο πξέπεη λα έρεη αλαγθαζηηθά 2 γξακκέο θαη 2 ζηήιεο. 

5. Έλαο δηζδηάζηαηνο πίλαθαο κε 8 ζηνηρεία κπνξεί λα πεξηέρεη 2 γξακκέο θαη 4 

ζηήιεο ή 4 ζηήιεο θαη 2 γξακκέο, δηαθνξεηηθά είλαη κνλνδηάζηαηνο. 

6. Οη γξακκέο ελόο δηζδηάζηαηνύ πίλαθα είλαη πάληα ηνπιάρηζηνλ όζεο θαη νη 

ζηήιεο. 

7. Παξάιιεινη νλνκάδνληαη νη πίλαθεο πνπ έρνπλ έλα πξνο έλα ηα ζηνηρεία ηνπο ίζα. 

8. Η δπαδηθή κέζνδνο αλαδήηεζεο είλαη πην απνδνηηθή κέζνδνο από ηε ζεηξηαθή. 

9. Η ζεηξηαθή αλαδήηεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε ηαμηλνκεκέλν πίλαθα. 

10. Η ηαμηλόκεζε ηεο θπζαιίδαο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αιθαξηζκεηηθνύο 

πίλαθεο.  

        Μνλάδεο 10 

 

Α.2.  

i. Να αλαθέξεηαη θαη λα πεξηγξάςεηε ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο πηλάθσλ. 

Μνλάδεο 4 

ii. Να αλαθέξεηαη θαη πεξηγξάςεηε ηηο ηππηθέο επεμεξγαζίεο πηλάθσλ. 

Μνλάδεο 4 
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   Μνλάδεο 5 

 

Γ. Να γξάςεηε ην καζεκαηηθό ηύπν ηνπ αζξνίζκαηνο πνπ εκθαλίδεη ην επόκελν 

ηκήκα αιγνξίζκνπ.   

Α[1]0 

Γηα θ από 2 κέρξη 10 

 Α[θ]Α[θ-1]+5 

Σέινο_επαλάιεςεο 

Γηα ι από 1 κέρξη 8 κε_βήκα 3 

 θθ+ Α[ι]^2 

Σέινο_ επαλάιεςεο  

Δκθάληζε θ  
Μνλάδεο 5 

Δ. Γίλεηαη ην επόκελν ηκήκα αιγνξίζκνπ: 

Γεδνκέλα// Α,Ν// 

x0 

y0 

w1 

Γηα θ από 1 κέρξη Ν 

 Αλ Α[θ] mod 2=0 ηόηε 

  xx+1 

 Αιιίσο_αλ θ mod 2=0 ηόηε 

  yy+A[θ] 
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 Σέινο_αλ 

 ww *A[θ] 

Σέινο_επαλάιεςεο 

Γξάςε x, y,w 
 

Να γξάςεηε ην ξόιν ησλ κεηαβιεηώλ x, y, w ζην πξνεγνύκελν αιγόξηζκν. 

 

Μνλάδεο5 

 

 

 

                        

 

            

Μνλάδεο 6 

ΘΔΜΑ Β 

Α. Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο Α: 

1 1 0 0 

0 0 1 1 

1 1 0 0 

0 0 1 1 

1 1 0 0 
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Μνλάδεο 15 
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Γ. 

Ο αιγόξηζκνο ηεο θπζαιίδαο όπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρνιηθό βηβιίν έρεη ην 

κεηνλέθηεκα όηη δελ είλαη αξθεηά «έμππλνο», ώζηε λα δηαπηζηώλεη ζηελ αξρή ή ζην 

κέζν ηεο δηαδηθαζίαο αλ ν πίλαθαο είλαη ήδε ηαμηλνκεκέλνο. Έρεη ζρεδηαζηεί κηα 

παξαιιαγή ηνπ αιγνξίζκνπ απηνύ θαηά ηελ νπνία ε δηαδηθαζία ζηακαηά όηαλ 

δηαπηζησζεί όηη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα είλαη ήδε ηαμηλνκεκέλα. Να ζπκπιεξώζεηε 

ηε δηπιαλή θσδηθνπνίεζε ε νπνία κε ηε ρξήζε βνεζεηηθήο κεηαβιεηήο, ειέγρεη ζην 

ηέινο θάζε επαλάιεςεο ηνπ εμσηεξηθνύ βξόρνπ αλ γηα ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ i 

έγηλαλ αληηκεηαζέζεηο ζηνηρείσλ, νπόηε θαη ζπλερίδεη ηε δηαδηθαζία, ελώ ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηελ ηεξκαηίδεη. 

      

Αιγόξηζκνο Έμππλε_Φπζαιίδα 

  Γεδνκέλα // Ν, table // 

  i  2 

  Αξρή_επαλάιεςεο 

    έγηλε  ςεπδήο 

    Γηα ___ από ___ κέρξη i κε_βήκα –1 

       ! αύμνπζα ηαμηλόκεζε 

       Αλ table[j – 1] > table[j] ηόηε 

          Αληηκεηάζεζε table[j – 1], table[j] 

          ____________ 

       Σέινο_αλ 

    Σέινο_επαλάιεςεο 

    _______________ 

  Μέρξηο_όηνπ (__________) ή (_________) 

  Απνηειέζκαηα // table // 

Σέινο Έμππλε_Φπζαιίδα 

 

Μνλάδεο 6 
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ΘΔΜΑ Γ 

Να αλαπαξαζηήζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο πξόγξακκα ζε Γιώζζα ν νπνίνο:  

Γ1. α. Δηαβάδεη ηα νλόκαηα ησλ 1000 πξντόλησλ ηεο εηαηξείαο «Casa Home Stores» 

πνπ εκπνξεύεηαη είδε ζπηηηνύ θαζώο θαη ηελ ηηκή ηνπο θαη ηα θαηαρσξίδεη ζηνπο 

πίλαθεο ΠΡ[1000] θαη ΣΙΜΗ[1000] αληίζηνηρα.  

Μνλάδεο 2  

β. Δηαβάδεη ηηο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία δηαζέηεη θαηαζηήκαηα θαη 

ηα θαηαρσξίδεη ζηνλ πίλαθα ΚΑΣ[10].  

Μνλάδεο 1 

γ. Δηαβάδεη ηα ηεκάρηα θάζε πξντόληνο πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζε θάζε θαηάζηεκα 

θαη ηα θαηαρσξίδεη ζηνλ πίλαθα ΣΟΚ[1000, 10] εμαζθαιίδνληαο όηη απηά 

ιακβάλνπλ κε αξλεηηθέο ηηκέο. 

Μνλάδεο 2 

Γ2. Δηαβάδεη ην όλνκα ελόο πξντόληνο θαη κόιηο απηό βξεζεί ζηνλ πίλαθα ησλ 

πξντόλησλ, δηαβάδεη ηελ πεξηνρή ηελ νπνία βξίζθεηαη ην θαηάζηεκα πνπ πξνηηκά ν 

ρξήζηεο. Σηε ζπλέρεηα, εμεηάδεη ηε δηαζεζηκόηεηα ή κε ηνπ πξντόληνο ζε απηή ηε 

πεξηνρή θαη εθόζνλ απηό ππάξρεη εκθαλίδεη ηε δηαζέζηκε πνζόηεηα θαζώο θαη ηελ 

αληίζηνηρε ηηκή κνλάδαο ελώ ζε αληίζεηε πεξίπησζε εκθαλίδεη ηηο νλνκαζίεο ησλ 

πεξηνρώλ κε θαηαζηήκαηα ζηα νπνία ππάξρεη δηαζέζηκε πνζόηεηα θαζώο θαη ηηο 

δηαζέζηκεο πνζόηεηεο αλά θαηάζηεκα.  

Μνλάδεο 8   

Γ3. Με βάζε ηηο πνζόηεηεο πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο απηή ηε ζηηγκή, ππνινγίδεη ηα 

ζπλνιηθά έζνδα θάζε θαηαζηήκαηνο θαη εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ ηξηώλ (3) 

πεξηνρώλ ηα θαηαζηήκαηα ησλ νπνίσλ έρνπλ ηα κεγαιύηεξα αλακελόκελα ζπλνιηθά 

έζνδα.  

Μνλάδεο 7 

Τπνδείμεηο γηα ην ΘΔΜΑ Γ:  

ΤΠ1. Θεσξήζηε όηη ηόζν ην όλνκα ηνπ πξντόληνο όζν θαη ην θαηάζηεκα πνπ δίλνληαη 

ζην εξώηεκα Γ2 ππάξρνπλ. Επίζεο, ην επηιεγόκελν πξντόλ είλαη δηαζέζηκν 

ηνπιάρηζηνλ ζε έλα θαηάζηεκα.  

ΤΠ2. Θεσξήζηε όηη ηα δεηνύκελα θαηαζηήκαηα ηνπ εξσηήκαηνο Γ3 είλαη κόλν ηξία (3).  

ΤΠ3. Θεσξήζηε όηη ηα νλόκαηα ησλ πξντόλησλ θαζώο θαη νη πεξηνρέο όπνπ 

βξίζθνληαη ηα θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο είλαη κνλαδηθά.  

ΤΠ4. Δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ύπαξμε κελπκάησλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ ηόζν 

θαηά ηελ είζνδν όζν θαη θαηά ηελ έμνδν. 
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ΘΔΜΑ Γ 

Σην Final Four ηνπ παλεπξσπατθνύ πξσηαζιήµαηνο µπάζθεη ζπµµεηέρνπλ 4 νµάδεο 

νη νπνίεο έρνπλ από 12 παίθηεο ζηε δηάζεζε ηνπο. Οη 4 νµάδεο ρσξίδνληαη ζε δπν 

δεπγάξηα θαη ην θάζε δεπγάξη αγσλίδεηαη ζε έλαλ εµηηειηθό. Οη ληθήηξηεο νµάδεο 

θάζε εµηηειηθνύ αγσλίδνληαη ζηνλ ηειηθό θαη ε ληθήηξηα νµάδα ηνπ ηειηθνύ 

αλαθεξύζζεηαη "Πξσηαζιήηξηα Επξώπεο". 

Η δηνξγαλώηξηα αξρή δηαηεξεί ηνλ πίλαθα ΟΜ[4] µε ηα νλόµαηα ησλ ηεζζάξσλ 

νµάδσλ, θαη ηνλ πίλαθα Π[48] µε ηα νλόµαηα ησλ παηθηώλ θάζε νµάδαο. Οη παίθηεο 

πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νµάδα βξίζθνληαη ζε ζπλερόµελεο ζέζεηο ζηνλ πίλαθα Π σο 

εμήο: ζηηο ζέζεηο 1 έσο 12 νη παίθηεο ηεο νµάδαο πνπ βξίζθεηαη ζηε 1ε ζέζε ηνπ 

πίλαθα ΟΜ, ζηηο ζέζεηο 13 έσο 24 νη παίθηεο ηεο νµάδαο πνπ βξίζθεηαη ζηε 2ε ζέζε 

ηνπ πίλαθα ΟΜ θ.ν.θ. Επίζεο δηαηεξεί ηνλ πίλαθα ΠΟΝ[48,8] µε ηνπο πόληνπο πνπ 

πέηπρε θάζε παίθηεο ζε θάζε µηα πεξίνδν ηνπ θάζε αγώλα. Έλαο αγώλαο µπάζθεη 

απνηειείηαη από 4 πεξηόδνπο (νη ζηήιεο 1 έσο 4 αθνξνύλ ηνλ 1ν αγώλα πνπ έδσζε ε 

θάζε νµάδα θαη νη ζηήιεο 5 έσο 8 ην 2ν αγώλα). Αλ έλαο παίθηεο δελ αγσληζηεί ζε 

θάπνηα πεξίνδν ηόηε ζηνλ πίλαθα ΠΟΝ ηνπνζεηείηαη ε ηηµή -1. Να γξάςεηε 

πξόγξαµµα ζε ΓΛΩΣΣΑ, ην νπνίν γηα ην Final Four 2017 πνπ πξαγµαηνπνηείηαη 

ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε λα: 

 

Γ1.  

a. ∆ηαβάδεη ηα νλόµαηα ησλ 4 νµάδσλ θαη ηα θαηαρσξεί ζηνλ πίλαθα ΟΜ[4].  

b. ∆ηαβάδεη ηα νλόµαηα ησλ 48 παηθηώλ θαη ηα θαηαρσξεί ζηνλ πίλαθα Π[48].  

c. ∆ηαβάδεη ηνπο πόληνπο πνπ πέηπρε θάζε παίθηεο ζε θάζε πεξίνδν, θαη ηνπο 

θαηαρσξεί ζηνλ πίλαθα ΠΟΝ[48,8], ειέγρνληαο λα είλαη ζεηηθόο αξηζµόο ή    

ην µεδέλ (αλ δελ πέηπρε θαλέλαλ πόλην) ή ην -1 αλ δελ αγσλίζηεθε ζηελ 

ζπγθεθξηµέλε πεξίνδν. 

Μνλάδεο 3 

Γ2. Να ππνινγίδεη θαη λα θαηαρσξεί ζε έλαλ πίλαθα ΣΠ[48] ηνπο πόληνπο πνπ 

πέηπρε θάζε παίθηεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Final Four. 

Μνλάδεο 3 

Γ3. Να εµθαλίδεη, γηα θάζε νµάδα, ην όλνµα ηνπ παίθηε πνπ έβαιε ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο πόληνπο. Θεσξείζηε όηη µόλν έλαο παίθηεο από θάζε νµάδα πέηπρε 

ηνπο πεξηζζόηεξνπο πόληνπο. 

Μνλάδεο 4 
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Γ4.  Να εµθαλίδεη ην πιήζνο ησλ παηθηώλ πνπ δελ έπαημαλ ζε θαλέλα παηρλίδη. Αλ 

δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη παίθηεο λα εµθαλίδεη ην µήλπµα « Όινη νη παίθηεο 

αγσλίζηεθαλ.». 

Μνλάδεο 4 

Γ5. Αλ γλσξίδεηε όηη ζηνλ 1ν εµηηειηθό παίδεη ε ΟΜ[1] µε ηελ ΟΜ[2] θαη ζηνλ 2
ν
 

εµηηειηθό παίδεη ε ΟΜ[3] µε ηελ ΟΜ[4], λα ππνινγίδεη ηνπο πόληνπο θάζε νµάδαο 

ζηα εµηηειηθά (ηέζζεξηο πξώηεο πεξίνδνη) θαη λα εµθαλίδεη ηηο δύν νµάδεο πνπ 

θέξδηζαλ ζηνπο εµηηειηθνύο νη νπνίεο ζα παίμνπλ ζηνλ ηειηθό. Έπεηηα λα ππνινγίδεη 

ηνπο πόληνπο θάζε µηαο από ηηο δύν νµάδεο ζηνλ ηειηθό (ηέζζεξηο επόµελεο πεξίνδνη) 

θαη λα εµθαλίδεη ηελ Πξσηαζιήηξηα Επξώπεο 2017. 

Μνλάδεο 6 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Κάζε παηρλίδη νινθιεξώζεθε µεηά από 4 πεξηόδνπο θαη δελ ππήξμε 

πεξίπησζε ηζνπαιίαο ζε θάπνην παηρλίδη. Νηθήηξηα ζε θάπνην αγώλα αλαθεξύζζεηαη 

ε νµάδα εθείλε πνπ νη παίθηεο ηεο πέηπραλ ζπλνιηθά ηνπο πεξηζζόηεξνπο πόληνπο. 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 


