
 

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ 

ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

1 ΘΔΜΑ 

 

Α.1. Πνηνο είλαη ν γεληθόο νξηζκόο ηεο ηαμηλόκεζεο. 

(κνλάδεο: 5) 

Α.2.Πνηά ηα κεηνλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ησλ πηλάθσλ. 

(κνλάδεο: 5) 

Α.3.Δξσηήζεηο αληηζηνίρεζεο. 

Α.Ύςνο εθήβνπ Αθέξαηνο 

Β.Δπώλπκν καζεηή Πξαγκαηηθόο 

Γ.Αξηζκόο επηβαηώλ ζε αεξνπιάλν Αιθαξνζκεηηθόο 

 Λνγηθόο 

 

(κνλάδεο:2 ) 

Α.4.Πνηέο είλαη νη ηππηθέο επεμεξγαζίεο ησλ ζηνηρείσλ ελόο πίλαθα. 

(κνλάδεο:3 ) 

Β.  Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ραξαθηεξίδνληάο ηεο κε ην γξάκκα  αλ είλαη ζσζηέο θαη 

κε ην γξάκκα Λ αλ είλαη ιάζνο.  

 

1. Oη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έλα πξόγξακκα αληηζηνηρίδνληαη από ην κεηαγισηηζηή ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηεο κλήκεο ηνπ ππνινγηζηή. 

 

2. Αλ Α=5 θαη Β=6 ηόηε ε ινγηθή έθθξαζε Α>5 ή Α<3 θαη Β>5 είλαη ςεπδήο. 

 

3. Σα ζηνηρεία ελόο πίλαθα κπνξνύλ λα απνηεινύληαη από δεδνκέλα δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ. 

 

4.Η δνκή Όζν ρξεζηκνπνηείηαη κόλν όηαλ γλσξίδνπκε ηνλ αξηζκό ησλ επαλαιήςεσλ. 

 

5.θνπόο ηεο ζπγρώλεπζεο δύν ηαμηλνκεκέλσλ πηλάθσλ είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ηξίηνπ πίλαθα πνπ 

πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ησλ δύν πηλάθσλ αηαμηλόκεηα. 

 
6. Οη δνκέο δεδνκέλσλ δηαθξίλνληαη ζε ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο.  

 

7. Δθηόο από ηε ζεηξηαθή, έλαο άιινο δηαδεδνκέλνο αιγόξηζκνο αλαδήηεζεο είλαη ε γξακκηθή 

αλαδήηεζε.  

8. Σν ηππηθό κηαο γιώζζαο ρσξίδεηαη ζηε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθό.  

 

9. Η πξνζπέιαζε είλαη ε ιεηηνπξγία επί ησλ δνκώλ δεδνκέλσλ όπνπ δύν ή πεξηζζόηεξεο δνκέο 

αληηγξάθνληαη ζε κία άιιε δνκή. 

 

10. Οη πίλαθεο δύν δηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ην ίδην πιήζνο γξακκώλ θαη ζηειώλ, ιέγνληαη ηεηξάγσλνη 

πίλαθεο.  

 

11. Όηαλ έλαο αιγόξηζκνο αλαπαξίζηαηαη κε ειεύζεξν θείκελν, είλαη επηθίλδπλν λα παξαβηαζηεί ην 

θξηηήξην ηνπ θαζνξηζκνύ (θαζνξηζηηθόηεηαο).  

 

12. Κάζε εληνιή ΟΟ εθόζνλ ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ είλαη γλσζηό, κπνξεί λα γξαθεί 

ηζνδύλακα κε ηελ εληνιή ΓΙΑ.  

 

13. Τπάξρνπλ εληνιέο ζύλζεηεο επηινγήο κε πεξηζζόηεξεο ινγηθέο εθθξάζεηο από ηηο εληνιέο απιήο 

επηινγήο.  

 

14. Η πξνθαζνξηζκέλε ζπλάξηεζε Α_Σ(ρ) ππνινγίδεη ηελ αθέξαηα ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ρ.  

 

15. ηελ εκθώιεπζε δύν βξόρσλ επαλάιεςεο, ν βξόρνο πνπ μεθηλά πξώηνο, πξέπεη λα ηειεηώλεη θαη 

πξώηνο. 

(κνλάδεο:15 ) 



 

Γ. Ση γλσξίδεηε γηα ηηο δπλακηθέο δνκέο δεδνκέλσλ; Γώζηε απιά παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλά 

ζαο δσή. 

 

 (κνλάδεο:5 ) 

 

 

Γ. O παξαθάησ αιγόξηζκνο ηαμηλνκεί ηνλ πίλαθα  table[n] κε ηελ κέζνδν ηεο επζείαο αληαιιαγήο. 

Αιγόξηζκνο Φπζζαιίδα  

Γεδνκέλα // table, n //  

Γηα i από 2 κέρξη n  

Γηα j από n κέρξη i κε_βήκα –1  

Αλ table[j-1] > table[j] ηόηε 

 αληηκεηάζεζε table[j-1], table[j]  

Σέινο_αλ  

Σέινο_επαλάιεςεο  

Σέινο_επαλάιεςεο  

Απνηειέζκαηα // table //  

Σέινο Φπζζαιίδα  

Έζησ όηη δίλεηαη ζαλ είζνδν ζηνλ αιγόξηζκν ν πίλαθαο table[4] κε ζηνηρεία [12,11,7,13].  

Β1.  α) Πόζεο θνξέο γίλεηαη ε ζύγθξηζε table[j-1]> table[j] Μνλάδεο 2 

β)Πόζεο θνξέο εθηειείηαη ε εληνιή αληηκεηάζεζε table[j-1], table[j];       

γ) Γηα πνηέο ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ i θαη j ε ινγηθή έθθξαζε  

table[j-1]> table[j] γίλεηαη αιεζήο; 

(κνλάδεο:5 ) 

2 ΘΔΜΑ 

Α.1Γίλεηαη ε παξαθάησ αθνινπζία εληνιώλ: 

ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 
Α10 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 3 
ΑΑ-10 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ Α=0 

 

Να αλαθέξεηε πνην θξηηήξην δελ ηθαλνπνηείηαη θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

 

 

 

 (κνλάδεο: 8) 

 

Α.2 Γίλεηαη ε παξαθάησ αθνινπζία εληνιώλ. 

 
   s0 

   Γηα i από 2 κέρξη 10 κε_βήκα 0 
 ss+i 

   Σέινο_επαλάιεςεο 

Γξάςε s 

 

Να αλαθέξεηε πνην θξηηήξην δελ ηθαλνπνηείηαη θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

(κνλάδεο:6 ) 

 

 
Α.3 ε κία ινηαξία γίλεηαη κία θιήξσζε κε ηνλ εμήο ηξόπν. Από 30 κπαιιάθηα αξηζκεκέλα από ην 1 

έσο ην 30, επηιέγνληαη ηξία. Οη πηζαλνί ζπλδπαζκνί πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ θαηά ηελ θιήξσζε είλαη 

νη 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5 θηι. 

 

1. Να γεκίζεηε ηα θελά ζην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ ώζηε λα εκθαλίδνληαη όινη νη πηζαλνί απηνί 

ζπλδπαζκνί, κε πξώην ηνλ 1 2 3 θαη ηειεπηαίν ηνλ 28 29 30. ηνπο ζπλδπαζκνύο α β γ πνπ ζα 



 

εκθαλίδνληαη πξέπεη λα ηζρύεη α < β < γ. Γειαδή, λα εκθαλίδεηαη ν ζπλδπαζκόο 1 2 7 αιιά όρη ν 

ζπλδπαζκόο 1 7 2 

 

(κνλάδεο:6 ) 

ΓΙΑ α ΑΠΟ .... ΜΔΥΡΙ .... ΜΔ ΒΗΜΑ...  

ΓΙΑ β ΑΠΟ .... ΜΔΥΡΙ ... ΜΔ ΒΗΜΑ. ... 

 ΓΙΑ γ ΑΠΟ .... ΜΔΥΡΙ ....ΜΔ ΒΗΜΑ ... 

 ΓΡΑΦΔ α, β, γ  

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ  

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ  

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

 

 

2. Να θάλεηε ηε κεηαηξνπή ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο αιγνξίζκνπ ζε ηζνδύλακν κε απνθιεηζηηθή 

ρξήζε ηεο δνκήο επαλάιεςεο 

ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ 

 

(κνλάδεο:6 ) 

 

 

Α.4. Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ 

ΓΙΑΒΑΔ ρ 

 ΑΝ Α_Μ(ρ) = ρ ΣΟΣΔ  

ΓΙΑ γ ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 5 

 ρ<-ρ+0.5 

 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

 ΑΛΛΙΧ  

ΓΙΑ γ ΑΠΟ 3 ΜΔΥΡΙ 7 ΜΔ ΒΗΜΑ 1.3 

 ρ<-ρ+γ  

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΣΔΛΟ_ΑΝ 

2.Να ην κεηαηξέςεηε ζε ηζνδύλακν, ρσξίο ηε ρξήζε δνκήο επαλάιεςεο 

 

(Μνλάδεο 4) 

 

 

 

3 ΘΔΜΑ 

 

α. Έζησ έλαο ηαμηλνκεκέλνο πίλαθαο 100 ζέζεσλ. Αλ επηζπκνύζακε αληίζηξνθε ηαμηλόκεζε από ηελ 

ππάξρνπζα ζα ήηαλ θαιή ιύζε ν Αιγόξηζκνο ηαμηλόκεζεο επζείαο αληαιιαγήο – θπζαιίδαο; Πόζεο 

ζπγθξίζεηο θαη αληηκεηαζέζεηο θάλεη; Μπνξείηε λα πξνηείλεηε θάπνηνλ θαιύηεξν; 

 

Β. Γπν βηβιηνπσιεία δηαζέηνπλ Πιήζνο_Α θαη Πιήζνο_Β βηβιία αληίζηνηρα. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν 

πνπ ζα δηαβάδεη ηνπο ηίηινπο ησλ βηβιίσλ ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ θαηαζηήκαηνο ζε δύν πίλαθεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δεκηνπξγεί λένπο πίλαθεο πνπ ζα πεξηέρνπλ: 

(Α) Σνπο ηίηινπο ησλ βηβιίσλ πνπ ππάξρνπλ θαη ζηα δπν θαηαζηήκαηα, ηαμηλνκεκέλνπο, αιθαβεηηθά 

σο πξνο ηνλ ηίηιν βηβιίνπ. 

(Β) Σνπο ηίηινπο ησλ βηβιίσλ πνπ ππάξρνπλ ζην πξώην θαη όρη ζην δεύηεξν θαηάζηεκα. 

(κνλάδεο: 10) 

 

 

  

4 ΘΔΜΑ 

 

Σέζζεξηο κεγάινη δήκνη ηεο Αζήλαο, ε ΓΑΦΝΗ ε ΚΑΛΛΙΘΔΑ ην ΜΟΥΑΣΟ θαη ε ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ 

απνθάζηζαλ λα θάλνπλ κία έξεπλα ζηνπο δεκόηεο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. Ο θάζε 

δεκόηεο από απηνύο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θιήζεθαλ λα δώζνπλ ην όλνκά ηνπο, ηελ ειηθία 

ηνπο θαη λα απαληήζνπλ ζην εξώηεκα πόζεο ώξεο θαηά κέζν όξν ηελ εκέξα ρξεζηκνπνηνύλ ην 

δηαδίθηπν. 

Να γξάςεηε πξόγξακκα ζην νπνίν. 



 

Α. Να απνζεθεύεηε ηα νλόκαηα ησλ δήκσλ όπσο απηά αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζε έλαλ θαηάιιειν 

κνλνδηάζηαην πίλαθα. (Να κελ ηα δηαβάδεηε από ην πιεθηξνιόγην) 

Μνλάδεο 2 

Β. Να δηαβάδεηε γηα θάζε ππνςήθην ην όλνκά ηνπ, ηνλ δήκν ηνπ, ηελ ειηθία ηνπ θαη ην πόζεο ώξεο 

ρξεζηκνπνηεί εκεξεζίσο ην δηαδίθηπν. Ο δήκνο πξέπεη λα είλαη έλαο από ηνπο ηέζζεξηο ηεο 

εθθώλεζεο, ε ειηθία από 7 έσο 117 θαη νη ώξεο από 0 έσο 24. Να θάλεηε ηνλ θαηάιιειν έιεγρν 

νξζόηεηαο γηα ηα δεδνκέλα απηά. 

Μνλάδεο 3 

Γ. Η παξαπάλσ ιεηηνπξγία λα είλαη επαλαιεπηηθή θαη λα ηεξκαηίδεη είηε όηαλ δνζεί σο όλνκα ην θελό, 

είηε όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο θηάζνπλ ηνπο 1000. 

Μνλάδεο 3 

Γ. Να ππνινγίδεηε θαη λα εκθαλίδεηε γηα θάζε δήκν ην πιήζνο ησλ δεκνηώλ πνπ είλαη λένη (έσο θαη 

30 εηώλ) κε ππεξβνιηθή ρξήζε δηαδηθηύνπ (πάλσ από 9 ώξεο εκεξεζίσο) 

Μνλάδεο 3 

Δ. Να εκθαλίδεηε ηνπο δήκνπο ηαμηλνκεκέλνπο ζε αύμνπζα ζεηξά όζνλ αθνξά ην βαζκό 

επηθηλδπλόηεηαο εζηζκνύ ζην δηαδίθηπν ζηνπο λένπο. Ο βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο απηόο, πξνθύπηεη σο 

ην θιάζκα ησλ λέσλ ηνπ δήκνπ (έσο θαη 30 εηώλ) πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν πάλσ από 9 ώξεο 

εκεξεζίσο πξνο ην ζύλνιν ησλ λέσλ ηνπ δήκνπ. Δάλ γηα θάπνηνλ δήκν δελ ζπκκεηείρε θαλέλαο λένο 

ζηελ έξεπλα, ηόηε ν δήκνο απηόο λα κελ εκθαλίδεηαη. 

Μνλάδεο 6 

Σ. Σέινο, λα εκθαλίδεηε ην όλνκα ηνπ δήκνπ κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ειηθησκέλνπο (άλσ ησλ 65) 

πνπ έρνπλ κεδεληθή ή ειάρηζηε ρξήζε δηαδηθηύνπ (θάησ από δεθαπέληε ιεπηά ηεο ώξαο ηελ εκέξα). 

Οη ηζνβαζκίεο λα ιακβάλνληαη ππόςε. 

Μνλάδεο 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

 

 

 


