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ΘΔΜΑ Α 

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

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

ιέμε ΙΑΘΟΣ αλ είλαη ιαλζαζκέλε. 

1. Ζ νιίζζεζε ελόο αξηζκνύ αξηζηεξά θαη ε νιίζζεζε ηνπ απνηειέζκαηνο 

δεμηά δίλεη ηνλ ίδην αξρηθό αξηζκό. 

2. Οη επηπιένλ έιεγρνη κε ηε ρξήζε πεξηηηώλ ζπλζεθώλ απμάλνπλ ηελ 

πνιππινθόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

3. Ζ θσδηθνπνίεζε (coding) ελόο αιγνξίζκνπ γίλεηαη κε έλα πξόγξακκα 

πνπ όηαλ εθηειεζζεί κπνξεί θαη λα κε δώζεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε 

ηνλ αιγόξηζκν. 

4. Οη δπλακηθέο δνκέο δεδνκέλσλ απνζεθεύνληαη ζε ζπλερόκελεο ζέζεηο 

κλήκεο,αιιά ζηεξίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο ιεγόκελεο δπλακηθήο 

παξαρώξεζεο κλήκεο (dynamic memory allocation) 

5. Ζ ΓΙΨΣΣΑ ρξεζηκνπνηεί ηελ πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα. 

Μονάδες 10 

Α2.  

1. Πνηεο νη δύν κέζνδνη αλαδήηεζεο θαη πνηεο πξνϋπνζέζεηο έρεη ε θάζε 

κία. 

Μονάδες 6  

2. Τη είλαη νη ζπκβνιηθέο ζηαζεξέο θαη πνηα ε ρξεζηκόηεηα ηνπο. 
Μονάδες 4  
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Α3.  Τν παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο δηαβάδεη έλαλ πίλαθα Α[20]. 

Σπκπιεξώζηε ηα θελά.  

Γηα θ από 1 κέρξη 15 κε_βήκα __ 

 Γηάβαζε Α[__] 

Γηάβαζε Α[__] 

Γηάβαζε Α[__] 

Τέινο_επαλάιεςεο  

Μονάδες 8 

 

Α4. Γίλνληαη πίλαθαο Α[5]  θαη Β[5] πνπ πεξηέρνπλ 

Α ΑΙΖΘΖΣ ΧΔΥΓΖΣ ΑΙΖΘΖΣ ΑΙΖΘΖΣ ΧΔΥΓΖΣ 

      

Β ΑΙΖΘΖΣ ΑΙΖΘΖΣ ΑΙΖΘΖΣ ΧΔΥΓΖΣ ΑΙΖΘΖΣ 

 

Τη ζα εκθαλίζεη ην παξαθάησ ηκήκα εληνιώλ 

Γηα θ από 1 κέρξη 5 

 Θ ΟΦΗ (ΟΦΗ (Α[θ])) 

 Ι Α[Θ] Ζ Β[Θ] 

 Γξάςε Θ, Ι, Θ=Θ 

Τέινο_επαλάιεςεο 

Μονάδες 12 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. Λα γξαθεί ηκήκα εληνιώλ πνπ ζα εμεηάδεη εάλ έλαο πίλαθαο Α[100] 

αθεξαίσλ είλαη ηαμηλνκεκέλνο ζε αύμνπζα ή θζίλνπζα ζεηξά θαη ζα εκθαλίδεη 

αλάινγν κήλπκα. Θεσξήζηε όηη δελ ππάξρνπλ ίδηεο ηηκέο ζηνλ πίλαθα. 

Μονάδες 10 

Β2. Λα αληηγξαθεί πίλαθαο Α[1000] ζε πίλαθα Β[20,50] γεκίδνληαο ηνλ Β αλά 

γξακκή.  

Μονάδες 10 
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ΘEMA Γ 

Κία εηαηξία απνθαζίδεη λα κεραλνγξαθήζεη ην νηθνλνκηθό ηεο ηκήκα θαη 

αλαπηύζζεη ινγηζκηθό πνπ δηαρεηξίδεηαη ζε πξώηε θάζε ηα έζνδα θαη ηα έμνδα 

θάζε κήλα γηα θάζε έλα από ηα 20 παξαξηήκαηα ηεο. Λα γξαθεί πξόγξακκα 

πνπ  

1. Πεξηέρεη ηκήκα δειώζεσλ 

Μονάδες 1 

2. Γηα θάζε παξάξηεκα 

a. Θα δηαβάδεη ηελ πόιε πνπ έρεη σο έδξα 

Μονάδες 1 

b. Θα δηαβάδεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα θάζε κήλα θαη ζα ηα 

απνζεθεύεη ζε πίλαθα ΟΗΘ[20, 24] όπνπ νη πεξηηηέο ζηήιεο ζα 

είλαη ηα έζνδα θάζε κήλα θαη νη άξηηεο ηα έμνδα. 

Μονάδες 1 

c. Θα δεκηνπξγεί πίλαθα ΗΣΟΕΥΓΗΟ[20,12] πνπ ζα πεξηέρεη ηε 

δηαθνξά εζόδσλ – εμόδσλ γηα θάζε κήλα. 

Μονάδες 6 

3. Θα εκθαλίδεη ηελ πόιε ηνπ παξαξηήκαηνο κε ην κεγαιύηεξν εηήζην 

ηζνδύγην.  

Μονάδες 6 

4. Θα εκθαλίδεη ηνλ αξηζκό ηνπ ή ηνπο αξηζκνύο ησλ κελώλ κε ην 

κηθξόηεξν ηζνδύγην. 

Μονάδες 5 
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Θέμα Γ 

H ηερλεηή λνεκνζύλε, πην ζπγθεθξηκέλα ε κεραληθή κάζεζε, ρξεζηκνπνηεί 

ηερληθέο γηα ηελ θαηάηαμε ελόο ζηνηρείνπ ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

(θιάζε). Γηα παξάδεηγκα, έλα ζύζηεκα δύλαηαη λα πάξεη απόθαζε εάλ έλα 

άηνκν έρεη πςειή ή ρακειή πηζαλόηεηα λα εκθαλίζεη θαξθίλν. Άιια 

παξαδείγκαηα εκθαλίδνληαη ζε θάζε ηνκέα, όπσο αλ έλα email είλαη ελνριεηηθό 

ή όρη, ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθεη έλα θείκελν,  αλαγλώξηζε πξνζώπνπ από 

θάκεξα, αλαγλώξηζε ζπλαηζζήκαηνο κέζα από θείκελν θηι. Υπάξρνπλ πνιινί 

αιγόξηζκνη πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηελ ελ ιόγσ θαηεγνξηνπνίεζε ιακβάλνληαο 

ππόςε πιήζνο δεδνκέλσλ. Έλαο από απηνύο νλνκάδεηαη Minimum Distance 

Classifier θαη θαιείζηε λα ηνλ αλαπηύμεηε ζε γιώζζα ώζηε λα κπνξέζεη λα 

αλαγλσξίζεη αλ έλαο αζιεηήο είλαη πνδνζθαηξηζηήο ή  θαιαζνζθαηξηζηήο 

δεδνκέλνπ ηνπ βάξνπο θαη ύςνπο ηνπ σο εμήο: 

1. Λα δηαβάδεη ηα εμήο ζηνηρεία : βάξνο, ύςνο θαη άζιεκα (εμαζθαιίδνληαο 

όηη είλαη είηε κπάζθεη είηε πνδόζθαηξν) γηα 100 αζιεηέο. 
Μονάδες 2 

2. Λα ππνινγίδεη ην κέζν ύςνο θαη ην κέζν βάξνο αλά άζιεκα ησλ 100 

απηώλ αζιεηώλ 
Μονάδες 5 

3. Λα δηαβάδεη ην βάξνο θαη ην ύςνο ελόο ηπραίνπ αζιεηή. 
Μονάδες 1 

 

4. Λα πξνβιέςεη γηα ηνλ αζιεηή απηόλ αλ είλαη πνδνζθαηξηζηήο ή 

θαιαζνζθαηξηζηήο ζύκθσλα κε ην αλ είλαη πην θνληά ζην κέζν βάξνο 

θαη ύςνο ηεο κίαο ή ηεο άιιεο θαηεγνξίαο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό 

ρξεζηκνπνηήζηε δύν θνξέο, κία γηα θάζε άζιεκα, ηνλ ηύπν ηεο 

επθιείδεηαο απόζηαζεο σο εμήο 

√                                                                                           

Αλ ν αζιεηήο γηα παξάδεηγκα έρεη επθιείδεηα απόζηαζε πξνο ηελ νκάδα 

ησλ πνδνζθαηξηζηώλ κηθξόηεξε από ηελ αληίζηνηρε πξνο ηνπο 

θαιαζνζθαηξηζηέο, θαηαηάζζεηαη ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο. 

Μονάδες 12 

 “Computer Science is no more about computers than 

astronomy is about telescopes.” 

Edsger W. Dijkstra 


