
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΦ. 3, 7, 8, 9

Α1. Ερωτήσεις ανάπτυξης (10 Χ 3)

1. Ποια είναι τα κοινά σημεία των γλωσσών προγραμματισμού;

2. Περιγράψτε σύντομα τη δομή της ουράς και της λειτουργίες της.

3. Τι ονομάζουμε σταθερές και ποιοι είναι οι τύποι τους;

4. Γράψτε τις διαφορές ανάμεσα σε έναν αλγόριθμο και ένα πρόγραμμα.

5. Αναφέρετε την ιεραρχία των τελεστών.

6. Είναι σωστή η έκφραση «κακός» < «καλός»; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.

7. Τι ονομάζουμε εμφωλευμένα ΑΝ;

8. Τι ονομάζεται «τιμή φρουρός» σε μια επανάληψη;

9. Ποιοι κανόνες τηρούνται κατά τη δημιουργία εμφωλευμένων βρόχων;

10. Δώστε τον ορισμό του πίνακα. Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα 

μειονεκτήματα της χρήσης των πινάκων;

Α2. Συμπληρώστε τα κενά:         (10)

1. Η Πληροφορική ως επιστήμη μελετά τα δεδομένα από τη σκοπιά του …………, 

των …………….., της …………….. δεδομένων και των ………………. δεδομένων.

2. Η ………………….. είναι η πράξη κατά την οποία δύο ή περισσότερες δομές 

δεδομένων συνενώνονται σε μια ενιαία δομή.

3. Η λειτουργία κατά την οποία εντοπίζονται οι κόμβοι δομής δεδομένων που έχουν 

μια δεδομένη ιδιότητα ονομάζεται ……………………

4. Οι δυναμικές δομές δεδομένων στηρίζονται στην τεχνική της …………… 

……………. …………………

5. Η πρόσβαση σε έναν κόμβο μιας δομής για επεξεργασία του περιεχομένου του 

ονομάζεται ………………………

Β1. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από την εκτέλεση του παρακάτω τμήματος 

αλγορίθμου; Ο πίνακας Α θεωρείται δεδομένος. (7)
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Β2. Ο προηγούμενος αλγόριθμος να γραφεί αποκλειστικά με τη χρήση της εντολής 

επανάληψης Για. (3)

B3. Ο πίνακας Α[100] είναι δεδομένος και ταξινομημένος με αύξουσα διάταξη. 

Γράψτε τον συντομότερο αλγόριθμο που εντοπίζει το πλήθος των στοιχείων του Α 

που έχουν τιμή ίση με το μέγιστο στοιχείο του. (7)

Β4. Να ξαναγραφεί ο παρακάτω αλγόριθμος, με χρήση μόνο της εντολής 

Μέχρις_ότου. (3)

Όσο ΣΥΝΘΗΚΗ επανάλαβε

Εντολές

Τέλος_επανάληψης.

Γ. Σε ένα επίσημο δείπνο έχει καταρτισθεί λίστα καλεσμένων. Στον πίνακα ΟΝ 

καταχωρείται το όνομα κάθε καλεσμένου και στον πίνακα ΤΡΑΠ καταχωρείται ο 

αριθμός του τραπεζιού όπου το συγκεκριμένο άτομο τοποθετείται. Το κάθε τραπέζι 

διαθέτει 10 θέσεις και το συνολικό πλήθος των καλεσμένων είναι 1500. Οι πίνακες 

θεωρούνται δεδομένοι. Ζητείται αλγόριθμος που:

1. θα διαβάζει ένα όνομα και αν το βρίσκει στη λίστα θα τυπώνει το τραπέζι στο 

οποίο θα τοποθετηθεί, διαφορετικά θα τυπώνει «Δεν είναι καλεσμένος» (4)

2. Θα διαβάζει τον αριθμό ενός τραπεζιού (εννοείται ότι θα αποκλείονται με 

κατάλληλο έλεγχο οι ακατάλληλες τιμές) και θα εκτυπώνει τη λίστα των 

ατόμων που κάθονται σε αυτό, με αλφαβητική σειρά. (9)

3. Θα εκτυπώνει τα ονόματα των καλεσμένων της δεξίωσης ανά τραπέζι, μετά 

από κατάλληλο κάθε φορά μήνυμα για το τραπέζι στο οποίο θα αναφέρονται 

τα ονόματα. (7)

Δ. Στον πίνακα Π (δεδομένος) υπάρχουν τα ονόματα 200 πόλεων και στον Θ 

(δεδομένος) οι θερμοκρασίες των πόλεων αυτών για κάθε μια από τις 30 ημέρες ενός 

μήνα. Να γραφεί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που:

1. Θα βρίσκει και θα τυπώνει την μέση μηνιαία θερμοκρασία για κάθε πόλη. (4)

2. Θα βρίσκει και θα τυπώνει τα ονόματα των πόλεων στις οποίες 

παρουσιάστηκε τουλάχιστον 10 φορές θερμοκρασία μεγαλύτερη από 30C.(8)

3. Θα βρίσκει και θα τυπώνει τα ονόματα των πόλεων στις οποίες για κάθε μέρα 

του συγκεκριμένου μήνα, είχαμε θερμοκρασία μεγαλύτερη από την 

θερμοκρασία της προηγούμενης μέρας. (8)
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1. Ποια είναι τα κοινά σημεία των γλωσσών προγραμματισμού;


2. Περιγράψτε σύντομα τη δομή της ουράς και της λειτουργίες της.


3. Τι ονομάζουμε σταθερές και ποιοι είναι οι τύποι τους;


4. Γράψτε τις διαφορές ανάμεσα σε έναν αλγόριθμο και ένα πρόγραμμα.


5. Αναφέρετε την ιεραρχία των τελεστών.


6. Είναι σωστή η έκφραση «κακός» < «καλός»; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.


7. Τι ονομάζουμε εμφωλευμένα ΑΝ;


8. Τι ονομάζεται «τιμή φρουρός» σε μια επανάληψη;


9. Ποιοι κανόνες τηρούνται κατά τη δημιουργία εμφωλευμένων βρόχων;


10. Δώστε τον ορισμό του πίνακα. Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της χρήσης των πινάκων;


Α2. Συμπληρώστε τα κενά:
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1. Η Πληροφορική ως επιστήμη μελετά τα δεδομένα από τη σκοπιά του …………, των …………….., της …………….. δεδομένων και των ………………. δεδομένων.


2. Η ………………….. είναι η πράξη κατά την οποία δύο ή περισσότερες δομές δεδομένων συνενώνονται σε μια ενιαία δομή.


3. Η λειτουργία κατά την οποία εντοπίζονται οι κόμβοι δομής δεδομένων που έχουν μια δεδομένη ιδιότητα ονομάζεται ……………………


4. Οι δυναμικές δομές δεδομένων στηρίζονται στην τεχνική της …………… ……………. …………………


5. Η πρόσβαση σε έναν κόμβο μιας δομής για επεξεργασία του περιεχομένου του ονομάζεται ………………………


Β1. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από την εκτέλεση του παρακάτω τμήματος αλγορίθμου; Ο πίνακας Α θεωρείται δεδομένος. 
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Β2. Ο προηγούμενος αλγόριθμος να γραφεί αποκλειστικά με τη χρήση της εντολής επανάληψης Για. 
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B3. Ο πίνακας Α[100] είναι δεδομένος και ταξινομημένος με αύξουσα διάταξη. Γράψτε τον συντομότερο αλγόριθμο που εντοπίζει το πλήθος των στοιχείων του Α που έχουν τιμή ίση με το μέγιστο στοιχείο του.
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Β4. Να ξαναγραφεί ο παρακάτω αλγόριθμος, με χρήση μόνο της εντολής Μέχρις_ότου.
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Όσο ΣΥΝΘΗΚΗ επανάλαβε


Εντολές


Τέλος_επανάληψης.


Γ. Σε ένα επίσημο δείπνο έχει καταρτισθεί λίστα καλεσμένων. Στον πίνακα ΟΝ καταχωρείται το όνομα κάθε καλεσμένου και στον πίνακα ΤΡΑΠ καταχωρείται ο αριθμός του τραπεζιού όπου το συγκεκριμένο άτομο τοποθετείται. Το κάθε τραπέζι διαθέτει 10 θέσεις και το συνολικό πλήθος των καλεσμένων είναι 1500. Οι πίνακες θεωρούνται δεδομένοι. Ζητείται αλγόριθμος που:


1. θα διαβάζει ένα όνομα και αν το βρίσκει στη λίστα θα τυπώνει το τραπέζι στο οποίο θα τοποθετηθεί, διαφορετικά θα τυπώνει «Δεν είναι καλεσμένος»
(4)

2. Θα διαβάζει τον αριθμό ενός τραπεζιού (εννοείται ότι θα αποκλείονται με κατάλληλο έλεγχο οι ακατάλληλες τιμές) και θα εκτυπώνει τη λίστα των ατόμων που κάθονται σε αυτό, με αλφαβητική σειρά.


(9)

3. Θα εκτυπώνει τα ονόματα των καλεσμένων της δεξίωσης ανά τραπέζι, μετά από κατάλληλο κάθε φορά μήνυμα για το τραπέζι στο οποίο θα αναφέρονται τα ονόματα.
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Δ. Στον πίνακα Π (δεδομένος) υπάρχουν τα ονόματα 200 πόλεων και στον Θ (δεδομένος) οι θερμοκρασίες των πόλεων αυτών για κάθε μια από τις 30 ημέρες ενός μήνα. Να γραφεί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που:


1. Θα βρίσκει και θα τυπώνει την μέση μηνιαία θερμοκρασία για κάθε πόλη.
(4)

2. Θα βρίσκει και θα τυπώνει τα ονόματα των πόλεων στις οποίες παρουσιάστηκε τουλάχιστον 10 φορές θερμοκρασία μεγαλύτερη από 30(C.(8)

3. Θα βρίσκει και θα τυπώνει τα ονόματα των πόλεων στις οποίες για κάθε μέρα του συγκεκριμένου μήνα, είχαμε θερμοκρασία μεγαλύτερη από την θερμοκρασία της προηγούμενης μέρας.
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