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Θέμα Α 
 
Α1. Υαξαθηεξίζηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είηε σο ζσζηέο είηε σο ιαλζαζκέλεο. 
 

1. Η εληνιή εθρώξεζεο 3Α  34 απνζεθεύεη ζηελ κεηαβιεηή 3Α ηνλ αξηζκό 34. 

2. Η έθθξαζε ΟΥΙ( Α > 5 ) θαη ε έθθξαζε Α<5 είλαη ηζνδύλακεο. 

3. Αλ Α[9,9] πίλαθαο ινγηθνύ ηύπνπ, ε εληνιή εθρώξεζεο Α[4,4]ΟΥΙ (Α[1,1]) είλαη 

επηηξεπηή. 

4. Καηά ηελ αλαδήηεζε κηαο ηηκήο ζε κία ζηήιε ηνπ πίλαθα Β[20,40] απαηηνύληαη ην πνιύ 20 

πξνζπειάζεηο. 

5. Έλαο πίλαθαο 100 ζηνηρείσλ είλαη αλαγθαζηηθά κνλνδηάζηαηνο 

(Μνλάδεο 10) 

Α2. Πνηα ε ιεηηνπξγία ηνπ παξαθάησ ηκήκαηνο πξνγξάκκαηνο  

 Β 10 

ΓΙΑΒΑΔ Α  

ΒΑ 

ΑΝ Α<0 

  ΣΟΣΔ Β -Α 

ΣΔΛΟ_ΑΝ  

Α0  

ΓΡΑΦΔ Β 

 

1. Σππώλεη ηνλ αξηζκό πνπ δηαβάζηεθε 

2. Σππώλεη ηελ απόιπηε ηηκή ηνπ αξηζκνύ πνπ δηαβάζηεθε 

3. Σππώλεη πάληα ηελ ηηκή 0 

4 Σππώλεη πάληα ηελ ηηκή 10 

(Μνλάδεο 4) 

Α3. Γίλνληαη νη αξηζκνί 20 θαη 15. Πνιιαπιαζηάζηε ηνπο αιά ξσζηθά δεκηνπξγώληαο ην αληίζηνηρν 

πηλαθάθη. Πόζεο νιηζζήζεηο έγηλαλ κέρξη λα βξεζεί ην απνηέιεζκα;  

(Μνλάδεο 4) 

 

Α4. Δίλαη  απαξαίηεηε ε ρξήζε πίλαθα γηα λα βξεζεί ην πιήζνο ηεο εκθάληζεο ηνπ κεγαιύηεξνπ 

αξηζκνύ από έλα δείγκα Ν αξηζκώλ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

(Μνλάδεο 2) 

 

Α5 Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ: 

Αξρή_επαλάιεςεο 

 Γηάβαζε ώξεο 

Μέρξηο_όηνπ ώξεο>=0 

Αλ ώξεο>=0 θαη ώξεο<=10 ηόηε  

 κηζζόοώξεο * 8 

Αιιηώο_αλ ώξεο>10 θαη ώξεο<=25 ηόηε 

 κηζζόοώξεο * 7 

αιιηώο 

 κηζζόοώξεο * 6.5 

Σέινο_αλ  
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1. Απαιείςηε ηηο ΠΔΡΙΣΣΔ ζπλζήθεο. 

2 Ξαλαγξάςηε ην κε δνκή απιήο επηινγήο 

(Μνλάδεο 7) 

 

Α6. Ξαλαγξάςηε ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ ρσξίο ζύλζεηε ινγηθή έθθξαζε. 

Αλ Υ>3 θαη Τ<20 ηόηε 

 ΚΥ*Τ 

Σέινο_αλ 

(Μνλάδεο 3) 

 

A7.   Πνηεο είλαη νη ινγηθέο πξάμεηο πνπ ππνζηεξίδεη ε ςεπδνγιώζζα θαη ε ΓΛΧΑ; 

Καηαζθεπάζηε θαη ην πίλαθα αιήζεηαο ησλ πξάμεσλ. 

(Μνλάδεο 5) 

 

Α8.  Να πεξηγξάςεηε ηα αιγνξηζκηθά θξηηήξηα πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαβηαζηνύλ θαηά ηελ 

αλαπαξάζηαζε ελόο αιγνξίζκνπ, αλ ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξν θείκελν θαη θπζηθή γιώζζα θαηά 

βήκαηα. 

 (Μνλάδεο 5) 

Θέμα Β 
 

Β1. Να κεηαηξαπεί ην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο ζε ςεπδνγιώζζα 

 
(Μνλάδεο 10) 
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Β2. Γίλεηαη ην παξαθάησ πξόγξακκα θαη ππνπξνγξάκκαηα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κιήζε 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

 ΑΚΔΡΑΙΔ: α, β, ρ 

ΑΡΥΗ 

α1 

β2 

ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

 ΑΝ α<=4 ΣΟΣΔ 

  ΚΑΛΔΔ Γηαδ1 (α, β, ρ) 

 ΑΛΛΙΧ  

  Υπλ1 (α, β) 

 ΣΔΛΟ_ΑΝ 

 ΓΡΑΦΔ α, β, ρ 

ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ ρ>11 

ΓΡΑΦΔ ρ 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κιήζε 

!=================================== 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Γηαδ1(ι, θ, κ) 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

 ΑΚΔΡΑΙΔ: θ, ι, κ 

ΑΡΥΗ 

θθ + 1 

ιι + 3 

κθ + ι 

ΣΔΛΟ_ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

!=================================== 

ΤΝΑΡΣΗΗ πλ1(ε, δ): ΑΚΔΡΑΙΑ 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

 ΑΚΔΡΑΙΔ: ε, δ 

ΑΡΥΗ 

δδ+2 

εε*2 

πλ1ε+δ 

ΣΔΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ 

 

Να γξάςεηε ηηο ηηκέο πνπ ζα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

(Μνλάδεο 10) 

 

 

Θέμα Γ 

 
Έλαο θαλαηηθόο ζπιιέθηεο δίζθσλ βηλπιίνπ απνθάζηζε λα αλαπηύμεη αιγόξηζκν ώζηε λα κπνξεί 

λα επεμεξγαζηεί ζηαηηζηηθά ηελ ζπιινγή ηνπ. Γηαζέηεη 2500 δίζθνπο θαη γηα θαζέλαλ από απηνύο 

επηζπκεί λα θαηαρσξεί ηίηιν, θαιιηηέρλε θαη έηνο θπθινθνξίαο. Να αλαπηπρζεί αιγόξηζκνο: 

 

Α. Πνπ ζα δηαβάδεη ζε ηξεηο κνλνδηάζηαηνπο πίλαθεο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

(Μνλάδεο 3) 

Β. Θα δηαβάδεη έλαλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζε έηνο θαη ζα εθηππώλεη ην πιήζνο ησλ δίζθσλ πνπ 

θπθινθόξεζαλ εθείλε ηελ ρξνληά 

(Μνλάδεο 6) 
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Γ. Θα εθηππώλεη ην πιήζνο θαη ηα νλόκαηα ησλ δηαθνξεηηθώλ θαιιηηερλώλ γηα ηνπο νπνίνπο 

ππάξρνπλ δίζθνη ζηελ ζπιινγή. 

(Μνλάδεο 11) 

 

Θέμα Γ 

 
Η αεξνπνξηθή εηαηξεία Lost γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηβαηώλ ηεο πηήζεο 815 

ρξεζηκνπνηεί πίλαθα αιθαξηζκεηηθώλ ΠΣΗΗ[210], όπνπ θάζε θειί αληηζηνηρεί ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ αεξνπιάλνπ. ε θάζε θειί ηνπ πίλαθα ππάξρεη είηε ε ηηκή “#”, νπόηε θαη ε 

ζέζε είλαη δηαζέζηκε, είηε θάπνην αιθαξηζκεηηθό όλνκα, νπόηε θαη ε ζέζε είλαη θιεηζκέλε από ηνλ 

επηβάηε κε απηό ην όλνκα. Να αλαπηπρζεί αιγόξηζκνο ν νπνίνο: 

 

Α. Θα ζέηεη ηελ ηηκή “#” ζε όια ηα θειηά ηνπ πίλαθα ΠΣΗΗ (αξρηθνπνίεζε) 

(Μνλάδεο 3) 

 

Β. Θα δηαβάδεη επαλαιεπηηθά ην όλνκα ελόο λένπ επηβάηε, θαζώο θαη ηελ ζέζε πνπ επηζπκεί θαη 

πξαγκαηνπνηώληαο έιεγρν δεδνκέλσλ. Πξνθαλώο ε ζέζε πξέπεη λα είλαη έλαο αθέξαηνο αξηζκόο 

από ην 1 έσο ην 210 θαη λα είλαη δηαζέζηκε. ηελ ζπλέρεηα: 

i. αλ ε ζέζε είλαη δηαζέζηκε, ζα ηελ ρνξεγεί εθρσξώληαο ην όλνκά ηνπ ζηελ ζρεηηθή ζέζε ηνπ 

πίλαθα. 

ii. αλ ε ζέζε δελ είλαη δηαζέζηκε, ζα δεηά λέα εηζαγσγή, επαλαιακβάλνληαο όζα αλαθέξνληαη ζην 

εξώηεκα Β. 

Η παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα δνζεί σο όλνκα ην «ηέινο» ή λα θαιπθζνύλ 

όιεο νη ζέζεηο ηεο πηήζεο. 

(Μνλάδεο 6) 

 

 ηελ ζπλέρεηα: 

Γ. Να εθηππώλεη πόζνη επηβάηεο ζα ηαμηδέςνπλ ζπλνιηθά 

(Μνλάδεο 5) 

 

Γ. Να δηαβάδεη ην όλνκα ελόο επηβάηε θαη λα εθηππώλεη ηελ ζέζε ηνπ 

(Μνλάδεο 6) 

 

Καιή επηηπρία!!!! 


