
 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Θέµα Α    

A1. Να γράψετε στο τετράδιό

προτάσεις 1 – 5 και δίπλα

είναι λανθασµένη 

1. Ο πίνακας είναι δοµή της

2. Ο δοµηµένος προγραµµατισµός

µεθοδολογία σύνταξης προγραµµάτων

3. ∆εν υπάρχουν δοµές δευτερεύουσας

4. Στο τµήµα δηλώσεων εκτός

µεγαλύτερος αριθµός στοιχείων

5. Για τη δηµιουργία, τη µετάφραση

δύο προγράµµατα: ο συντάκτης

Α2. 

1. Ποια η σχέση αλγορίθµου

2. Που στηρίζεται ο δοµηµένος
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Κυριακή 15 

      

τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από

δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη

δοµή της δευτερεύουσας µνήµης.  

προγραµµατισµός εκτός από ένα είδος προγραµµατισµού

σύνταξης προγραµµάτων.  

δοµές δευτερεύουσας µνήµης.  

δηλώσεων εκτός από τον τύπο του πίνακα πρέπει να

αριθµός στοιχείων που περιέχει.  

τη µετάφραση και την εκτέλεση ενός προγράµµατος

ο συντάκτης και ο µεταγλωττιστής.  

αλγορίθµου και δοµών δεδοµένων;  

δοµηµένος προγραµµατισµός;  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 

από τις παρακάτω 

ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ , αν 

προγραµµατισµού είναι µία 

πρέπει να δηλώνεται και ο 

προγράµµατος απαιτούνται 

Μονάδες 5 

Μονάδες 2 

Μονάδες 3 
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3. Ποιοι είναι οι πιο διαδεδοµένοι αλγόριθµοι αναζήτησης; Ποιες οι διαφορές τους; 

Μονάδες 3 

 

A3. ∆ίνεται το παρακάτω ηµιτελές τµήµα αλγορίθµου: 

k �1 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4 

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 

ΑΝ ... ΤΟΤΕ 

A[k] � i 

A[...]� ... 

A[...]� ... 

k � ...+... 

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου µε τα κενά 

συµπληρωµένα, έτσι ώστε για τα µη µηδενικά στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα ΠΙΝ[4,5] 

να τοποθετεί σε ένα µονοδιάστατο πίνακα Α[60] τις ακόλουθες πληροφορίες: τη γραµµή, 

τη στήλη, και κατόπιν την τιµή του.                                                                                                                      

Μονάδες 8 

 

A4.  

Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας καθένα από τα παρακάτω τµήµατα προγράµµατος, 

χρησιµοποιώντας µόνο µία δοµή επανάληψης Για ... Από .... Μέχρι και χωρίς τη χρήση 

δοµής επιλογής. 

 

 (α)  (β)  

i ← 1  

j ← 1  

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

      ΓΡΑΨΕ Α[i,j]  

      i ← i + 1  

      j ← j + 1  

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ j > 100  

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100  

      ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100  

           ΑΝ i = 50 ΤΟΤΕ  

                ΓΡΑΨΕ Α[i,j]  

           ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  

     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

(Μονάδες 4) (Μονάδες 4) 
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A5.    

∆ίνεται ο πίνακας Α[10], στον οποίο επιθυµούµε να αποθηκεύσουµε όλους τους ακεραίους 

αριθµούς από το 10 µέχρι το 1 µε φθίνουσα σειρά. Στον πίνακα έχουν εισαχθεί ορισµένοι 

αριθµοί, οι οποίοι εµφανίζονται στο παρακάτω σχήµα: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 9    5 4   1 

α. Να συµπληρώσετε τις επόµενες εντολές εκχώρησης, ώστε τα κενά κελιά του πίνακα να 

αποκτήσουν τις επιθυµητές τιµές.  

Α[3] � 3 + Α[...]  

Α[9] � Α[...] – 2  

Α[8] � Α[...] – 5  

Α[4] � 5 + Α[...]  

Α[5] � (Α[...] + Α[7]) div 2  

Μονάδες 5 

β. Να συµπληρώσετε το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου, το οποίο αντιµεταθέτει τις τιµές 

των κελιών του πίνακα Α, έτσι ώστε η τελική διάταξη των αριθµών να είναι από 1 µέχρι 

10.  

Για i από ... µέχρι ...  

temp� Α[...] 

Α[...]�... 

... � temp 

Τέλος_επανάληψης 

                                                 Μονάδες 6 

Θέµα Β          

 
Β1. Σε τηλεφωνική εταιρεία χρειάζεται να γίνει ταξινόµηση σε αύξουσα σειρά των µισθών 

των υπαλλήλων µε βάση την εξής παρατήρηση: «Από τους µισθούς των υπαλλήλων 

να  βρεθεί ο µικρότερος να αντιµετατεθεί µε το πρώτο στοιχείο του πίνακα. Η σάρωση 

του πίνακα επαναλαµβάνεται ξεκινώντας τώρα από τη δεύτερη θέση. Βρίσκει το 

µικρότερο µισθό και τον αντιµεταθέτει µε το στοιχείο της δεύτερης θέσης. Η σάρωση 

επαναλαµβάνεται από την τρίτη θέση κ.ο.κ.» . Να γραφεί τµήµα προγράµµατος για την 

ταξινόµηση των 1000 µισθών των υπαλλήλων που βρίσκονται αποθηκευµένοι στον 

µονοδιάστατο πίνακα ΜΙΣ.                                                                

Μονάδες 10 
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Β2. Έστω ότι θέλουµε να διατάξουµε τους µαθητές µίας τάξης κατά φθίνουσα σειρά ύψους. 

Η τεχνική που θα ακολουθήσουµε είναι η εξής: 

Το ύψος των µαθητών είναι τοποθετηµένο σε τυχαία σειρά στο πίνακα ΥΨΟΣ[50] . 

Συγκρίνουµε το δεύτερο µε τον πρώτο και αν χρειασθεί τους αντιµεταθέτουµε ώστε 

στην πρώτη θέση να τοποθετηθεί ο ψηλότερος. Στη συνέχεια θεωρούµε τον τρίτο και 

τον τοποθετούµε στη σωστή σειρά σε σχέση µε τον πρώτο και το δεύτερο. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο συνεχίζουµε µέχρι να τοποθετήσουµε στη σωστή σειρά όλους τους µαθητές. 

Να σχεδιασθεί τµήµα προγράµµατος που να υλοποιεί αυτή τη µέθοδο ταξινόµησης.            

Μονάδες 10 

 Θέµα Γ          

 

Μια εταιρεία Πληροφορικής καταγράφει, για δέκα ιστότοπους, τον αριθµό των επισκέψεων 

που δέχεται ο καθένας, κάθε µέρα, για τέσσερις εβδοµάδες. 

Να αναπτύξετε πρόγραµµα το οποίο: 

Γ1. Να περιλαµβάνει κατάλληλο τµήµα δηλώσεων.  

Μονάδες 1 

Γ2. Για καθένα από τους ιστότοπους να διαβάζει το όνοµά του και τον αριθµό των 

επισκέψεων που δέχθηκε ο ιστότοπος για καθεµιά ηµέρα. ∆εν απαιτείται έλεγχος 

εγκυρότητας τιµών.  

Μονάδες 2 

Γ3. Να εµφανίζει το όνοµα κάθε ιστοτόπου και τον συνολικό αριθµό των επισκέψεων που 

δέχθηκε αυτός στο διάστηµα των τεσσάρων εβδοµάδων.  

Μονάδες 2 

Γ4. Να εµφανίζει τα ονόµατα των ιστοτόπων που κάθε µέρα στο διάστηµα των τεσσάρων 

βδοµάδων δέχθηκαν περισσότερες από 500 επισκέψεις. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι 

ιστότοποι, να εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα.  

Μονάδες 6 

Γ5. Να διαβάζει το όνοµα ενός ιστοτόπου. Αν το όνοµα αυτό δεν είναι ένα από τα δέκα 

ονόµατα που έχουν δοθεί, να το ξαναζητά, µέχρι να δοθεί ένα από αυτά τα ονόµατα. Να 
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εµφανίζει τους αριθµούς των εβδοµάδων (1-4) κατά τη διάρκεια των οποίων ο συνολικός 

(εβδοµαδιαίος) αριθµός επισκέψεων στον ιστότοπο αυτό είχε τη µέγιστη τιµή.  

Μονάδες 9 

Θέµα ∆          

 
Στο ευρωπαϊκό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου συµµετέχουν 16 οµάδες. Κάθε οµάδα 

συµµετέχει σε 30 αγώνες. Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο:  

∆1. Να περιλαµβάνει κατάλληλο τµήµα δηλώσεων.  

Μονάδες 1 

∆2. ∆ιαβάζει σε µονοδιάστατο πίνακα ΟΝ[16] τα ονόµατα των οµάδων.  

Μονάδες 1  

∆3. ∆ιαβάζει σε δισδιάστατο πίνακα ΑΠ[16,30] τα αποτελέσµατα σε κάθε αγώνα ως εξής:  

Τον χαρακτήρα «Ν»για ΝΙΚΗ  

Τον χαρακτήρα «Ι» για ΙΣΟΠΑΛΙΑ  

Τον χαρακτήρα «Η» για ΗΤΤΑ  

    και κάνει τον απαραίτητο έλεγχο εγκυρότητας των δεδοµένων.  

Μονάδες 4  

∆4. Για κάθε οµάδα υπολογίζει και καταχωρεί σε δισδιάστατο πίνακα ΠΛ[16,3] το πλήθος 

των νικών στην πρώτη στήλη, το πλήθος των ισοπαλιών στη δεύτερη στήλη, και το 

πλήθος των ηττών στην τρίτη στήλη του πίνακα. Ο πίνακας αυτός πρέπει 

προηγουµένως να έχει µηδενισθεί.  

Μονάδες 6  

∆5. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα ΠΛ[16,3] υπολογίζει και καταχωρεί σε νέο πίνακα 

ΒΑΘ[16] τη συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας, δεδοµένου ότι για κάθε νίκη η οµάδα 

παίρνει τρεις βαθµούς, για κάθε ισοπαλία έναν βαθµό και για κάθε ήττα κανέναν βαθµό. 

Μονάδες 3  

∆6. Εµφανίζει τα ονόµατα και τη βαθµολογία των οµάδων ταξινοµηµένα σε φθίνουσα 

σειρά µε βάση τη βαθµολογία.  

Μονάδες 5 

Καλή επιτυχία !!!!!  


