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ΘΔΜΑ Α 

Α1.Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο 1-5 θαη δίπια λα ζεκεηώζεηε ηε ιέμε ΧΣΟ, αλ είλαη ζσζηή, ή ηε 

ιέμε ΛΑΘΟ αλ είλαη ιαλζαζκέλε. 

1. Η εληνιή 4/2 παξάγεη αθέξαην απνηέιεζκα.  

2. Η επαλάιεςε  ΓΙΑ i ΑΠΟ 5 ΜΔΥΡΙ 1 ζα εθηειεζηεί 5 θνξέο. 

3. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη εληνιή εηζόδνπ κέζα ζε δνκή επηινγήο. 

4. Οη ηππηθέο παξάκεηξνη νλνκάδνληαη θαη νξίζκαηα. 

5. Η εκθσιεπκέλε δνκή επηινγήο απνηειεί κία θαθή πξνγξακκαηηζηηθή 

ηερληθή.  

Μονάδερ 10 

Α2.  

1. Να αλαθέξεηε ηηο ηππηθέο επεμεξγαζίεο επί ησλ πηλάθσλ. 

Μονάδερ 4  

2. Πνηεο νη δηαθνξέο ζηαηηθώλ θαη δπλακηθώλ δνκώλ δεδνκέλσλ; 
Μονάδερ 4  

 

Α3.  Μεηαηξέςηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζε εληνιέο θσδηθνπνηεκέλεο ζε 

ΓΛΧΑ. 

1. Να εκθαληζζνύλ νη δύν πξώηεο ηηκέο ηνπ πίλαθα Α[100]  

2. Να εκθαληζζεί ην όλνκα ηεο κεηαβιεηήο Υ. 

3. ην 1ν ζηνηρείν ηεο 6εο γξακκήο ηνπ πίλαθα Β[100,300], λα απνζεθεπζεί 

ε ηηκή 20. 

4. Απμήζηε θαηά 30% ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Γ. 
Μονάδερ 8 
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Α4. Να δηαβαζζεί πίλαθαο Α[100] κε ηε ρξήζε ηεο δνκήο ΟΟ.  

Μονάδερ 6 

Α5. Να γξαθηεί ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ζε ΓΛΧΑ, πνπ ζα δέρεηαη σο παξάκεηξν έλαλ 

πίλαθα πνπ πεξηέρεη αθέξαηνπο, ηνλ Π[10,12] θαη ζα αληηκεηαζέηεη ηα ζηνηρεία 

ηεο 3εο κε ηα ζηνηρεία ηεο 7εο ζηήιεο. 

Μονάδερ 8 

ΘΔΜΑ Β 

Δθηόο από ηε ζεηξηαθή θαη ηε δπαδηθή αλαδήηεζε, ππάξρεη θαη ε (όρη θαη ηόζν 

γλσζηή) αλαδήηεζε κε βήκα Κ. Έζησ έλαο κνλνδηάζηαηνο πίλαθαο αθεξαίσλ Α, 

κεγέζνπο Ν (Ν>2), ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία είλαη κνλαδηθά θαη ηαμηλνκεκέλα 

θαηά αύμνπζα ζεηξά (A1 < A2 < … < AN). Γηα παξάδεηγκα, γηα Ν=13, έλαο ηέηνηνο 

πίλαθαο είλαη ν εμήο: 

Η παξνύζα ππνεξγαζία πξαγκαηεύεηαη ηελ αλαδήηεζε κε βήκα Κ ελόο αξηζκνύ 

Υ ζηνλ ηαμηλνκεκέλν πίλαθα Α. Η πεξηγξαθή ηνπ αιγνξίζκνπ αλαδήηεζεο κε 

βήκα Κ έρεη σο εμήο:  

 Ο αιγόξηζκνο δηαβάδεη (i) ηνλ πίλαθα Α, (ii) ην βήκα Κ 

 πγθξίλεη επαλαιεπηηθά ην ζηνηρείν X κε ηα ζηνηρεία Α[Κ], Α[2Κ], 

Α[3Κ], … ηνπ πίλαθα Α, θαη αλ ζηελ i-ζηε επαλάιεςε (i = 1, 2, 3, …) 

βξεζεί όηη ην ζηνηρείν Α[iΚ] είλαη κεγαιύηεξν από ην Υ, ηόηε 

εθαξκόδεηαη ζεηξηαθή αλαδήηεζε γηα ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Α από ην 

ζηνηρείν Α[(i-1)Κ+1] πνπ είλαη ην ακέζσο επόκελν από ην ζηνηρείν πνπ 

εμεηάζηεθε ζηνλ πξνεγνύκελν έιεγρν, έσο θαη ην Α[iΚ] πνπ είλαη 

κεγαιύηεξνηνπ Υ. εκεηώζηε όηη εάλ θαηά ηελ 1ε επαλάιεςε ην ζηνηρείν 

Α[Κ] είλαη κεγαιύηεξν ή ίζν από ην Υ, ηόηε εθαξκόδεηαη ζεηξηαθή 

αλαδήηεζε γηα ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Α από ην ζηνηρείν Α[1] έσο θαη ην 

Α[K]. Αλ θπζηθά ην Α[iΚ] = Υ, ηόηε ε επαλάιεςε ζηακαηά. 

 Αλ μεπεξαζηεί ην ηέινο ηνπ πίλαθα Α, ρξεζηκνπνηείηαη ζεηξηαθή 

αλαδήηεζε γηα ηα ζηνηρεία από ην ακέζσο επόκελν από ην ζηνηρείν πνπ 

εμεηάζηεθε ζηνλ πξνεγνύκελν έιεγρν κέρξη ην ηειεπηαίν ζηνηρείν Α[Ν] 

ηνπ πίλαθα Α. 

πκπιεξώζηε ηα θελά ώζηε λα θσδηθνπνηεζεί ν παξαπάλσ αιγόξηζκνο 

αλαδήηεζεο ελόο ζηνηρείνπ Υ ζε πίλαθα αθεξαίσλ Α[100] κε βήκα Κ 
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…Θεωπήζηε διαβαζμένο πίνακα ακεπαίων Α[100] ηαξινομημένο 

ζε αύξοςζα ζειπά… 

Γηάβαζε Υ, Κ !ζεσξήζηε όηη είλαη θαη ηα δύν αθέξαηνη αξηζκνί, Κ>0 

 Ι1 

 FOUNDΦεπδήο 

 STOP Φεπδήο 

 Αξρή επαλάιεςεο 

  Θ___ * ___ 

  Αλ Θ  ___ 100 ηόηε 

   STOPΑιεζήο 

   START___ 

   END 100 

  Αιιηώο_αλ Α[___] = Υ ηόηε 

   FOUNDΑιεζήο 

  Αιιηώο_αλ Α[___] > Υ ηόηε 

   STOP  Αιεζήο  

START ___ 

   END ___ 

  Αιιηώο 

   I  I + ___ 

  Σέινο_αλ 

 Μέρξηο_όηνπ STOP ή FOUND 

 Αλ FOUND ηόηε 

  Γξάςε ‘Βξέζεθε’ 

 Αιιηώο 

  Ι START 

  Αξρή_επαλάιεςεο 

   I  I + 1 

  Μέρξηο_όηνπ Ι = ___ ή Α[I] = X 

  Αλ  Α[I] = X ηόηε 

   Γξάςε ‘Βξέζεθε’ 

  Αιιηώο 

   Γξάςε ‘Γελ ππάξρεη’ 

  Σέινο_αλ 

 Σέινο_αλ 

Μονάδερ 20 
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ΘEMA Γ 

Η βηνκεραλία παξαζθεπήο βηνινγηθήο ηόλνπ «ΜΙΚΔ» ζπζθεπάδεη ηηο 

θνλζέξβεο ηεο αλά ηξηάδεο. ηελ πεξίπησζε, όκσο, πνπ δύν ηνπιάρηζηνλ 

θνλζέξβεο δελ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηόηε ε ζπζθεπαζία απνξξίπηεηαη. Οη 

πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη ζην βάξνο θαη ζπγθεθξηκέλα απηό λα είλαη κέζα 

ζην [150,200]. Να γξαθεί πξόγξακκα πνπ ζα 

1. Πεξηέρεη ηκήκα δειώζεσλ 

Μονάδερ 1 

2. Θα δηαβάδεη από ην πιεθηξνιόγην ησλ αξηζκώλ Ν ζπζθεπαζηώλ πνπ 

πξέπεη λα παξαρζνύλ ζε θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα 

Μονάδερ 1 

3. Γηα θάζε ζπζθεπαζία  

a. Γηαβάδεη ηα βάξε ησλ θνλζεξβώλ ηεο. 

b. Δκθαλίδεη ζρεηηθό κήλπκα αλ απνξξίπηεηαη ή  γίλεηαη απνδεθηή 

Μονάδερ 5 

4. Η επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη όηαλ γίλνπλ απνδεθηέο Ν 

ζπζθεπαζίεο. 

Μονάδερ 2 

5. Σν πξόγξακκα λα εκθαλίδεη  

a. Σν πξώην θαη ην δεύηεξν θαηά ζεηξά κεγαιύηεξν βάξνο 

ζπζθεπαζίαο πνπ έγηλε απνδεθηή  

b. Σν κέζν βάξνο ησλ ζπζθεπαζηώλ πνπ απνξξίθζεθαλ. 

Μονάδερ 12 

Θέμα Γ 

Σν εξγαζηαθό ζηξεο είλαη πνιύ ζπρλό θαηλόκελν ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνπο 

πύξγνπο ελαέξηαο θπθινθνξίαο. Σα απνηειέζκαηα απηνύ ηνπ είδνπο ζηξεο είλαη 

ζπλδεδεκέλα κε αξθεηά πξνβιήκαηα πγείαο, όπσο γηα παξάδεηγκα θαξδηαθέο 

παζήζεηο. ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ, θαιείζηε λα 
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αλαιύζεηε δεδνκέλα από ην αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο θαη γξάςεηε πξόγξακκα 

πνπ : 

1. Θα πεξηιακβάλεη ηκήκα δειώζεσλ 

Μονάδερ 1 

2. Θα δηαβάδεη έλαλ αξηζκό πνπ ζα δειώλεη ηελ απόζηαζε αζθαιείαο 

κεηαμύ δύν αεξνζθαθώλ. Αλ δύν αεξνζθάθε βξεζνύλ θάησ από ην όξην 

απηό, ε απόζηαζε ηνπο ζεσξείηαη απόζηαζε ζύγθξνπζεο. 

Μονάδερ 1 

3. Γηα θαζεκία από 10000 ρξνληθέο ζηηγκέο 

a. Γηα θαζέλα από 100 αεξνζθάθε 

i. Γηαβάδεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ (x,y,z) ζην ηξηζδηάζηαην 

ρώξν θαη ηελ ινγηθή πιεξνθνξία (ΑΛΗΘΗ/ΦΔΤΓΗ) γηα 

ην εάλ βξίζθεηαη ζην ρώξν επζύλεο ηνπ αεξνδξνκίνπ. 

Μονάδερ 2 

ii. Τπνινγίδεη ηελ απόζηαζε θάζε αεξνζθάθνπο από ην άιιν. 

Η απόζηαζε δίλεηαη από ηνλ ηύπν : 

 

Μονάδερ 3 

iii. Απνζεθεύεη ην πιήζνο ησλ αεξνζθαθώλ κε ηα νπνία είλαη 

ζε απόζηαζε ζύγθξνπζεο 

Μονάδερ 4 

b. Απνζεθεύεη ηελ ηηκή 0 αλ θαλέλα από ηα αεξνζθάθε δελ ήηαλ ζε 

ηξνρηά ζύγθξνπζεο κε άιιν, δηαθνξεηηθά ηελ ηηκή 1. 

Μονάδερ 3 

4. ην ηέινο, λα εκθαλίδεη ηελ ρξνληθή ζηηγκή (κνλαδηθή) κε ηα 

πεξηζζόηεξα αεξνζθάθε λα βξίζθνληαη ζην ρώξν επζύλεο ηνπ 

αεξνδξνκίνπ, θαζώο θαη ην πνζνζηό ησλ ρξνληθώλ ζηηγκώλ κε έζησ θαη 

έλα δεύγνο αεξνζθαθώλ ζε απόζηαζε ζύγθξνπζεο. 

Μονάδερ 6 

 

 “Whether you want to uncover the secrets of the universe, or you just want to pursue 

a career in the 21st century, basic computer programming is an essential skill to 

learn.” -Stephen Hawking 


