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Δομέσ Δεδομένων και Αλγόριθμοι – τατικέσ Δομέσ 

Θεωρία 

θνπηέο πνπ κειεηά ε πιεξνθνξηθή ηα δεδνκέλα: 

 Τιηθνύ. Δμεηάδεηαη ν ηξφπνο πνπ ην πιηθφ, δειαδή ε κεραλή, επηηξέπεη ζηα δεδνκέλα 
ελφο πξνγξάκκαηνο λα απνζεθεχνληαη ζηελ θχξηα κλήκε θαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο 
ζπζθεπέο ηνπ ππνινγηζηή κε δηάθνξεο αλαπαξαζηάζεηο. 

 Γισζζώλ Πξνγξακκαηηζκνύ. Δμεηάδεηαη ν ηξφπνο πνπ ν κεηαθξαζηήο θάζε γιψζζαο 
θξνληίδεη γηα ηελ απνδνηηθφηεξε κνξθή απνζήθεπζεο (απφ πιεπξάο πιηθνχ) θάζε ηχπνπ 
κεηαβιεηήο ζηνλ ππνινγηζηή. 

 Γνκώλ Γεδνκέλσλ. Δμεηάδεηαη ε δνκή δεδνκέλσλ (ζχλνιν απνζεθεπκέλσλ 
δεδνκέλσλ καδί κε έλα ζχλνιν επηηξεπηψλ ιεηηνπξγηψλ επί απηψλ) πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, γηα παξάδεηγκα πίλαθαο ή αξρείν. 

 Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ. Δμεηάδνληαη θαη κειεηψληαη νη ηξφπνη θαηαγξαθήο θαη 
αιιεινζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ έηζη ψζηε λα αλαπαξαζηαζεί ε γλψζε γηα πξαγκαηηθά 
γεγνλφηα. Νη ηερλνινγίεο ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, ηεο Κνληεινπνίεζεο Γεδνκέλσλ θαη 
ηεο Αλαπαξάζηαζε Γλψζεο αλήθνπλ ζε απηή ηε ζθνπηά κειέηεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Γνκή Γεδνκέλσλ: ύλνιν απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ πνπ πθίζηαληαη επεμεξγαζία 

από έλα ζύλνιν ιεηηνπξγηώλ: 

Θάζε δνκή δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν θφκβσλ. Νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο επί ησλ 

δνκψλ δεδνκέλσλ είλαη νη εμήο : 

 Πξνζπέιαζε : Ξξφζβαζε ζε έλα θφκβν κε ζθνπφ λα εμεηαζηεί ή λα ηξνπνπνηεζεί ην 

πεξηερφκελφ ηνπ 

 Δηζαγσγή : Ξξνζζήθε λέσλ θφκβσλ ζε κηα ππάξρνπζα δνκή 

 Γηαγξαθή : Ρν αληίζηξνθν ηεο εηζαγσγήο, αθαίξεζε ελφο θφκβνπ απφ ηε δνκή 

 Αλαδήηεζε : Ξξνζπέιαζε ησλ θφκβσλ κηαο δνκήο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ έλαο ή 

πεξηζζφηεξνη πνπ έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα 

 Σαμηλόκεζε : Νη θφκβνη κηαο δνκήο δηαηάζζνληαη θαη' αχμνπζα ή θζίλνπζα ζεηξά 

 Αληηγξαθή : Όινη ή θάπνηνη θφκβνη κηαο δνκήο αληηγξάθνληαη ζε κηα άιιε δνκή 

 πγρώλεπζε : Γχν ή πεξηζζφηεξεο δνκέο ζπλελψλνληαη ζε κηα εληαία δνκή 

 Γηαρσξηζκόο : Αληίζηξνθε πξάμε ηεο ζπγρψλεπζεο 
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Αιγόξηζκνη + Γνκέο Γεδνκέλσλ = Πξνγξάκκαηα 

 Γπλακηθέο: ηα πεξηερφκελα δελ απνζεθεχνληαη ζε ζπλερφκελεο ζέζεηο κλήκεο αιιά 

ζηεξίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο δπλακηθήο παξαρψξεζεο κλήκεο. Γελ έρνπλ ζηαζεξφ 

κέγεζνο αιιά απηφ απμνκεηψλεηαη κε ηελ εηζαγσγή/δηαγξαθή ζηνηρείσλ 

 ηαηηθέο: Ρν αθξηβέο κέγεζνο ηεο απαηηνχκελεο θχξηαο κλήκεο θαζνξίδεηαη θαηά ηε 

ζηηγκή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Ρα ζηνηρεία απνζεθεχνληαη ζε ζπλερφκελεο ζέζεηο 

κλήκεο. Νη ζηαηηθέο δνκέο πινπνηνχληαη κε πίλαθεο. Νη πίλαθεο πεξηέρνπλ ζηνηρεία ηδίνπ 

ηχπνπ (δειαδή αθεξαίνπο, πξαγκαηηθνχο θ.ι.π.). Ζ αλαθνξά ζηνπο πίλαθεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ζπκβνιηθνχ νλφκαηνο (κε θαλφλεο νλνκαηνινγίαο φπσο 

απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ηηο κεηαβιεηέο) αθνινπζνχκελνπ απφ ηελ ηηκή ησλ ζέζεσλ 

κλήκεο πνπ δεζκεχνληαη ζε αγθχιε. Έλαο πίλαθαο κπνξεί λα έρεη κία, δπν ή 

πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο 

Αλαγθαηόηεηα ρξήζεο πηλάθσλ. Γηαηί ρξεζηκνπνηνχκε πίλαθεο; Κε ηηο δνκέο πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί κέρξη ηψξα δελ ιχλνληαη φια ηα πξνβιήκαηα; 

Ζ απάληεζε είλαη πσο δελ αξθνχλ. πάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ε πνιιαπιή 

επεμεξγαζία ησλ εηζαρζέλησλ δεδνκέλσλ. Γελ είλαη απνδεθηφ φκσο λα δεηηέηαη απφ ην ρξήζηε 

λα εηζάγεη εθ λένπ δεδνκέλα πνπ έρεη ήδε εηζάγεη. Ξαξάδεηγκα: Λα δηαβαζηνχλ 20 αξηζκνί θαη 

λα εθηππσζεί ην πνζνζηφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη κεγαιχηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ. Ξξέπεη λα 

δηαβαζηνχλ φια ηα ζηνηρεία θαη λα ππνινγηζηεί ν κέζνο φξνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

πξνζπειαζηνχλ μαλά ψζηε λα κεηξεζεί ην πιήζνο ησλ κεγαιχηεξσλ ηνπ κέζνπ φξνπ θαη λα 

εθηηκεζεί ην δεηνχκελν πνζνζηφ 

Κνλνδηάζηαηνη πίλαθεο  

Γηα ηελ πξνζπέιαζε ελφο κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα Λ ζέζεσλ απαηηείηαη ε ρξήζε κηαο δνκήο 

επαλάιεςεο 

Παπάδειγμα 1: Λα βξείηε ην άζξνηζκα θαη ην κέζν φξν ησλ ζηνηρείσλ ελφο κνλνδηάζηαηνπ 

πίλαθα κε αξηζκφ ζέζεσλ Λ 

Αιγόξηζκνο Ξαξάδεηγκα_1 

  Γεδνκέλα // Λ, Α // 

  άζξνηζκα ← 0 

  Γηα i από 1 κέρξη N 

     άζξνηζκα ← άζξνηζκα + A[i] 

  Σέινο_επαλάιεςεο 

  κέζνο_φξνο ← άζξνηζκα / Λ 

  Δθηύπσζε άζξνηζκα, 

κέζνο_φξνο       

Σέινο Ξαξάδεηγκα_1 

Σσολιαζμόρ : 

Κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ηνλ κεηξεηή i σο έλαλ ζπλδεηήξα 

πνπ ζε θάζε επαλάιεςε ππνδεηθλχεη κηα ζέζε απφ ηνλ πίλαθα 

Α σο ηελ ηξέρνπζα ζέζε 

Γελ ζα ζπλαληήζνπκε πνηέ ζηνλ αιγφξηζκν ην φλνκα ηνπ 

πίλαθα Α ρσξίο ηελ ρξήζε αγθχισλ [], εθηφο απφ ηηο 

εληνιέο Δεδομένα ή Αποηελέζμαηα 
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Παπάδειγμα 2: Λα βξεζεί ην κέγηζην κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα 

Αιγόξηζκνο Ξαξάδεηγκα_2 

  Γεδνκέλα // Λ, Α // 

  κέγηζηνο ←  Α[1] 

  Γηα i από 2 κέρξη N 

       Αλ κέγηζηνο < Α[i] ηόηε           

            κέγηζηνο ←  A[i] 

       Σέινο_αλ 

  Σέινο_επαλάιεςεο 

  Απνηειέζκαηα // κέγηζηνο // 

Σέινο Ξαξάδεηγκα_2α 

Σσολιαζμόρ: Ζ κεζνδνινγία επίιπζεο είλαη ε εμήο: 

Έζησ φηη ην πξψην ζηνηρείν ηνπ πίλαθα είλαη ην κέγηζην  

Θα ζαξψζνπκε ηνλ πίλαθα ειέγρνληαο αλ ππάξρεη κεγαιχηεξν 

ζηνηρείν απφ ην ππνηηζέκελν κέγηζην. Αλ ππάξρεη ζεσξνχκε 

απηφ σο κέγηζην 

Αληίζηνηρνο είλαη θαη ν αιγφξηζκνο εχξεζεο ειαρίζηνπ 

Αλ επηζπκνχκε εθηφο απφ ηελ εχξεζε ηνπ κεγίζηνπ λα εληνπίζνπκε θαη ηελ ζέζε ηνπ ζηνλ 

πίλαθα ηφηε ν παξαπάλσ αιγφξηζκνο δελ καο θαιχπηεη, ζα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: 

Αιγόξηζκνο Ξαξάδεηγκα_2α 

  Γεδνκέλα // Λ, Α // 

  κέγηζηνο ← Α[1] 

  ζέζε ← 1 

  Γηα i από 2 κέρξη N 

      Αλ κέγηζηνο < Α[i] ηόηε 

          κέγηζηνο ← A[i] 

          ζέζε ← i 

      Σέινο_αλ 

  Σέινο_επαλάιεςεο 

  Απνηειέζκαηα // κέγηζηνο, 

ζέζε// 

Σέινο Ξαξάδεηγκα_2α 

Σσολιαζμόρ: 

Ξξνζηίζεηαη ε κεηαβιεηή πνπ πεξηέρεη ηε ζέζε ηνπ κεγίζηνπ 

Αξρηθά θαη αθνχ ζεσξνχκε φηη ην κέγηζην βξίζθεηαη ζηελ 

πξψηε ζέζε, ηφηε θαη ε νκψλπκε κεηαβιεηή ιακβάλεη ηελ ηηκή 

1 

Πηε ζπλέρεηα, αλ εληνπηζηεί θάπνην ζηνηρείν κεγαιχηεξν απφ 

ην ππνηηζέκελν κέγηζην, θξαηείηαη ζηε 

κεηαβιεηή μέγιζηορ αιιά ηαπηφρξνλα θαη ε ζέζε ηνπ 

Ρειηθά, ε κεηαβιεηή ζέζε ζα πεξηέρεη ηε ζέζε ηνπ κεγίζηνπ 

ζηνηρείνπ ζην πίλαθα 
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Γηζδηάζηαηνη πίλαθεο 

Κπνξνχκε λα νξίζνπκε πίλαθεο δχν ή πεξηζζνηέξσλ δηαζηάζεσλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα ηελ 

πξνζπέιαζε δηζδηάζηαησλ ρξεηάδνληαη δπν κεηξεηέο π.ρ.i, j πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δπν 

δνκέο επαλάιεςεο Γηα…απφ…κέρξη. Γηα ην θάζε ζηνηρείν ηνπ πίλαθα αλαθέξνπκε πξψηα ηε 

γξακκή θαη χζηεξα ηε ζηήιε. Έλαο δηζδηάζηαηνο ΛxΛ πίλαθαο νλνκάδεηαη ηεηξαγσληθφο 

Παπάδειγμα 3: Λα βξεζεί ν κέζνο φξνο ησλ ζηνηρείσλ ελφο δηζδηάζηαηνπ πίλαθα 5x5 

Αιγόξηζκνο Ξαξάδεηγκα_3 

  Γεδνκέλα // Α // 

  άζξνηζκα ← 0 

  Γηα από 1 κέρξη 5 

            Γηα j από 1 κέρξη 5 

                        άζξνηζκα ← άζξνηζκα + A[i,j] 

            Σέινο_επαλάιεςεο 

  Σέινο_επαλάιεςεο 

  κέζνο_φξνο ← άζξνηζκα / 25 

  Δθηύπσζε κέζνο_φξνο 

Σέινο Ξαξάδεηγκα_3 

 

 

Παπάδειγμα 4: Λα βξεζεί ν κέζνο φξνο ησλ ζηνηρείσλ θάζε γξακκήο ζε έλαλ δηζδηάζηαην 

πίλαθα ΛxΚ, θαη λα ηνπνζεηεζεί ζε έλαλ κνλνδηάζηαην πίλαθα 

Αιγόξηζκνο Ξαξάδεηγκα_4 

  Γεδνκέλα // Λ, Κ, Α // 

  Γηα i από 1 κέρξη Λ 

            άζξνηζκα ← 0 

            Γηα j από 1 κέρξη Κ 

      άζξνηζκα ← άζξνηζκα + A[i,j]         

            Σέινο_επαλάιεςεο 

       ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ[i] ← άζξνηζκα / Κ 

  Σέινο_επαλάιεςεο 

  Γεδνκέλα // Λ, ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ // 

Σέινο Ξαξάδεηγκα_4 
 

Σσολιαζμόρ: Ζ κεηαβιεηή άθποιζμα πξέπεη λα κεδελίδεηαη ζηελ αξρή θάζε θχθινπ 

επαλάιεςεο ηνπ εμσηεξηθνχ βξφρνπ ψζηε λα ππνινγίδεη ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ γηα θάζε 

γξακκή. Αλ ε αξρηθνπνίεζε γίλεη εμσηεξηθά απφ ηνπο βξφρνπο ζα ππνινγίδεη ην άζξνηζκα ησλ 

γξακκψλ απφ ηελ πξψηε κέρξη ηελ ηξέρνπζα ηηκή 
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ηνίβα 

 Ζ ζηνίβα απνηειεί δπλακηθή δνκή δεδνκέλσλ θαη ζα κπνξνχζακε λα ηελ πξνζνκνηψζνπκε κε 

κηα ζηνίβα πηάησλ: ηα εηζεξρφκελα ζηνηρεία κπαίλνπλ απφ ηελ θνξπθή (top) θαη εμέξρνληαη 

επίζεο απφ ηελ θνξπθή. Ζ ιεηηνπξγία απηή νλνκάδεηαη θαη LIFO (Last In First Out) ή ηειεπηαίν 

κέζα, πξψην έμσ 

          

Νη δπν θχξηεο ιεηηνπξγίεο κηαο ζηνίβαο είλαη: 

 - ψζεζε (push) ζηελ θνξπθή ηεο ζηνίβαο 

 - απψζεζε (pop) απφ ηελ ζηνίβα 

Ξξέπεη λα ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα θαηά ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο: 

 - Θαηά ηελ ψζεζε δελ πξέπεη ε ζηνίβα λα είλαη γεκάηε. Ρν 

θαηλφκελν νλνκάδεηαη ππεξρείιηζε (overflow)     

 - Θαηά ηελ απψζεζε πξνζνρή ρξεηάδεηαη φηαλ δηαγξάθεηαη ην 

ηειεπηαίν ζηνηρείν ηεο ζηνίβαο. 

    Ρν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη ππνρείιηζε (underflow) 

Ζ ζηνίβα πινπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ελφο πίλαθα θαη κηαο κεηαβιεηήο 

κε ην φλνκα ΘΝΟΦΖ (top) 

 

Νη ιεηηνπξγίεο ψζεζεο (push) θαη απψζεζεο (pop) ζε ΓΙΥΠΠΑ πινπνηνχληαη παξαθάησ, 
ζεσξνχκε ηε ζηνίβα σε έλα κνλνδηάζηαην πίλαθα ΠΡΝΗΒΑ[Λ], φπνπ Λ ην πιήζνο ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα θαη X ην ζηνηρείν πνπ ζέινπκε λα σζήζνπκε ή λα απσζήζνπκε απφ ηε 
ζηνίβα. Πηα παξαθάησ πξνγξάκκαηα ζεσξνχκε φηη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ΠΡΝΗΒΑ έρνπλ ιάβεη 
ηηκέο θαη φηη Λ=100 (ρσξίο βιάβε ηεο γεληθφηεηαο). Δπίζεο ζεσξνχκε ηε κεηαβιεηή ΘΝΟΦΖ, 
ην δείθηε πνπ δείρλεη ζηελ θνξπθή ηεο ζηνίβαο, ε νπνία ζεσξνχκε φηη έρεη ιάβεη θαηάιιειε 
(αθέξαηα, κε αξλεηηθή) ηηκή. Πηελ πεξίπησζε πνπ ΘΝΟΦΖ=0 ηφηε ε ζηνίβα δελ έρεη θαλέλα 
ζηνηρείν. 
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΥΘΖΠΖ_ΠΔ_ΠΡΝΗΒΑ  
!ΓΔΓΝΚΔΛΑ: X  
!ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ: 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
 ΑΘΔΟΑΗΔΠ: ΠΡΝΗΒΑ[100], ΘΝΟΦΖ, X, Λ  
 ΙΝΓΗΘΔΠ: ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ  
ΑΟΣΖ 
1 Λ ← 100 
2 ΓΗΑΒΑΠΔ X 
3 ΑΛ ΘΝΟΦΖ < Λ ΡΝΡΔ 
4  ΘΝΟΦΖ← ΘΝΟΦΖ + 1 
5  ΠΡΝΗΒΑ[ΘΝΟΦΖ] ← X 
6  ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ← ΑΙΖΘΖΠ 
7 ΑΙΙΗΥΠ 
8  ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ←ΤΔΙΖΠ 
9 ΡΔΙΝΠ_ΑΛ  
ΡΔΙΝΠ_ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 
 
Δπεμεγήζεηο: 
Ζ κεηαβιεηή ΘΝΟΦΖ, ν δείθηεο ηνπ πίλαθα, δειψλεη ηελ θνξπθή ηεο ζηνίβαο (ηελ ηειεπηαία 
ζέζε ζην κνλνδηάζηαην πίλαθα ΠΡΝΗΒΑ πνπ είλαη θαηεηιεκκέλε απφ θάπνην ζηνηρείν), ελψ ε 
ινγηθή κεηαβιεηή ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ δειψλεη ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηεο ψζεζεο. Αλεπηηπρήο 
(νπφηε ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ = ΤΔΓΖΠ ζην βήκα 8) κπνξεί λα είλαη ε ψζεζε κφλν ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ε ζηνίβα είλαη ήδε πιήξεο, δειαδή θαη νη Λ ζέζεηο ηνπ κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα είλαη ήδε 
θαηεηιεκκέλεο. 
 
Αληίζηνηρα ε ιεηηνπξγία ηεο απψζεζεο πινπνηείηαη σο εμήο: 
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΞΥΘΖΠΖ_ΑΞΝ_ΠΡΝΗΒΑ 
!ΓΔΓΝΚΔΛΑ: 
!ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ: Σ 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
 ΑΘΔΟΑΗΔΠ: ΠΡΝΗΒΑ[100], ΘΝΟΦΖ, X, Λ  
 ΙΝΓΗΘΔΠ: ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ  
ΑΟΣΖ 
1 Λ ←  100 
2 ΑΛ (ΘΝΟΦΖ > = 1) ΘΑΗ (ΘΝΟΦΖ < =Λ) ΡΝΡΔ  
3  X← ΠΡΝΗΒΑ[ΘΝΟΦΖ] 
4  ΘΝΟΦΖ ←  ΘΝΟΦΖ -1 
5  ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ←  ΑΙΖΘΖΠ 
6 ΑΙΙΗΥΠ 
7  ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ←  ΤΔΓΖΠ 
8 ΡΔΙΝΠ_ΑΛ 
ΡΔΙΝΠ _ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 
 
Δπεμεγήζεηο: 
Ζ εληνιή επηινγήο ζην βήκα 2 θξνληίδεη ψζηε ε ζηνίβα λα έρεη ζηνηρεία (ΘΝΟΦΖ>=1) θαη 
εμαζθαιίδεη φηη δελ λα απσζήζνπκε ζηνηρεία πέξα απφ ην φξην ηνπ πίλαθα (ΘΝΟΦΖ<=Λ). Αλ 
έρεη κείλεη κφλν έλα ζηνηρείν ζηε ζηνίβα θαη ζέινπκε λα ην απσζήζνπκε (δειαδή αλ 
ΘΝΟΦΖ=1), ηφηε ε απψζεζε ζα γίλεη, αιιά ν δείθηεο ΘΝΟΦΖ ζα πάξεη ηηκή 0, νπφηε ζε 
ηπρφλ επφκελε πξνζπάζεηα απψζεζεο ε ιεηηνπξγία ζα είλαη αλεπηηπρήο (ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ = 
ΤΔΓΖΠ). 
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Οπξά 

 Ζ νπξά απνηειεί επίζεο δπλακηθή δνκή δεδνκέλσλ θαη ζα κπνξνχζακε λα ηελ 

πξνζνκνηψζνπκε κε κηα νπξά αλακνλήο π.ρ. ζην ηακείν κηαο ηξάπεδαο: ηα λέα κέιε ηεο νπξάο 

κπαίλνπλ ζην ηέινο ηεο νπξάο (rear) θαη εμέξρνληαη απφ ηελ θνξπθή (top). Ζ ιεηηνπξγία απηή 

νλνκάδεηαη θαη FIFO (First In First Out) ή πξψην κέζα, πξψην έμσ  

          

Νη δπν θχξηεο ιεηηνπξγίεο κηαο ζηνίβαο είλαη: 

 - εηζαγσγή (enqueue) ζην πίζσ άθξν ηεο νπξάο 

 - εμαγσγή (dequeue) απφ ην εκπξφο άθξν ηεο νπξάο 

Ξξέπεη λα ειέγρνληαη θαηά ηελ εηζαγσγή/εμαγσγή ζηνηρείσλ πεξηπηψζεηο 

ππεξρείιηζεο/ππνρείιηζεο     

Ζ ζηνίβα πινπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ελφο πίλαθα θαη δπν κεηαβιεηψλ δεηθηψλ ΞΗΠΥ (rear) θαη 

ΔΚΞΟΝΠ (front) 

          

Νη ιεηηνπξγίεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ζε νπξά ζε ΓΙΥΠΠΑ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Θεσξνχκε ηελ νπξά σο έλα κνλνδηάζηαην πίλαθα ΝΟΑ[Λ], φπνπ Λ ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ πίλαθα θαη X ην ζηνηρείν πνπ ζέινπκε λα εηζάγνπκε ή λα εμαγάγνπκε. Πηα παξαθάησ 

πξνγξάκκαηα ζεσξνχκε φηη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ΝΟΑ έρνπλ ιάβεη ηηκέο θαη φηη Λ=100 

(ρσξίο βιάβε ηεο γεληθφηεηαο). Δπίζεο ζεσξνχκε ηηο κεηαβιεηέο ΞΗΠΥ θαη ΔΚΞΟΝΠ, ηνπο 

δείθηεο ηνπ πίλαθα γηα ην πίζσ θαη ην εκπξφο άθξν αληίζηνηρα, σο κεηαβιεηέο νη νπνίεο έρνπλ 

ιάβεη ηηο θαηάιιειεο ηηκέο (αθέξαηεο, κε αξλεηηθέο). Πε κηα θελή νπξά ηζρχεη 

ΔΚΞΟΝΠ=ΞΗΠΥ=0. 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ_ΠΔ_ΝΟΑ  
!ΓΔΓΝΚΔΛΑ: X  
!ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ: 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
ΑΘΔΟΑΗΔΠ: ΝΟΑ[100], ΞΗΠΥ,Σ, Λ  
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ΙΝΓΗΘΔΠ: ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ  
ΑΟΣΖ 
1 Λ←100 
2 ΑΛ ΞΗΠΥ<Λ ΡΝΡΔ 
3  ΞΗΠΥ ←ΞΗΠΥ + 1 
4  ΝΟΑ[ΞΗΠΥ] ←X 
5  ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ← ΑΙΖΘΖΠ 
6  ΑΛ ΔΚΞΟΝΠ = 0 ΡΝΡΔ 
7   ΔΚΞΟΝΠ ←1 
8  ΡΔΙΝΠ_ΑΛ 
9 ΑΙΙΗΥΠ 
10  ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ← ΤΔΓΖΠ 
11 ΡΔΙΝΠ_ΑΛ  
ΡΔΙΝΠ_ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 
 
Δπεμεγήζεηο: 
Θαη' αλαινγία κε ηε ζηνίβα, εηζαγσγή ζην πίζσ άθξν κηαο νπξάο κπνξεί λ γίλεη κφλν εθφζνλ ε 
νπξά έρεη δηαζέζηκεο ζέζεηο (βήκα 2), δειαδή ν δείθηεο ΞΗΠΥ < Λ. Πηελ πξψηε εηζαγσγή 
ζηνηρείνπ ν δείθηεο ΞΗΠΥ ζα πάξεη ηηκή 1 (ππελζπκίδεηαη φηη ζηελ θελή νπξά νη δείθηεο απηνί 
είλαη κεδεληθνί) θαη ζα πξέπεη λα δψζνπλ αξρηθή ηηκή 1 θαη ζην δείθηε ΔΚΞΟΝΠ (βήκαηα 6 - 
8). 

1 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΜΑΓΥΓΖ_ΑΞΝ_ΝΟΑ  
!ΓΔΙΝΚΔΛΑ: X  
!ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ: 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
ΑΘΔΟΑΗΔΠ: ΝΟΑ[100],ΔΚΞΟΝΠ, ΞΗΠΥ, X, Λ  
ΙΝΓΗΘΔΠ: ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ  
ΑΟΣΖ  
Λ ←100 

2 ΑΛ (ΔΚΞΟΝΠ < = ΞΗΠΥ) ΘΑΗ (ΔΚΞΟΝΠ<> 0) ΡΝΡΔ 
3         X ← ΝΎΟΑ[ΔΚΞΟΝΠ] 
4         ΔΚΞΟΝΠ ← ΔΚΞΟΝΠ + 1 
5         ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ←ΑΙΖΘΖΠ 
6 ΑΙΙΗΥΠ 
7         ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ← ΤΔΓΖΠ 
8 ΡΔΙΝΠ_ΑΛ 
 ΡΔΙΝΠ_ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

 
Δπεμεγήζεηο: 
Πην βήκα 2 ν έιεγρνο εμαζθαιίδεη φηη ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζηνηρείν ζηελ νπξά (ζπλζήθε 
ΔΚΞΟΝΠ <= ΞΗΠΥ) θαη φηη ε νπξά δελ είλαη θελή (ΔΚΞΟΝΠ<> 0) θαζψο ζε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε ΔΚΞΟΝΠ=ΞΗΠΥ=0 θαη ζπλεπψο κφλν ε πξψηε ζπλζήθε δελ ζα ήηαλ αξθεηή. 
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Ιίζηεο 

Ιίζηα είλαη κηα δνκή δεδνκέλσλ κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη θφκβνη ηνπο ζπλήζσο 
βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο ζέζεηο κλήκεο θαη ε ζχλδεζή ηνπο γίλεηαη κε δείθηεο. 
0 δείθηεο (pointer) είλαη έλα πεδίν ηνπ θφκβνπ κηαο ιίζηαο ν νπνίνο δελ ιακβάλεη αξηζκεηηθέο 
ηηκέο φπσο αθέξαηεο, πξαγκαηηθέο θ.ά., αιιά νη ηηκέο ηνπ είλαη δηεπζχλζεηο ζηελ θχξηα κλήκε 
θαη ρξεζηκνπνηείηαη αθξηβψο γηα ηε ζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ κηαο δνκήο, πνπ είλαη 
απνζεθεπκέλα ζε κε ζπλερφκελεο ζέζεηο κλήκεο. 
Έηζη έλαο θφκβνο κηα ιίζηαο απνηειείηαη απφ δχν πεδία: α) ην πεδίν δεδνκέλα (κπνξεί λα -
πεξηέρεη αιθαξηζκεηηθέο ή αξηζκεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη β) ην πεδίν δείθηεο, πνπ δείρλεη ζηνλ 
επφκελν θφκβν ηεο ιίζηαο: 
 

 
Κηα ιίζηα κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί σε έλα ζχλνιν θφκβσλ φπνπ ν δείθηεο ηνπ θάζε ελφο 
δείρλεη ζηνλ επφκελν: 

 
 
Νη βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ζε κηα ιίζηα είλαη: 
• Δηζαγσγή: Ζ εηζαγσγή ελφο λένπ θφκβνπ (έζησ Δ) γίλεηαη κε ηελ παξεκβνιή ηνπ λένπ 
θφκβνπ Δ, έηζη ψζηε ν δείθηεο ηνπ πξνεγνχκελνπ θφκβνπ Β λα δείρλεη ζηνλ Δ θαη ν δείθηεο 
ηνπ Δ λα δείρλεη ζηνλ Γ. Έηζη νη θφκβνη κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ ηε ινγηθή ηνπο ζεηξά, αιιά νη 
ζέζεηο ζηε κλήκε λα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθέο. 
 

 
 
• Γηαγξαθή: Πηε δηαγξαθή ελφο θφκβνπ (έζησ Γ) ν δείθηεο ηνπ πξνεγνχκελνπ θφκβνπ Β, 
δείρλεη ζηνλ επφκελν θφκβν Γ απηνχ πνπ δηαγξάθεηαη, ελψ ν δείθηεο ηνπ θφκβνπ πνπ 
δηαγξάθεηαη δελ δείρλεη «πνπζελά». 
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Γέλδξα - Γξάθνη 

Γέλδξν είλαη έλα ζχλνιν θφκβσλ πνπ ζπλδένληαη κε αθκέο. πάξρεη έλαο κφλν θφκβνο πνπ 

νλνκάδεηαη ξίδα (root) θαη ζηνλ νπνίν δελ θαηαιήγνπλ, αιιά κφλν μεθηλνχλ αθκέο νη νπνίεο θαη 

θαηαιήγνπλ ζε επφκελνπο θφκβνπο πνπ ιέγνληαη παηδηά θ.ν.θ. 

Απφ θάζε θφκβν κπνξνχλ λα μεθηλνχλ θακία, κία ή πεξηζζφηεξεο αθκέο. Πε θάζε θφκβν (εθηφο 

ηεο ξίδαο) θαηαιήγεη κία κφλν αθκή. Νη θφκβνη πνπ δελ έρνπλ παηδηά ιέγνλ ηεξκαηηθνί θφκβνη 

ή θχιια (terminal node ή Ieaves). 

Έλαο γξάθνο (graph) απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν θφκβσλ (ή θνξπθψλ) θαη έλα ζχλνιν 

αθκψλ (ή ηφμσλ) πνπ ελψλνπλ κεξηθνχο ή φινπο ηνπο θφκβνπο. 

Ν γξάθνο απνηειεί ηελ πην γεληθή δνκή δεδνκέλσλ, κε ηελ έλλνηα φηη φιεο νη παξαπάλσ δνκέο 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πεξηπηψζεηο γξάθσλ. 
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ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1. Λα ραξαθηεξίζεηε θαζεκία από ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο σε σζηή () ή 
Ιαλζαζκέλε (Ι): 
 
α Κηα δνκή δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ δεδνκέλα θαη ιεηηνπξγίεο. 
β. Κε ηνλ φξν δεδνκέλν αλαθέξεηαη νπνηνδήπνηε γλσζηηθφ ζηνηρείν πξνέξρεηαη απφ 
επεμεξγαζία 
γ. Ζ ππνρείιηζε ζπκβαίλεη φηαλ επηρεηξείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο απψζεζεο απφ κηα άδεηα ζηνίβα, 
δ. Ζ νπξά θαη ε ζηνίβα κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε δνκή πίλαθα. 
ε. Ζ εμαγσγή ζηνηρείνπ γίλεηαη απφ ην κπξνζηηλφ άθξν ηεο νπξάο. 
ζη. Ζ απψζεζε ζηνηρείνπ γίλεηαη απφ ην πίζσ άθξν ηεο ζηνίβαο. 
δ. Θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ψζεζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη αλ ε ζηνίβα είλαη γεκάηε. 
ε. Ζ ψζεζε ζηνηρείνπ είλαη κία απφ ηηε ιεηηνπξγίεο ηεο νπξάο. 
ζ. Νη δπλακηθέο δνκέο έρνπλ ζηαζεξφ κέγεζνο.  
I. Ζ ζηνίβα ρξεζηκνπνηεί δχν δείθηεο.  
ία. Αιγφξηζκνη + Γνκέο Γεδνκέλσλ = Ξξφγξακκα.  
ηβ. Κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπγρψλεπζεο δχν ή πεξηζζφηεξεο δνκέο δεδνκέλσλ ζπλελψλνληαη ζε 
κία εληαία δνκή.  
ηγ. Ζ εγγξαθή είλαη δνκή δεδνκέλσλ ε νπνία απνηειείηαη απφ πεδία πνπ απνζεθεχνπλ 
ραξαθηεξηζηηθά.  
 
2. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα ε ζηήιε Α πεξηέρεη δνκέο δεδνκέλσλ θαη ε ζηήιε Β πεξηέρεη 
ιεηηνπξγίεο. Λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηνπο αξηζκνχο ηεο ζηήιεο Α θαη δίπια ηα γξάκκαηα 
ηεο ζηήιεο Β πνπ αληηζηνηρνχλ ζσζηά. Αο ζεκεησζεί φηη ζε θάπνηεο δνκέο δεδνκέλσλ κπνξεί 
λα αληηζηνηρνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ιεηηνπξγίεο: 
 

ηήιε Α ηήιε Β 

 

1.Νπξά 
α. Απψζεζε 

β. Δμαγσγή 

2.Πηνίβα 
γ. Ώζεζε 

δ. Δηζαγσγή 

 

3. Έζησ κηα ζηνίβα θαη κηα νπξά 7 ζέζεσλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ αθφινπζε θαηάζηαζε: 
 

 
 
Λα δψζεηε ηελ ηειηθή ηνπο θαηάζηαζε αλ εθηειεζηνχλ δηαδνρηθά νη εμήο δηαδηθαζίεο ζε 
θαζεκία, αληίζηνηρα: 
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 Ώζεζε / εηζαγσγή ηεο ηηκήο 2  
 Ώζεζε / εηζαγσγή ηεο ηηκήο 5  
 Απψζεζε / εμαγσγή  
 Απψζεζε / εμαγσγή  
 Ώζεζε / εηζαγσγή ηεο ηηκήο 9 

4. Γίλεηαη ε παξαθάησ αθνινπζία αξηζκψλ: 25, 8, 12, 14, 71,41, 1. Ρνπνζεηνχκε ηνπο 
αξηζκνχο ζε ζηνίβα θαη ζε νπξά,  
α. Ξνηα ιεηηνπξγία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αξηζκψλ ζηε ζηνίβα θαη πνηα γηα 
ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ νπξά; 
β. Λα ζρεδηάζεηε ηηο δχν δνκέο (ζηνίβα θαη νπξά) κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αξηζκψλ,  
γ. Ξνηα ιεηηνπξγία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ έμνδν αξηζκψλ απφ ηε ζηνίβα θαη πνηα γηα ηελ 
έμνδφ ηνπο απφ ηελ νπξά; 
δ. Ξφζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαπάλσ ιεηηνπξγία ζηε ζηνίβα θα πφζεο ζηελ 
νπξά γηα λα εμέιζεη ν αξηζκφο 71; 
 
5. Πε κία νπξά 10 ζέζεσλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί δηαδνρηθά ηα ζηνηρεία: Κ, Θ, Γ, Α, Π ζηελ πξψηε 
δεχηεξε, ηξίηε, ηέηαξηε θαη πέκπηε ζέζε αληίζηνηρα,  
α. Λα πξνζδηνξίζεηε ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ ηεο παξαπάλσ νπξάο.  
β. Πηε ζπλέρεηα λα αθαηξέζεηε έλα ζηνηρείν απφ ηελ νπξά, πνηφο δείθηεο κεηαβάιιεηαη πνηα ε 
λέα ηνπ ηηκή; 
γ. Ρέινο λα ηνπνζεηήζεηε ην ζηνηρείν Ι ζηελ νπξά, πνηφο δείθηεο κεηαβάιιεηαη θαη πνηα ε λέα 
ηνπ ηηκή; 
 
6. Λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηνπο αξηζκνχο 1,2, 3, 4 ηεο Πηήιεο Α θαη δίπια έλα απφ ηα 
γξάκκαηα α, β, γ ,δ, ε, ζη ηεο Πηήιεο Β πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζσζηφ νξηζκφ. 
 

 
ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Γχν (2) ζηνηρεία ηεο Πηήιεο Β δελ ρξεζηκνπνηνχληαη. 
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Δομέσ Δεδομένων και Αλγόριθμοι – Πίνακεσ και 

Λειτουργίεσ Δομών Δεδομένων 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν: Γνκή Γεδνκέλσλ  είλαη έλα ζχλνιν απνζεθεπκέλσλ 

δεδνκέλσλ πνπ πθίζηαηαη επεμεξγαζία απφ έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ. Αο κειεηήζνπκε θάζε κηα 

ιεηηνπξγία θαη πσο απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλαλ πίλαθα (ζηαηηθή δνκή δεδνκέλσλ) κε ηε 

βνήζεηα παξαδεηγκάησλ : 

 Ξξνζπέιαζε: Ξξφζβαζε ζε έλαλ θφκβν (θειί ηνπ πίλαθα) κε ζθνπφ λα εμεηαζζεί ή 

ηξνπνπνηεζεί ην πεξηερφκελφ ηνπ. Απηφ πνπ ζπρλά νλνκάδνπκε θαη "ζάξσκα" ηνπ πίλαθα. 

Πρεδφλ ζε φιεο ηηο αζθήζεηο ηεο ελφηεηαο ησλ αζθήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη πξνζπέιαζε ησλ 

πηλάθσλ ηεο εθάζηνηε άζθεζεο κε ηε ρξήζε δνκψλ επαλάιεςεο, ζπλήζσο κε ηελ δνκή 

Γηα...απφ...κέρξη 

Αιγόξηζκνο Ξξνζπέιαζε 

   Γεδνκέλα // Λ, ΞΗΛΑΘΑΠ // 

   Γηα i από 1 κέρξη Λ 

         Δθηύπσζε "Ρν ", i, " ζηνηρείν ηνπ πίλαθα είλαη ", ΞΗΛΑΘΑΠ[i] 

   Σέινο_επαλάιεςεο 

Σέινο Ξξνζπέιαζε 

 Δηζαγσγή: Ξξνζζήθε λέσλ θφκβσλ ζε κηα ππάξρνπζα δνκή δεδνκέλσλ. Ν πίλαθαο είλαη 

ζηαηηθή δνκή δεδνκέλσλ θαη δελ πθίζηαηαη ε έλλνηα εηζαγσγήο λένπ θφκβνπ. Όπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 3.3 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ην αθξηβέο κέγεζνο ηεο 

απαηηνχκελεο θχξηαο κλήκεο θαζνξίδεηαη θαηά ηε ζηηγκή ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ.  Ξξαγκαηνπνηείηαη πξνζζήθε λένπ ζηνηρείνπ αιιά νπζηαζηηθά απηφ γίλεηαη 

κε ηε ρξήζε λένπ πίλαθα πνπ έρεη κηα ζέζε πεξηζζφηεξε απφ ηνλ αξρηθφ πίλαθα. Ρν λέν 

ζηνηρείν κπνξεί λα εηζέιζεη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζχκθσλα κε θάπνην θξηηήξην π.ρ. ζην ηέινο 

ηνπ πίλαθα 

Αιγόξηζκνο Ξξνζζήθε 

   Γεδνκέλα // Λ, ΞΗΛΑΘΑΠ // 

   Γηάβαζε λέν_ζηνηρείν 

   Γηα i από 1 κέρξη Λ   !  Ρα ζηνηρεία 1 κέρξη Λ ζα αληηγξαθνχλ σο έρνπλ 

         ΛΔΝΠ_ΞΗΛΑΘΑΠ[i] ← ΞΗΛΑΘΑΠ[i] 

   Σέινο_επαλάιεςεο 

   ΛΔΝΠ_ΞΗΛΑΘΑΠ[Λ + 1] ← λέν_ζηνηρείν   !   Ρνπνζεηείηαη ην λέν ζηνηρείν 

   Λ ← Λ + 1 

   Απνηειέζκαηα // Λ, ΛΔΝΠ_ΞΗΛΑΘΑΠ // 

Σέινο Ξξνζζήθε 



 15 

 Γηαγξαθή: ην αληίζηξνθν ηεο εηζαγσγήο, δειαδή αθαίξεζε ελφο θφκβνπ απφ κηα δνκή. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή πξνεγνπκέλσο δελ πθίζηαηαη ε έλλνηα ηεο δηαγξαθήο ζε 

κηα ζηαηηθή δνκή δεδνκέλσλ. Νπζηαζηηθά, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί λένο πίλαθαο κε έλα 

ζηνηρείν ιηγφηεξν (ζε κνλνδηάζηαην πίλαθα) ή κηα γξακκή/ζηήιε ζε δηζδηάζηαην πίλαθα, φπσο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ άζθεζε 3.2.2.Αζθ2. Αο δνχκε ζηε ζπλέρεηα αιγφξηζκν πνπ δηαγξάθεη 

ην κεζαίν ζηνηρείν ελφο πίλαθα 

Αιγόξηζκνο Γηαγξαθή_Κεζαηνπ_Πηνηρείνπ 

   Γεδνκέλα // Λ, ΞΗΛΑΘΑΠ // 

   κεζαίν ← Λ div 2 

   ζηνηρείν ← 0 

   Γηα i από 1 κέρξη Λ     !   Ρα ζηνηρεία 1 κέρξη Λ εθηφο ηνπ ζηνηρείνπ Λ/2 ζα αληηγξαθνχλ σο 

έρνπλ  

       Αλ (i <> κεζαίν) ηόηε 

             ζηνηρείν ← ζηνηρείo + 1 

             ΛΔΝΠ_ΞΗΛΑΘΑΠ[ζηνηρείν] ← ΞΗΛΑΘΑΠ[i] 

       Σέινο_αλ 

   Σέινο_επαλάιεςεο 

   Λ ← ζηνηρείν      !   ζηνηρείν = Λ - 1 

   Απνηειέζκαηα // Λ, ΛΔΝΠ_ΞΗΛΑΘΑΠ // 

Σέινο Γηαγξαθή_Κεζαηνπ_Πηνηρείνπ 

 Αλαδήηεζε: Ξξνζπειαχλνληαη νη θφκβνη ηεο δνκήο δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ 

έλαο ή πεξηζζφηεξνη πνπ έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα. 

- Αιγόξηζκνο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο (παξάγξαθνο 3.6 ζρνι. βηβιίνπ) 

Ν αιγφξηζκνο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην βηβιίν έρεη σο εμήο: 

Αιγόξηζκνο Sequential_Search 

   Γεδνκέλα // n, table, key // 

   done ← ςεπδήο 

   position ← 0 

   i ← 1 

   Όζν (done = ςεπδήο) θαη (i <= n) επαλάιαβε 

       Αλ (table[i] = key) ηόηε 

           done ← αιεζήο 

           position ← i     

       Αιιηώο 

           i ← i + 1  

       Σέινο_αλ 

   Σέινο_επαλάιεςεο 

http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_ask3_2_2.htm#ask2
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   Αλ (done = αιεζήο) ηόηε  

       Δθηύπσζε "Ρν ζηνηρείν ", key, " επξέζε ζηε 

ζέζε ", position 

   Αιιηώο 

       Δθηύπσζε "Ρν ζηνηρείν ", key, " δελ επξέζε 

ζηνλ δνζέληα πίλαθα"        

   Σέινο_αλ 

   Απνηειέζκαηα // done, position // 

Σέινο Sequential_Search 

 

Ή ελαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηώληαο ηε δνκή 

Κέρξηο_Όηνπ 

   Αξρή_επαλάιεςεο 

       Αλ (table[i] = key) ηόηε 

           done ← αιεζήο 

           position ← i     

       Αιιηώο 

           i ← i + 1  

       Σέινο_αλ 

   Κέρξηο_όηνπ (done = αιεζήο) ή (i > n) 

Παξαηεξήζεηο: 

1.    Ζ αλαδήηεζε ζηακαηά κφιηο εληνπίζεη θάπνην ζηνηρείν πνπ είλαη ίζν κε ηελ αλαδεηνχκελε 

ηηκή. Ν αιγφξηζκνο Παξαιιαγή Λν 1 ζηε ζπλέρεηα απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ 

ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο ψζηε λα θαιχπηεη ηελ αδπλακία απηή θαη ζπλερίδεη ηελ αλαδήηεζε ψζηε 

λα εληνπίζεη φιεο ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα table πνπ έρνπλ ηηκή ίζε κε ηε κεηαβιεηή key. 

2.    Ν πίλαθαο table δελ είλαη ηαμηλνκεκέλνο. Ν αιγφξηζκνο Παξαιιαγή Λν 2 ζηε ζπλέρεηα 

απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο ψζηε λα θαιχπηεη ηελ αδπλακία 

απηή θαη ζηακαηά ηελ αλαδήηεζε κφιηο ζπλαληήζεη θάπνην ζηνηρείν ηνπ πίλαθα table πνπ είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην δεηνχκελν (κεηαβιεηή key) ζε ηαμηλνκεκέλν πίλαθα. 

 Παξαιιαγή Λν 1: Σξνπνπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο ώζηε λα 

αλαδεηά όιεο ηηο ζέζεηο πνπ βξίζθεηαη ε αλαδεηνύκελε ηηκή 

Γηα ηελ απνθπγή ηεξκαηηζκνχ ηνπ βξφρνπ αλαδήηεζεο, εμαιείθνπκε ηελ κεηαβιεηή done απφ 

νιφθιεξν ην πξφγξακκα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ηηκή πνπ αλαδεηνχκε ζηνλ πίλαθα 

(κεηαβιεηή key) κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζέζεηο ηνπ πίλαθα table. Αλ δελ 

επηζπκνχκε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζέζεσλ απηψλ απιά ηηο εθηππψλνπκε 
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Υζηφζν, ππάξρεη ε πεξίπησζε νη ζέζεηο απηέο λα πξέπεη λα απνζεθεπζνχλ ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάπνην άιιν ζεκείν ηνπ αιγνξίζκνπ. Ξψο πξέπεη λα απνζεθεχζνπκε ηηο 

ζέζεηο απηέο; Γεδνκέλνπ φηη δελ γλσξίδνπκε εμ αξρήο ην πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ δελ 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κεηαβιεηέο γηα ην ζθνπφ απηφ. Θαηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ άιιν πίλαθα (έζησ κε φλνκα POSITION_TABLE) ψζηε λα 

θαηαρσξνχληαη ζε απηφλ νη ζέζεηο ηνπ πίλαθα table πνπ εληνπίζηεθε ε ηηκή ηεο 

κεηαβιεηήο key 

Ρν κέγεζνο ηνπ πίλαθα POSITION_TABLE είλαη n θαζψο πξέπεη λα θαιχςνπκε ηελ αθξαία 

πεξίπησζε λα ππάξρνπλ θαη ζηηο n ζέζεηο ηνπ πίλαθα table ε ηηκή πνπ έρεη ε κεηαβιεηή key. Ζ 

κεηαβιεηή count_found ζα πεξηέρεη ην πιήζνο ησλ ζέζεσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ αλαδήηεζε. Ν 

αιγφξηζκνο παξνπζηάδεηαη ελαιιαθηηθά κε δπν ηξφπνπο. Αθνχ επηζπκνχκε λα ζαξψζνπκε 

νιφθιεξν ηνλ πίλαθα απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ δνκή επαλάιεςεο Για…από…μέσπι αληί γηα 

ηελ Όζο…επανάλαβε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα. 

Αιγόξηζκνο Sequential_Search_Non_Stop 

Γεδνκέλα // n, table, key // 

count_found ←0 

Γηα i από 1 κέρξη n 

   Αλ (table[i] = key) ηόηε 

       count_found ← count_found + 1 

       POSITION_TABLE[count_found] ← i 

       Δθηύπσζε "Ρν ζηνηρείν ", key, " επξέζε ζηε ζέζε", i 

   Σέινο_αλ 

Σέινο_επαλάιεςεο 

Αλ (count_found <> 0) ηόηε  

      Δθηύπσζε "Ρν ζηνηρείν ", key, " εληνπίζηεθε ζε ", count_found, " ζέζεηο" 

Αιιηώο 

      Δθηύπσζε "Γελ βξέζεθε θαλέλα ζηνηρείν" 

Σέινο_Αλ 

Απνηειέζκαηα // count_found, POSITION_TABLE // 

Σέινο Sequential_Search_Non_Stop 
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 Παξαιιαγή Λν 2: Σξνπνπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο ώζηε λα 

ιεηηνπξγεί βέιηηζηα ζε ηαμηλνκεκέλν πίλαθα 

Αιγόξηζκνο Sequential_Search_Sorted_Table 

  Γεδνκέλα // n, table, key // 

   done ← ςεπδήο 

   position ← 0 

   i ← 1 

   Όζν (done = ςεπδήο) θαη (i <= n) επαλάιαβε  ! γηα ηαμηλνκεκέλν πίλαθα κε αχμνπζα 

δηάηαμε 

      Αλ (table[i] > key) ηόηε  ! ζηακάηα ηελ επαλάιεςε, δελ ζα βξεζεί ην ζηνηρείν  

          done ← αιεζήο 

      Αιιηώο_Αλ (table[i] = key) ηόηε   ! ζηακάηα ηελ επαλάιεςε, ην ζηνηρείν βξέζεθε 

          done ← αιεζήο 

          position ← i 

      Αιιηώο  ! ζπλέρηζε ηελ ηελ επαλάιεςε 

          i ← i + 1 

      Σέινο_αλ 

   Σέινο_επαλάιεςεο 

   Αλ (position <> 0) ηόηε 

      Δθηύπσζε "Ρν ζηνηρείν ", key, " επξέζε ζηε ζέζε ", position 

   Αιιηώο 

      Δθηύπσζε "Ρν ζηνηρείν ", key, " δελ επξέζε ζηνλ δνζέληα πίλαθα" 

   Σέινο_αλ 

   Απνηειέζκαηα // position // 

Σέινο Sequential_Search_Sorted_Table 

Παξαηεξήζεηο: 

Ζ αλαδήηεζε ζηακαηά φηαλ ε ηηκή πξνο αλαδήηεζε (κεηαβιεηή key) είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ 

ηξέρνπζα ηηκή ηνπ πίλαθα table 

Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ έρεη λφεκα λα ζπλερηζηεί ε αλαδήηεζε θαζψο δελ αλακέλεηαη λα 

έρεη επηηπρέο απνηέιεζκα 

 4   9   12   19   23   45   53   67  

Γηα παξάδεηγκα ε αλαδήηεζε γηα ηελ ηηκή 14 ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα δελ έρεη λφεκα λα 

ζπλερηζηεί κεηά ηελ 4ε επαλάιεςε (i=4, table[i]=19) θαζψο ν αξηζκφο 14 πνπ είλαη 

κηθξφηεξνο ηνπ 19 απνθιείεηαη λα βξίζθεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο επφκελεο ζέζεηο ηνπ πίλαθα. 

Έηζη, απνθεχγνληαη άζθνπεο επαλαιήςεηο. Ρν αλ εληνπίζηεθε ή φρη ε ηηκή key ην αληρλεχνπκε 
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κε ηε κεηαβιεηή position θαη φρη κε ηελ done θαζψο ε ηειεπηαία ιακβάλεη ηελ ηηκή αιεζήο 

αθφκε θη αλ δελ επξέζε ε key 

 Ραμηλφκεζε: Νη θφκβνη κηαο δνκήο δηαηάζζνληαη θαηά αχμνπζα ή θζίλνπζα δηάηαμε. 

- Αιγόξηζκνο ηαμηλόκεζεο επζείαο αληαιιαγήο – θπζαιίδαο (παξάγξαθνο 3.7 ηνπ ζρνι. 

βηβιίνπ) 

Ν αιγφξηζκνο ηαμηλφκεζεο επζείαο αληαιιαγήο φπσο παξνπζηάδεηαη ζην βηβιίν έρεη σο εμήο:  

Αιγόξηζκνο Φπζζαιίδα 

  Γεδνκέλα // n, table // 

  Γηα i από 2 κέρξη n 

    Γηα j από n κέρξη i κε_βήκα –1 

        Αλ table[j - 1] > table[j] ηόηε    ! αύμνπζα ηαμηλόκεζε 

            temp ← table[j - 1] 

            table[j - 1] ← table[j] 

            table[j] ← temp 

        Σέινο_αλ 

    Σέινο_επαλάιεςεο 

  Σέινο_επαλάιεςεο 

  Απνηειέζκαηα // table // 

Σέινο Φπζζαιίδα 

Παξαηεξήζεηο: 

- Ζ εληνιή αληηκεηάζεζε νξίδεηαη ζηελ ςεπδνγιψζζα θαη κπνξνχκε λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ζε αιγνξίζκνπο αιιά θαιφ λα ηελ απνθεχγνπκε θαζψο δελ νξίδεηαη ζηε ΓΙΥΠΠΑ θαη δελ 

κπνξνχκε λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε πξνγξάκκαηα 

- Ζ δηάηαμε ηεο ηαμηλφκεζεο είλαη αύμνπζα. Γηα θζίλνπζα ηαμηλφκεζε, αξθεί λα αληηζηξαθεί ε 

θνξά ηεο ζπλζήθεο ηεο δνκήο επηινγήο Αλ 

- Ν πίλαθαο table είλαη κνλνδηάζηαηνο (εθαξκνγή ζε δηζδηάζηαην πίλαθα - κε ηαμηλφκεζε 

θάπνηαο ζηήιεο παξνπζηάδεηαη ζηελ άζθεζε) 

Ρν ζρνιηθφ βηβιίν παξαζέηεη έλα παξάδεηγκα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ αιγνξίζκνπ 

Ξαξαηεξνχκε ζην επφκελν ζρήκα  ηελ «εηθφλα» ηνπ πίλαθα ζην ηέινο θάζε επαλάιεςεο ηεο 

εμσηεξηθήο δνκήο Γηα 

Απφ ηελ ηειεπηαία ζέζε ηνπ πίλαθα έσο ηελ i, αλ ε ηηκή θάπνηνπ θειηνχ ηνπ πίλαθα είλαη 

κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ επφκελνπ θειηνχ, ηφηε αληηκεηαζέηνπκε ηηο ηηκέο ηνπο. Έηζη, αλ 

ππάξρεη θάπνηνο κηθξφο αξηζκφο ζε "ρακειή" ζέζε ζηνλ πίλαθα δηαδνρηθά "αλεβαίλεη" ζε 
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"πςειφηεξεο" ζέζεηο φπσο κηα θπζαιίδα ζην πγξφ  

 

 

 

 

Αο δνχκε φκσο θαη έλα άιιν παξάδεηγκα, ζέινπκε λα ηαμηλνκήζνπκε ηνλ 

πίλαθα:      
 3   16   11   1   8  

 

Ρν εμσηεξηθφ Γηα επηβάιιεη ηελ εθηέιεζε 4 βεκάησλ. Απηά είλαη ηα εμήο: 

 
i = 2 

 
j = 5 j = 4 j = 3 j = 2 

 

 3  

 16  

 11  

 1  

 8  

 

 3  

 16  

 1  

 11  

 8  

 

 3  

 1  

 16  

 11  

 8  

 

 1  

 3  

 16  

 11  

 8  

 

Αιιαγή:  Όρη Λαη Λαη Λαη 
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Ξαξαηεξνχκε, φηη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο έρεη βξεζεί ζηελ πξψηε ζέζε ηνπ πίλαθα. Πηε 

ζπλέρεηα: 

 
i = 3 

 
j = 5 j = 4 j = 3 

 

 1  

 3  

 16  

 8  

 11  

 

1  

 3  

 8  

 16  

 11  

 

 1  

 3  

 8  

 16  

 11  

 

Αιιαγή:  Λαη Λαη Όρη 

Ξαξαηεξνχκε, φηη νη δπν πξψηεο ζέζεηο πεξηέρνπλ ηνπο δπν κηθξφηεξνπο αξηζκνχο ηνπ πίλαθα. 

Πηε ζπλέρεηα: 

 
i = 4 

 
j = 5 j = 4 

 

 1  

 3  

 8  

 11  

 16  

 

 1  

 3  

 8  

 11  

 6  

 

Αιιαγή:  Λαη Όρη 
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Ξαξαηεξνχκε, φηη νη έρεη νινθιεξσζεί ε ηαμηλφκεζε αιιά πξέπεη λα εθηειέζνπκε αθφκε έλα 

βήκα πνπ δελ ζα πξνθαιέζεη αιιαγέο ζηνλ πίλαθα 

 
i = 5 

 
j = 5 

 

 1  

 3  

 8  

 11  

 16  

 

Αιιαγή:  Όρη 

Κε ηελ θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο θπζαιίδαο φπσο παξνπζηάδεηαη ζην βηβιίν 

κπνξνχκε λα απνθχγνπκε ηελ εθηέιεζε πεξηηηψλ βεκάησλ. Απηφ κπνξεί λα  επηηεπρζεί κε ηε 

βνήζεηα κίαο ινγηθήο κεηαβιεηήο, πνπ ζε θάζε λέα επαλάιεςε ηνπ εμσηεξηθνχ βξφρνπ 

αξρηθνπνηείηαη σο ςεπδήο θαη αιιάδεη σο αιεζήο αλ ζε θάπνην πέξαζκα γίλεη έζησ θαη κία 

αληαιιαγή. Έηζη, αλ ζε θάπνην πέξαζκα δελ εθηειεζζεί θακία αληαιιαγή, ηφηε ε ζεκαία 

παξακέλεη ςεπδήο θαη απηνκάησο ηειεηψλεη ν αιγφξηζκνο 

Αιγόξηζκνο Φπζζαιίδα_Ρξνπνπνίεζε 

  Γεδνκέλα // n, table // 

  i ← 2 

  Αξρή_επαλάιεςεο 

    έγηλε_αληηκεηάζ ← ςεπδήο 

    Γηα j από n κέρξη i κε_βήκα –1 

        Αλ table[j - 1] > table[j] ηόηε    ! αύμνπζα ηαμηλόκεζε 

            temp ← table[j - 1] 

            table[j - 1] ← table[j] 

            table[j] ← temp 

            έγηλε_αληηκεηάζ ← αιεζήο 

        Σέινο_αλ 

    Σέινο_επαλάιεςεο 

    i ← i + 1 

  Κέρξηο_όηνπ (i > n) ή (έγηλε_αληηκεηάζ = ςεπδήο) 

  Απνηειέζκαηα // table // 

Σέινο Φπζζαιίδα_Ρξνπνπνίεζε 
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Κηα άιιε πξνζέγγηζε παξνπζηάδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.3 δξαζηεξηφηεηα ΓΡ2 ηεηξάδην 

καζεηή. Απηή είλαη: 

Αιγόξηζκνο Φπζζαιίδα_Ρξνπνπνίεζε2 

  Γεδνκέλα // n, table // 

  Αξρή_επαλάιεςεο 

    έγηλε_αληηκεηάζ ← ςεπδήο 

    Γηα i από 1 κέρξη n 

        Αλ table[i + 1] < table[i] ηόηε    ! αύμνπζα ηαμηλόκεζε 

            temp ← table[i + 1] 

            table[i + 1] ← table[i] 

            table[i] ← temp 

            έγηλε_αληηκεηάζ ← αιεζήο 

        Σέινο_Αλ 

    Σέινο_επαλάιεςεο 

  Κέρξηο_όηνπ (έγηλε_αληηκεηάζ =  ςεπδήο) 

  Απνηειέζκαηα // table // 

Σέινο Φπζζαιίδα_Ρξνπνπνίεζε2 

- Αιγόξηζκνο ηαμηλόκεζεο κε επηινγή (παξάγξαθνο 4.2.1 ηεηξαδίνπ καζεηή θαη βηβιίν 

θαζεγεηή) 

Αιγόξηζκνο Tαμηλφκεζε_κε_επηινγή 

  Γεδνκέλα // n, table // 

  Γηα i από 1 κέρξη n 

      j ← i 

      Γηα από i + 1 κέρξη n 

          Αλ table[k] < table[j] ηόηε 

              j ← k 

          Σέινο_αλ 

      Σέινο_επαλάιεςεο 

      temp ← table[j] 

      table[j] ← table[i] 

      table[i] ← temp 

  Σέινο_επαλάιεςεο 

  Απνηειέζκαηα // table // 

Σέινο Tαμηλφκεζε_κε_επηινγή 

Ν αιγφξηζκνο βαζίδεηαη ζηελ επηινγή ηνπ κηθξφηεξνπ ζηνηρείνπ απφ απηά πνπ δελ έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί κέρξη ηψξα 

Γηα θάζε ζηνηρείν δειαδή απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν, ειέγρεηαη πνην απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνινπζνχλ είλαη κηθξφηεξν θαη αλ ππάξρεη ηέηνην ηα πεξηερφκελα ησλ δπν ζέζεσλ 

http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_book.htm
http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_book.htm
http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_book.htm
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αληηκεηαηίζεληαη. Ζ κέζνδνο απηή παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ζρήκα θαζψο εθαξκφδεηαη ζε 

κνλνδηάζηαην πίλαθα. Ρν ηαμηλνκεκέλν ηκήκα ηνπ πίλαθα εκθαλίδεηαη κε ζθίαζε, ελψ κε ηα 

βέιε εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αληαιιάζζνληαη ακνηβαία. Ιφγνπ ράξηλ, ζηελ πξψηε ζεηξά 

βξίζθνπκε φηη ην ζηνηρείν 5 είλαη ην κηθξφηεξν θαη αληηκεηαηίζεηαη κε ην πξψην ζηνηρείν ηνπ 

πίλαθα, ην 52. Έηζη πξνθχπηεη ε κνξθή ηνπ πίλαθα ζηε δεχηεξε ζεηξά. Πηε ζπλέρεηα 

ε δηαδηθαζία πξνρσξεί κε ηελ ίδηα ινγηθή κέρξη ηελ ηειηθή ηαμηλφκεζε ηνπ πίλαθα 

 

- Αιγόξηζκνο ηαμηλόκεζεο επζείαο εηζαγσγήο (δξαζηεξηφηεηα ΓΠ3 ηεηξάδην καζεηή, 

θεθάιαην 3) 

Ν αιγφξηζκνο απηφο είλαη ηδαληθφο γηα πεξηπηψζεηο δεδνκέλσλ "πεξίπνπ" ηαμηλνκεκέλσλ. 

Ξαξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα 

Αιγόξηζκνο Tαμηλφκεζε_κε_επζεία_εηζαγσγή 

  Γεδνκέλα // table, n // 

  Γηα i από 2 κέρξη n 

      temp ← table[i] 

      j ← i - 1 

      done ← ςεπδήο 

      Όζν done = ςεπδήο επαλάιαβε 

          Αλ j = 0 ηόηε    ! θηάζακε ζηελ αξρή ηνπ πίλαθα, άξα πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε 

             done ← αιεζήο 

          Αιιηώο_αλ temp < table[j] ηόηε    ! βξήθακε έλα κεγαιύηεξν ζηνηρείν, άξα 

πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε 

             table[j + 1] ← table[j] 

             j ← j - 1 

http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_book.htm
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          Αιιηώο    ! πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε ηελ επαλάιεςε γηαηί ην ζηνηρείν ζα κείλεη 

ζε απηήλ ηε ζέζε  

             done ← αιεζήο 

          Σέινο_αλ 

      Σέινο_επαλάιεςεο 

      table[j + 1] ← temp 

  Σέινο_επαλάιεςεο 

  Απνηειέζκαηα // table // 

Σέινο Tαμηλφκεζε_κε_επζεία_εηζαγσγή 

Ζ ηερληθή είλαη ε εμήο: ζπγθξίλνπκε ηνλ δεχηεξν κε ηνλ πξψην αξηζκφ θαη αλ ρξεηαζηεί ηνπο 

αληηκεηαζέηνπκε ψζηε ν πξψηνο λα είλαη κεγαιχηεξνο. Πηε ζπλέρεηα ειέγρνπκε ηνλ ηξίην θαη 

ηνλ ηνπνζεηνχκε ζηε ρσζηή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνπο 2 πξψηνπο (αλ ρξεηαζηεί κεηαθηλνχκε κηα 

ζέζε ηνπο αξηζκνχο πνπ είλαη κεγαιχηεξε ψζηε λα ηνπνζεηεζεί). Ρν ίδην επαλαιακβάλνπκε γηα 

φινπο ηνπο αξηζκνχο. Αθνινπζεί παξάδεηγκα: 
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 Αληηγξαθή: Όινη ή κεξηθνί θφκβνη κηαο δνκήο αληηγξάθνληαη ζε κία άιιε. Αο δνχκε έλα 

παξάδεηγκα κε ηνλ αιγφξηζκν πνπ αθνινπζεί: π.ρ. Κε δεδνκέλν κνλνδηάζηαην πίλαθα αξηζκψλ 

λα δεκηνπξγεζεί λένο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη κφλν ηνπο ζεηηθνχο άξηηνπο 

Αιγόξηζκνο Αληηγξαθή_Ξίλαθα 

   Γεδνκέλα // Λ, ΞΗΛΑΘΑΠ // 

   πιήζνο ← 0 

   Γηα i από 1 κέρξη Λ 

       Αλ (ΞΗΛΑΘΑΠ[i] > 0) θαη (ΞΗΛΑΘΑΠ[i] mod 2 = 0) ηόηε 

             πιήζνο ← πιήζνο + 1 

             ΛΔΝΠ_ΞΗΛΑΘΑΠ[πιήζνο] ← ΞΗΛΑΘΑΠ[i] 

       Σέινο_Αλ 

   Σέινο_επαλάιεςεο 

   Απνηειέζκαηα // πιήζνο, ΛΔΝΠ_ΞΗΛΑΘΑΠ // 

Σέινο Αληηγξαθή_Ξίλαθα 

 Ππγρψλεπζε: Γχν ή πεξηζζφηεξεο δνκέο ζπλελψλνληαη ζε κηα εληαία δνκή. Ν αιγφξηζκνο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.9.2 ζην βηβιίν θαζεγεηή. Αο δνχκε έλα παξάδεηγκα γηα ηελ 

δεχηεξε άζθεζε κε ηε ρξήζε 2 ηαμηλνκεκέλσλ πηλάθσλ κε αξηζκεηηθά ζηνηρεία. Αξρηθά 

ινηπφλ, ε εηθφλα ησλ πηλάθσλ είλαη ε εμήο: 

Ξίλαθαο Α:          1   5   8   11   16  
 

    i = 1  (δείθηεο ηνπ πίλαθα) 

Ξίλαθαο Β:          -2   4   9  
 

    j = 1  (δείθηεο ηνπ πίλαθα) 

Ρειηθφο Ξίλαθαο:         
                                            

 

    κ = 0   (δείθηεο ηνπ πίλαθα) 

Αξρηθά ινηπφλ, ζα ζπγθξηζνχλ ηα ζηνηρεία A[1] = 1 θαη Β[1] = -2, νπφηε ην κηθξφηεξν ζηνηρείν 

(-2) ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ηειηθφ πίλαθα ζηελ πξψηε ζέζε θαη ε κεηαβιεηή κ ζα απμεζεί θαηά 

1 

Ξίλαθαο Α:          1   5   8   11   16  
 

    i = 1 

Ξίλαθαο Β:          -2   4   9  
 

    j = 2 

Ρειηθφο Ξίλαθαο Γ:          -2  
                            

 

   κ = 1 

Πηε ζπλέρεηα, ζα ζπγθξηζνχλ ηα ζηνηρεία A[1] = 1 θαη Β[2] = 4, νπφηε ην κηθξφηεξν ζηνηρείν 

(1) ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ηειηθφ πίλαθα ζηελ πξψηε ζέζε θαη ε κεηαβιεηή κ ζα απμεζεί θαηά 1 

(ζα γίλεη 2) 

Ξίλαθαο Α:          1   5   8   11   16  
 

    i = 2 
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Ξίλαθαο Β:          -2   4   9  
 

    j = 2 

Ρειηθφο Ξίλαθαο Γ:          -2   1  
                        

 

   κ = 2 

Πηε ζπλέρεηα, ζα ζπγθξηζνχλ ηα ζηνηρεία A[2] = 5 θαη Β[2] = 4, νπφηε ην κηθξφηεξν ζηνηρείν 

(4) ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ηειηθφ πίλαθα ζηελ πξψηε ζέζε θαη ε κεηαβιεηή κ ζα απμεζεί θαηά 1 

(ζα γίλεη 3) 

Ξίλαθαο Α:          1   5   8   11   16  
 

    i = 2 

Ξίλαθαο Β:          -2   4   9  
 

    j = 2 

Ρειηθφο Ξίλαθαο Γ:          -2   1   4  
                    

 

   κ = 3 

Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θάπνηα ζηηγκή εμαληιείηαη ν 

κηθξφηεξνο πίλαθαο θαη ζα ππάξρεη ε παξαθάησ εηθφλα. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα 

αληηγξαθεί ν αξρηθφο πίλαθαο σο έρεη: 

Ξίλαθαο Α:          1   5   8   11   16  
 

    i = 4 

Ξίλαθαο Β:          -2   4   9  
 

    j = 4 

Ρειηθφο Ξίλαθαο Γ:          -2   1   4  
 5   8   9          

 

   κ = 6 

Ζ ηειηθή εηθφλα είλαη ε εμήο: 

Ξίλαθαο Α:          1   5   8   11   16  
 

    i = 7 

Ξίλαθαο Β:          -2   4   9  
 

    j = 4 

Ρειηθφο Ξίλαθαο Γ:          -2   1   4  
 5   8   9   11   16  

 

   κ = 8 
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 Γηαρσξηζκφο: αληίζεηε δηαδηθαζία απφ ηε ζπγρψλεπζε. Αο δνχκε έλα αθφκε παξάδεηγκα κε 

ηνλ αιγφξηζκν πνπ αθνινπζεί: π.ρ. Κε δεδνκέλν κνλνδηάζηαην πίλαθα αξηζκψλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ δπν λένη πίλαθεο πνπ πεξηέρνπλ ηνπ ζεηηθνχο θαη ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο  

Αιγόξηζκνο Γηαρσξηζκφο_Ξηλάθσλ 

   Γεδνκέλα // Λ, ΞΗΛΑΘΑΠ // 

   Λ1 ← 0 

   Λ2 ← 0 

   Γηα i από 1 κέρξη Λ  

       Αλ (ΞΗΛΑΘΑΠ[i] > 0) ηόηε 

             Λ1 ← Λ1 + 1 

             ΞΗΛΑΘΑΠ1[Λ1] ← ΞΗΛΑΘΑΠ[i] 

       Αιιηώο 

             Λ2 ← Λ2 + 1  

             ΞΗΛΑΘΑΠ2[Λ2] ← ΞΗΛΑΘΑΠ[i] 

       Σέινο_αλ 

   Σέινο_επαλάιεςεο 

   Απνηειέζκαηα // Λ1, ΞΗΛΑΘΑΠ1, Λ2, ΞΗΛΑΘΑΠ2 // 

Σέινο Γηαρσξηζκφο_Ξηλάθσλ 

Χζηόζν, νη ηππηθέο επεμεξγαζίεο πηλάθσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύκε ζε έλα πίλαθα είλαη: 

ππνινγηζκόο αζξνίζκαηνο, εύξεζε ειαρίζηνπ/κεγίζηνπ, ηαμηλόκεζε ζηνηρείσλ, 

αλαδήηεζε ζηνηρείνπ ζε πίλαθα, ζπγρώλεπζε πηλάθσλ  
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Δομέσ Δεδομένων και Αλγόριθμοι – Μονοδιάςτατοι 

Πίνακεσ 

Άζθεζε 1. Ξνηά ζα είλαη ηα πεξηερφκελα ηνπ πίλαθα Α κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαθάησ 

αιγνξίζκνπ; 

Αιγφξηζκνο Γεκηνπξγία_Ξίλαθα 
  Γηα i απφ 1 κέρξη 5 
    Α[i] ← i 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
  Γηα i απφ 2 κέρξη 5 
    Αλ (i mod 2 = 0) ηφηε 
      Α[i] ← 2 * A[i - 1] + 1 
    Αιιηψο 
      Α[i] ← A[i] + A[i - 1] 
    Ρέινο_αλ 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
  Απνηειέζκαηα // Α // 
Ρέινο Γεκηνπξγία_Ξίλαθα 

Άζθεζε 2. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία ελφο πίλαθα Α[500] ζα 

κεηξά ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη κηθξφηεξα ηνπ 11 θαη απηά πνπ είλαη κηθξφηεξα απφ 

ην κηζφ ηνπ κέζνπ φξνπ. 

Άζθεζε 3. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο κε δεδνκέλν κνλνδηάζηαην πίλαθα Λ αξηζκψλ 

ζα δεκηνπξγεί λέν πίλαθα φπνπ ζα πεξηέρεη κφλν ηνπο ζεηηθνχο. 

Άζθεζε 4. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο κε δεδνκέλν έλαλ κνλνδηάζηαην πίλαθα 

αξηζκψλ ζα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππψλεη ηνλ ειάρηζην θαζψο θαη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ πίλαθα. 

Άζθεζε 5. Πε έλαλ πίλαθα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ κφλν νη αξηζκνί 1, 9, 11, 25 θαη 32. Λα 

αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία ελφο ηέηνηνπ πίλαθα Α[100] ζα κεηξά ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ αξηζκνχο. 

Άζθεζε 6. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο κε δεδνκέλν κνλνδηάζηαην πίλαθα Λ αξηζκψλ 

ζα ειέγρεη αλ ηα ζπκκεηξηθά ηνπ ζηνηρεία είλαη ίζα. 
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Άζθεζε 7. Ν θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο ζέιεη λα επεμεξγαζηεί ζηαηηζηηθά ηελ απφδνζε ησλ 

καζεηψλ ζην κάζεκα Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Ξξνγξακκαηηζηηθφ Ξεξηβάιινλ. Απφ ηε 

κεραλνγξάθεζε ηνπ ζρνιείνπ ιακβάλνληαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν νη πξνθνξηθνί βαζκνί ησλ 

δπν ηεηξακήλσλ θαη νη γξαπηνί βαζκνί καζεηψλ ζηηο εμεηάζεηο. Έρνληαο ππφςελ νηη ν κέζνο 

πξνθνξηθφο βαζκφο δηνξζψλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά ηνπ κε ηνλ γξαπηφ βαζκφ 

είλαη κεγαιχηεξε ησλ 2 κνλάδσλ θαη πσο ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ παξαπάλσ ζην βαζκφ 

πξφζβζεο είλαη 30% θαη 70 % αληίζηνηρα, λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ: 

i. Θα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππψλεη ηνπο βαζκνχο πξφζβαζεο φισλ ησλ καζεηψλ 

ii. Θα εθηππψλεη ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ κε βαζκφ πξφζβαζεο κηθξφηεξν απφ 9.5  

iii. Θα εθηππψλεη ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ κε βαζκφ πξφζβαζεο κεγαιχηεξν απφ 18 

iv. Ξνηφο είλαη  ν κέγηζηνο βαζκφο πξφζβαζεο; 

v. Ξφζνη καζεηέο έρνπλ βαζκφο πξφζβαζεο ίζν κε ηνλ κέγηζην; 

Άζθεζε 8. Ζ ηξάπεδα ηνπ θνπ Αξβίινγινπ δηαζέηεη πειαηνιφγην 15000 θαηφρσλ πηζησηηθήο 

θάξηαο ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία 

ησλ πειαηψλ ηεο ηξάπεδαο θαη ησλ νθεηιψλ ηνπο ζα εθηππψλεη: 

i.   Ρα νλφκαηα ησλ πειαηψλ ηεο ηξάπεδαο κε νθεηιέο πάλσ ηνπ κέζνπ φξνπ 

ii.  Ρα νλφκαηα ησλ πειαηψλ κε κεδεληθέο νθεηιέο 

iii. Ξνηά είλαη ε κεγαιχηεξε νθεηιή πξνο ηελ ηξάπεδα 

iv. Ξνηνη πειάηεο έρνπλ νθεηιή ίζε κε ηελ κέγηζηε 

Άζθεζε 9. Ρν ηκήκα κηζζνδνζίαο θαηαρσξεί ηηο εηζπξάμεηο ηεο αιπζίδαο ησλ 30 

θαηαζηεκάησλ "Γηαξίηζηνο ΑΔ" πνπ δηαζέηεη ζε έλαλ πίλαθα. Αληίζηνηρα, ζε έλαλ πίλαθα 30 

ζέζεσλ θαηαρσξνχληαη ηα νλφκαηα - επσλπκία ησλ θαηαζηεκάησλ. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο 

φπνπ: 

i.   Λα εθηππψλεη ην φλνκα ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηηο κεγαιχηεξεο εηζπξάμεηο 

ii.  Λα εθηππψλεη ην φλνκα ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηηο κηθξφηεξεο εηζπξάμεηο 

iii. Λα ππνινγίδεη θαη λα εθηππψλεη ην ζχλνιν ησλ εηζπξάμεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ κέζν φξν 

γηα θάζε θαηάζηεκα 

  



 31 

Δομέσ Δεδομένων και Αλγόριθμοι – 

Διςδιάςτατοι Πίνακεσ 

 Άζθεζε 1. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία δπν δηζδηάζηαησλ 

πηλάθσλ αξηζκψλ ηδίσλ δηαζηάζεσλ ζα εμεηάδεη αλ νη πίλαθεο είλαη ίζνη, ελψ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ είλαη ζα εθηππψλεη ην πνζνζηφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη ίζα. 

Άζθεζε 2. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία δπν δηζδηάζηαησλ 

πηλάθσλ αξηζκψλ ηδίσλ δηαζηάζεσλ ζα επηζηξέθεη λέν πίλαθα φπνπ θάζε ζηνηρείν ηνπ ζα είλαη 

ην άζξνηζκα ησλ αληίζηνηρσλ θειηψλ ησλ δπν αξρηθψλ πηλάθσλ. 

Άζθεζε 3. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο ζα δηαβάδεη ηα ζηνηρεία ελφο δηζδηάζηαηνπ 

πίλαθα αξηζκψλ: 

i.  Θα δηαβάδεη έλαλ αξηζκφ πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε ζηήιε θαη ζα ππνινγίδεη ην ειάρηζην ηεο 

ζηήιεο απηήο 

ii. Θα δηαβάδεη έλαλ αξηζκφ πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε γξακκή θαη ζα ππνινγίδεη ην κέγηζην ζηνηρείν 

ηεο γξακκήο απηήο 

Άζθεζε 4. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο ζα δηαβάδεη ηα ζηνηρεία ελφο δηζδηάζηαηνπ 

πίλαθα αξηζκψλ θαη ζα ππνινγίδεη ην ειάρηζην ζηνηρείν θάζε ζηήιεο θαη ην κέγηζην ζηνηρείν 

θάζε γξακκήο ηνπνζεηψληαο ηα ζε αληίζηνηρνπο πίλαθεο 

Άζθεζε 5. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο ζα δηαβάδεη ηα ζηνηρεία ελφο δηζδηάζηαηνπ 

πίλαθα αξηζκψλ ζα εμεηάδεη αλ ν πίλαθαο είλαη αξαηφο. Θεσξνχκε φηη έλαο πίλαθαο είλαη αξαηφο 

αλ πάλσ απφ 80% ηνπ πιήζνπο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ είλαη κεδέλ 

Άζθεζε 6. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία ελφο ηεηξαγσληθνχ 

(δηαζηάζεσλ ΛxN) δηζδηάζηαηνπ πίλαθα: 

i.  ζα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππψλεη ηo ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο θπξίαο δηαγσλίνπ 

ii. ζα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππψλεη ηo ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο δεπηεξεχνπζαο δηαγσλίνπ 
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Άζθεζε 7. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία ελφο ηεηξαγσληθνχ 

(δηαζηάζεσλ ΛxN) δηζδηάζηαηνπ πίλαθα, λα ειέγρεη αλ ν πίλαθαο είλαη: 

i.    Άλσ ηξηγσληθφο 

ii.   Θάησ ηξηγσληθφο 

iii.  Γηαγψληνο 

Άζθεζε 8. Λα κεηαηξέςεηε ζε θσδηθνπνίεζε ην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο 
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Άζθεζε 9. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα ζπλελψλεη (ιεηηνπξγία ζπγρψλεπζεο) δχν 

πίλαθεο: Α δηαζηάζεσλ Λ1xM θαη Β δηαζηάζεσλ Λ2xM 

 

    

 
 

 

Άζθεζε 10. Ζ ΔΚ κειεηάεη ηηο ζεξκνθξαζίεο ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο. 

Θαηαρσξνχληαη ινηπφλ ηα νλφκαηα ησλ 100 πφιεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαζψο θαη 

νη ζεξκνθξαζίεο ησλ πφιεσλ απηψλ ηνλ κήλα πνπ πέξαζε. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο φπνπ: 

i.   Θα δηαβάδεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Λα πεξηγξαθνχλ νη δνκέο δεδνκέλσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ii.  Θα εληνπίδεη θαη ζα εθηππψλεη ην φλνκα ηεο θαηά κέζν φξν ζεξκφηεξεο πφιεο ηνπ κήλα 

iii. Θα εληνπίδεη γηα θάζε πφιε ηηο κέξεο ηνπ κήλα φπνπ ππάξρεη ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε απφ 

ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ επφκελε κέξα 

Άζθεζε 11. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία ησλ αγψλσλ 

πνδνζθαίξνπ. Θα θαηαρσξεί ζε δηζδηάζηαην πίλαθα ηα γθνι πνπ πέηπρε θάζε κηα απφ ηηο 16 

νκάδεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζε θάζε κία απφ ηηο 32 αγσληζηηθέο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη ζα 

εθηππψλεη: 

i.   Ξνηά νκάδα θαη ζε πνηα αγσληζηηθή πέηπρε ηα πεξηζζφηεξα γθνι; 

ii.  Ρελ θαιχηεξε επίζεζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο 

iii. Ρελ ρεηξφηεξε επίζεζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο 

iv.  Πε πφζνπο αγψλεο θάζε νκάδα πέηπρε πεξηζζφηεξα γθνι απφ ην κέζν φξν ηεο; 
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Δομέσ Δεδομένων και Αλγόριθμοι – 

υνδυαςτικέσ Πίνακεσ 

Άζθεζε 1. Πην λνκφ Θνξηλζίαο δηελεξγείηαη δεκνςήθηζκα γηα έλα θιέγνλ δήηεκα πνπ αξηζκεί 

5 απαληήζεηο. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο ζα δηαβάδεη ηελ ζέζε θαζελφο απφ ηνπο 

50.000 θαηνίθνπο ηνπ Λνκνχ θαη λα εθηππψλεη ηα πνζνζηά πνπ έιαβαλ θάζε κηα απφ ηηο 

απαληήζεηο κε θζίλνπζα δηάηαμε. 

Άζθεζε 2. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο ζα θαηαγξάθεη ζε έλαλ κνλνδηάζηαην πίλαθα 

ΝΛΝΚΑΡΑ ηα νλφκαηα 20 αζιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ηειηθφ ηεο ζθαηξνβνιίαο θαη ζε 

έλαλ δηζδηάζηαην πίλαθα ΔΞΗΓΝΠΔΗΠ ηηο επηδφζεηο θάζε αζιεηή ζηηο 5 πξνζπάζεηεο πνπ 

δηθαηνχηαη. Πηε ζπλέρεηα ν αιγφξηζκνο λα εθηππψλεη ηα νλφκαηα ησλ αζιεηψλ πνπ πήξαλ 

κεηάιιην (ζεσξνχκε φηη κφλν 3 δηθαηνχληαη ην κεηάιιην). 

Άζθεζε 3. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο ζα επεμεξγάδεηαη θαη ζα εθδίδεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ καζεηηθψλ εθινγψλ γηα ην 15κειέο ζπκβνχιην ηνπ ζρνιείνπ ζαο. Πην 

Δληαίν Ιχθεην Σηιηνκνδίνπ ην παξφλ ζρνιηθφ έηνο θνηηνχλ 113 καζεηέο ζε φιεο ηηο ηάμεηο θαη νη 

ππνςήθηνη γηα ην καζεηηθφ ζπκβνχιην είλαη 35 - θάζε καζεηήο έρεη δηθαίσκα λα δψζεη κέρξη 3 

ςήθνπο. Δπηπξφζζεηα, λα πεξηγξάςεηε ηηο δνκέο δεδνκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη. 
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 Άζθεζε 4. Λα αλαπηχμεηε ηνλ αιγφξηζκν πνπ εθηειεί ε εθαξκνγή κεραλνγξάθεζεο ελφο 

ιπθείνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ πξφζβαζεο. ζα ζεσξήζεηε δεδνκέλνπο ηνπο 

πξνθνξηθνχο βαζκνχο ησλ δπν ηεηξακήλσλ θαζψο θαη ηνπο γξαπηνχο βαζκνχο ησλ 50 

καζεηψλ ηεο ηάμεο ζε έλα κάζεκα θαη λα ππνινγίδεη ηνπο βαζκνχο πξφζβαζεο ησλ καζεηψλ 

(πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε ηελ δηφξζσζε βαζκνχ). Ξνην είλαη ην φλνκα ηνπ καζεηή κε ην 

κεγαιχηεξν βαζκφο πξφζβαζεο; Ξνην πνζνζηφ καζεηψλ είραλ βαζκφ πξφζβαζεο θάησ απφ ηε 

βάζε; 

Άζθεζε 5. Έλαο θαλαηηθφο ζπιιέθηεο δίζθσλ βηλπιίνπ απνθάζηζε αλαπηχμεη αιγφξηζκν ψζηε 

λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ζηαηηζηηθά ηελ ζπιινγή ηνπ. Γηαζέηεη 2500 δίζθνπο θαη γηα θάζε 

έλαλ απφ απηνχο επηζπκεί λα θαηαρσξεί ηίηιν, θαιιηηέρλε θαη έηνο θπθινθνξίαο. Λα 

αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ζε ηξεηο κνλνδηάζηαηνπο πίλαθεο ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία θαη: 

i.   Θα δηαβάδεη έλαλ αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζε έηνο θαη λα εθηππψλεη ην πιήζνο ησλ δίζθσλ 

πνπ θπθινθφξεζαλ ην έηνο απηφ 

ii.  Θα εθηππψλεη ην πιήζνο θαη ηα νλφκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ θαιιηηερλψλ πνπ δίζθνη ηνπο 

ππάξρνπλ ζηε ζπιινγή 

Άζθεζε 6. Δλφςεη ησλ γηνξηψλ ε εηαηξεία ΣΕΠ απνθάζηζε λα ζηείιεη επρεηήξηεο θάξηεο ζηνπο 

πειάηεο ηεο. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ κε δεδνκέλν δηζδηάζηαην πίλαθα ΠΡΝΗΣΔΗΑ[1000, 

3] πνπ πεξηέρεη ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ 1000 πειαηψλ ηεο εηαηξείαο ζηε ζηήιε 1, ην 

παηξψλπκν ζηε ζηήιε 2  θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ πειαηψλ ζηε ζηήιε 3, ζα ηαμηλνκεί ηα 

ζηνηρεία σο πξνο ηελ πξψηε ζηήιε θαη ζα εθηππψλεη ηα νλφκαηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο γηα ηηο 

επρεηήξηεο θάξηεο 

Άζθεζε 7. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ηηο θξαηήζεηο ζε έλα 

πνιπθηλεκαηνγξάθν. Πε πίλαθα ΔΟΓΝ [15,2] ζέζεσλ ππάξρνπλ ηα έξγα πνπ πξνβάιινληαη 

ζηελ αληίζηνηρε αίζνπζα ζηελ πξψηε ζηήιε θαη ινηπά ζηνηρεία (ψξα πξνβνιήο θ.ι.π.) ζηε 

δεχηεξε ζηήιε. Πε κνλνδηάζηαην πίλαθα πεξηέρεηαη ΣΥΟΖΡΗΘΝΡΖΡΑ ε ρσξεηηθφηεηα ηεο 

αληίζηνηρεο αίζνπζαο θαη ζε ηξίην πίλαθα ΘΔΠΔΗΠ πεξηέρνληαη νη κέρξη ηψξα δεζκεπκέλεο 

ζέζεηο. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη ην φλνκα ηνπ έξγνπ πνπ επηζπκεί λα 

παξαθνινπζήζεη ν ζεαηήο θαη λα πξαγκαηνπνηεί ηελ θξάηεζε ζηελ πξψηε δηαζέζηκε αίζνπζα, 

ελψ αλ δελ ππάξρεη λα εθηππψλεη αληίζηνηρν κήλπκα. Γηα ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο λα 

εξσηάηαη ν ρξήζηεο αλ έρεη νινθιεξψζεη ηελ θαηαρψξεζε 

Άζθεζε 8. Ζ εηαηξεία δηνδίσλ Ξεινπνλλήζνπ επηζπκεί λα επεμεξγαζηεί ζηαηηζηηθά ηα ζηνηρεία 

ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ ηακείσλ ηεο. Θαηαρσξεί ινηπφλ ηα ζηνηρεία ησλ 80 ηακείσλ ηεο ζε 

κνλνδηάζηαην πίλαθα κε φλνκα ΡΑΚΔΗΑ θαη ηηο εκεξήζηεο εηζπξάμεηο ζε δηζδηάζηαην πίλαθα 

ΔΗΠΞΟΑΜΔΗΠ[80,360] (ζεσξνχκε φηη θάζε κήλαο έρεη 30 κέξεο θαη ην έηνο 360) . Λα 

αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζα ππνινγίδεη θαη ζα 

εθηππψλεη: 

i.   Ρν ηακείν κε ηηο πεξηζζφηεξεο εηζπξάμεηο ηε ρξνληά πνπ πέξαζε 
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ii.  Ρν ηακείν κε ηηο ιηγφηεξεο εηζπξάμεηο ην 2 ηξίκελν ηεο ρξνληάο πνπ πέξαζε 

iii. Ρα ηακεία πνπ μεπέξαζαλ ην ζπλνιηθφ κέζν φξν εηζπξάμεσλ 

Άζθεζε 9. Ρν ζηξαηνινγηθφ γξαθείν Θνξίλζνπ έρεη θαιέζεη ηελ ηξέρνπζα θιάζε λα πεξάζεη 

πεξηνδεχνλ. Γηα ηνπο 3000 λένπο ππάξρνπλ ζε 3 κνλνδηάζηαηνπο πίλαθεο ηζάξηζκσλ ζέζεσλ 

ηα νλφκαηα, ε εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ην επηιεγκέλν ζψκα θαηάηαμεο (ζηξαηφο μεξάο, 

λαπηηθφ, αεξνπνξία). Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο φπνπ: 

i.  Λα δηαβάδεη ην φλνκα ελφο λένπ θαη λα εθηππψλεη ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο θαζψο θαη ην 

ζψκα θαηάηαμεο πνπ επέιεμε 

ii. Λα εθηππψλεη ζε 3 ιίζηεο αιθαβεηηθά ηα νλφκαηα ησλ λέσλ αλά ζψκα θαηάηαμεο 

Άζθεζε 10. Ζ εηαηξεία Αξβίινγινπ εηζάγεη θαη πξνσζεί 20 πξντφληα ζηελ Διιεληθή αγνξά - 

νη ηηκέο ηνπο πεξηέρνληαη ζε πίλαθα ΡΗΚΔΠ[20] θαη ηα νλφκαηα ζηνλ πίλαθα ΔΞΥΛΚΗΑ[20]. Νη 

πσιήζεηο ζε ηεκάρηα πνπ επεηεχρζεζαλ απφ θάζε έλαλ απφ ηνπο 200 πσιεηέο ηεο εηαηξείαο 

πεξηέρνληαη ζε πίλαθα ΞΥΙΖΠΔΗΠ[200, 20] γηα ηα πξντφληα, ελψ ηα νλφκαηα ησλ πσιεηψλ 

είλαη απνζεθεπκέλεο ζε πίλαθα ΝΛΝΚΑ[200]. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ κε δεδνκέλα ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία, ζα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππψλεη: 

i.   Ρν ζπλνιηθφ πνζφ είζπξαμεο θάζε πσιεηή, θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ πσιεηψλ 10% επί ησλ 

πσιήζεσλ 

ii.  Ρα 5 πξντφληα κε ηηο πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο (λα ζεσξήζεηε φηη είλαη κφλν 5) 
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Δομέσ Δεδομένων και Αλγόριθμοι – Γενικά Πίνακεσ  

 

 Άζθεζε 1. Ζ ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο επξσπατθήο έλσζεο γηα κηα κειέηε ζρεηηθά κε ηνλ 

πιεζπζκφ ζηα επξσπατθά θξάηε δηαηεξεί πίλαθα ΣΥΟΑ[25] κε ηα νλφκαηα ησλ θξαηψλ – 

κειψλ θαη παξάιιεινπο πίλαθεο ΞΙΖΘ_2005 θαη ΞΙΖΘ_2006 κε ηνπο πιεζπζκνχο ησλ 

θξαηψλ απηψλ γηα ηα έηε 2005 θαη 2006 αληίζηνηρα. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ κε 

δεδνκέλνπο ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο: 

1. Λα εκθαλίδεη ηελ επί ηνηο εθαηφ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ επξσπατθή έλσζε απφ ην 

2005 ζην 2006. 

2. Λα εκθαλίδεη γηα θάζε θξάηνο ηελ επί ηνηο εθαηφ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην 2005 ζην 

2006. Ξνην θξάηνο είρε ηε κεγαιχηεξε επί ηνηο εθαηφ αχμεζε. 

3. Ρν ίδην θξάηνο είρε ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαηνίθνπο ηα δπν έηε; Αλ λαη, ηφηε πνην είλαη απηφ; 

Άζθεζε 2. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο: 

α. ζα δηαβάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ηεο Α’ ιπθείνπ ελφο ζρνιείνπ. Ξξέπεη λα είλαη ζεηηθφο 

αξηζκφο. 

β. ζα δηαβάδεη γηα θάζε καζεηή ην φλνκά ηνπ θαη ην βαζκφ ηνπ (ζηελ εηθνζαβάζκηα θιίκαθα) 

πξαγκαηνπνηψληαο έιεγρν δεδνκέλσλ. 

γ. ζα εθηππψλεη πφζεο ιάζνο θαηαρσξήζεηο (ιάζνο βαζκνί) δφζεθαλ. 

δ. ζα εθηππψλεη ην κέζν φξν βαζκνινγίαο ηεο ηάμεο. 

ε. ζα εθηππψλεη ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ βαζκφ πιεζηέζηεξα ζην κέζν φξν. 

Άζθεζε 3. Ζ γξακκαηεία ηνπ ιπθείνπ Ρελενχπνιεο θαηαρσξεί ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ ηεο 

100 καζεηψλ ηεο Α ιπθείνπ θαη ηνπο 10 βαζκνχο ηνπ θάζε καζεηή ζηα καζήκαηα πνπ 

βαζκνινγήζεθε. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ: 

α. ζα δηαβάδεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζε θαηάιιεινπο πίλαθεο. 

β. ζα εθηππψλεη ην φλνκα ηνπ 5νπ καζεηή θαη πφζεο θνξέο έρεη βαζκφ άξηζηα. 

γ. ζα εθηππψλεη ην κέζν φξν ηνπ 23νπ καζεηή. 

δ. ζα εθηππψλεη ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζην 3ν κάζεκα θαη ην φλνκα ηνπ καζεηή. 

ε. ζα εθηππψλεη ην κέζν φξν ζην 1ν κάζεκα. 

Άζθεζε 4. Πε πίλαθεο Ξ2005[200, 12] θαη Ξ2006[200, 12] έρνπκε απνζεθεχζεη ηηο κεληαίεο 

πσιήζεηο ησλ 200 ζεκείσλ πψιεζεο ηεο εηαηξείαο γηα ηα έηε 2005 θαη 2006 αληίζηνηρα. Λα 

αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα εθηππψλεη: 

1. Ξνην ζεκείν πψιεζεο θαη ζε πνην κήλα επέηπρε ηηο πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο ην 2005 θαη πνην 

ην 2006; Ξξφθεηηαη γηα ην ίδην ζεκείν πψιεζεο; 

2. Ν Κάηνο ηνπ 2005 ήηαλ πην πξνζνδνθφξνο ή απηφο ηνπ 2006; 

3. Ξφζεο θνξέο ην ζεκείν πψιεζεο 33 είρε κεγαιχηεξεο πσιήζεηο ην 2005 θαη πφζεο 

ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε ην 2006. 

4. Ρν 2005 ήηαλ θαιχηεξν γηα ηελ εηαηξεία ή ην 2006; 
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Άζθεζε 5. Γηαζέηνπκε ζε θαηάιιεινπο πίλαθεο ηηο κεληαίεο πσιήζεηο ησλ 200 πσιεηψλ ηεο 

εηαηξείαο καο. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο: 

1. ζα εθηππψλεη πφζνη πσιεηέο έρνπλ επηηχρεη ζπλνιηθφ πνζφ πσιήζεσλ κεγαιχηεξν απφ 

1000€ θαηά ηνπο κήλεο Ηνχλην-Ηνχιην-Αχγνπζην. 

2. Ξφζνη πσιεηέο είραλ ην Πεπηέκβξην πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο απφ ηνλ Κάην. 

3. Ξφζνη πσιεηέο ήηαλ θαιχηεξνη ην 2ν ηξίκελν ζε ζρέζε κε ην 1ν. 

4. Ν 10νο πσιεηήο πνηνπο κήλεο επέηπρε πσιήζεηο πεξηζζφηεξεο απφ 2000€; 

5. Ν 100νο πσιεηήο κε έλαξμε ηνλ Ηαλνπάξην πνην κήλα επέηπρε ζπγθεληξσηηθέο πσιήζεηο 

πεξηζζφηεξεο απφ 10.000€; Αλ δελ μεπέξαζε ην φξην απηφ λα εκθαλίδεηαη θαηάιιειν κήλπκα. 

Άζθεζε 6. Θαηαγξάθνπκε ζε πίλαθα ΝΛ ηα νλφκαηα ησλ 130 καζεηψλ ηεο Γ γπκλαζίνπ ηνπ 

δήκνπ Ρελενχπνιεο θαη ζε πίλαθα Β ηνπο βαζκνχο θάζε καζεηή ζε θάζε έλα απφ ηα 10 

καζήκαηα. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο αθνχ δηαβάδεη ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ ΝΛ θαη 

Β: 

α. λα εκθαλίδεη πνηνο καζεηήο έρεη ην κεγαιχηεξν κέζν φξν, πνπ λα είλαη φκσο κηθξφηεξνο 

απφ 17. 

β. λα εκθαλίδεη γηα θάζε θνηηεηή, πνηνο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ηνπ πνπ βξίζθνληαη 

ζην δηάζηεκα [14, 18]. 

γ. λα εκθαλίδεη ηνπο καζεηέο πνπ είραλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνλ πςειφηεξν βαζκφ ζε 

θάπνην κάζεκα. 

δ. λα εκθαλίδεη ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ πνπ είραλ ηνπιάρηζηνλ δπν βαζκνχο άξηζηα. 

Άζθεζε 7. Γηαζέηνπκε έλαλ πίλαθα Ν[10.000.000] κε φια ηα νλφκαηα ησλ ειιήλσλ. Λα 

αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ: 

1. ζα δεκηνπξγεί πίλαθα ΚΝΛΑΓ κε φια ηα δηαθνξεηηθά νλφκαηα πνπ ππάξρνπλ. 

2. Θα εθηππψλεη θάζε κνλαδηθφ φλνκα θαζψο θαη ην πφζεο θνξέο ζπλαληάηαη. Ξνην είλαη ην πην 

δεκνθηιέο φλνκα; . 

Άζθεζε 8. Κηα εηαηξεία δηαλνκήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ έρεη θαηαγξάςεη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο ηα ζηνηρεία γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ ηαηληψλ ηεο παγθφζκηα, γηα ηε ρξνληά πνπ 

πέξαζε: πίλαθαο ΡΑΗΛΗΑ[200] πνπ πεξηέρεη ηνπο ηίηινπο ησλ ηαηληψλ, πίλαθαο ΣΥΟΑ[120] πνπ 

πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ 120 ρσξψλ ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη πίλαθα 

ΔΗΠΞΟΑΜΔΗΠ[200, 120] πνπ πεξηέρεη ηηο εηζπξάμεηο απφ ηελ πξνβνιή θάζε ηαηλίαο ζε θάζε 

ρψξα (αλ θάπνηα ηαηλία δελ πξνβιήζεθε ζε θάπνηα ρψξα ππάξρεη ε ηηκή κεδέλ). Λα 

αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο θαη ζηε ζπλέρεηα: 

1. ζα εθηππψλεη ηηο ηαηλίεο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ζε 3 ρψξεο εηζπξάμεηο κεγαιχηεξεο απφ 

100.000€. Θα εθηππσζεί κηα θνξά ην φλνκα θάζε ηαηλίαο. 

2. ζα δηαβάδεη ην φλνκα κηαο ρψξαο θαη ζα εθηππψλεη πφζεο ηαηλίεο έρνπλ πξνβιεζεί ζε απηή. 

3. ζα δηαβάδεη ηνλ ηίηιν κηαο ηαηλίαο θαη ζα εθηππψλεη ηηο ρψξεο πνπ πξνβιήζεθε κε δηάηαμε 

απφ απηήλ κε ηηο πεξηζζφηεξεο εηζπξάμεηο πξνο απηήλ κε ηηο ιηγφηεξεο. Νη ρψξεο πνπ ε ηαηλία 

δελ πξνβιήζεθε λα κελ εθηππψλνληαη. 
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Άζθεζε 9. Έλαο εθδνηηθφο νίθνο ρξεζηκνπνηεί 35 δηαλνκείο γηα ηε δηαθίλεζε ησλ βηβιίσλ ηνπ. 

Πην ηέινο θάζε κήλα θαηαγξάθνληαη νη πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ θάζε δηαλνκέα 

ψζηε λα ππνινγηζηεί θαη ην κπφλνπο πνπ ζα ηνπ απνδνζεί. Δίλαη επλφεην φηη νη πσιήζεηο ελφο  

δηαλνκέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κελφο δελ είλαη θαη’ αλάγθελ 30. Ρν πνζφ ηνπ κπφλνπο 

ππνινγίδεηαη θιηκαθσηά αλάινγα κε ην πνζφ ησλ κεληαίσλ πσιήζεσλ θάζε δηαλνκέα ζχκθσλα 

κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Ππλνιηθέο κεληαίεο 

πσιήζεηο δηαλνκέα 

(€) 

Κπφλνπο 

% 

Κέρξη θαη 200 0 

Άλσ ησλ 200 κέρξη 

θαη 1000 

1.5 

Άλσ ησλ 1000 4 

Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα επηηειεί ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

1. Γηα θάζε δηαλνκέα: α. ζα δηαβάδεη ην φλνκά ηνπ θαη ζα ην θαηαρσξεί ζε πίλαθα Ν θαζψο θαη 

ην κεληαίν βαζηθφ κηζζφ ηνπ θαη ζα ην θαηαρσξεί ζε πίλαθα Β. 

β. ζα δηαβάδεη επαλαιεπηηθά ηα πνζά ησλ πσιήζεσλ πνπ πέηπρε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη 

ζα ππνινγίδεη ηηο ζπλνιηθέο κεληαίεο πσιήζεηο. Ζ επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ζα νινθιεξψλεηαη 

φηαλ εηζαρζεί αξλεηηθφο αξηζκφο ή ην κεδέλ. 

γ. ζα ππνινγίδεη ην κπφλνπο πνπ ζα ιάβεη θαη ζα ην εθηππψλεη. 

2. Θα δεκηνπξγεί πίλαθα Ρ, πνπ ζα πεξηέρεη ηηο ηειηθέο κεληαίεο απνιαβέο θάζε δηαλνκέα. 

3. Λα εθηππψλνληαη ηα νλφκαηα φζσλ δηαλνκέσλ είραλ ην δεχηεξν κεγαιχηεξν ηειηθφ κηζζφ 

κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ. 

4. Θα ειέγρεη πνηνο δηαλνκέαο έρεη ηνλ πςειφηεξν ηειηθφ κηζζφ πνπ λα είλαη ηαπηφρξνλα 

κηθξφηεξνο απφ 600 € θαη ζα εθηππψλεη ην φλνκά ηνπ. Αλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο, λα εθηππψλεηαη 

θαηάιιειν κήλπκα. . 

Άζθεζε 10. Ζ Γ ιπθείνπ Ρελενχπνιεο δηνξγαλψλεη ιαρεηνθφξν αγνξά ψζηε λα ζπγθεληξψζεη 

ρξήκαηα γηα ηελ εθδξνκή. Όινη νη ιαρλνί είλαη αξηζκεκέλνη κε ηεηξαςήθην αξηζκφ θαη 

πνπιήζεθαλ φια. Ρα δψξα ζα κνηξαζηνχλ σο εμήο: 

- Όπνηνη έρνπλ ιαρλφ κε αξηζκφ πνπ ην ηειεπηαίν ςεθίν είλαη ίδην κε απηφ ηνπ ηπρεξνχ 

ιαρλνχ θεξδίδνπλ κηα κπινχδα. 

- Όπνηνη έρνπλ ιαρλφ κε αξηζκφ πνπ ηα 2 πξψηα ή 2 ηειεπηαία ςεθία είλαη ίδηα κε απηά ηνπ 

ηπρεξνχ ιαρλνχ θεξδίδνπλ κηα δσξνεπηηαγή. 

- Όπνηνη έρνπλ ιαρλφ κε αξηζκφ πνπ ηα 3 ηειεπηαία ςεθία είλαη ίδηα κε απηά ηνπ ηπρεξνχ 

ιαρλνχ θεξδίδνπλ έλα mp3 player. 

- Όπνηνο έρεη ηνλ ηπρεξφ αξηζκφ θεξδίδεη κηα ζπζθεπή θηλεηνχ. 

Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ κε δεδνκέλνπο πίλαθεο Ν, ΑΟΘ πνπ πεξηέρνπλ ηα νλφκαηα θαη 

ηνπο αξηζκνχο ησλ ιαρλψλ πνπ θαηέρνπλ (θάζε ιαρλφο απνηειεί κηα γξακκή ησλ πηλάθσλ), ζα 

δηαβάδεη ηνλ ηπρεξφ αξηζκφ πνπ θιεξψζεθε θαη ζα εθηππψλεη ηα νλφκαηα ησλ ηπρεξψλ 

αθνινπζνχκελα απφ ηα δψξα πνπ θεξδίδνπλ. 
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Άζθεζε 11. Ρα 3 ζρνιεία ηεο Ρελενχπνιεο ζπκκεηέρνπλ ζε καζεηηθφ δηαγσληζκφ 

καξαζσλίνπ, απφ θάζε ζρνιείν αγσλίδνληαη 30 καζεηέο. Γίλνληαη γηα θάζε ζρνιείν δπν 

παξάιιεινη πίλαθεο κε ηα φλνκα θαη ην ρξφλν θάζε καζεηή, κε ηνπο ρξφλνπο ζε αχμνπζα 

δηάηαμε. Θεσξνχκε φηη νη ρξφλνη φισλ ησλ καζεηψλ είλαη δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο. Λα 

αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο ζα δηαβάδεη ην φλνκα ελφο καζεηή ηνπ ηξίηνπ ζρνιείνπ θαη ζα 

εθηππψλεη: πφζνη καζεηέο είραλ ρξφλν κηθξφηεξν απφ απηφλ θαζψο ηα νλφκαηά ηνπο 

μεθηλψληαο απφ απηφλ πνπ ηεξκάηηζε πξψηνο. Αλ απηφο ν καζεηήο δελ αγσλίζηεθε λα 

εθηππψλεηαη θαηάιιειν κήλπκα. 

Άζθεζε 12. Ζ ππεξεζία ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ δηαηεξεί ηα ζηνηρεία ησλ θαηφρσλ 

ηειεθψλνπ ρξεζηκνπνηψληαο κνλνδηάζηαην πίλαθα Ξ, πνπ θάζε δεπγάξη ζηνηρείσλ ηνπ 

αθνξνχλ έλαλ θάηνρν ηειεθψλνπ σο εμήο: ε ζέζε 1 πεξηέρεη ην φλνκα θαη ε ζέζε 2 ην 

ηειέθσλν ηνπ πξψηνπ θαηφρνπ ηειεθψλνπ, ε ζέζε 3 πεξηέρεη ην φλνκα θαη ε ζέζε 4 ην 

ηειέθσλν ηνπ δεχηεξνπ θαηφρνπ ηειεθψλνπ θ.ν.θ. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ κε 

δεδνκέλν ηνλ πίλαθα Ξ: 

α. ζα δηαβάδεη έλα φλνκα θαη ζα εθηππψλεη ην ηειέθσλφ ηνπ, αλ ππάξρεη ζηνλ θαηάινγν, 

β. ζα εθηππψλεη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηνπο θαηφρνπο ηειεθψλνπ θαη ηα ηειέθσλά ηνπο. 

Άζθεζε 13. Ζ εηαηξεία DeltaTime Systems εμνπιίδεη αζιεηηθνχο αγψλεο κε ζπζηήκαηα 

ρξνλνκέηξεζεο. Ρα ζπζηήκαηα απηά δεκηνπξγνχλ δπν παξάιιεινπο πίλαθεο: ηνλ πίλαθα 

ΘΥΓΗΘΝΠ κε ηνλ θσδηθφ αξηζκφ θάζε αζιεηή θαη ηνλ πίλαθα ΣΟΝΛΝΠ κε ηνλ ρξφλν πνπ 

ρξεηάζηεθε ν αζιεηήο λα ηεξκαηίζεη. (Νη πίλαθεο είλαη ηαμηλνκεκέλνη σο πξνο ηνλ ρξφλν). Ζ 

δηνξγαλψηξηα επηηξνπή δηαζέηεη ηνλ πίλαθα ΑΘΙΖΡΖΠ πνπ πεξηέρεη σο πξψηε ζηήιε ην φλνκα 

θάζε αζιεηή θαη σο δεχηεξε ζηήιε ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ ηνπ. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ, 

κε δεδνκέλνπο ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο: 

α. Θα δεκηνπξγεί ηνλ πίλαθα ΘΔΠΖ πνπ είλαη παξάιιεινο κε ηνλ πίλαθα ΑΘΙΖΡΖΠ θαη πεξηέρεη 

ηε ζέζε πνπ θαηέιαβε θάζε αζιεηήο. 

β. Θα εθηππψλεη αιθαβεηηθά ηα νλφκαηα ησλ αζιεηψλ θαη ηε ζέζε πνπ θαηέιαβαλ. 

 

Άζθεζε 14. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ζε κνλνδηάζηαην πίλαθα ηελ 

εκεξήζηα κέηξεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (αξηζκφο κεηαμχ ηνπ 0 θαη ηνπ 10) γηα έλα 

ζεκείν ηεο Αζήλαο, γηα έλαλ κήλα, θαη ζα εθηππψλεη: 

α. ηηο εκέξεο πνπ ε κέηξεζε ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ επφκελε εκέξα, 

θαζψο θαη ην πιήζνο απηψλ ησλ εκεξψλ, 

β. ηηο εκέξεο πνπ παξαηεξήζεθε ξπζκφο αχμεζεο κεγαιχηεξνο απφ 15%, θαζψο θαη ηνλ 

κεγαιχηεξν ξπζκφ αχμεζεο θαη ηελ εκέξα πνπ επηηεχρζεθε. 

Άζθεζε 15. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο ν νπνίνο, κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία ελφο ηεηξαγσληθνχ 

πίλαθα δηαζηάζεσλ ΛxN, ζα ειέγρεη αλ ν πίλαθαο είλαη άλσ ηξηγσληθφο, θάησ ηξηγσληθφο ή 

δηαγψληνο. 

Ξαξαηήξεζε: α. Έλαο πίλαθαο ραξαθηεξίδεηαη σο άλσ ηξηγσληθφο φηαλ φια ηα ζηνηρεία πνπ 
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βξίζθνληαη θάησ ηεο θχξηαο δηαγσλίνπ είλαη κεδέλ. Ρα ζηνηρεία απηά είλαη ηα πεξηερφκελα ησλ 

θειηψλ Α[i, j], φπνπ i > j. 

β. Έλαο πίλαθαο ραξαθηεξίδεηαη σο θάησ ηξηγσληθφο φηαλ φια ηα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη άλσ 

ηεο θχξηαο δηαγσλίνπ είλαη κεδέλ. Ρα ζηνηρεία απηά είλαη ηα πεξηερφκελα ησλ θειηψλ Α[i, j], 

φπνπ i < j. 

γ. Ρα θειηά Α[i, j], φπνπ i = j, αλήθνπλ ζηελ θχξηα δηαγψλην. 

δ. Έλαο πίλαθαο ραξαθηεξίδεηαη σο δηαγψληνο αλ είλαη ηαπηφρξνλα άλσ θαη θάησ ηξηγσληθφο. 

 Άζθεζε 16. Ν Διιεληθφο Νξγαληζκφο Ρνπξηζκνχ απνθάζηζε λα δηεμαγάγεη κηα έξεπλα γηα ηα 

ειιεληθά μελνδνρεία. Πηελ έξεπλα ζπκκεηέρνπλ ηα 7000 μελνδνρεία ηεο επηθξάηεηαο, θαη γη’ 

απηά θαηαγξάθνληαη νη κεληαίεο εηζπξάμεηο γηα ην πεξαζκέλν έηνο. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο 

πνπ: 

α. Θα δηαβάδεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. 

β. Θα ππνινγίδεη ηηο εηήζηεο εηζπξάμεηο θάζε μελνδνρείνπ θαη ζα ηηο εθρσξεί ζε έλαλ λέν 

πίλαθα. 

γ. Θα εθηππψλεη ην φλνκα ηνπ μελνδνρείνπ κε ηηο πεξηζζφηεξεο εηζπξάμεηο. 

δ. Θα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππψλεη ην φλνκα θάζε μελνδνρείνπ ζπλνδεπφκελν απφ ην πιήζνο 

ησλ κελψλ πνπ ιεηηνχξγεζε (δειαδή είρε έζνδα) ηελ πεξαζκέλε ρξνληά. 

ε. Θα δεκηνπξγεί θαη ζα εθηππψλεη ηνλ πίλαθα ΡΟΗΚΖΛΑ[4], πνπ πεξηέρεη ηηο εηζπξάμεηο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ αλά ηξίκελν. . 

 Άζθεζε 17. Ζ εηαηξεία Αξβίινγινπ δηαζέηεη κηα νκάδα πσιεηψλ (Λ ζην πιήζνο) ζε φιε ηελ 

Διιάδα. Θαηαγξάθνληαη ζε κνλνδηάζηαην πίλαθα ΝΛΝΚΑ[Λ] ηα νλφκαηα ησλ πσιεηψλ ηεο 

εηαηξείαο θαη ζε δηζδηάζηαην πίλαθα ΞΥΙΖΠΔΗΠ[Λ, 12] νη κεληαίεο πσιήζεηο πνπ πέηπραλ ηνλ 

πεξαζκέλν ρξφλν. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ: 

α. Θα δηαβάδεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη ζα ηα απνζεθεχεη ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο. 

β. Θα δεκηνπξγεί ηνλ πίλαθα ΠΛ_ΞΥΙΖΠΔΗΠ πνπ ζα πεξηέρεη ηηο ζπλνιηθέο εηήζηεο πσιήζεηο 

θάζε πσιεηή. 

γ. Θα δεκηνπξγεί ηνλ πίλαθα ΘΑΙΝΗ πνπ ζα πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ πσιεηψλ κε ζπλνιηθέο 

πσιήζεηο πεξηζζφηεξεο απφ 1500 €. 

δ. Θα δεκηνπξγεί ηνλ πίλαθα ΚΞΝΛΝΠ πνπ ζα πεξηέρεη ην κπφλνπο θάζε πσιεηή. Ρν κπφλνπο 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο πσιήζεηο θάζε πσιεηή σο εμήο: 

Ξσιήζεηο S (ζε €) 
Κπφλνπο (%) 

επί ησλ πσιήζεσλ 

0 £ S £ 200 11 

200 < S £ 500 15 

500 < S 20 

Ν πίλαθαο ΚΞΝΛΝΠ απνηειεί ηελ έμνδν ηνπ αιγνξίζκνπ. 
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Άζθεζε 18. Ζ εηαηξεία DeltaTime Systems εμνπιίδεη έλαλ αζιεηηθφ αγψλα κε ζχζηεκα 

ρξνλνκέηξεζεο. Ρν ζχζηεκα δεκηνπξγεί δχν παξάιιεινπο πίλαθεο: ηνλ πίλαθα ΝΛΝΚΑ, κε ην 

φλνκα θάζε αζιεηή, θαη ηνλ πίλαθα ΘΑΡΑΡΑΜΖ, ηνπ νπνίνπ ε πξψηε ζέζε πεξηέρεη ηνλ ρξφλν 

πνπ ρξεηάζηεθε λα ηεξκαηίζεη ν πξψηνο αζιεηήο (ζε δεπηεξφιεπηα) θαη θάζε επφκελε ζέζε 

πεξηέρεη ηε δηαθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιεηή απφ ηνλ πξνεγνχκελν. Λα αλαπηπρζεί 

αιγφξηζκνο πνπ, κε δεδνκέλνπο ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο γηα έλαλ αγψλα 5000 κέηξσλ φπνπ 

ζπκκεηείραλ 52 αζιεηέο, ζα εθηειεί ηηο εμήο ελέξγεηεο: 

α. Θα δηαβάδεη ην φλνκα ελφο αζιεηή θαη ζα εθηππψλεη ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα 

ηεξκαηίζεη. 

β. Θα εθηππψλεη ηνλ ρξφλν πνπ δηήξθεζε ε θνχξζα (ρξφλνο ηειεπηαίνπ αζιεηή). 

γ. Θα εθηππψλεη ην πιήζνο ησλ αζιεηψλ πνπ είραλ ηεξκαηίζεη ζηα κηζά ηεο θνχξζαο. 

 Άζθεζε 19. Γλσζηή γθαιεξί ησλ Αζελψλ ρξεζηκνπνηεί ηηο αθφινπζεο δνκέο δεδνκέλσλ γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ ηέρλεο: 

- Ξίλαθαο ΔΟΓΝ_ΡΔΣΛΖΠ[Λ, 2], ηνπ νπνίνπ ε πξψηε ζηήιε πεξηέρεη ην φλνκα ηνπ θαιιηηέρλε 

πνπ δεκηνχξγεζε ην αληίζηνηρν έξγν ηέρλεο θαη ε δεχηεξε ζηήιε ηελ πεξηγξαθή ηνπ. 

- Ξαξάιιεινο πίλαθαο ΔΡΝΠ[Λ], πνπ πεξηέρεη ην έηνο δεκηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηέρλεο. 

- Ξαξάιιεινο πίλαθαο ΡΗΚΖ[Λ], πνπ πεξηέρεη ηελ ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο, ν νπνίνο κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ: 

α. Θα δηαβάδεη ην φλνκα ελφο δσγξάθνπ θαη ζα εθηππψλεη φια ηα έξγα ηνπ πνπ ππάξρνπλ ζηε 

γθαιεξί. 

β. Θα δηαβάδεη ην φλνκα ελφο δσγξάθνπ θαη ηελ πεξηγξαθή ελφο έξγνπ ηνπ θαη ζα εθηππψλεη 

ηελ ηηκή ηνπ, εθφζνλ δηαηίζεηαη ην έξγν ζηε γθαιεξί. 

γ. Θα δηαβάδεη έλα πνζφ θαη ζα εθηππψλεη ηα έξγα ηεο γθαιεξί πνπ κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ κε 

ην πνζφ απηφ. 

δ. Θα εθηππψλεη φια ηα έξγα πνπ ππάξρνπλ ζηε γθαιεξί, απφ ην  παιαηφηεξν πξνο ην λεφηεξν. 

 Άζθεζε 20. Πηε δεμίσζε ηνπ πξέζβε κεγάινπ επξσπατθνχ θξάηνπο ζηελ Ρελενχπνιε έρεη 

θαηαξηηζηεί ιίζηα θαιεζκέλσλ. Πηνλ πίλαθα ΝΛΝΚΑ θαηαρσξείηαη ην φλνκα θάζε θαιεζκέλνπ 

θαη ζηνλ πίλαθα ΡΟΑΞΔΕΗ θαηαρσξείηαη ν αξηζκφο ηνπ ηξαπεδηνχ φπνπ ηνπνζεηείηαη. 

Πεκεηψλεηαη φηη ηα ηξαπέδηα δηαζέηνπλ 10 ζέζεηο θαη φηη ην ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ θαιεζκέλσλ 

είλαη 1500. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ: 

α. Θα δηαβάδεη έλα φλνκα ελφο θαιεζκέλνπ θαη ζα εθηππψλεη ην ηξαπέδη ζην νπνίν έρεη 

ηνπνζεηεζεί. 

β. Θα δηαβάδεη ηνλ αξηζκφ ελφο ηξαπεδηνχ θαη ζα εθηππψλεη ηε ιίζηα ησλ αηφκσλ πνπ θάζνληαη 

ζε απηφ. 

γ. Θα εθηππψλεη ην φλνκα θάζε θαιεζκέλνπ κε αιθαβεηηθή ζεηξά, θαζψο θαη ην ηξαπέδη ηνπ. 

δ. Θα εθηππψλεη ηα νλφκαηα ησλ θαιεζκέλσλ ηεο δεμίσζεο αλά ηξαπέδη. 

 Άζθεζε 21. Έλαο θαλαηηθφο ζπιιέθηεο δίζθσλ βηλπιίνπ απνθάζηζε λα αλαπηχμεη αιγφξηζκν, 

ψζηε λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ζηαηηζηηθά ηε ζπιινγή ηνπ. Γηαζέηεη 2500 δίζθνπο θαη γηα 

θαζέλαλ απφ απηνχο επηζπκεί λα θαηαρσξεί ηίηιν, θαιιηηέρλε θαη έηνο θπθινθνξίαο. Λα 



 43 

αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα δηαβάδεη ζε ηξεηο κνλνδηάζηαηνπο πίλαθεο ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία θαη ζηε ζπλέρεηα: 

α. Θα δηαβάδεη έλαλ αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζε έηνο (κε ηηκή 1900 – 2005) θαη ζα εθηππψλεη ην 

πιήζνο ησλ δίζθσλ πνπ θπθινθφξεζαλ εθείλε ηε ρξνληά. 

β. Θα εθηππψλεη ην πιήζνο θαη ηα νλφκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ θαιιηηερλψλ γηα ηνπο νπνίνπο 

ππάξρνπλ δίζθνη ζηε ζπιινγή. 

Άζθεζε 22. Κε δεδνκέλε ηελ ηπρεξή εμάδα ηνπ ΙΝΡΡΝ, λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο πνπ ζα 

δηαβάδεη θαζεκηά απφ ηηο 650000 ζηήιεο - εμάδεο πνπ παίρηεθαλ ζηα πξαθηνξεία θαη ζα 

εθηππψλεη αλ ε ζηήιε λίθεζε. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ζηήιε δελ λίθεζε, ζα εθηππψλεη πφζεο 

επηινγέο ήηαλ επηηπρεκέλεο. 

Άζθεζε 23. Πηνλ ηειηθφ ηνπ ηξηπινχλ πξνθξίλνληαη νη 8 πξψηνη αζιεηέο ησλ εκηηειηθψλ. Ζ 

εηαηξεία κεραλνγξάθεζεο ησλ αγψλσλ ρξεζηκνπνηεί ηνλ πίλαθα ΝΛΝΚΑ_ΖΚ[30] κε ηα 

νλφκαηα ησλ αζιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ εκηηειηθφ αγψλα, θαζψο θαη ηνλ πίλαθα 

ΔΞΗΓΝΠΔΗΠ_ΖΚ[30, 3], πνπ πεξηέρεη ηηο επηδφζεηο ησλ αζιεηψλ κε ζηφρν ηελ πξφθξηζε ζηνλ 

ηειηθφ. Λα αλαπηπρζεί αιγφξηζκνο ν νπνίνο: 

α. Θα δηαβάδεη ηα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ θαη ζα εθηππψλεη ηα νλφκαηα ησλ αζιεηψλ 

πνπ πξνθξίλνληαη ζηνλ ηειηθφ. 

β. Θα δεκηνπξγεί ηνπο λένπο πίλαθεο ΝΛΝΚΑ_ΡΔΙ[8] κε ηα νλφκαηα ησλ αζιεηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ηειηθφ θαη ΔΞΗΓΝΠΔΗΠ_ΡΔΙ[8, 6], ηνπ νπνίνπ νη 3 πξψηεο ζηήιεο πεξηέρνπλ 

ηηο επηδφζεηο ζηνπο πξνθξηκαηηθνχο γηα ηνπο αληίζηνηρνπο αζιεηέο ηνπ εκηηειηθνχ. Πηε 

ζπλέρεηα, ζα δηαβάδεη θαη ηηο επφκελεο 3 επηδφζεηο (ζηήιεο 4, 5, 6) γηα θάζε αζιεηή θαη ζα 

εθηππψλεη ηνπο αζιεηέο πνπ παίξλνπλ κεηάιιηα. (Γίλεηαη φηη ππάξρνπλ αθξηβψο 8 αζιεηέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ηειηθφ.) 

Ξαξαηήξεζε: Γίλεηαη φηη ηειηθά νη 2 πξψηνη αζιεηέο έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο. 

Άζθεζε 24. H εηαηξεία Αξβίινγινπ δηαζέηεη 200 πσιεηέο ζ’ νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Λα 

αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη ηα νλφκαηα ησλ πσιεηψλ ζηνλ κνλνδηάζηαην πίλαθα 

ΝΛΝΚΑ θαη ηηο κεληαίεο πσιήζεηο θαζελφο απ’ απηνχο, γηα ηνλ ρξφλν πνπ πέξαζε, ζηνλ πίλαθα 

ΞΥΙΖΠΔΗΠ[200, 12]. Πηε ζπλέρεηα ν αιγφξηζκνο ζα πξέπεη: 

α. Nα ππνινγίδεη ηνπο κέζνπο φξνπο εηζπξάμεσλ αλά πσιεηή θαη λα ηνπο απνζεθεχεη ζηνλ 

πίλαθα ΚΝ_ΞΥΙΖΡΖΠ. 

β. Λα ππνινγίδεη ηνπο κέζνπο φξνπο εηζπξάμεσλ αλά κήλα θαη λα ηνπο απνζεθεχεη ζηνλ πίλαθα 

MO_ΚΖΛΑΠ. 

γ. Λα εκθαλίδεη γηα θάζε πσιεηή ηνπο κήλεο ζηνπο νπνίνπο έρεη πσιήζεηο πεξηζζφηεξεο απφ 

ηνλ κέζν φξν ηνπ. 

δ. Nα εκθαλίδεη γηα θάζε κήλα ην πιήζνο ησλ πσιεηψλ πνπ έρνπλ πσιήζεηο κεγαιχηεξεο απφ 

ηνλ κέζν φξν ηνπ κήλα. 
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Άζθεζε 25. Γηα ηελ πξφθξηζε ζηνλ ηειηθφ ησλ 200 κέηξσλ αλδξψλ πξαγκαηνπνηνχληαη 2 

πξνθξηκαηηθνί αγψλεο κε 10 αζιεηέο ζηνλ θαζέλα, ελψ ζηνλ ηειηθφ πξνθξίλνληαη 4 αζιεηέο 

απφ θάζε πξνθξηκαηηθφ. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πνπ ζα δέρεηαη ηνπο πίλαθεο 

ΝΛΝΚΑ_Α[10], ΔΞΗΓΝΠΖ_Α[10] θαη ΝΛΝΚΑ_Β[10], ΔΞΗΓΝΠΖ_Β[10], θαη ζηε ζπλέρεηα: 

α. Θα δεκηνπξγεί ηνπο λένπο πίλαθεο ΝΛΝΚΑ_ ΡΔΙΗΘΝΠ θαη ΔΞΗΓΝΠΖ_ΡΔΙΗΘΝΠ κε ηα 

νλφκαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο επηδφζεηο φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ηειηθφ. 

β. Θα εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία σο εμήο: Αζιεηήο_1: 9.81 Αζιεηήο_2: +0.02 Αζιεηήο_3: +2.23 

(ν ρξφλνο ηνπ πξψηνπ ζε δεπηεξφιεπηα θαη γηα θάζε επφκελν αζιεηή ε δηαθνξά ηνπ κε ηνλ 

πξψην). 

Άζθεζε 26. Ν θχξηνο Αξβίινγινπ αγφξαζε έλα ηαμί θαη εξγάδεηαη κε απηφ θαη θαηαγξάθεη ζην 

ζεκεησκαηάξηφ ηνπ, ηηο εκεξήζηεο εηζπξάμεηο απφ ηε δνπιεηά ηνπ. Αλ θάπνηα εκέξα δελ 

εξγάζηεθε θαηαγξάθεηαη ε ηηκή κεδέλ. Πε πίλαθα ΔΗΠ[365], εηζάγνληαη ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηηο εκεξήζηεο εηζπξάμεηο ηνπ έηνπο 2007. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν, ν νπνίνο: 

α. ζα πξαγκαηνπνηεί είζνδν ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ. 

β. ζα εκθαλίδεη ην πνζνζηφ ησλ εκεξψλ ηνπ έηνπο, πνπ ν θχξηνο Αξβίινγινπ δελ εξγάζηεθε. 

γ. ζα εκθαλίδεη ηα έζνδα ηνπ Ηαλνπαξίνπ θαη ηνπ Καξηίνπ. 

δ. ζα δηαβάδεη ην φλνκα ελφο κήλα θαη ζα εκθαλίδεη ηα έζνδα απηνχ ηνπ κήλα. Αλ δνζεί ιάζνο 

φλνκα κήλα, ζα εκθαλίδεηαη θαηάιιειν κήλπκα. 

ε. ζα εληνπίδεη ην κηθξφηεξν πνζφ πνπ ζπγθέληξσζε θάπνηα εκέξα (ζεσξνχκε φηη ζπλέβε κφλν 

κηα θνξά) θαη ζα εκθαλίδεη ζε πνην κήλα έγηλε απηφ. 

ζη. ζα εκθαλίδεη αλά κήλα ηηο εηζπξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Ξαξαηήξεζε: Λα ζεσξήζεηε δεδνκέλνπο πίλαθεο ΚΖΛΑΠ[12], πνπ πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ 

κελψλ θαη ΖΚ[12], πνπ πεξηέρεη ην πιήζνο ησλ εκεξψλ αλά κήλα (ΖΚ[1] = 31, ΖΚ[2] = 28, 

ΖΚ[3] = 31 θ.ν.θ.). 
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Δομέσ Δεδομένων και Αλγόριθμοι – Λυμένεσ αςκήςεισ 

Πίνακεσ με μεθοδολογία 

Άζθεζε 1. Ζ εηαηξεία "Ξξναζηηαθφο Ρελενχπνιεο" πξνζέιαβε ηνλ γην ηνπ θνπ Αξβίινγινπ κε 

θχξηα απαζρφιεζε ζηηο πιεξνθνξίεο δξνκνινγίσλ. Έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ πίλαθα 

ΠΡΑΘΚΝΠ[12], πνπ πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ ηζάξηζκσλ ζηαζκψλ ηνπ ηξαίλνπ (πεξηέρνληαη θαη 

ν πξψηνο θαη ηειεπηαίνο ζηαζκφο). Δπίζεο, ππάξρεη δηαζέζηκνο ν πίλαθαο ΘΝΠΡΝΠ[12, 12], 

φπνπ ην ζηνηρείν ΘΝΠΡΝΠ[i, j] πεξηέρεη ην θφζηνο ηνπ εηζηηεξίνπ γηα ηε δηαδξνκή ΠΡΑΘΚΝΠ[i] 

-> ΠΡΑΘΚΝΠ[j], πίλαθαο ΘΝΠΡΝΠ είλαη δειαδή παξάιιεινο θαη σο πξνο ηηο γξακκέο αιιά θαη 

σο πξνο ηηο ζηήιεο κε ηνλ πίλαθα ΠΡΑΘΚΝΠ. Δίλαη επλφηεην πσο ε θχξηα δ ηαγψληνο ηνπ πίλαθα 

ΘΝΠΡΝΠ πεξηέρεη 0 θαζψο δελ γίλεηαη θάπνηνο λα ηαμηδέςεη ζην κέξνο πνπ ήδε βξίζθεηαη. 

Δπίζεο, πξέπεη λα έρεη γίλεη αληηιεπηφ φηη ν πίλαθαο ΘΝΠΡΝΠ είλαη ζπκκεηξηθφ σο πξνο ηελ 

θχξηα δηαγψλην. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν φπνπ ζα δηαβάδεη ηα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ 

πηλάθσλ θαη ζηε ζπλέρεηα: ζα δηαβάδεη ην φλνκα ηνπ ζηαζκνχ αθεηεξίαο ελφο επηβάηε θαη ην 

φλνκα ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ θαη ζα εθηππψλεη ην θφζηνο ηνπ ηαμηδηνχ. Ν αιγφξηζκνο ζα 

πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα δηαβάδεη αλ ν επηβάηεο επηζπκεί εηζηηήξην κεη' επηζηξνθήο θαη ζε 

πεξίπησζε θαηαθαηηθήο απάληεζεο λα εθηππψλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ εηζηηεξίνπ. Γίδεηαη 

πσο ζε πεξίπησζε πνπ εθδνζεί εηζηηήξην κεη' επηζηξνθήο ππάξρεη έθπησζε 20%. 

Ιύζε 

Ν αιγφξηζκνο αξρηθά πξέπεη λα δηαβάδεη ηα ζηνηρεία ησλ δπν πηλάθσλ. Έλα ζθαξίθεκα ησλ 

πηλάθσλ παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ζρήκα: 

 

Πηε ζπλέρεηα πξέπεη λα δηαβάδεηαη ην φλνκα ελφο ζηαζκνχ αθεηεξίαο. Δίλαη εχθνια αληηιεπηφ 

νηη πξέπεη λα αλαδεηεζεί ην φλνκα απηφ ζηνλ πίλαθα ΠΡΑΘΚΝΠ ψζηε λα εληνπηζηεί ζε πνηα 

ζέζε είλαη (αλ βξεζεί), έζησ θέζη_αθεη. Πηε ζπλέρεηα πξέπεη λα δηαβαζηεί ην φλνκα ηνπ 

επηζπκεηνχ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ θαη βέβαηα, πξέπεη λα αλαδεηεζεί θαη απηφ ην φλνκα ζηνλ 
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πίλαθα ΠΡΑΘΚΝΠ ψζηε λα εληνπηζηεί ζε πνηα ζέζε είλαη (αλ βξεζεί), έζησ  θέζη_πποοπ. Αλ ηα 

πξνεγνχκελα δπν βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο έρνπλ ζεηηθφ απνηέιεζκα ηφηε ην θφζηνο ηνπ 

εηζηηεξίνπ είλαη ΘΝΠΡΝΠ[ζέζε_αθεη, ζέζε_πξννξ]. Πηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα δηαβαζηεί απφ ην 

ρξήζηε ε επηζπκία ηνπ γηα έθδνζε εηζηηεξίνπ κεη' επηζηξνθήο ή φρη. Γελ μεθαζαξίδεηαη ζηελ 

εθθψλεζε, ηη ηχπνπ κεηαβιεηή είλαη απηή θαη ηη ηηκέο κπνξεί λα ιάβεη. 

Κπνξνχκε ινηπφλ, λα θάλνπκε ηελ παξαδνρή, νηη απηή ε κεηαβιεηή είλαη αιθαξηζκεηηθή θαη 

κπνξεί λα ιάβεη δπν ηηκέο "Λαη" θαη "Όρη" - ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη έιεγρνο δεδνκέλσλ 

Ν αιγφξηζκνο ινηπφλ, ζα είλαη: 

Αιγφξηζκνο Ξξναζηηαθφο_Ρελενχπνιεο 
  Γηα i απφ 1 κέρξη 12 
    Γηάβαζε ΠΡΑΘΚΝΠ[i] 
    Γηα j απφ 1 κέρξη 12 
      Γηάβαζε ΘΝΠΡΝΠ[i, j] 
    Ρέινο_επαλάιεςεο 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
  ! δηάβαζε θαη εληφπηζε ην ζηαζκφ αθεηεξίαο 
  Γηάβαζε Πηαζκφο_αθεηεξίαο 
  βξέζεθε ← ςεπδήο 
  ζέζε_αθεη ← 0 
  i ← 1 
  Όζν (βξέζεθε = ςεπδήο) θαη (i <= 12) επαλάιαβε 
    Αλ (ΠΡΑΘΚΝΠ[i] = Πηαζκφο_αθεηεξίαο) ηφηε 
      βξέζεθε ← αιεζήο 
      ζέζε_αθεη ← i 
    Αιιηψο 
      i ← i + 1 
    Ρέινο_αλ 
  Ρέινο_επαλάιεςεο  ! ηέινο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο 
  Αλ (βξέζεθε = ςεπδήο) ηφηε 
    Δθηχπσζε "Γφζεθε ιάζνο φλνκα ζηαζκνχ αθεηεξίαο" 
  Αιιηψο  ! εληνπίζηεθε ζηε ζέζε ζέζε_αθεη 
    ! δηάβαζε θαη εληφπηζε ην ζηαζκφ πξννξηζκνχ 
    Γηάβαζε Πηαζκφο_ηεξκαηηζκνχ 
    βξέζεθε ← ςεπδήο 
    ζέζε_πξννξ ← 0 
    i ← 1 
    Όζν (βξέζεθε = ςεπδήο) θαη (i <= 12) επαλάιαβε 
      Αλ (ΠΡΑΘΚΝΠ[i] = Πηαζκφο_ηεξκαηηζκνχ) ηφηε 
        βξέζεθε ← αιεζήο 
        ζέζε_πξννξ ← i 
      Αιιηψο 
        i ← i + 1 
      Ρέινο_αλ 
    Ρέινο_επαλάιεςεο  ! ηέινο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο 
    Αλ (βξέζεθε = ςεπδήο) ηφηε 
      Δθηχπσζε "Γφζεθε ιάζνο φλνκα ζηαζκνχ πξννξηζκνχ" 
    Αιιηψ_αλ (ζέζε_αθεη = ζέζε_πξννξ) ηφηε ! θάπνην ιάζνο έγηλε... 
      Δθηχπσζε "Δίζαη ήδε εθεί !!" ! θαη ρσξίο απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζα εθηππσζεί 0 
    Αιιηψο  ! εληνπίζηεθε ζηε ζέζε ζέζε_πξννξ 
      Αξρή_επαλάιεςεο  ! εηζηηήξην κεη' επηζηξνθήο; 
        Γηάβαζε απάληεζε 
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      Κέρξηο_φηνπ απάληεζε = "Λαη" ή απάληεζε = "Όρη" 
      εηζηηήξην ← ΘΝΠΡΝΠ[ζέζε_αθεη, ζέζε_πξννξ] 
      Αλ (απάληεζε = "Λαη") ηφηε  ! έθπησζε 20% 
        εηζηηήξην ← 2 * εηζηηήξην ! πήγαηλε - έια 
        εηζηηήξην ← εηζηηήξην - εηζηηήξην * 20 / 100 
      Ρέινο_αλ 
      Δθηχπσζε "Ρν εηζηηήξην θνζηίδεη:", εηζηηήξην 
    Ρέινο_αλ 
  Ρέινο_αλ 
Ρέινο Ξξναζηηαθφο_Ρελενχπνιεο 

Άζθεζε 2. Πην Δληαίν Ιχθεην Ρελενχπνιεο πξαγκαηνπνηνχληαη νη καζεηηθέο εθινγέο γηα ηελ 

αλάδεημε ηνπ 15κεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ δηαδηθαζία είλαη απιή: ηα κέιε ηεο 

εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαηαρσξνχλ φια ηα νλφκαηα πνπ έρνπλ ςεθηζηεί ζε έλαλ πίλαθα 

ΤΖΦΗΠΡΖΘΑΛ. Νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ είλαη 250 θαη θάζε καζεηήο έρεη δηθαίσκα λα ςεθίζεη 

κέρξη 5 ππνςεθίνπο. Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν ν νπνίνο: 

α. Λα δηαβάδεη επαλαιεπηηθά ηηο ςήθνπο θάζε καζεηή θαη λα θαηαρσξεί έλα-έλα ηα νλφκαηα 

ζηνλ πίλαθα ΤΖΦΗΠΡΖΘΑΛ. 

β. Ζ εθνξεπηηθή επηηξνπή έραζε ηελ θαηάζηαζε κε ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ, επνκέλσο 

πξέπεη λα αλαπηπρζεί ην ηκήκα εληνιψλ πνπ ζα δεκηνπξγεί ηνλ πίλαθα ΞΝΤΖΦΗΝΠ πνπ ζα 

πεξηέρεη φια ηα δηαθνξεηηθά νλφκαηα αηφκσλ πνπ έρνπλ ςεθηζηεί (ζεσξείηαη φηη φινη έρνπλ 

ιάβεη ηνπιάρηζηνλ κηα ςήθν - απφ ηνλ εαπηφ ηνπ). 

γ. Λα δεκηνπξγεί ηνλ πίλαθα ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ (παξάιιειν ζηνλ πίλαθα ΞΝΤΖΦΗΝΠ) πνπ γηα 

θάζε ππνςήθην ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο ην πιήζνο ησλ ςήθσλ πνπ απηφο έιαβε. 

δ. Λα δεκηνπξγεί θαη ηειηθά λα εθηππψλεη λέν πίλαθα ΚΔΙΖ_15 πνπ ζα πεξηέρεη ηα νλφκαηα 

ησλ 15 κειψλ ηνπ λένπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ξξνζνρή! πάξρεη ε πεξίπησζε λα ππάξρεη 

ηζνςεθία ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο θαη επνκέλσο πξέπεη ν ληθεηήο λα επηιεγεί κε θιήξσζε, Άξα 

είλαη ππνρξέσζε ηνπ αιγνξίζκνπ λα εκθαλίδεη ηα νλφκαηα φζσλ -ελδερνκέλσο- ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή ηελ θιήξσζε, Πηε ζπλέρεηα πξέπεη λα δηαβάδεη φζα νλφκαηα 

θιεξψζεθαλ θαη λα ζπκπιεξψλεη ηνλ πίλαθα ΚΔΙΖ_15. 

Ιύζε κε αλαιπηηθό ζρνιηαζκό 

α. Ρν πξψην βήκα είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα ΤΖΦΗΠΡΖΘΑΛ, ην κέγεζνο ηνπ νπνίνπ είλαη 

ην πνιχ 250*5=1250. Υζηφζν, δελ είλαη ζίγνπξν φηη φινη νη καζεηέο ζα εμαληιήζνπλ ην 

δηθαίσκά ηνπο, έηζη ην κέγεζνο ηνπ πίλαθα κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν. Απαηηείηαη ε ρξήζε δπν 

δνκψλ επαλάιεςεο, θαζψο πξέπεη γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 250 καζεηέο λα δηαβαζηνχλ ην 

πνιχ 5 επηινγέο. Ν εμσηεξηθφο βξφρνο, ζα πινπνηεζεί κε ηε δνκή Γηα θαη γηα ηνλ εζσηεξηθφ ε 

δνκή επαλάιεςεο Όζν (πξέπεη λα επηιεγεί έλα θξηηήξην γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρνπλ 5 ςήθνη. Ρν θξηηήξην απηφ είλαη αλ δνζεί σο φλνκα ην θελφ). Ρν ηκήκα 

αιγνξίζκνπ πνπ επηιχεη ην εξψηεκα (α) είλαη ην εμήο: 

 

 

http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_method_3.htm


 48 

  Λ ← 0 
  Γηα i απφ 1 κέρξη 250 
    πιήζνο ← 0 
    Γηάβαζε φλνκα 
    Όζν (φλνκα <> " ") θαη (πιήζνο < 5) επαλάιαβε ! κέρξη 5 ςήθνπο ή ηειεπηαίν φλνκα ην 
θελφ 
      Λ ← Λ + 1 
      ΤΖΦΗΠΡΖΘΑΛ[Λ] ← φλνκα 
      πιήζνο ← πιήζνο + 1 
      Γηάβαζε φλνκα 
    Ρέινο_επαλάιεςεο 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 

Πην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ε κεηαβιεηή Λ πεξηέρεη ην ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ νλνκάησλ πνπ 

ςεθίζηεθαλ, ην κέγεζνο δειαδή ηνπ νκψλπκνπ πίλαθα. 

β. Ξξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ν πίλαθαο ΞΝΤΖΦΗΝΠ, πνπ ζα πεξηέρεη νπζηαζηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ 

πίλαθα ΤΖΦΗΠΡΖΘΑΛ πνπ είλαη κνλαδηθά... Ξξέπεη γηα θάζε έλα ζηνηρείν ηνπ πίλαθα 

ΤΖΦΗΠΡΖΘΑΛ, λα αλαδεηείηαη ζηνλ πίλαθα ΞΝΤΖΦΗΝΠ θαη αλ δελ εληνπηζηεί λα πεξλάεη, 

αιιηψο λα ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία κε ην επφκελν φλνκα. Άξα, ν ζθειεηφο ηνπ αιγνξίζκνπ κε  

ελεύθεπο κείμενο ζα είλαη: 

  Ξέξαζε ην πξψην ζηνηρείν ηνπ πίλαθα ΞΝΤΖΦΗΝΠ 
  Γηα k απφ 2 κέρξη Λ  ! ζα εμεηάζνπκε ηα ππφινηπα 
    Τάμε αλ ην ζηνηρείν ΤΖΦΗΠΡΖΘΑΛ[k], ππάξρεη ήδε ζηνλ πίλαθα ΞΝΤΖΦΗΝΠ ! ζεηξηαθή 
αλαδήηεζε 
    Αλ (δελ βξέζεθε πξνεγνπκέλσο) ηφηε 
      Ξέξαζε ην ζηνηρείν k ηνπ πίλαθα ΤΖΦΗΠΡΖΘΑΛ ζηνλ πίλαθα ΞΝΤΖΦΗΝΠ 
    Ρέινο_αλ 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 

Άξα, ηο ημήμα αλγοπίθμος ζα είλαη: 

  ΞΝΤΖΦΗΝΠ[1] ← ΤΖΦΗΠΡΖΘΑΛ[1]  ! πεξλάκε ην πξψην φλνκα 
  ππνς ← 1 
  Γηα k απφ 2 κέρξη Λ  ! ζα εμεηάζνπκε ηα ππφινηπα 
    βξέζεθε ← ςεπδήο 
    i ← 1 
    Όζν (βξέζεθε = ςεπδήο) θαη (i <= ππνς) επαλάιαβε  ! έρεη εμεηαζηεί κέρξη ηε ζέζε ππνς, 
φζα ζηνηρεία ππάξρνπλ 
      Αλ (ΞΝΤΖΦΗΝΠ[i] = ΤΖΦΗΠΡΖΘΑΛ[k]) ηφηε 
        βξέζεθε ← αιεζήο 
      Αιιηψο 
        i ← i + 1 
      Ρέινο_αλ 
    Ρέινο_επαλάιεςεο  ! ηέινο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο 
    Αλ (βξέζεθε = ςεπδήο) ηφηε  ! αλ δελ ππάξρεη ήδε ζηνλ πίλαθα, λα ην βάινπκε 
      ππνς ← ππνς + 1 
      ΞΝΤΖΦΗΝΠ[ππνς] ← ΤΖΦΗΠΡΖΘΑΛ[k]  ! πεξλάκε ην επφκελν φλνκα 
    Ρέινο_αλ 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
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γ. Πχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εξψηεκα, ην πιήζνο ησλ ππνςεθίσλ πεξηέρεηαη ζηελ 

κεηαβιεηή ςποτ. Απηφ είλαη θαη ην κέγεζνο ηνπ λένπ πίλαθα ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ πνπ ζα πεξηέρεη 

ην πιήζνο ησλ ςήθσλ θάζε ππνςεθίνπ, πξφθεηηαη γηα πίλαθα κεηξεηή. Γηα λα δεκηνπξγεζεί ν 

πίλαθαο απηφο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί παξφκνηα ινγηθή κε απηή ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εξσηήκαηνο. Θα εμεηάζνπκε έλα-έλα ηα ζηνηρεία θαη ζα θξαηήζνπκε απφ ηελ αλαδήηεζε ηε 

ζέζε, απμάλνλνληαο ηνλ αληίζηνηρν κεηξεηή. Ν ζθειεηφο ηνπ αιγνξίζκνπ κε ελεύθεπο 

κείμενο ζα είλαη: 

  αξρηθνπνίεζε ηνπο κεηξεηέο 
  Γηα k απφ 1 κέρξη Λ  ! ζα εμεηάζνπκε έλα-έλα φια ηα ζηνηρεία 
    Βξεο ην ζηνηρείν ΤΖΦΗΠΡΖΘΑΛ[k], ζε πνηα ζέζε ππάξρεη ζηνλ πίλαθα ΞΝΤΖΦΗΝΠ ! 
ζεηξηαθή αλαδήηεζε 
    αχμεζε ηνλ αληίζηνηρν κεηξεηή (ζίγνπξα ζα έρεη βξεζεί) 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 

Άξα, ηο ημήμα αλγοπίθμος ζα είλαη: 

  Γηα k απφ 1 κέρξη Λ 
    ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[k] ← 0 ! θαηακέηξεζε 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
  Γηα k απφ 1 κέρξη Λ 
    βξέζεθε ← ςεπδήο 
    ζέζε ← 0 
    i ← 1 
    Όζν (βξέζεθε = ςεπδήο) θαη (i <= ππνς) επαλάιαβε ! ζίγνπξα ζα βξεζεί 
      Αλ (ΞΝΤΖΦΗΝΠ[i] = ΤΖΦΗΠΡΖΘΑΛ[k]) ηφηε 
        βξέζεθε ← αιεζήο 
        ζέζε ← i 
      Αιιηψο 
        i ← i + 1 
      Ρέινο_αλ 
    Ρέινο_επαλάιεςεο  ! ηέινο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο 
    ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[ζέζε] ← ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[ζέζε] + 1 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
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Σα εξσηήκαηα β θαη γ κπνξνύζαλ λα ζπγρσλεπηνύλ. ΠΧ ? Γείηε ηελ νινθιεξσκέλε 

άζθεζε ζην ηέινο ηεο ζειίδαο... 

δ. Γηα ηελ επηινγή ησλ κειψλ ηνπ 15κεινχο πξέπεη αξρηθά λα ηαμηλνκεζεί ν πίλαθαο 

ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ (κε θζίλνπζα δηάηαμε) κε ηαπηφρξνλε αληηκεηάζεζε ηνπ πίλαθα ΞΝΤΖΦΗΝΠ 

ψζηε λα παξακείλνπλ παξάιιεινη 

  Γηα i απφ 2 κέρξη ππνς ! ηαμηλφκεζε ηνπ πίλαθα ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ 
    Γηα j απφ ππνς κέρξη i κε_βήκα –1 
      Αλ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[j-1] < ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[j] ηφηε ! θζίλνπζα ηαμηλφκεζε 
        βνεζεηηθή1 ← ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[j-1] ! βνεζεηηθή, αιθαξηζκεηηθνχ ηχπνπ 
        ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[j-1] ← ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[j] 
        ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[j] ← βνεζεηηθή1 
        ! αληίζηνηρε αληηκεηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα ΞΝΤΖΦΗΝΠ, ψζηε λα παξακείλνπλ 
νη πίλαθεο παξάιιεινη 
        βνεζεηηθή2← ΞΝΤΖΦΗΝΠ[j-1] ! βνεζεηηθή1, αξηζκεηηθνχ ηχπνπ 
        ΞΝΤΖΦΗΝΠ[j-1] ← ΞΝΤΖΦΗΝΠ[j] 
        ΞΝΤΖΦΗΝΠ[j] ← βνεζεηηθή2 
      Ρέινο_αλ 
    Ρέινο_επαλάιεςεο 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 

Απνκέλεη ε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα ΚΔΙΖ_15 πνπ ζα πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ 15 κειψλ ηνπ 

λένπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ξξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζην φηη ππάξρεη πάληα ην ελδερφκελν 

ηζνςεθίαο. Δπνκέλσο, πξέπεη λα βξεζεί αν ςπάπσοςν θαη πόζοι ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο. Ζ 

ινγηθή πνπ ζα αθνινπζήζνπκε είλαη απιή: ζα κειεηήζνπκε πφζνη ππνςήθηνη έρνπλ ίδην βαζκφ  

κε απηφλ πνπ ππάξρεη ζηελ 15 ζέζε (ζε πξνεγνχκελεο θαη επφκελεο ζέζεηο). Θα πεξάζνπκε 

πξψηα ηα νλφκαηα ησλ εθιεγέλησλ πξηλ απφ απηφλ. Πηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα δηαβαζηνχλ ηα 

νλφκαηα πνπ θιεξψζεθαλ ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ε 15άδα. Θα δεκηνπξγήζνπκε λέν πίλαθα 

πνπ ζα πεξηέρεη ηα νλφκαηα φζσλ ππνςεθίσλ έρνπλ βαζκνινγία, ίζε κε απηή ηνπ 15νπ ζηελ 

θαηάηαμε, φπσο επίζεο θαη λένπ πίλαθα πνπ ζα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία φζσλ ππνςεθίσλ έρνπλ 

ζίγνπξα εθιεγεί (έρνπλ πεξηζζφηεξεο ςήθνπο απφεο απηέο ηνπ 15 ζηελ θαηάηαμε). 

  κέιε ← 0 
  θιήξ ← 0  
  δηαθνπή ← ςεπδήο 
  i ← 1 
  Όζν (δηαθνπή = ςεπδήο) θαη (i <= ππνς) επαλάιαβε 
    Αλ (ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[i] > ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[15]) ηφηε  ! αλ έρεη πεξηζζφηεξεο ςήθνπο, 
εθιέγεηαη 
      κέιε ← κέιε + 1 
      ΚΔΙΖ_15[ηειεπη] ← ΞΝΤΖΦΗΝΠ[i] 
      i ← i + 1 
    Αιιηψο_αλ (ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[i] = ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[15]) ηφηε  ! πίλαθαο γηα θιήξσζε 
      θιήξ ← θιήξ + 1 
      ΓΗΑ_ΘΙΖΟΥΠΖ[θιήξ] ← ΞΝΤΖΦΗΝΠ[i] 
      i ← i + 1 
    Αιιηψο ! κε ιηγφηεξεο ςήθνπο, ζηακάηα ηελ επαλάιεςε 
      δηαθνπή ← ςεπδήο 
    Ρέινο_αλ 
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  Ρέινο_επαλάιεςεο 

Ξξέπεη λα γίλεη θιήξσζε γηα λα θαιπθζνχλ νη ηειεπηαίεο ζέζεηο (έρνπλ απνκείλεη 15 - κέιε). 

Έηζη, δεηείηαη απφ ην ρξήζηε λα δψζεη ηα νλφκαηα φζσλ απνκέλνπλ... Θα γίλεη έιεγρνο 

δεδνκέλσλ ψζηε ηα νλφκαηα πνπ ζα δηαβαζηνχλ λα αλήθνπλ ζηνλ πίλαθα ΓΗΑ_ΘΙΖΟΥΠΖ, ψζηε 

ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα επαλαιακβάλεηαη ε είζνδνο. Αλ δνζεί έλα έγθπξν φλνκα, 

πεξλάεη ζηνλ πίλαθα ΚΔΙΖ_15 θαη "θεχγεη" απφ ηνλ πίλαθα ΓΗΑ_ΘΙΖΟΥΠΖ, ψζηε λα κελ δνζεί 

μαλά 

  Αλ (θιήξ = 1) ηφηε  ! δελ ππήξμαλ ηζνβαζκίεο 
    κέιε ← κέιε + 1 
    ΚΔΙΖ_15[15] ← ΓΗΑ_ΘΙΖΟΥΠΖ[1]  ! ζα κπνξνχζε θαη ΞΝΤΖΦΗΝΗ[15] 
  Αιιηψο 
    Δθηχπσζε 15 - κέιε 
    Γηα i απφ 1 κέρξη θιήξ  ! πνηνη ζα θιεξσζνχλ 
      Δθηχπσζε ΓΗΑ_ΘΙΖΟΥΠΖ[i] 
    Ρέινο_επαλάιεςεο 
    Γηα k απφ κέιε+1 κέρξη 15  ! λα ζπκπιεξσζνχλ νη ππφινηπνη 
      Αξρή_επαλάιεςεο 
        Αξρή_επαλάιεςεο 
          Γηάβαζε φλνκα 
        Κέρξηο_φηνπ φλνκα <> " " 
        βξέζεθε ← ςεπδήο ! ππάξρεη ην φλνκα; ζεηξηαθή αλαδήηεζε 
        ζέζε ← 0 
        i ← 1 
        Όζν (βξέζεθε = ςεπδήο) θαη (i <= θιήξ) επαλάιαβε ! ζίγνπξα ζα βξεζεί 
          Αλ (ΓΗΑ_ΘΙΖΟΥΠΖ[i] = φλνκα) ηφηε 
            βξέζεθε ← αιεζήο 
            ζέζε ← i 
          Αιιηψο 
            i ← i + 1 
          Ρέινο_αλ 
        Ρέινο_επαλάιεςεο  ! ηέινο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο 
      Κέρξηο_φηνπ βξέζεθε = αιεζήο 
      ΚΔΙΖ_15[k] ← ΓΗΑ_ΘΙΖΟΥΠΖ[ζέζε] ! ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη "φλνκα" 
      ΓΗΑ_ΘΙΖΟΥΠΖ[ζέζε]← " "  ! θεχγεη ην φλνκα απφ ηνλ πίλαθα 
    Ρέινο_επαλάιεςεο 
  Ρέινο_αλ 

Ρέινο, ζα εθηππψζνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ΚΔΙΖ_15 

  Γηα i απφ 1 κέρξη 15 
    Δθηχπσζε ΚΔΙΖ_15[i] 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
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Οιόθιεξνο ν αιγόξηζκνο 

Αιγφξηζκνο Δθινγέο_ΔΙ_Ρελενχπνιεο 
  Λ ← 0  ! εξψηεκα (α) 
  Γηα i απφ 1 κέρξη 250 
    πιήζνο ← 0 
    Γηάβαζε φλνκα 
    Όζν (φλνκα <> " ") θαη (πιήζνο < 5) επαλάιαβε ! κέρξη 5 ςήθνπο ή ηειεπηαίν φλνκα ην 
θελφ 
      Λ ← Λ + 1 
      ΤΖΦΗΠΡΖΘΑΛ[Λ] ← φλνκα 
      πιήζνο ← πιήζνο + 1 
      Γηάβαζε φλνκα 
    Ρέινο_επαλάιεςεο 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
  ! αθνινπζεί ε ιχζε ζηα εξσηήκαηα   (β) θαη (γ) 
  ππνς ← 0 
  Γηα k απφ 1 κέρξη Λ 
    βξέζεθε ← ςεπδήο 
    ζέζε ← 0 
    i ← 1 
    Όζν (βξέζεθε = ςεπδήο) θαη (i <= k) επαλάιαβε  ! έρεη εμεηαζηεί κέρξη ηε ζέζε k 
      Αλ (ΞΝΤΖΦΗΝΠ[i] = ΤΖΦΗΠΡΖΘΑΛ[k]) ηφηε 
        βξέζεθε ← αιεζήο 
        ζέζε ← i 
      Αιιηψο 
        i ← i + 1 
      Ρέινο_αλ 
    Ρέινο_επαλάιεςεο  ! ηέινο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο 
    Αλ (βξέζεθε = ςεπδήο) ηφηε  ! αλ δελ ππάξρεη ήδε ζηνλ πίλαθα, λα ην βάινπκε 
      ππνς ← ππνς + 1 
      ΞΝΤΖΦΗΝΠ[ππνς] ← ΤΖΦΗΠΡΖΘΑΛ[k]  ! πεξλάκε ην επφκελν φλνκα 
    Αιιηψο! αλ ππάξρεη ζηνλ πίλαθα 
      ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[ζέζε] ← ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[ζέζε] + 1 ! δψζε ηνπ κηα ςήθν, κε αχμεζε ηνπ 
αληίζηνηρνπ κεηξεηή 
    Ρέινο_αλ 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
  ! αθνινπζεί ε ιχζε ζην εξψηεκα (δ) 
  Γηα i απφ 2 κέρξη ππνς ! ηαμηλφκεζε ηνπ πίλαθα ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ 
    Γηα j απφ ππνς κέρξη i κε_βήκα –1 
      Αλ ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[j-1] < ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[j] ηφηε ! θζίλνπζα ηαμηλφκεζε 
        βνεζεηηθή1 ← ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[j-1] ! βνεζεηηθή, αιθαξηζκεηηθνχ ηχπνπ 
        ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[j-1] ← ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[j] 
        ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[j] ← βνεζεηηθή1 
        ! αληίζηνηρε αληηκεηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα ΞΝΤΖΦΗΝΠ, ψζηε λα παξακείλνπλ 
νη πίλαθεο παξάιιεινη 
        βνεζεηηθή2← ΞΝΤΖΦΗΝΠ[j-1] ! βνεζεηηθή1, αξηζκεηηθνχ ηχπνπ 
        ΞΝΤΖΦΗΝΠ[j-1] ← ΞΝΤΖΦΗΝΠ[j] 
        ΞΝΤΖΦΗΝΠ[j] ← βνεζεηηθή2 
      Ρέινο_αλ 
    Ρέινο_επαλάιεςεο 
  Ρέινο_επαλάιεςεο   
  κέιε ← 0 
  θιήξ ← 0  
  δηαθνπή ← ςεπδήο 
  i ← 1 

http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_method_3.htm
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  Όζν (δηαθνπή = ςεπδήο) θαη (i <= ππνς) επαλάιαβε 
    Αλ (ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[i] > ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[15]) ηφηε  ! αλ έρεη πεξηζζφηεξεο ςήθνπο, 
εθιέγεηαη 
      κέιε ← κέιε + 1 
      ΚΔΙΖ_15[ηειεπη] ← ΞΝΤΖΦΗΝΠ[i] 
      i ← i + 1 
    Αιιηψο_αλ (ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[i] = ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΖ[15]) ηφηε  ! πίλαθαο γηα θιήξσζε 
      θιήξ ← θιήξ + 1 
      ΓΗΑ_ΘΙΖΟΥΠΖ[θιήξ] ← ΞΝΤΖΦΗΝΠ[i] 
      i ← i + 1 
    Αιιηψο ! κε ιηγφηεξεο ςήθνπο, ζηακάηα ηελ επαλάιεςε 
      δηαθνπή ← ςεπδήο 
    Ρέινο_αλ 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
  Αλ (θιήξ = 1) ηφηε  ! δελ ππήξμαλ ηζνβαζκίεο 
    κέιε ← κέιε + 1 
    ΚΔΙΖ_15[15] ← ΓΗΑ_ΘΙΖΟΥΠΖ[1]  ! ζα κπνξνχζε θαη ΞΝΤΖΦΗΝΗ[15] 
  Αιιηψο 
    Δθηχπσζε 15 - κέιε 
    Γηα i απφ 1 κέρξη θιήξ  ! πνηνη ζα θιεξσζνχλ 
      Δθηχπσζε ΓΗΑ_ΘΙΖΟΥΠΖ[i] 
    Ρέινο_επαλάιεςεο 
    Γηα k απφ κέιε+1 κέρξη 15  ! λα ζπκπιεξσζνχλ νη ππφινηπνη 
      Αξρή_επαλάιεςεο 
        Αξρή_επαλάιεςεο 
          Γηάβαζε φλνκα 
        Κέρξηο_φηνπ φλνκα <> " " 
        βξέζεθε ← ςεπδήο ! ππάξρεη ην φλνκα; ζεηξηαθή αλαδήηεζε 
        ζέζε ← 0 
        i ← 1 
        Όζν (βξέζεθε = ςεπδήο) θαη (i <= θιήξ) επαλάιαβε 
          Αλ (ΓΗΑ_ΘΙΖΟΥΠΖ[i] = φλνκα) ηφηε 
            βξέζεθε ← αιεζήο 
            ζέζε ← i 
          Αιιηψο 
            i ← i + 1 
          Ρέινο_αλ 
        Ρέινο_επαλάιεςεο  ! ηέινο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο 
      Κέρξηο_φηνπ βξέζεθε = αιεζήο 
      ΚΔΙΖ_15[k] ← ΓΗΑ_ΘΙΖΟΥΠΖ[ζέζε] ! ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη "φλνκα" 
      ΓΗΑ_ΘΙΖΟΥΠΖ[ζέζε]← " "  ! θεχγεη ην φλνκα απφ ηνλ πίλαθα 
    Ρέινο_επαλάιεςεο 
  Ρέινο_αλ  
  Γηα i απφ 1 κέρξη 15 
    Δθηχπσζε ΚΔΙΖ_15[i] 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
Ρέινο Δθινγέο_ΔΙ_Ρελενχπνιεο 
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Δομέσ Δεδομένων και Αλγόριθμοι – Άςκηςη 

αναςκόπηςησ 

Ζ εηαηξεία Σ απαζρνιεί 500 πσιεηέο ζε φιε ηελ Διιάδα. Έζησ φηη γηα θάζε πσιεηή 

γλσξίδνπκε ηηο κεληαίεο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην πεξαζκέλν έηνο. Λα αλαπηχμεηε 

αιγφξηζκν πνπ: 

1.  Λα δηαβάδεη ηα παξαπάλσ δεδνκέλα εηζφδνπ. Ρη δνκέο δεδνκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη 

γηαηί; >>> 

2.  Λα εληνπίδεη πνηνο πσιεηήο έθαλε ηε κεγαιχηεξε πψιεζε θαη ζε πνην κήλα; >>> 

3.  Λα ππνινγίδεη ην ζπλνιηθφ κέζν φξν πσιήζεσλ >>> 

4.  Λα εθηππψλεη ηνπο πσιεηέο πνπ ζα πάξνπλ κπφλνπο. Κπφλνπο δηθαηνχηαη φπνηνο πσιεηήο 

μεπεξάζεη ηα 3/2 ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ φξνπ πσιήζεσλ >>> 

5.  Λα δηαβάδεη ην φλνκα πσιεηή θαη λα ππνινγίδεη πνην κήλα έθαλε ηηο κεγαιχηεξεο 

πσιήζεηο >>> 

6.  Λα εληνπίδεη πνηνο πσιεηήο έθαλε ηηο κεγαιχηεξεο πσιήζεηο ηνλ Κάην; >>> 

7.  Λα εθηππψλεη ηνλ ή ηνπο πσιεηέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη κεδεληθέο πσιήζεηο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο >>> 

8.  Λα δηαβάδεη ην φλνκα πσιεηή θαη λα ππνινγίδεη ην κέζν φξν πσιήζεψλ ηνπ >>> 

9.  Λα δηαβάδεη ην φλνκα πσιεηή θαη λα ππνινγίδεη ην κέζν φξν πσιήζεψλ ηνπ αγλνψληαο ηηο 

κεδεληθέο πσιήζεηο >>> 

10.  Λα δεκηνπξγεί δπν πίλαθεο κε ηα νλφκαηα ησλ πσιεηψλ ηεο εηαηξείαο. Ν πξψηνο ζα 

πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ πσιεηψλ κε πσιήζεηο κηθξφηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ θαη ν δεχηεξνο 

ηνπο ππφινηπνπο >>> 

11.  Λα εληνπίδεη πνηνη είλαη νη 5 πσιεηέο κε ηηο πεξηζζφηεξεο θαηά κέζν φξν πσιήζεηο; >>> 

Απάληεζε 

1.  Γηα ηελ απνζήθεπζε πξνο επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ 2 πίλαθεο 

Ν πξψηνο είλαη έλαο κνλνδηάζηαηνο πίλαθαο 500 ζέζεσλ κε ην φλνκα ΝΛΝΚΑΡΑ πνπ ζα 

πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ πσιεηψλ ηεο εηαηξείαο θαη επνκέλσο ηχπνπ ραξαθηήξσλ. Δπίζεο, ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ δηζδηάζηαην πίλαθα ΞΥΙΖΠΔΗΠ [500,12] σο εμήο: Ρν ζηνηρείν [i, j] ηνπ 

πίλαθα πεξηέρεη ηηο πσιήζεηο ηνπ πσιεηή i (ηνπ νπνίνπ ην φλνκα ζα είλαη ΝΛΝΚΑΡΑ[i]) θαηά 

ηνλ κήλα j (ην j παίξλεη ηηκέο ζην δηάζηεκα 1 έσο 12) 

Άξα, ν πίλαθαο ΞΥΙΖΠΔΗΠ είλαη ηχπνπ αθεξαίσλ. Πρεκαηηθά: 

http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_anaskalg1.htm#q1
http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_anaskalg1.htm#q2
http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_anaskalg1.htm#q3
http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_anaskalg1.htm#q4
http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_anaskalg1.htm#q5
http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_anaskalg1.htm#q6
http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_anaskalg1.htm#q7
http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_anaskalg1.htm#q8
http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_anaskalg1.htm#q9
http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_anaskalg1.htm#q10
http://ptsiotakis.mysch.gr/old/aepp/aepp_anaskalg1.htm#q11
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Γηα παξάδεηγκα ν πσιεηήο Γεκεηξίνπ (499 γξακκή) ην κήλα Λνέκβξην (ζηήιε 11) πέηπρε 

πσιήζεηο 140 

Γηα ηελ αλάγλσζε ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ απαηηνχληαη δπν δνκέο επαλάιεςεο. Ν θψδηθαο 

γξακκέλνο ζε ςεπδνγιψζζα έρεη σο εμήο: 

Γηα i απφ 1 κέρξη 500 
  Γηάβαζε ΝΛΝΚΑΡΑ[i] 
Ρέινο_επαλάιεςεο 
Γηα i απφ 1 κέρξη 500 
  Γηα j απφ 1 κέρξη 12 
    Γηάβαζε ΞΥΙΖΠΔΗΠ[i,j] 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
Ρέινο_επαλάιεςεο 

Ή αθφκε θαιχηεξα γηα ηελ απνθπγή πεξηηηψλ βεκάησλ 

Γηα i απφ 1 κέρξη 500 
  Γηάβαζε ΝΛΝΚΑΡΑ[i] 
  Γηα j απφ 1 κέρξη 12 
    Γηάβαζε ΞΥΙΖΠΔΗΠ[i,j] 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
Ρέινο_επαλάιεςεο 

Ξξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη κε ηνλ παξαπάλσ θψδηθα δελ ειέγρνληαη νη ηηκέο πνπ εηζάγνληαη σο 

πξνο ηελ εγθπξφηεηα ηνπο. Πε έλαλ αιγφξηζκν δελ ζπλεζίδεηαη απηφ θαζψο δελ καο 

απαζρνινχλ νη δνκέο δεδνκέλσλ θαη νη κεηαβιεηέο. Πε έλα πξφγξακκα φκσο, φπνπ 

δειψλνληαη επαθξηβψο νη ηχπνη ησλ κεηαβιεηψλ – δνκψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξέπεη λα ειέγρνπκε ηελ είζνδν ησλ δεδνκέλσλ ψζηε απηέο λα ιακβάλνπλ έγθπξεο ηηκέο. Πην 

παξάδεηγκά καο νη ηηκέο πνπ εηζάγνληαη αληηζηνηρνχλ ζε πσιήζεηο, ζπλεπψο πξέπεη λα είλαη 

ζεηηθέο ή κεδέλ 
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Θαηά ζπλέπεηα, αλ απαηηνχζε ν αιγφξηζκνο έιεγρν δεδνκέλσλ εηζφδνπ ή αλ γξάθακε 

πξφγξακκα ζα έπξεπε ν παξαπάλσ θψδηθαο λα αληηθαηαζηαζεί κε ηνλ αθφινπζν: 

Γηα i απφ 1 κέρξη 500 
  Γηάβαζε ΝΛΝΚΑΡΑ[i] 
  Γηα j απφ 1 κέρξη 12 
    Αξρή_επαλάιεςεο 
      Γηάβαζε ΞΥΙΖΠΔΗΠ[i,j] 
    Κέρξηο_φηνπ (ΞΥΙΖΠΔΗΠ[i,j] >= 0) 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
Ρέινο_επαλάιεςεο 

Δπαλαιακβάλεηαη ε εληνιή Γηάβαζε κέρξη ε ηηκή πνπ ζα 

εηζαρζεί απφ ην ρξήζηε λα είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ 

κεδελφο 

2.  Όζνλ αθνξά ζηελ εχξεζε ηνπ πσιεηή πνπ έθαλε ηε κεγαιχηεξε πψιεζε θαη ζε πνην κήλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε απηή, νπζηαζηηθά απνηειεί πξφβιεκα εχξεζεο κεγίζηνπ. Έζησ φηη ην 

κέγηζην ηνπ πίλαθα βξίζθεηαη ζηε ζέζε [γξακκή_κεγ, ζηήιε_κεγ], ηφηε ν πσιεηήο πνπ έθαλε 

ηελ κεγαιχηεξε πψιεζε είλαη ν ΝΛΝΚΑΡΑ[max_row] θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ην κήλα 

ζηήιε_κεγ. Ν θψδηθαο γξακκέλνο ζε ςεπδνγιψζζα έρεη σο εμήο: 

κέγηζηνο ← ΞΥΙΖΠΔΗΠ[1,1] 
γξακκή_κεγ ← 1 
ζηήιε_κεγ ← 1 
Γηα i απφ 1 κέρξη 500 
  Γηα j απφ 1 κέρξη 12 
    Αλ κέγηζηνο < ΞΥΙΖΠΔΗΠ[i,j] ηφηε 
      κέγηζηνο ← ΞΥΙΖΠΔΗΠ[i,j] 
      γξακκή_κεγ ← i 
      ζηήιε_κεγ ← j   
    Ρέινο_αλ 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
Ρέινο_επαλάιεςεο 
Δθηχπσζε "Ρηο πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο πξαγκαηνπνίεζε ν πσιεηήο", ΝΛΝΚΑΡΑ[γξακκή_κεγ], 
" ην κήλα", ζηήιε_κεγ 

3.  Ν ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ φξνπ πσιήζεσλ δελ απνηειεί ζχλζεην πξφβιεκα. 

Αξθεί λα αζξνηζζνχλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ΞΥΙΖΠΔΗΠ θαη λα δηαηξεζεί ην ηειηθφ 

άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ κε ην πιήζνο ηνπο (ην νπνίν είλαη 500*12) 

άζξνηζκα ← 0 
Γηα i απφ 1 κέρξη 500 
  Γηα j απφ 1 κέρξη 12 
    άζξνηζκα ← άζξνηζκα + ΞΥΙΖΠΔΗΠ[i,j] 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
Ρέινο_επαλάιεςεο 
ζπλ_κέζνο_φξνο ← άζξνηζκα / (500 * 12) 
Δθηχπσζε  "Ν ζπλνιηθφο κέζνο φξνο πσιήζεσλ είλαη :", ζπλ_κέζνο_φξνο 

4.  Πην εξψηεκα απηφ αλαδεηνχκε ηνπο πσιεηέο πνπ δηθαηνχληαη κπφλνπο, πνπ έρνπλ δειαδή 

μεπεξάζεη ηα 3/2 ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ φισλ ησλ πσιήζεσλ πνπ έρνπλ επηηεπρζεί. Ρν πξψην 

βήκα γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ είλαη λα ππνινγηζηεί ν ζπλνιηθφο κέζνο φξνο 

ησλ πσιήζεσλ, θάηη ην νπνίν έγηλε ζην εξψηεκα 3 θαη ζα ην ζεσξήζνπκε ΣΚΖΚΑ Α 
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Ρν ΣΚΖΚΑ Β ηνπ εξσηήκαηνο απαηηεί ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ πσιήζεσλ γηα θάζε 

έλαλ πσιεηή θαη ζχγθξηζή ηνπ κε ηνλ ζπλνιηθφ κέζν φξν (πνπ πεξηέρεηαη ζηε κεηαβιεηή 

ζπλ_κέζνο_φξνο) αθνχ έρεη πνιιαπιαζηαζζεί κε ηνλ ζπληειεζηή 3/2=1.5. Ρα νλφκαηα φζσλ 

πσιεηψλ ηθαλνπνηνχλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ζα εθηππψλνληαη 

Δπνκέλσο, ην ΣΚΖΚΑ Β ζα είλαη ην εμήο κπινθ εληνιψλ: 

Γηα i απφ 1 κέρξη 500 
  άζξνηζκα ← 0 
  Γηα j απφ 1 κέρξη 12 
    άζξνηζκα ← άζξνηζκα + ΞΥΙΖΠΔΗΠ[i,j] 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
  πξνζσξ_κέζνο_φξνο ← άζξνηζκα / 12 
  Αλ πξνζσξ_κέζνο_φξνο >= (3 / 2) * ζπλ_κέζνο_φξνο ηφηε 
    Δθηχπσζε "Ν πσιεηήο ", ΝΛΝΚΑΡΑ[i], " δηθαηνχηαη κπφλνπο" 
  Ρέινο_αλ 
Ρέινο_επαλάιεςεο 

5.  Πηε ζπλέρεηα επηζπκνχκε λα εηζάγεηαη ην φλνκα ελφο πσιεηή απφ ην ρξήζηε θαη ν 

αιγφξηζκνο λα ππνινγίδεη πνην κήλα έθαλε ηηο κεγαιχηεξεο πσιήζεηο ν πσιεηήο απηφο. Ρν 

πξφβιεκα απηφ πξέπεη λα δηαρσξηζηεί ζε δπν ηκήκαηα. Ξξψηα ζα πξέπεη λα δηαβαζηεί ην 

φλνκα ελφο πσιεηή θαη λα εληνπηζηεί ζε πνηα ζέζε ηνπ πίλαθα ΝΛΝΚΑΡΑ βξίζθεηαη (ΑΛ 

ππάξρεη έλα ηέηνην φλνκα ζηνλ πίλαθα). Έζησ φηη εληνπίζηεθε ζηε γξακκή ζέζε_γξακκή. Ζ 

αλαδήηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ αιγφξηζκν ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο, πνπ απνηειεί ην 

εμήο ΣΚΖΚΑ Α. Πηε ζπλέρεηα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ην κέγηζην ζηνηρείν ηεο γξακκήο 

ζέζε_γξακκή ηνπ πίλαθα ΞΥΙΖΠΔΗΠ θαη ζηηο 12 ζηήιεο ηεο, πνπ απνηειεί ην 

παξαθάησ ΣΚΖΚΑ Β. 

Όζνλ αθνξά ην ΣΚΖΚΑ Α, έρνπκε: 

Γηάβαζε Όλνκα_Αλαδήηεζεο 
βξέζεθε ← ςεπδήο 
ζέζε_γξακκή ← 0 
i ← 1 
Όζν (βξέζεθε = ςεπδήο) θαη (i <= 500) επαλάιαβε 
  Αλ (ΝΛΝΚΑΡΑ[i] = Όλνκα_Αλαδήηεζεο) ηφηε 
    βξέζεθε ← αιεζήο 
    ζέζε_γξακκή ← i  
  Αιιηψο 
    i ← i + 1 
  Ρέινο_αλ 
Ρέινο_επαλάιεςεο 
Αλ (βξέζεθε = ςεπδήο) ηφηε 
  Δθηχπσζε "Ρν φλνκα πνπ δφζεθε δελ αλήθεη ζε πσιεηή ηεο εηαηξείαο καο" 
Αιιηψο 
  TMHMA B 
Ρέινο_αλ 

Όζνλ αθνξά ην ΣΚΖΚΑ Β, έρνπκε: 
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κέγηζηνο ← ΞΥΙΖΠΔΗΠ[ζέζε_γξακκή, 1] 
ζηήιε_κεγ ← 1 
Γηα j απφ 2 κέρξη 12 
  Αλ κέγηζηνο < ΞΥΙΖΠΔΗΠ[ζέζε_γξακκή, j] ηφηε 
    κέγηζηνο ← ΞΥΙΖΠΔΗΠ[ζέζε_γξακκή, j] 
    ζηήιε_κεγ ← j  
  Ρέινο_αλ 
Ρέινο_επαλάιεςεο 
Δθηχπσζε "Ν πσιεηήο πνπ δεηήζαηε πξαγκαηνπνίεζε ηηο πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο ην κήλα ", 
ζηήιε_κεγ 

6.  Ξνηνο πσιεηήο έθαλε ηηο κεγαιχηεξεο πσιήζεηο ηνλ Κάην; Γηα ην εξψηεκα απηφ αξθεί λα 

εληνπίζνπκε ζε πνηα γξακκή ηνπ πίλαθα ΞΥΙΖΠΔΗΠ βξίζθεηαη ην κέγηζην ηεο 5εο ζηήιεο (πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ κήλα Κάην). 

κέγηζηνο ← ΞΥΙΖΠΔΗΠ[1, 5] 
γξακκή_κεγ ← 1 
Γηα i απφ 2 κέρξη 500 
  Αλ κέγηζηνο < ΞΥΙΖΠΔΗΠ[i, 5] ηφηε 
    κέγηζηνο ← ΞΥΙΖΠΔΗΠ[i, 5] 
    γξακκή_κεγ ← i  
  Ρέινο_αλ 
Ρέινο_επαλάιεςεο 
Δθηχπσζε "Ρηο πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο ην κήλα Κάην πξαγκαηνπνίεζε ν πσιεηήο ", 
ΝΛΝΚΑΡΑ[γξακκή_κεγ] 

7.  Ξνηνο ή πνηνη πσιεηέο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη κεδεληθέο πσιήζεηο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. 

Ρν πξφβιεκα απηφ πξέπεη λα δηαηξεζεί ζε δπν ππνπξνβιήκαηα 

Ξξψηα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ην πιήζνο ησλ κεδεληθψλ πσιήζεσλ γηα θάζε πσιεηή 

(πξνθαλψο 500 ηηκέο) ΣΚΖΚΑ Α θαη δεχηεξν βήκα είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο κεγαιχηεξεο 

ηηκήο απφ απηέο (ΣΚΖΚΑ Β) 

Γηα ην ΣΚΖΚΑ Α πξέπεη λα ηνληζζεί φηη νη 500 ηηκέο πνπ ζα ππνινγηζζνχλ ζα θαηαρσξεζνχλ 

ζε πίλαθα ψζηε λα αλαδεηήζνπκε ζην ηκήκα Β ηε κεγαιχηεξε ηηκή. Ρν φλνκα απηνχ ηνπ 

πίλαθα ζα είλαη ΚΖΓΔΛ_ΞΥΙΖΠΔΗΠ θαη ζε πξψηε θάζε αξρηθνπνηείηαη. Ρν  ΣΚΖΚΑ Α ηνπ 

θψδηθα είλαη: 

Γηα i απφ 1 κέρξη 500 
  ΚΖΓΔΛ_ΞΥΙΖΠΔΗΠ[i] ← 0 
Ρέινο_επαλάιεςεο 
Γηα i απφ 1 κέρξη 500 
  Γηα j απφ 1 κέρξη 12 
    Αλ (ΞΥΙΖΠΔΗΠ[i,j] = 0) ηφηε 
      ΚΖΓΔΛ_ΞΥΙΖΠΔΗΠ[i] ← ΚΖΓΔΛ_ΞΥΙΖΠΔΗΠ[i] + 1 
    Ρέινο_αλ 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
Ρέινο_επαλάιεςεο 

Πην ΡΚΖΚΑ Β πξέπεη λα βξεζεί ην κέγηζην ηνπ πίλαθα ΚΖΓΔΛ_ΞΥΙΖΠΔΗΠ έζησ κε ηελ ηηκή 

κέγηζηνο (π.ρ. 3 ζην πιήζνο κεδεληθέο κεληαίεο πσιήζεηο γηα ηνλ πξψην πσιεηή, 2 γηα ηνλ 
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δεχηεξν θνθ). Πηε ζπλέρεηα πξέπεη λα εθηππσζεί ην φλνκα ηνπ πσιεηή πνπ έρεη απηήλ ηελ 

επίδνζε ζηηο πσιήζεηο. Υζηφζν, κπνξεί ηελ αξλεηηθή απηή επίδνζε λα ηελ έρνπλ πεηχρεη 

πεξηζζφηεξε απφ έλαο πσιεηέο 

Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα πξνζπειάζνπκε εθ λένπ ηνλ πίλαθα ΚΖΓΔΛ_ΞΥΙΖΠΔΗΠ θαη λα 

εθηππσζνχλ φζνη πσιεηέο έρνπλ ηελ ηηκή κέγηζηνο. Ξην απιά ζα εθηππσζνχλ φιεο νη γξακκέο 

πνπ έρνπλ ηηκή κέγηζηνο. Έηζη, ην ΣΚΖΚΑ Β είλαη ην εμήο: 

κέγηζηνο ← ΚΖΓΔΛ_ΞΥΙΖΠΔΗΠ[1] 
Γηα i απφ 2 κέρξη 500 
  Αλ (κέγηζηνο < ΚΖΓΔΛ_ΞΥΙΖΠΔΗΠ[i]) ηφηε 
    κέγηζηνο ← ΚΖΓΔΛ_ΞΥΙΖΠΔΗΠ[i] 
  Ρέινο_αλ 
Ρέινο_επαλάιεςεο 
Δθηχπσζε "Ρν αξλεηηθφ ξεθφξ ζε πσιήζεηο είλαη:", κέγηζηνο, " θαη ην πξαγκαηνπνίεζαλ νη 
αθφινπζνη πσιεηέο" 
 
Γηα i απφ 1 κέρξη 500 
  Αλ (ΚΖΓΔΛ_ΞΥΙΖΠΔΗΠ[i] = κέγηζηνο) ηφηε 
    Δθηχπσζε "Ξσιεηήο: ", ΝΛΝΚΑΡΑ[i] 
  Ρέινο_αλ 
Ρέινο_επαλάιεςεο 

 8.  Πηε ζπλέρεηα πξέπεη λα αλαπηπρζεί θψδηθαο πνπ λα δηαβάδεη ην φλνκα ελφο πσιεηή θαη λα 

ππνινγίδεη ην κέζν φξν πσιήζεψλ ηνπ. Θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα δηαβαζηεί 

πξψηα ην φλνκα ελφο πσιεηή θαη λα βξεζεί ζε πνηα γξακκή ηνπ πίλαθα ΞΥΙΖΠΔΗΠ αληηζηνηρεί, 

φκνηα κε ην ΣΚΖΚΑ Α ηνπ επυηήμαηορ 5 

Ρν ΣΚΖΚΑ Β απηή ηε θνξά αιιάδεη θαη ζε απηφ πξέπεη λα ππνινγηζηεί ν κέζνο φξνο ηεο 

γξακκήο ζέζε_γξακκή (πνπ πήξε ηηκή ζην ΣΚΖΚΑ Α) ηνπ πίλαθα ΞΥΙΖΠΔΗΠ. Ρν ΣΚΖΚΑ Β, 

ινηπφλ ζα είλαη: 

άζξνηζκα ← 0 
Γηα j απφ 1 κέρξη 12 
  άζξνηζκα ← άζξνηζκα + ΞΥΙΖΠΔΗΠ[ζέζε_γξακκή, j] 
Ρέινο_επαλάιεςεο 
κέζνο ← άζξνηζκα / 12 
Δθηχπσζε "Ν κέζνο φξνο πσιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν πσιεηήο", 
ΝΛΝΚΑΡΑ[ζέζε_γξακκή], " είλαη", κέζνο 

9.  Δπηζπκνχκε ν ρξήζηεο λα δίδεη ην φλνκα ελφο πσιεηή θαη ν αιγφξηζκνο λα ππνινγίδεη ην 

κέζν φξν πσιήζεψλ ηνπ αγλνψληαο ηηο κεδεληθέο πσιήζεηο. Θα πξάμνπκε αληίζηνηρα κε ην 

πξνεγνχκελν εξψηεκα κε ηελ πξνζζήθε κηαο δνκήο επηινγήο Αν. Γελ ζα πξνζζέηνπκε δειαδή 

θάζε ζηνηρείν ηεο γξακκήο ζέζε_γξακκή ηνπ πίλαθα ΞΥΙΖΠΔΗΠ, αιιά κφλν φζα είλαη δηάθνξα 

ηνπ κεδελφο 

Απηνλφεην είλαη φηη πξνεγείηαη ην ΣΚΖΚΑ Α φπσο θαη πξνεγνπκέλσο απφ ην επώηημα 5. Ζ 

κεηαβιεηή κεηξ_φρη_κεδέλ πεξηέρεη ην πιήζνο ησλ κε κεδεληθψλ ζηνηρείσλ ηεο γξακκήο 

(δειαδή πσιεηή) πνπ κειεηάηαη. Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην  ΣΚΖΚΑΒ: 
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άζξνηζκα ← 0 
κεηξ_φρη_κεδέλ ← 0 
Γηα j απφ 1 κέρξη 12 
  Αλ (ΞΥΙΖΠΔΗΠ[ζέζε_γξακκή, j] <> 0) ηφηε 
    άζξνηζκα ← άζξνηζκα + ΞΥΙΖΠΔΗΠ[ζέζε_γξακκή, j] 
    κεηξ_φρη_κεδέλ ← κεηξ_φρη_κεδέλ + 1 
  Ρέινο_αλ 
Ρέινο_επαλάιεςεο 
Αλ (κεηξ_φρη_κεδέλ <> 0) ηφηε 
  κέζνο ← άζξνηζκα/κεηξ_φρη_κεδέλ 
  Δθηχπσζε "Ν κέζνο φξνο πσιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν πσιεηήο ", 
ΝΛΝΚΑΡΑ[ζέζε_γξακκή], " είλαη", κέζνο 
Αιιηψο 
  Δθηχπσζε "Όινπο ηνπο κήλεο κεδεληθέο πσιήζεηο!" 
Ρέινο_αλ 

 10.  Ρν επφκελν εξψηεκα δεκηνπξγεί δπν πίλαθεο κε ηα νλφκαηα ησλ πσιεηψλ ηεο εηαηξείαο. 

Ν πξψηνο ζα πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ πσιεηψλ κε πσιήζεηο κηθξφηεξεο ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ 

φξνπ θαη ν δεχηεξνο ηνπο ππφινηπνπο. Ρν πξψην βήκα γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ φξνπ πσιήζεσλ. Απηφ  έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην εξψηεκα 3 ηεο άζθεζήο καο, ην νπνίν ζεσξείηαη ΣΚΖΚΑ Α. Ρν ΣΚΖΚΑ 

Β ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ κεηαβιεηή ζπλ_κέζνο_φξνο σο θξηηήξην γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ δπν 

πηλάθσλ, κε νλφκαηα έζησ ΝΛΝΚΑΡΑ1 (ζα πεξηέρεη ηα νλφκαηα φζσλ έρνπλ κέζν φξν 

πσιήζεσλ κηθξφηεξν ηνπ ζπλνιηθφ κέζνπ φξνπ) θαη ΝΛΝΚΑΡΑ2 (ηα ππφινηπα) νη νπνίνη 

απαηηνχλ ηελ χπαξμε δπν δεηθηψλ: κέγεζνο1 θαη κέγεζνο2 ψζηε λα γλσξίδνπκε πφζα ζηνηρεία 

πεξηέρεη ν θάζε έλαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη κέγεζνο1 + κέγεζνο2 = 500. Ρν  ΣΚΖΚΑ 

Β παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

κέγεζνο1 ← 0 
κέγεζνο2 ← 0 
Γηα i απφ 1 κέρξη 500 
  άζξνηζκα ← 0 
  Γηα j απφ 1 κέρξη 12 
    άζξνηζκα ← άζξνηζκα + ΞΥΙΖΠΔΗΠ[i, j] 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
  κέζνο ← άζξνηζκα / 12 
  Αλ (κέζνο < ζπλ_κέζνο_φξνο) ηφηε 
    κέγεζνο1 ← κέγεζνο1 + 1 
    ΝΛΝΚΑΡΑ1[κέγεζνο1] ← ΝΛΝΚΑΡΑ[i] 
  Αιιηψο 
    κέγεζνο2 ← κέγεζνο2 + 1 
    ΝΛΝΚΑΡΑ2[κέγεζνο2] ← ΝΛΝΚΑΡΑ[i] 
  Ρέινο_αλ 
Ρέινο_επαλάιεςεο 

11.  Πην εξψηεκα απηφ πξέπεη λα εληνπηζηνχλ νη 5 πσιεηέο κε ηηο ιηγφηεξεο θαηά κέζν φξν 

πσιήζεηο; Γηα λα απαληήζνπκε ζε απηφ ην εξψηεκα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ην κέζν φξν 

πσιήζεσλ γηα φινπο ηνπο πσιεηέο ηεο εηαηξείαο ΣΚΖΚΑ Α 
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Ρα απνηειέζκαηα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε πίλαθα (κε φλνκα ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ), ψζηε λα 

ππνζηνχλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Πηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ηαμηλνκήζνπκε ηνλ πίλαθα 

ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ (αχμνπζα δηάηαμε) θαη λα εθηππψζνπκε ηηο 5 ηειεπηαίεο ζέζεηο ηνπ πίλαθα, ζην 

κπινθ θψδηθα ΣΚΖΚΑ Β 

Ρν ΣΚΖΚΑ Α είλαη: 

Γηα i απφ 1 κέρξη 500 
  άζξνηζκα ← 0 
  Γηα j απφ 1 κέρξη 12 
    άζξνηζκα ← άζξνηζκα + ΞΥΙΖΠΔΗΠ[i,j] 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
  ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ[i] ← άζξνηζκα / 12 
Ρέινο_επαλάιεςεο 

Ξξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη θαηά ηελ αληηκεηάζεζε ζηελ ηαμηλφκεζε, πξέπεη λα αληηκεηαηεζνχλ 

εθηφο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πξνο ηαμηλφκεζε πίλαθα (ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ) θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

ΝΛΝΚΑΡΑ, ψζηε λα έρνπλ ηελ ίδηα δηάηαμε ηα ζηνηρεία ησλ δπν πηλάθσλ: ν πσιεηήο κε ην 

φλνκα ΝΛΝΚΑΡΑ[i] έρεη κέζν φξν πσιήζεσλ ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ[i] (δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ άρξεζηα) 

Κεηά ηηο αιιαγέο απηέο θαη κε δεδνκέλν φηη ν αξρηθφο πίλαθαο ΞΥΙΖΠΔΗΠ δελ ηξνπνπνηείηαη, 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα δεδνκέλα ηνπ ηειεπηαίνπ θαζίζηαληαη άρξεζηα γηα πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία κεηά ην εξψηεκα 11 θαζφηη νη πίλαθεο ΝΛΝΚΑΡΑ θαη ΞΥΙΖΠΔΗΠ δελ ζα έρνπλ ηελ 

ινγηθή ζπζρέηηζε πνπ είραλ αξρηθά (εξψηεκα 1) 

Ρν ΣΚΖΚΑ Β είλαη: 

Γηα i απφ 2 κέρξη 500 
  Γηα j απφ 500 κέρξη i κε_βήκα –1 
    Αλ ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ[j-1] < ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ[j] ηφηε  ! θζίλνπζα ηαμηλφκεζε 
      βνεζεηηθή1 ← ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ[j-1] 
      ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ[j-1] ← ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ[j] 
      ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ[j] ← βνεζεηηθή1 
      βνεζεηηθή2 ← ΝΛΝΚΑΡΑ[j-1] 
      ΝΛΝΚΑΡΑ [j-1] ← ΝΛΝΚΑΡΑ [j] 
      ΝΛΝΚΑΡΑ [j] ← βνεζεηηθή2 
    Ρέινο_αλ 
  Ρέινο_επαλάιεςεο 
Ρέινο_επαλάιεςεο 
Γηα i απφ 1 κέρξη 5 
  Δθηχπσζε "Ν ", i, " πσιεηήο είλαη ν ", ΝΛΝΚΑΡΑ[i], " κε κ.ν. πσιήζεσλ ", ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ[i] 
Ρέινο_επαλάιεςεο 

Αο ππνζέζνπκε φηη απφ ηνπο αξρηθνχο πίλαθεο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηελ αξρή ηεο άζθεζεο 

πξνθχπηεη ν πίλαθαο ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ, φπσο απηφο απεηθνλίδεηαη ζην επφκελν ζρήκα. Ν πσιεηήο 

Αλδξένπ (γξακκή 2) έρεη κέζν φξν πσιήζεσλ 350 
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Κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ ηνπ εξσηήκαηνο 11 νη 3 πίλαθεο ζα έρνπλ ηε εηθφλα ηνπ 

παξαθάησ ζρήκαηνο: 

 

 

Ξαξαηεξνχκε φηη έρεη αιιάμεη ε δηάηαμε ησλ πηλάθσλ ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ θαη ΝΛΝΚΑΡΑ, έηζη, ν 

πσιεηήο Γεκεηξίνπ (γξακκή 1 πιένλ) έρεη πσιήζεηο 130. Υζηφζν, ε γξακκή 1 πνπ 

αληηζηνηρνχζε ζηνλ πσιεηή Γεσξγίνπ, ηψξα δείρλεη λα αληηζηνηρεί ζηνλ πσιεηή Γεκεηξίνπ, 

θάηη ην νπνίν ζαθψο είλαη ιάζνο. Αλ ζέιακε λα δηαηεξεζεί ε ζπζρέηηζε ησλ πηλάθσλ ζα 

έπξεπε λα αληηκεηαζέηνπκε θαη φια ηα θειηά ηεο θάζε γξακκήο ηνπ πίλαθα πσιήζεηο θαηά ηελ 

ηαμηλφκεζε ηνπ πίλαθα ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ 
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Δομέσ Δεδομένων και Αλγόριθμοι – Τποπρογράμματα 

Πχκθσλα κε ηελ ηερληθή ζρεδίαζεο ηνπ ηκεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε αλάιπζή ηνπ ζε ππνπξνβιήκαηα πνπ απνηεινχλ 

αλεμάξηεηεο ελφηεηεο - modules 

Αληηκεησπίδνληαο θαη επηιχνληαο ηελ θάζε ελφηεηα μερσξηζηά επηιχεηαη ην αξρηθφ πξφβιεκα 

Σκεκαηηθόο πξνγξακκαηηζκόο νλνκάδεηαη ε ηερληθή ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο 

πξνγξακκάησλ σο έλα ζύλνιν από απινύζηεξα ηκήκαηα πξνγξακκάησλ 

Ζ ζσζηή δηαίξεζε είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία αιιά έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα 

Ρα ηξία βαζηθά ηκήκαηα πνπ ζπλαληψληαη ζε θάζε ζρεδφλ πξφβιεκα είλαη (δείηε θαη ην 

παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί): 

- Δηζαγσγή δεδνκέλσλ (θαηαρψξεζε, έιεγρνο) 

- Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ (πξάμεηο - ππνινγηζκνί) 

- Έμνδνο δεδνκέλσλ (εθηχπσζε ή εκθάληζε) 

Ρα παξαπάλσ ηκήκαηα κπνξνχλ λα απνηεινχλ ηκήκαηα πξνγξακκάησλ σο αιιά μερσξηζηέο 

νληφηεηεο, ηα ππνπξνγξάκκαηα. Ρα ππνπξνγξάκκαηα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ 3 βαζηθέο 

αξρέο : 

- Θάζε ππνπξφγξακκα έρεη κία είζνδν θαη κία έμνδν. Ρν ππνπξφγξακκα δέρεηαη θάπνηεο ηηκέο - 

παξακέηξνπο, πξαγκαηνπνηεί θάπνηεο ελέξγεηεο - ππνινγηζκνχο θαη επηζηξέθεη κία ή 

πεξηζζφηεξεο ηηκέο θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ 

- Θάζε ππνπξφγξακκα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ αλεμάξηεην απφ ηα άιια. Λα είλαη 

δηαθαλήο ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί. Πε ηδεαηφ επίπεδν δέρεηαη θάπνηεο ηηκέο - παξακέηξνπο θαη 

επηζηξέθεη απνηέιεζκα - ελέξγεηεο 

- Θάζε ππνπξφγξακκα πξέπεη λα κελ είλαη πνιχ κεγάιν. Απηφ είλαη ππνθεηκεληθφ αιιά γεληθά 

κπνξνχκε λα πνχκε πσο θάζε πξφγξακκα πξέπεη λα επηηειεί ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα - 

ππνινγηζκφ θαη λα ηεξκαηίδεηαη (λα επηζηξέθεη ηνλ έιεγρν ζην πξφγξακκα ή ππνπξφγξακκα 

πνπ ην θάιεζε) 

 

 Πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ηκεκαηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ 

- Γηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηνπ αληηζηνίρνπ πξνγξάκκαηνο. Δπηηξέπεη ηελ 

εμέηαζε θαη ηελ επίιπζε απιψλ πξνβιεκάησλ θαη φρη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλνιηθνχ 
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πξνβιήκαηνο. Κε ηε ζηαδηαθή επίιπζε ησλ ππνπξνβιεκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ 

αληηζηνίρσλ ππνπξνγξακκάησλ ηειηθά επηιχεηαη ην ζπλνιηθφ πξφβιεκα 

- Γηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε θαη δηφξζσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ν ρσξηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζε κηθξφηεξα απηνηειή ηκήκαηα επηηξέπεη ηε γξήγνξε δηφξζσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο 

ηνπ ρσξίο νη αιιαγέο απηέο λα επεξεάζνπλ φιν ην ππφινηπν πξφγξακκα. Δπίζεο δηεπθνιχλεη 

νπνηνλδήπνηε ρξεηαζηεί λα δηαβάζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην 

πξφγξακκα 

- Απαηηεί ιηγφηεξν ρξφλν θαη πξνζπάζεηα ζηε ζπγγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ξνιχ ζπρλά 

ρξεηάδεηαη ε ίδηα ιεηηνπξγία ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ελφο πξνγξάκκαηνο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα 

ππνπξφγξακκα έρεη γξαθεί, κπνξεί ην ίδην λα θαιείηαη απφ πνιιά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Έηζη κεηψλνληαη ην κέγεζνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ 

θαη νη πηζαλφηεηεο ιάζνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ην πξφγξακκα γίλεηαη πην εχιεπην θαη θαηαλνεηφ  

- Δπεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. Έλα ππνπξφγξακκα πνπ έρεη 

γξαθεί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πνιχ εχθνια θαη ζε άιια πξνγξάκκαηα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

έρεη δεκηνπξγεζεί, ε ρξήζε ηνπ δελ δηαθέξεη απφ ηε ρξήζε ησλ ελζσκαησκέλσλ 

ζπλαξηήζεσλ πνπ παξέρεη ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

εκίηνλνπ ή ηνπ ζπλεκίηνλνπ ή ηελ εληνιή κε ηελ νπνία εθηειεί κία ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, 

γηα παξάδεηγκα γξάθεη ζηελ νζφλε (εληνιή ΓΟΑΤΔ). Αλ ινηπφλ ρξεηάδεηαη ζπρλά θάπνηα 

ιεηηνπξγία πνπ δελ ππνζηεξίδεηαη απεπζείαο απφ ηε γιψζζα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εχξεζε 

ηνπ κηθξφηεξνπ δχν αξηζκψλ, ηφηε κπνξεί λα γξαθεί ην αληίζηνηρν ππνπξφγξακκα. Ζ 

ζπγγξαθή πνιιψλ ππνπξνγξακκάησλ θαη ε δεκηνπξγία βηβιηνζεθψλ κε απηά, νπζηαζηηθά 

επεθηείλνπλ ηελ ίδηα ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

  

 Παξάκεηξνη 

Πχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ ηκεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ επλνείηαη ε 

αλάπηπμε ππνπξνγξακκάησλ (αλεμαξηήησλ θαη απηφλνκσλ ηκεκάησλ πξνγξακκάησλ) ηα 

νπνία ελεξγνπνηνχληαη απφ ην θχξην πξφγξακκα ή απφ άιια ππνπξνγξάκκαηα. Ζ 

ελεξγνπνίεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θιήζε ηνπο. Γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ 

ππνπξνγξακκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξάκεηξνη, δειαδή κηα ή πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο 

πνπ επηηξέπνπλ ην πέξαζκα ηηκψλ απφ έλα ηκήκα πξνγξάκκαην ζε άιιν. Νη κεηαβιεηέο πνπ 

είλαη νξηζκέλεο ζην θχξην πξφγξακκα θαινχληαη θαη πξαγκαηηθέο παξάκεηξνη ελψ νη 

κεηαβιεηέο ελφο ππνπξνγξάκκαηνο ηππηθέο 
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 Δίδε ππνπξνγξακκάησλ 

πάξρνπλ δπν είδε ππνπξνγξακκάησλ, νη δηαδηθαζίεο θαη νη ζπλαξηήζεηο. 

- Γηαδηθαζία: ηχπνο ππνπξνγξάκκαηνο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο δειαδή λα δηαβάδεη δεδνκέλα, λα πξαγκαηνπνηεί ππνινγηζκνχο, λα ηππψλεη 

κεηαβιεηέο θαη κελχκαηα θ.ι.π. 

- Ππλάξηεζε: ηχπνο ππνπξνγξάκκαηνο δέρεηαη κηα νκάδα ηηκψλ, ηηο επεμεξγάδεηαη, ππνινγίδεη 

θαη επηζηξέθεη κηα κφλν ηηκή 

 Γεληθνί θαλόλεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνπξνγξακκάησλ 

1.  Γηαζπάκε ην πξφβιεκα ζε ππνπξνβιήκαηα θαη αλαπηχζζνπκε ην πξφγξακκα γηα θάζε έλα 

απφ απηά. Ρέινο, αλαπηχζζνπκε ην πξφγξακκα – ζπλδεηηθφ θξίθν. Πηελ παξνπζίαζε ηεο 

ηειηθήο ιχζεο, πξψηα παξαηίζεηαη ην θπξίσο πξφγξακκα θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ππνπξνγξάκκαηα 

2.  Κειεηάκε ηα ππνπξνβιήκαηα ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζηελ επηινγή δηαδηθαζίαο ή 

ζπλάξηεζεο γηα ηελ επίιπζή ηνπο 

3.  Θάζε ππνπξφγξακκα έρεη κία είζνδν θαη κία έμνδν 

4.  Θάζε ππνπξφγξακκα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ αλεμάξηεην απφ ηα άιια 

5.  Θάζε ππνπξφγξακκα πξέπεη λα κελ είλαη πνιχ κεγάιν  

6.  Ξξέπεη λα είλαη ζσζηή ε αληηζηνίρηζε ησλ παξακέηξσλ ζε κηα δηαδηθαζία, σο πξνο ην 

πιήζνο θαη ηνλ ηχπν 

7.  Θαηά ηελ επηινγή ζπλάξηεζεο πξέπεη λα νξίδεηαη ν ηχπνο ηεο, ν ηχπνο δειαδή ηεο ηηκήο 

πνπ επηζηξέθεη ε ζπλάξηεζε 

Παξάδεηγκα 1 (ζειίδα 211 ζρνιηθνχ βηβιίνπ) 

Αο ππνζέζνπκε φηη πξέπεη λα γξάςνπκε πξφγξακκα πνπ λα δηαβάδεη ηελ αθηίλα ελφο θχθινπ, 

λα ππνινγίδεη θαη λα εθηππψλεη ην εκβαδφλ ηνπ. Ρν πξφγξακκα παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα 

θαη ιφγσ ηεο απιφηεηάο ηνπ δε ρξήδεη ζρνιηαζκνχ. Νη εληνιέο ηνπ βαζηθνχ ηκήκαηνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε πιαίζηα ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε κεηαηξνπή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε ππνπξνγξάκκαηα 

Πε φια ζρεδφλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ κέρξη ηψξα παξνπζηαζηεί ε δνκή ηνπο είλαη ίδηα κε 

απηή ηνπ παξαδείγκαηνο απηνχ. Νη πξψηεο εληνιέο δεηνχλ απφ ην ρξήζηε ηα δεδνκέλα εηζφδνπ 

ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνπο ππνινγηζκνχο (ηκήκα Α). Πηε ζπλέρεηα εθηεινχληαη νη 

ππνινγηζκνί πνπ ε εθθψλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηεί (ηκήκα Β). Ρέινο, πξαγκαηνπνηνχληαη 
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νη εθηππψζεηο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε δηάηαμε πνπ ε εθθψλεζε ηεο άζθεζεο δεηά (ηκήκα 

Γ). Θάζε έλα απφ απηά ηα ηκήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηα ζηελ νπζία απνηειεί έλα ππνπξφβιεκα 

Πχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ηκεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ε δηάζπαζε ελφο πξνβιήκαηνο ζε 

ππνπξνβιήκαηα θαη ε κεξηθή επίιπζε ησλ ηειεπηαίσλ επηιχεη ην αξρηθφ πξφβιεκα θαη 

εκπεξηέρεη θαη πνιιά πιενλεθηήκαηα. Θάζε ππνπξφβιεκα ζηε ΓΙΥΠΠΑ κπνξεί λα επηιπζεί κε 

έλα ππνπξφγξακκα. πνπξνγξάκκαηα απνηεινχλ νη δηαδηθαζίεο θαη νη ζπλαξηήζεηο. Ρν 

πξφγξακκα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εκβαδνχ ηνπ θχθινπ είλαη ην εμήο:  

 
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ πνινγηζκφο_Δκβαδνχ1 
ΠΡΑΘΔΟΔΠ 
  Ξ=3.14 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΔΠ: R, E 
  ΑΟΣΖ 

  

 
  ΑΟΣΖ_ΔΞΑΛΑΙΖΤΖΠ 
    ΓΟΑΤΔ Γψζε ηελ αθηίλα 
    ΓΗΑΒΑΠΔ R 
  ΚΔΣΟΗΠ_ΝΡΝ R > 0 

      Σκήκα Α      

 
  E <- Ξ * R ^ 2        Σκήκα Β      

 
  ΓΟΑΤΔ 'Ρν εκβαδφλ ηνπ θχθινπ είλαη :', E         Σκήκα Γ      

 
ΡΔΙΝΠ_ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

  

 Ρν ηκήκα Α ινηπφλ, ηνπ αξρηθνχ πξνγξάκκαηνο Υπολογιζμόρ_Εμβαδού1 ζα πξέπεη λα 

πινπνηεζεί ζε έλα ππνπξφγξακκα ην νπνίν ζα νλνκάδεηαη Είζοδορ_Δεδομένυν. Ρν 

ππνπξφγξακκα απηφ απνηειεί κηα δηαδηθαζία θαη παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Ζ 

κεηαβιεηή Απιθμόρ απνηειεί παξάκεηξν. Ξαξάκεηξνο νλνκάδεηαη κηα κεηαβιεηή πνπ επηηξέπεη 

ην πέξαζκα κηαο ηηκήο απφ έλα ππνπξφγξακκα ζε έλα άιιν ή θαη ζην θπξίσο πξφγξακκα. Κηα 

παξάκεηξνο πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζην ηκήκα δειψζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο 

Δπηζεκαίλεηαη αθφκε, φηη ε κεηαβιεηή Απιθμόρ εθθξάδεη νπζηαζηηθά ηελ αθηίλα ηνπ θχθινπ 

(απηή θαιείηαη ν ρξήζηεο λα εηζάγεη) αιιά ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη άιιν 

φλνκα. 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ Δίζνδνο_δεδνκέλσλ (Αξηζκφο) 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΔΠ : Αξηζκφο 
ΑΟΣΖ 
  ΑΟΣΖ_ΔΞΑΛΑΙΖΤΖΠ 
    ΓΟΑΤΔ ‘Γψζε ηελ αθηίλα’ 
    ΓΗΑΒΑΠΔ Αξηζκφο 
  ΚΔΣΟΗΠ_ΝΡΝ Αξηζκφο > 0 
ΡΔΙΝΠ_ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 
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Ρν ηκήκα Β ηνπ αξρηθνχ πξνγξάκκαηνο εθηειεί ηνπο ππνινγηζκνχο. Πην ζπγθεθξηκέλν 

παξάδεηγκα νη ππνινγηζκνί απνηεινχληαη απφ κηα θαη κφλν έθθξαζε αιιά γεληθά κπνξεί λα 

απνηεινχληαη απφ δεθάδεο γξακκέο θψδηθα. Γεδνκέλνπ φηη ην ππνπξφγξακκα απηφ πξέπεη λα 

επηζηξέςεη κία θαη κφλν ηηκή (ην εκβαδφλ ηνπ θχθινπ) ζα επηιέμνπκε ηελ πινπνίεζε κε κηα 

ζπλάξηεζε, ην φλνκα ηεο νπνίαο ζα είλαη Εμβαδό_Κύκλος 

Ρν φξηζκα εηζφδνπ ηεο ζπλάξηεζεο είλαη ε αθηίλα ηνπ θχθινπ, κηα παξάκεηξνο κε ην 

φλνκα ακηίνα. Ξξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ηηκή πνπ επηζπκνχκε λα επηζηξαθεί πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα εθρσξείηαη ζην φλνκα ηεο ζπλάξηεζεο θαη απηή ε εληνιή εθρψξεζεο είλαη ε 

ηειεπηαία ηνπ ηκήκαηνο εληνιψλ ηεο ζπλάξηεζεο 

ΠΛΑΟΡΖΠΖ Δκβαδφ_θχθινπ (αθηίλα) : ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΖ 
ΠΡΑΘΔΟΔΠ 
  Ξ=3.14 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΔΠ: αθηίλα 
ΑΟΣΖ 
  Δκβαδφ_θχθινπ <- Ξ * αθηίλα^2 
ΡΔΙΝΠ_ΠΛΑΟΡΖΠΖΠ 

Ρν ηκήκα Γ ηνπ αξρηθνχ ππνπξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηεί ηηο εθηππψζεηο ησλ απνηειεζκάησλ. 

Ρν ππνπξφγξακκα ζα πινπνηεζεί κε κηα δηαδηθαζία. Ζ παξάκεηξνο είλαη έλαο αξηζκφο ν νπνίνο 

εθηππψλεηαη κε ην θαηάιιειν κήλπκα ζην βαζηθφ ηκήκα εληνιψλ ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ Δθηχπσζε (Απνηέιεζκα) 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΔΠ : Απνηέιεζκα 
ΑΟΣΖ 
  ΓΟΑΤΔ ‘Ρν εκβαδφ ηνπ θχθινπ είλαη :’, Απνηέιεζκα 
ΡΔΙΝΠ_ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 

Ρν θπξίσο πξφγξακκα πιένλ έρεη ζθνπφ ηελ θιήζε ησλ ππνπξνγξακκάησλ ψζηε λα εθηειεζηεί 

ν θψδηθαο πνπ απηά πεξηέρνπλ. Νη δηαδηθαζίεο θαινχληαη κε ηελ εληνιή ΘΑΙΔΠΔ ηεο ΓΙΥΠΠΑΠ 

ελψ νη ζπλαξηήζεηο ζπκκεηέρνπλ ζε εθθξάζεηο εληνιψλ εθρψξεζεο. Νη παξάκεηξνη ζε 

ζπλαξηήζεηο θαη δηαδηθαζίεο είλαη κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ δεισζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

θπξίσο πξφγξακκα 

Έηζη, θαηά ηελ θιήζε ηεο δηαδηθαζίαο Είζοδορ_Δεδομένυν ε κεηαβιεηή R πνπ έρεη δεισζεί 

ζην θπξίσο πξφγξακκα αληηζηνηρίδεηαη κε ηελ κεηαβιεηή Απιθμόρ πνπ έρεη δεισζεί ζηα πιαίζηα 

ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξναλαθέξζεθε 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ πνινγηζκφο_Δκβαδνχ2 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΔΠ : R, E 
ΑΟΣΖ 
  ΘΑΙΔΠΔ Δίζνδνο_δεδνκέλσλ(R) 
  Δ <- Δκβαδφ_θχθινπ(R) 
  ΘΑΙΔΠΔ Δθηχπσζε(Δ) 
ΡΔΙΝΠ_ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 
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Παξαηεξήζεηο 

1.   Ρν φλνκα θάζε ππνπξνγξάκκαηνο αθινπζεί ηνπο θαλφλεο νλνκαηνινγίαο ησλ κεηαβιεηψλ 

(ζειίδα 150 ζρνιηθνχ βηβιίνπ) 

2.   Ν ηχπνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηζηξέθεη κηα ζπλάξηεζε πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ ηε 

ΓΙΥΠΠΑ 

3.   Ζ ηειεπηαία εληνιή ζε κηα ζπλάξηεζε πξέπεη λα είλαη εληνιή εθρψξεζεο ηεο ηηκήο πνπ ζα 

επηζηξαθεί ζην φλνκα ηεο ζπλάξηεζεο 

4.   Ζ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ην φλνκά ηεο κε ηε ρξήζε παξακέηξσλ 

εηζφδνπ θαη εληνιή εθρψξεζεο ζε κεηαβιεηή ηνπ θπξίσο πξνγξάκκαηνο ηδίνπ ηχπνπ κε ηελ 

ζπλάξηεζε 

5.   Ζ θιήζε κηαο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εληνιή ΘΑΙΔΠΔ αθνινπζνχκελε απφ ην 

φλνκα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηηο παξακέηξνπο εηζφδνπ - εμφδνπ, Κηα παξάκεηξνο κπνξεί λα είλαη 

εηζφδνπ θαη εμφδνπ 

6.   Ζ ρξήζε παξακέηξσλ δελ είλαη απαξαίηεηε ζε κηα δηαδηθαζία 

7.   Ν κεραληζκφο έρεη σο εμήο: Δθηεινχληαη νη εληνιέο ηνπ θπξίσο πξνγξάκκαηνο κέρξη ην 

ζεκείν θιήζεο ηεο ζπλάξηεζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο. Ρφηε παίξλνπλ νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ απφ 

ην θπξίσο πξφγξακκα ζην ππνπξφγξακκα θαη εθηεινχληαη φιεο νη εληνιέο ηνπ δεπηέξνπ. Πηε 

ζπλέρεηα παίξλνπλ νη ηηκέο απφ ην ππνπξφγξακκα ζην θπξίσο πξφγξακκα θαη ζπλερίδεηαη ε 

ξνή ησλ εληνιψλ ηνπ ηειεπηαίνπ 

8.   Θάζε κεηαβιεηή έρεη λφεκα θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν εληφο ηνπ ηκήκαηνο 

πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη δεισκέλεο. Θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη ε πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη 

κεηαβιεηέο κε ην ίδην φλνκα ζε δηαθνξεηηθά ππνπξνγξάκκαηα (πνπ θπζηθά είλαη έγθπξν). 

Απηέο νη κεηαβιεηέο δε, δελ έρνπλ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο 

9.   Νη παξάκεηξνη είλαη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην πέξαζκα απφ ην έλα ηκήκα 

πξνγξάκκαηνο ζην άιιν 

10.  Θάζε παξάκεηξνο θαηαγξάθεηαη εληφο ησλ παξελζέζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ην φλνκα ηεο 

δηαδηθαζίαο ή ηεο ζπλάξηεζεο 

       π.ρ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ Δίζνδνο_Γεδνκέλσλ (R) ή ΠΛΑΟΡΖΠΖ Έιεγρνο_Γεδνκέλσλ (Α, R, X) : 

ΙΝΓΗΘΖ 

ηα Α, R, X είλαη παξάκεηξνη 



 69 

11.  Ξξέπεη λα δειψλνπκε ηηο παξακέηξνπο απηέο, νη νπνίεο δελ πξέπεη λα μερλάκε νηη είλαη 

κεηαβιεηέο, εληφο ηνπ ζψκαηνο ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ δειψλνληαη νη 

κεηαβιεηέο ζε έλα πξφγξακκα γξακκέλν ΓΙΥΠΠΑ 

12.  Νη πίλαθεο δειψλνληαη κφλν κε ην φλνκά ηνπο πιεζίνλ ηνπ νλφκαηνο ηνπ 

ππνπξνγξάκκαηνο θαη ν ηχπνο αιιά θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο δειψλνληαη ζηε ζπλέρεηα ζην 

ηκεκά δειψζεσλ ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο 

13.  Πε έλα πξφγξακκα κπνξνχκε λα νξίζνπκε θαη ζηαζεξέο, νη νπνίεο φκσο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ (εκβέιεηα) κφλν ζην ππνπξφγξακκα πνπ έρνπλ δεισζεί 

14.  Θαηά ηελ επηινγή ππνπξνγξάκκαηνο πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη κηα ζπλάξηεζε 

δέρεηαη κηα ζεηξά απφ ηηκέο (κε αληίζηνηρεο παξακέηξνπο) ηηο επεμεξγάδεηαη θαη επηζηξέθεη ΚΗΑ 

ηηκή. Πε νπνηαδήπνηε άιιε άζθεζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί δηαδηθαζία. Γελ ππάξρεη 

πεξίπησζε λα δνχκε εληνιέο ηηο εληνιέο ΓΟΑΤΔ θαη ΓΗΑΒΑΠΔ εληφο κηαο ζπλάξηεζεο  

  

πκβνπιέο - Τπνδείμεηο (από ηεηξάδην καζεηή): 

Ξξέπεη λα κειεηάκε ηνπο θαλφλεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ππνπξνγξάκκάησλ ζην 

πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 

1.   Ξξέπεη λα δεκηνπξγνχκε δηάγξακκα ηεξαξρίαο γηα ην θάζε ππνπξφγξακκα, λα 

αλαπηχζζνπκε ηνλ αιγφξηζκν επίιπζεο θάζε ππνπξνβιήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

αλαπηχζζνπκε ην ππνπξφγξακκα 

2.  Κειέηε ππνπξνγξάκκαηνο θαη επηινγή ηχπνπ ππνπξνγξάκκαηνο πνπ απαηηείηαη 

3.  Θάπνηα ππνπξνγξάκκαηα ίζσο λα έρνπλ αληηκεησπηζηεί ζε άιιε άζθεζε, νπφηε θαη είλαη 

έηνηκα 

4.  Αλεμαξηεζία ππνπξνγξακκάησλ 

5.  Αλ πξφθεηηαη γηα ζπλάξηεζε ζσζηφο νξηζκφο ηνπ ηχπνπ ηεο θαη εθρψξεζεο ηηκήο ζε απηήλ 

ζην ηέινο 

6.  Ξξνζνρή ζην πιήζνο θαη ζηνλ ηχπν ησλ 

παξακέηξσλ: Γήισζε θαη θιήζε ππνπξνγξακκάησλ 
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Θιήζεηο Τπνπξνγξακκάησλ 

Θαηά ηελ θιήζε ελφο ππνπξνγξάκκαηνο, δηαθφπηεηαη ε εθηέιεζε ηνπ θπξίσο πξνγξάκκαηνο θαη 

πεξλάεη ν έιεγρνο ζην ππνπξφγξακκα. Ρφηε, απφ ην θπξίσο πξφγξακκα "πεξλνχλ" κέζσ ηεο 

ιίζηαο παξακέηξσλ ηηκέο. Πε κηα δηαδηθαζία νη παξάκεηξνη παίδνπλ επηπιένλ ην ξφιν 

επηζηξνθήο ηηκψλ ζην θπξίσο πξφγξακκα, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζε κηα ζπλάξηεζε. Βέβαηα, 

θάζε ππνπξφγξακκα κπνξεί λα θαιείηαη απφ ην θχξην πξφγξακκα αιιά θαη απφ άιιν 

ππνπξφγξακκα. Πην επφκελν παξάδεηγκα αλαιχνληαη νη ιεπηνκέξεηεο θιήζεο 

ππνπξνγξακκάησλ θαη ην πέξαζκα ηηκψλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ πξνγξακκάησλ 

Λα ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκψλ ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ. Ρί ζα εθηππσζεί; 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ Θιήζεηο_πνπξνγξακκάησλ 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΑΘΔΟΑΗΔΠ: Α, Β, Γ 
  ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΔΠ : ΚΝ 
ΑΟΣΖ 
  Α <– 1 
  Β <– 10 
  Γ <– 31.6 
  ΘΑΙΔΠΔ Ξξάμεηο (Α, Γ) 
  ΘΑΙΔΠΔ Ξξάμεηο (Β, Γ) 
  ΓΟΑΤΔ Α, Β, Γ 
  Γ <– Γ ^ 2 + Α * Β 
  Α <– Α + Ρηκή (Γ) 
  ΓΟΑΤΔ Α, Β, Γ 
ΡΔΙΝΠ_ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 
! ========================================= 
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ Ξξάμεηο (αξηζκφο1, αξηζκφο2) 
ΠΡΑΘΔΟΔΠ 
  Σ = 13.2 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΑΘΔΟΑΗΔΠ: αξηζκφο1 
  ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΔΠ : αξηζκφο2 
ΑΟΣΖ 
  αξηζκφο1 <– Ρηκή (αξηζκφο2) 
  αξηζκφο2 <– αξηζκφο2 - Σ 
ΡΔΙΝΠ_ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 
! ========================================= 
ΠΛΑΟΡΖΠΖ Ρηκή (Σ): ΑΘΔΟΑΗΖ 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΔΠ : Σ 
  ΑΘΔΟΑΗΔΠ: εθηίκεζε 
ΑΟΣΖ 
  εθηίκεζε <- Α_Κ (Ρ_Ο (Σ)) + 1 
  Ρηκή <- εθηίκεζε 
ΡΔΙΝΠ_ΠΛΑΟΡΖΠΖΠ 
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  Θπξίσο 

Πξόγξακκα   
Γηαδηθαζία   πλάξηεζε  

    Α    Β    Γ    αξηζκόο1     αξηζκόο2     εθηίκεζε  Υ 

 Θπξίσο πξόγξακκα : 1 10 31.6         

 1ε θιήζε δηαδηθαζίαο :       1 31.6     

 Θιήζε ζπλάξηεζεο :               31.6  

 Δθηέιεζε ζπλάξηεζεο :           6    

 Δπηζηξνθή ζηε 

δηαδηθαζία : 
      6       

 Δθηέιεζε δηαδηθαζίαο :         18.4     

 Δπηζηξνθή ζην θπξίσο 

πξόγξακκα : 
6   18.4         

 2ε θιήζε δηαδηθαζίαο :       10 18.4     

 Θιήζε ζπλάξηεζεο :             18.4 

 Δθηέιεζε ζπλάξηεζεο :           5   

 Δπηζηξνθή ζηε 

δηαδηθαζία : 
      5       

 Δθηέιεζε δηαδηθαζίαο :         5.2     

 Δπηζηξνθή ζην θπξίσο 

πξόγξακκα :   
  5 5.2         

 Δθηέιεζε θύξηνπ 

πξνγξάκκαηνο : 
    57.04         

 Θιήζε ζπλάξηεζεο :               57.04   

 Δθηέιεζε ζπλάξηεζεο :           8   

 Δπηζηξνθή ζην θπξίσο 

πξόγξακκα θαη 

ηεξκαηηζκόο :   

14             

Θαηά ηελ 1ε θιήζε ηεο δηαδηθαζίαο πξάμεηο ζα πεξάζνπλ: ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Α (1) ζηελ 

κεηαβιεηή αξηζκφο1 θαη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Γ (31.6) ζηελ αξηζκφο2. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί 

νηη ε ζηαζεξά Σ πνπ νξίζηεθε ζηελ δηαδηθαζία δελ έρεη ζρέζε κε ηελ νκψλπκε κεηαβιεηή πνπ 

δειψζεθε ζηε ζπλάξηεζε Ρηκή 

Πηε ζπλέρεηα πεξλάκε ζηελ εθηέιεζε ηεο ζπλάξηεζεο Ρηκή. Ζ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 31.6 είλαη 

ν άξξεηνο αξηζκφο 5.621387 ηνπ νπνίνπ ε ζπλάξηεζε Α_Κ επηζηξέθεη ηελ ηηκή 5, άξα ε 

κεηαβιεηή εθηίκεζε ζα πάξεη ηελ ηηκή 6, πνπ είλαη θαη ε ηηκή πνπ ζα επηζηξέςεη ε ζπλάξηεζε 

θαηά ηελ πξψηε θιήζε ηεο 
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Θαηά ηελ 2ε θιήζε ηεο δηαδηθαζίαο πξάμεηο ζα πεξάζνπλ: ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Β (10) πνπ 

δελ έρεη κεηαβιεζεί αθφκε ζηελ κεηαβιεηή αξηζκφο1 θαη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Γ (18.4) ζηελ 

αξηζκφο2. 

Πηε ζπλέρεηα πεξλάκε ζηελ εθηέιεζε ηεο ζπλάξηεζεο Ρηκή. Ζ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 18.4 είλαη 

ν άξξεηνο αξηζκφο 4,289522 ηνπ νπνίνπ ε ζπλάξηεζε Α_Κ επηζηξέθεη ηελ ηηκή 4, άξα ε 

κεηαβιεηή εθηίκεζε ζα πάξεη ηελ ηηκή 5, πνπ είλαη θαη ε ηηκή πνπ ζα επηζηξέςεη ε ζπλάξηεζε 

θαηά ηελ δεχηεξε θιήζε ηεο 

Πηελ πξψηε εληνιή ΓΟΑΤΔ ζα εθηππσζνχλ νη ηηκέο:   6, 5, 5.2 

Πηε ζπλέρεηα εθηειείηαη ε εληνιή ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γ 

Αθνινπζεί ε εθηέιεζε ηεο ζπλάξηεζεο Ρηκή. Ζ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 35.2 είλαη ν άξξεηνο 

αξηζκφο 7.552483 ηνπ νπνίνπ ε ζπλάξηεζε Α_Κ επηζηξέθεη ηελ ηηκή 7, άξα ε κεηαβιεηή 

εθηίκεζε ζα πάξεη ηελ ηηκή 8, πνπ είλαη θαη ε ηηκή πνπ ζα επηζηξέςεη ε ζπλάξηεζε θαηά ηελ 

ηξίηε θιήζε ηεο 

Πηελ δεχηεξε εληνιή ΓΟΑΤΔ ζα εθηππσζνχλ νη ηκέο:   14, 5, 57.04 
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Δομέσ Δεδομένων και Αλγόριθμοι – Ερωτήςεισ 

θεωρίασ Τποπρογράμματα 

Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο: 

1.  Ρη είλαη ηκεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο; 

2.  Ρη είλαη ππνπξφγξακκα; Γψζηε παξαδείγκαηα 

3.  Ξνηα είλαη ραξαθηεξηζηηθά – ηδηφηεηεο ησλ ππνπξνγξακκάησλ; 

4.  Ξνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηκεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ; 

5.  Ρη είλαη παξάκεηξνη ελφο ππνπξνγξάκκαηνο; 

6.  Ρη είλαη δηαδηθαζία (ππνπξφγξακκα). Γψζηε παξάδεηγκα θιήζεο δηαδηθαζίαο κε ρξήζε 

παξακέηξσλ 

7.  Ρη είλαη ζπλάξηεζε (ππνπξφγξακκα). Γψζηε παξάδεηγκα θιήζεο ζπλάξηεζεο κε ρξήζε 

παξακέηξσλ 

Δξσηήζεηο θξίζεσο 

1. Ρα δχν είδε ππνπξνγξακκάησλ είλαη νη ______________ θαη νη ______________ 

2. Κηα δηαδηθαζία θαη κηα ζπλάξηεζε κπνξνχλ λα εθηεινχλ αθξηβψο ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο  

3. Ζ ελεξγνπνίεζε κηαο ζπλάξηεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εληνιή ΘΑΙΔΠΔ 

4. Ζ θιήζε ησλ δηαδηθαζηψλ γίλεηαη κε απιή αλαθνξά ηνπ νλφκαηφο ηνπο 

5. Κεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηκεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη: 

Α. Ιηγφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο       Β. Δπθνιφηεξε δηφξζσζε 

Γ. Ραρχηεηα θαηά ηελ εθηέιεζε                                             Γ. Σξήζε αλαδξνκηθψλ 

δηαδηθαζηψλ 

6. Θάζε ππνπξφγξακκα πξέπεη λα έρεη κφλν κία είζνδν θαη κία έμνδν 

7. Κηα δηαδηθαζία κπνξεί λα θαιέζεη ην θχξην πξφγξακκα 

8. Νη ζπλαξηήζεηο κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ κφλν κηα ηηκή θαη λα ηελ επηζηξέθνπλ 

9. Ξνηα είλαη ε επηθεθαιίδα ηεο ζπλάξηεζεο Δκβαδφλ πνπ ππνινγίδεη ην εκβαδφλ ελφο 

ηξηγψλνπ (Δ=1/2*β*π) 

Α. ΠΛΑΟΡΖΠΖ Δκβαδφ(β, π)                           Β. ΠΛΑΟΡΖΠΖ Δκβαδ 

Γ. ΠΛΑΟΡΖΠΖ Δκβαδφ(β, π): ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΖ    Γ. ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΖ ΠΛΑΟΡΖΠΖ Δκβαδφ 

10. Κηα δηαδηθαζία κπνξεί λα θαιέζεη κηα ζπλάξηεζε 
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11. Ν ηκεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηαρχηεξε εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

12. Ρν θπξίσο πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηα ππνπξνγξάκκαηα 

13. Ζ δηαδηθαζίεο έρνπλ πεξηνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαξηήζεηο 

14. Ρη είδνπο ππνπξφγξακκα, δηαδηθαζία ή ζπλάξηεζε, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηο γηα ηα 

παξαθάησ: 

       Α. Δηζαγσγή ηξηψλ δεδνκέλσλ 

       Β. Δηζαγσγή ελφο δεδνκέλνπ 

       Γ. πνινγηζκφο ηνπ κηθξφηεξνπ απφ πέληε αθεξαίνπο 

       Γ. πνινγηζκφο ησλ δχν κηθξφηεξσλ απφ πέληε αθεξαίνπο 

       Δ. Έιεγρνο αλ δπν αξηζκνί είλαη ίζνη. 

       ΠΡ. Λα ηαμηλνκεί θαη λα επηζηξέθεη ηαμηλνκεκέλνπο πέληε αξηζκνχο 

       Ε. Έιεγρνο αλ έλαο ραξαθηήξαο είλαη θσλήελ ή ζχκθσλν. 

15. Ρη ζα ηππψζνπλ νη παξαθάησ εληνιέο: 

       Α <- 5 

       Β <- 10 

       Γ <- 0 

       ΘΑΙΔΔ Γηαδ1(Α, Β) 

       ΓΡΑΦΔ Α, Β, Γ 

       … 

       ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ Γηαδ1(Γ, Γ) 

       … 

       ΑΡΥΖ 

              Γ <- Γ - Γ 

       ΣΔΙΟ_ΓΗΑΓΗΑΓΗΘΑΗΑ Γηαδ1 

       Α. 5, 10, 0      Β. 5, 10, -5      Γ. –5, 10, 0      Γ. –5, 10, -5 

16. Ρη ζα ηππψζνπλ νη παξαθάησ εληνιέο: 

       Α <- 5 

       Β <- 10 

       ΘΑΙΔΔ Γηαδ1(Β, Α) 

       ΓΡΑΦΔ Α,Β 

       … 

       ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ Γηαδ1(Γ, Γ) 

       … 

       ΑΡΥΖ 

            ΓΡΑΦΔ Γ, Γ 

            Γ <- Γ - Γ 

       ΣΔΙΟ_ΓΗΑΓΗΑΓΗΘΑΗΑ Γηαδ1 
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Α. 5,10 

    5,10 

Β.10,5 

    5,5 

Γ.5,10 

 -5,10 

Γ. 10, 5 

     5,10 

17. Ρη ζα ηππψζνπλ νη παξαθάησ εληνιέο: 

    Α <- 10 

    Β <- 5 

    ΘΑΙΔΔ δηαδ(Α, Β) 

    ΓΡΑΦΔ Α, Β 

     … 

    ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ δηαδ(Γ, Γ) 

    … 

    Α <- 0 

    Β <- 0 

    ΓΡΑΦΔ Α, Β  

Α. 10,5 

     0,0 

Β.10,5 

    10,5 

Γ. 0,0 

    0,0 

Γ. 0,0 

    10,5 
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Δομέσ Δεδομένων και Αλγόριθμοι –Αςκήςεισ 

Τποπρογράμματα 1 

 

Άζθεζε 1. Λα ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκψλ ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ. Ρί ζα εθηππσζεί; 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ Ξίλαθαο_Ρηκψλ2 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΑΘΔΟΑΗΔΠ: Α, Β, Γ 
ΑΟΣΖ 
  Α <– 3 
  Β <– 13 
  Γ <– 2 
  ΓΟΑΤΔ Α, Β, Γ 
  ΘΑΙΔΠΔ Δπεμεξγαζία_Ρηκψλ2 (Β, Γ) 
  ΓΟΑΤΔ Α, Β, Γ 
  ΘΑΙΔΠΔ Δπεμεξγαζία_Ρηκψλ2 (Γ, Α) 
  ΓΟΑΤΔ Α, Β, Γ 
ΡΔΙΝΠ_ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 
! ========================================= 
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ Δπεμεξγαζία_Ρηκψλ2 (αξηζκφο1, αξηζκφο2) 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΑΘΔΟΑΗΔΠ: αξηζκφο1, αξηζκφο2 
ΑΟΣΖ 
  αξηζκφο1 <– αξηζκφο1 DIV 2 
  αξηζκφο2 <– αξηζκφο2 ̂  3 
ΡΔΙΝΠ_ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 

Άζθεζε 2. Λα ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκψλ ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ. Ρί ζα εθηππσζεί; 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ Ξίλαθαο_Ρηκψλ5 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΑΘΔΟΑΗΔΠ: Α, Β 
ΑΟΣΖ 
  Α <–2 
  Β <– 19 
  ΑΟΣΖ_ΔΞΑΛΑΙΖΤΖΠ 
    ΘΑΙΔΠΔ Δπεμεξγαζία_Ρηκψλ5 (Β, Α) 
    ΓΟΑΤΔ Α, Β 
  ΚΔΣΟΗΠ_ΝΡΝ (Α > Β) 
ΡΔΙΝΠ_ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 
! ========================================= 
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ Δπεμεξγαζία_Ρηκψλ5 (αξηζκφο1, αξηζκφο2) 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΑΘΔΟΑΗΔΠ: αξηζκφο1, αξηζκφο2 
ΑΟΣΖ 
  αξηζκφο1 <– αξηζκφο1 - 2 
  αξηζκφο2 <– αξηζκφο2 + 5 
ΡΔΙΝΠ_ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 

Άζθεζε 3. Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα δέρεηαη δπν αξηζκνχο θαη λα επηζηξέθεη ηνλ 

κηθξφηεξν 
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Άζθεζε 4α. Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα δέρεηαη έλαλ αξηζκφ θαη λα επηζηξέθεη ην 

ηεηξάγσλφ ηνπ 

Άζθεζε 4β. Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα δηαβάδεη έλαλ αξηζκφ θαη λα επηζηξέθεη ην 

ηεηξάγσλφ ηνπ 

Άζθεζε 5. Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα δέρεηαη ηελ ηηκή ελφο πξντφληνο θαη ην 

ζπληειεζηή ΦΞΑ θαη λα ππνινγίδεη θαη λα ηππψλεη ηελ αμία ηνπ ΦΞΑ θαη ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ 

πξντφληνο. 

Άζθεζε 6. Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα ειέγρεη αλ έλαο αθέξαηνο αξηζκφο είλαη άξηηνο  

Άζθεζε 7. Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα κεηαηξέπεη νπνηνδήπνηε πνζφ απφ Γξαρµέο ζε 

Δπξψ (ην πνζφ πξέπεη λα είλαη ζεηηθφ) 

Άζθεζε 8. Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα δέρεηαη σο φξηζκα δπν αξηζκνχο: ηελ αθηίλα 

ηεο βάζεο θαη ην χςνο ηνπ θπιίλδξνπ θαη λα ππνινγίδεη ην εκβαδφλ ηεο επηθάλεηάο ηνπ 

Άζθεζε 9. Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα δηαβάδεη ην πιήζνο αιιά θαη ηα ζηνηρεία ελφο 

κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα (κέγηζην πιήζνο ζηνηρείσλ 1000) κε πεξηερφκελα αθέξαηνπο αξηζκνχο  

Άζθεζε 10. Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα δέρεηαη ην πιήζνο θαη ζα δηαβάδεη ηα ζηνηρεία 

ελφο δηζδηάζηαηνπ πίλαθα (κέγηζην πιήζνο γξακκψλ 1000 θαη ζηειψλ 10) κε πεξηερφκελα 

αθέξαηνπο αξηζκνχο. Ρν ππνπξφγξακκα λα επηζηξέθεη θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πίλαθα 

Άζθεζε 11. Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα δέρεηαη ην πιήζνο αιιά θαη ηα ζηνηρεία ελφο 

κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα (κέγηζην πιήζνο 1000) κε πεξηερφκελα πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο. 

Άζθεζε 12. Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα δέρεηαη έλαλ αθέξαην ηξηςήθην αξηζκφ θαη λα 

επηζηξέθεη ηνλ αληίζηνηρν δπαδηθφ αξηζκφ 

Άζθεζε 13. Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα δέρεηαη σο φξηζκα έλαλ αξηζκφ θαη έλαλ 

κνλνδηάζηαην πίλαθα Λ (κέγηζην πιήζνο 1000) ζέζεσλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ θαη λα ειέγρεη 

πφζεο θνξέο εληνπίδεηαη ν αξηζκφο απηφο ζηνλ πίλαθα θαη λα επηζηξέθεη ην πιήζνο απηφ  

Άζθεζε 14. Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα δέρεηαη δπν πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο λα 

αληηκεηαζέηεη ηηο ηηκέο ηνπο 

Άζθεζε 15. Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα ηαμηλνκεί έλαλ πίλαθα κε κέγηζην πιήζνο 

ζέζεσλ 1000 

Άζθεζε 16. Λα πινπνηήζεηε ηνλ αιγφξηζκν ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ αια ξσζηθά ζε πξφγξακκα 

γξακκέλν ζε ΓΙΥΠΠΑ 
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Άζθεζε 17. Λα αλαπηχμεηε πξφγξακκα πνπ ζα δηαβάδεη έλαλ αθέξαην αξηζκφ >100 θαη ζα 

ππνινγίδεη θαη ζα εθηππψλεη ηελ ηηκή ηεο παξάζηαζεο: 

 

Άζθεζε 18. Ρε ζηηγκή πνπ ε ηακίαο ηνπ ζνππεξ κάξθεη ΦΑΓΗΠΝΞΝΙΝΠ "πεξλά" θάπνην 

πξντφλ απφ ηνλ ζαξσηή γξακκσηνχ θψδηθα, ε ηακεηαθή κεραλή αλαδεηά ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

ηνπ θαηαζηήκαηνο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην πξντφλ απηφ. Ζ βάζε απηή απνηειείηαη 

απφ ηνλ κνλνδηάζηαην πίλαθα ΘΥΓΗΘΝΠ κε πιήζνο γξακκψλ φζα θαη ηα πξντφληα, ηνλ 

κνλνδηάζηαην πίλαθα ΡΗΚΖ πνπ πεξηέρεη αληίζηνηρα ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο θαη ηνλ 

κνλνδηάζηαην πίλαθα ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ πνπ πεξηέρεη ιίγα ιφγηα γηα ην πξντφλ (απηά πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ νζφλε). Λα αλαπηπρζεί πξφγξακκα πνπ ζα δηαβάδεη θσδηθφ πξντφληνο θαη 

ζα εθηππψλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζηελ νζφλε ηεο ηακεηαθήο ελψ ζην ηέινο ζα ππνινγίδεη ην 

θφζηνο ηεο αγνξάο. Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη φηαλ εηζαρζεί θσδηθφο πξντφληνο 0. Πην 

ζεκείν απηφ εξσηάηαη ν ρξήζηεο αλ έρεη θεξδνθάξηα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε εηζάγεηαη ν 

θσδηθφο ηεο, αλαζχξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε θαη πξνζηίζεηαη ην πνζφ αγνξψλ ζην 

αληίζηνηρν πεδίν - πξαγκαηνπνηείηαη δε έθπησζε 1% επί ηνπ πνζνχ απηνχ. Ν πίλαθαο 

ΘΥΓΗΘΝΠ_ΞΔΙ έρεη δπν ζηήιεο: ε πξψηε πεξηέρεη ηνλ θσδηθφ ηνπ πειάηε θαη ε δεχηεξε ην 

ζπλνιηθφ πνζφ αγνξψλ ηνπ ηνλ ηειεπηαίν κήλα ελψ αληίζηνηρα ν πίλαθαο ΝΛΝΚΑ_ΞΔΙ 

πεξηέρεη ην φλνκα ηνπ θαηφρνπ ηεο θεξδνθάξηαο 

Άζθεζε 19. Πην πιεθηξνιφγην ηνπ Γησξγάθε ράιαζε ην πιήθηξν "^" θαζψο θαη ην πιήθηξν 

"*" θαη πξέπεη λα αλαπηχμεη πξφγξακκα ην νπνίν λα ππνινγίδεη ηε δχλακε 2 αξηζκψλ. Ν 

Γησξγάθεο ζπκήζεθε φηη έρεη πινπνηήζεη ζην παξειζφλ ην ππνπξφγξακκα: "ΠΛΑΟΡΖΠΖ 

Ξνι_αιά_Οσζηθά (Κ1, Κ2): ΑΘΔΟΑΗΑ" πνπ πινπνηεί ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ αιά ξσζηθά. 

Λα αλαπηχμεηε πξφγξακκα ην νπνίν: 

α. λα δηαβάδεη δπν αθέξαηνπο αξηζκνχο x, n νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη ζεηηθνί. 

β. λα ππνινγίδεη ηελ ηηκή x^n κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο. 

γ. λα εκθαλίδεη ην απνηέιεζκα ζηελ νζφλε 

πφδεημε: λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε γλσζηή ζρέζε x^n=x*x*x*x... (n θνξέο) 

Άζθεζε 20. Πηελ εηαηξεία δηνδίσλ ρξεζηκνπνηνχλ πίλαθα Ξ[3] πνπ πεξηέρεη ην πιήζνο ησλ 

νρεκάησλ έρνπλ δηέιζεη απφ ηα δηφδηα, πην ζπγθεθξηκέλα: Δπηβαηηθά (ζέζε 1 πίλαθα), Φνξηεγά 

(ζέζε 2 πίλαθα) θαη Γίθπθια (ζέζε 3 πίλαθα). Ρν θφζηνο δηέιεπζεο γηα θάζε θαηεγνξία 

νρήκαηνο είλαη 2, 3, 1 επξψ κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξζεθαλ. 

Λα αλαπηχμεηε αιγφξηζκν πξφγξακκα γηα ηελ εκεξήζηα δηαρείξηζε ησλ δηνδίσλ πνπ ζα επηηειεί 

ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 

1. Θα κεδελίδεη ηα θειηά ηνπ πίλαθα Ξ (αξρή ηεο εκέξαο) 

.2. Θα δέρεηαη επαλαιεπηηθά ηνλ ηχπν ελφο δηεξρφκελνπ νρήκαηνο. Λα ζεσξήζεηε γλσζηή ηε 

δηαδηθαζία (δε ρξεηάδεηαη λα ηελ πινπνηήζεηε) «Γηέιεπζε_νρήκαηνο» πνπ επηζηξέθεη ηνλ ηχπν 

ηνπ νρήκαηνο, πνπ κπνξεί λα είλαη "Δ", "Φ" ή "Γ".  
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Δίλαη απηνλφεην φηη εληφο ηεο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο 

δεδνκέλσλ. Λα πεξηγξάςεηε ηηο παξακέηξνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηαδηθαζία απηή. 

3. Λα εκθαλίδεη ην θφζηνο δηέιεπζεο ηνπ νρήκαηνο απηνχ. Ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ππνπξφγξακκα πνπ ζα πινπνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

4. Θα ελεκεξψλεη ηνλ πίλαθα Ξ θαηακεηξψληαο ην δηεξρφκελν φρεκα. Ζ ελέξγεηα απηή ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ππνπξφγξακκα πνπ ζα πινπνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Ζ επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη φηαλ εηζαρζεί ην "Ξέξαο εκέξαο" σο ηχπνο 

νρήκαηνο. 

5. Θα εκθαλίδεηαη ην πιήζνο ησλ νρεκάησλ θάζε θαηεγνξίαο πνπ δηήιζαλ. Ζ ελέξγεηα απηή ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ππνπξφγξακκα πνπ ζα πινπνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

Δομέσ Δεδομένων και Αλγόριθμοι –Αςκήςεισ 

Τποπρογράμματα 2 

Άζθεζε 1. Λα γξάςεηε έλα πξφγξακκα πνπ επηηειεί ηελ ίδηα ιεηηνπξγία, απαιείθνληαο ηα 

ππνπξνγξάκκαηα 

ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ Άζθεζε 
  ... 
ΑΡΥΖ 
  ΓΗΑΒΑΔ α 
  ι ‹― 0 
  ΓΗΑ β ΑΠΟ 1 ΚΔΥΡΗ 10 
    ΘΑΙΔΔ Έια (α, β, γ, δ) 
    ι ‹― ι + 2 
    ΓΡΑΦΔ α, ι, δ 
    δ ‹― κέζε (α, β) 
    ΓΡΑΦΔ δ 
  ΣΔΙΟ_ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ 
ΣΔΙΟ_ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΟ Άζθεζε 
! ======================================== 
ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ Έια (θ, ι, κ, α) 
  ... 
ΑΡΥΖ 
  κ ‹― (θ + ι ) DIV 2 
  α ‹― θ * ι 
  θ ‹― θ – α + 2 
ΣΔΙΟ_ΤΛΑΡΣΖΖ 
! ======================================== 
ΤΛΑΡΣΖΖ κέζε (x, y): ΑΘΔΡΑΗΑ 
ΣΑΘΔΡΔ 
  ι  =  5 
  ... 
ΑΡΥΖ 
  κέζε ‹― (x + y) MOD ι 
ΣΔΙΟ_ΤΛΑΡΣΖΖ 
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 Άζθεζε 2. Γίλεηαη ην παξαθάησ πξφγξακκα θαη ππνπξφγξακκα: 

ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ Άζθεζε 
ΚΔΣΑΒΙΖΣΔ 
   ΑΘΔΡΑΗΔ: θ, ι 
ΑΡΥΖ 
  ΓΗΑΒΑΔ θ, ι 
  ΑΛ Αμηνιφγεζε(θ, ι) >= θ ΣΟΣΔ 
    ΓΡΑΦΔ θ 
  ΑΙΙΗΧ 
    ΓΡΑΦΔ ι 
  ΣΔΙΟ_ΑΛ 
ΣΔΙΟ_ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΟ Άζθεζε 
ΤΛΑΡΣΖΖ Αμηνιφγεζε(α, β): ΑΘΔΡΑΗΑ 
ΚΔΣΑΒΙΖΣΔ 
  ΑΘΔΡΑΗΔ: α, β, σ 
ΑΡΥΖ 
  α ‹― α + 2 
  β ‹― β – 3 
  σ ‹― α * β – 2 
  Αμηνιφγεζε ‹― σ ^ 2 – (α + β) 
ΣΔΙΟ_ΤΛΑΡΣΖΖ 

1. Λα γξάςεηε δηαδηθαζία κε φλνκα Αμηνιφγ_δηαδ πνπ λα πινπνηεί ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο κε ηε 

ζπλάξηεζε Αμηνιφγεζε. 

2. Λα παξνπζίαζεηε ηε λέα κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα επηηειεί ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο κε 

ηε βνήζεηα ηεο δηαδηθαζίαο Αμηνιφγ_δηαδ. 

3. Λα κεηαηξέςεηε ην πξφγξακκα Άζθεζε ζε ςεπδνγιψζζα. 

Άζθεζε 3. Γίλεηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ Δπεμεξγαζία (κ, ε) 
ΚΔΣΑΒΙΖΣΔ 
  ΑΘΔΡΑΗΔ: Ξ[50], ε, α, i 
  ΠΡΑΓΚΑΣΗΘΔ: κ 
ΑΡΥΖ 
  ΓΗΑ i ΑΠΟ 1 ΚΔΥΡΗ 50 
    ΓΗΑΒΑΔ Ξ[i] 
  ΣΔΙΟ_ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ 
  α ‹― 0 
  ΓΗΑ i ΑΠΟ 1 ΚΔΥΡΗ 50 
    α ‹― α + Ξ[i] 
  ΣΔΙΟ_ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ 
  κ ‹― α / 50 
  ε ‹― Ξ[1] 
  ΓΗΑ i ΑΠΟ 2 ΚΔΥΡΗ 50 
    ΑΛ Ξ[i] < ε ΣΟΣΔ 
      ε ‹― Ξ[i] 
    ΣΔΙΟ_ΑΛ 
  ΣΔΙΟ_ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ 
ΣΔΙΟ_ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ 
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1. Ξνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνπξνγξακκάησλ δελ δηαθξίλνπλ ην ππνπξφγξακκα 

απηφ; 

2. α. Λα πεξηγξάςεηε ηη αθξηβψο θάλεη ε δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάδεηαη παξαπάλσ. Λα 

δηαθξίλεηε ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ε δηαδηθαζία. 

β. Λα πινπνηήζεηε μερσξηζηφ ππνπξφγξακκα γηα θάζε επηκέξνπο ιεηηνπξγία. 

γ. Λα παξνπζηάζεηε ηε λέα κνξθή ηεο δηαδηθαζίαο ψζηε κε ηε βνήζεηα ησλ ππνπξνγξακκάησλ 

πνπ αλαπηχμαηε ζην πξνεγνχκελν εξψηεκα λα επηηειεί ηελ ίδηα ιεηηνπξγία. 

Άζθεζε 4. Λα αλαπηχμεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα δέρεηαη έλαλ πίλαθα 100x40 θαη έλαλ 

αξηζκφ πνπ εθθξάδεη θάπνηα γξακκή ηνπ πίλαθα θαη λα επηζηξέθεη ην κέζν φξν θαη ην κέγηζην 

ζηνηρείν ηεο γξακκήο απηήο. 

 Άζθεζε 5. Ζ TEVERLAS ρξεψλεη θιηκαθσηά ηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο γηα θάζε ηειεθψλεκα, 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Σξφλνο ζπλδηάιεμεο (δεπη.) Σξέσζε (euro / δεπη.) 

Κέρξη θαη 120 0.0020 

Απφ 120 κέρξη θαη 360 0.0016 

Άλσ ησλ 360 0.0010 

Δπηπιένλ ζηηο παξαπάλσ ρξεψζεηο ππάξρεη θφζηνο γηα θάζε θιήζε 0.01 €. Ρν κεληαίν πάγην 

είλαη 10 € ελψ ππάξρεη θαη ΦΞΑ 19% επί ηεο ζπλνιηθήο ρξέσζεο. Λα αλαπηπρζεί πξφγξακκα, 

ην νπνίν: 

α. Θα δηαβάδεη ηηο δηάξθεηεο ησλ θιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε έλαο ζπλδξνκεηήο ζηε δηάξθεηα 

ηνπ κήλα (ζε δεπηεξφιεπηα). Ζ δηαδηθαζία ζα ηεξκαηίδεηαη φηαλ δνζεί ε ηηκή -1. 

β. Γηα θάζε θιήζε ζα ππνινγίδεη ηε ζπλνιηθή ρξέσζε ηνπ ζπλδξνκεηή ζχκθσλα κε ηνλ 

πίλαθα. Ν ππνινγηζκφο ζα γίλεη κε ηε βνήζεηα ππνπξνγξάκκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ην 

ζθνπφ απηφ. 

γ. Θα εκθαλίδεη ηε ζπλνιηθή ρξέσζε ηνπ ζπλδξνκεηή. δ. Θα εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ 

θιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Άζθεζε 6. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ ηεο επηθξάηεηαο θαηά ην κήλα Κάην 

θαηαγξάθεηαη θάζε κέξα ε ζεξκνθξαζία ζηηο 12:00 ην κεζεκέξη γηα 20 πφιεηο. Λα αλαπηχμεηε 

πξφγξακκα ην νπνίν: 

α. ζα δηαβάδεη ηα νλφκαηα ησλ 20 πφιεσλ θαη ηηο αληίζηνηρεο ζεξκνθξαζίεο γηα θάζε κία απφ 

ηηο εκέξεο ηνπ κήλα θαη ζα θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ζε πίλαθεο. 

β. ζα εκθαλίδεη γηα θάζε πφιε ην φλνκά ηεο θαη ηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία πνπ θαηαγξάθεθε ζε 

απηήλ, ζηε δηάξθεηα ηνπ κήλα. Ν ππνινγηζκφο ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο λα γίλεηαη κε ηε 

ρξήζε ππνπξνγξάκκαηνο πνπ ζα θαηαζθεπάζεηε γηα ην ζθνπφ απηφ. 

γ. Θα δηαβάδεη ην φλνκα κηαο πφιεο θαη ζα εκθαλίδεη ηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία πνπ 

θαηαγξάθεθε ζηελ πφιε απηή ζηε δηάξθεηα ηνπ κήλα. Ν ππνινγηζκφο ηεο κέγηζηεο 

ζεξκνθξαζίαο λα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο πνπ αλαπηχρζεθε ζην 

πξνεγνχκελν εξψηεκα. 
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Άζθεζε 7. Λα αλαπηχμεηε ην πξφγξακκα ζε ΓΙΥΠΠΑ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία Arvies, ην 

νπνίν: 

Α) γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 1200 εξγαδνκέλνπο ηεο εηαηξείαο ζα δηαβάδεη ην φλνκά ηνπο θαη ζα 

ην απνζεθεχεη ζε πίλαθα Ν. Δπίζεο, ζα δηαβάδεη ηηο ψξεο πνπ έρεη εξγαζηεί κεληαίσο γηα ηνπο 

12 κήλεο ηνπ 2006 θαη ζα ηνπο απνζεθεχεη ζε πίλαθα Υ. Ρα παξαπάλσ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 

κε ηε ρξήζε ππνπξνγξάκκαηνο πνπ ζα πινπνηήζεηε γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Β) Αλ θάζε ψξα εξγαζίαο ακείβεηαη κε 30€ λα αλαπηχμεηε ππνπξφγξακκα πνπ ζα δεκηνπξγεί 

θαη ζα επηζηξέθεη ζην θχξην πξφγξακκα πίλαθα ΑΞ πνπ ζα πεξηέρεη γηα θάζε εξγαδφκελν ηηο 

απνδνρέο ηνπ. 

Γ) Θα ελεκεξψλεη ηνλ πίλαθα ΑΞ, θαζψο δφζεθε κεληαίν επίδνκα εμνκάιπλζεο 10% ζε φζνπο 

εξγαδνκέλνπο είραλ κεληαίεο απνδνρέο ιηγφηεξεο ή ίζεο κε 650€ θαη γηα φζνπο κήλεο ζπλέβε 

απηφ. Ρν επίδνκα απηφ είλαη 75€ ζε φζνπο είραλ ιηγφηεξεο απφ 850€ θαη πεξηζζφηεξεο απφ 

650€. Ρα παξαπάλσ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε ππνπξνγξάκκαηνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην θχξην πξφγξακκα. 

Γ) Θα δεκηνπξγεί πίλαθα Π πνπ ζα πεξηέρεη ηηο ζπλνιηθέο απνδνρέο θάζε εξγαδνκέλνπ. Απηφ 

ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάιιειν ππνπξφγξακκα. Ρν θχξην πξφγξακκα ζα εθηππψλεη ηα 

νλφκαηα ησλ ππαιιήισλ ζπλνδεπφκελα απφ ηνπο κεληαίνπο κηζζνχο ηνπο. 

Άζθεζε 8. Έζησ νη πίλαθεο Α: [2, 4, 5, 5]   θαη  Β: [0, 2, 6, 9]   θαη ην παξαθάησ πξφγξακκα 

θαη ππνπξνγξάκκαηα: 

ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ αζθ 
   ... 
ΑΡΥΖ 
   ΓΗΑ Η ΑΠΟ 1 ΚΔΥΡΗ 4 
      ΓΗΑΒΑΔ Α[Η], Β[Η] 
   ΣΔΙΟ_ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ 
   θ <- 1 
   ι <- 1 
   δ <- 0 
   ΟΟ θ <= 4 ΘΑΗ ι <= 4 ΔΠΑΛΑΙΑΒΔ 
      ΑΛ Α[θ] <= Β[ι] ΣΟTE 
         ΘΑΙΔΔ ΒΑΙΔ(Α, θ, Λ, δ) 
      ΑΙΙΗΧ 
         ΘΑΙΔΔ ΒΑΙΔ(Β, ι, Λ, δ) 
      ΣΔΙΟ_ΑΛ 
   ΣΔΙΟ_ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ 
   ΑΛ θ <= 4 ΣΟΣΔ 
      ΘΑΙΔΔ ΞΝΙΝΗΞΝ(Α, θ, Λ, δ) 
   ΑΙΙΗΧ 
      ΘΑΙΔΔ ΞΝΙΝΗΞΝ(Β, ι, Λ, δ) 
   ΣΔΙΟ_ΑΛ 
   ΓΗΑ Η ΑΠΟ 1 ΚΔΥΡΗ 8 
      ΓΡΑΦΔ Λ[Η] 
   ΣΔΙΟ_ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ 
ΣΔΙΟ_ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΟ αζθ 
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ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΒΑΙΔ(Ξ, ππ, Ρ, πη) 
ΚΔΣΑΒΙΖΣΔ 
   ΑΘΔΡΑΗΔ: πη, ππ 
   ΠΡΑΓΚΑΣΗΘΔ: Ξ[4], Ρ[8] 
ΑΡΥΖ 
  πη <- πη + 1 
  Ρ[πη] <- Ξ[ππ] 
  ππ <- ππ + 1 
ΣΔΙΟ_ΓΗΑΓΗΑΘΑΗΑ 
 
ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΞΝΙΝΗΞΝ(Ξ, ππ, Ρ, πη) 
ΚΔΣΑΒΙΖΣΔ 
   ΑΘΔΡΑΗΔ: i, ππ 
   ΠΡΑΓΚΑΣΗΘΔ: Ξ[4], Ρ[8] 
ΑΡΥΖ 
   ΓΗΑ i ΑΠΟ ππ ΚΔΥΡΗ 4 
     πη <- πη + 1 
     Ρ[πη] <- Ξ[i] 
   ΣΔΙΟ_ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ 
ΣΔΙΟ_ΓΗΑΓΗΑΘΑΗΑ 

1. Ρη ζα εκθαλίζεη ην πξφγξακκα; 

2. Λα ζπκπιεξψζεηε ην ηκήκα δειψζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

3. Ξνηα ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ δεδνκέλσλ επηηειεί ην πξφγξακκα απηφ; 

Άζθεζε 9. Πε έλα πξφγξακκα πνπ επεμεξγάδεηαη πίλαθα Α = [3, 1, 7, 0, 12, –2], ππάξρεη ην 

παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο: 

…… 
ΘΑΙΔΔ Γ(Α[1], Α[5]) 
ΘΑΙΔΔ Γ(Α[3], Α[4]) 
ΘΑΙΔΔ Γ(Α[6], Α[2]) 
! ζεκείν 1 
ΓΡΑΦΔ Π(Α) 
! ζεκείν 2 
…… 
 
Δλώ ηα ππνπξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί παξαηίζεληαη παξαθάησ: 
 
ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ Γ(θ, ι) 
ΚΔΣΑΒΙΖΣΔ 
  ΑΘΔΡΑΗΔ: θ, ι 
ΑΡΥΖ 
  θ <- θ + ι + 1 
  ι <- θ – ι 
ΣΔΙΟ_ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ 
 
ΤΛΑΡΣΖΖ Π(Ξ): ΑΘΔΟΑΗΑ 
ΚΔΣΑΒΙΖΣΔ 
   ΑΘΔΡΑΗΔ: i, Ξ[6], α 
ΑΡΥΖ 
   ΓΗΑ i ΑΠΟ 1 ΚΔΥΡΗ 3 
      ΘΑΙΔΔ Γ(Ξ[i], Ξ[i + 2]) 
   ΣΔΙΟ_ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ 
   α <- 0 
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   ΓΗΑ i ΑΠΟ 1 ΚΔΥΡΗ 6 
      α <- α + Ξ[i] 
   ΣΔΙΟ_ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ 
   Π <- α 
ΣΔΙΟ_ΤΛΑΡΣΖΖ 
 

1. Ξνηα ζα είλαη ε κνξθή ηνπ πίλαθα ζηα ζεκεία 1 θαη 2; 

2. Ξνηα ηηκή ζα εκθαληζηεί; 

Άζθεζε 10. Ν γηνο ηνπ θχξηνπ Αξβίινγινπ ρξεζηκνπνηεί έλα εηδηθφ πξφγξακκα γηα λα 

«θιεηδψλεη» ηα αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Πε έλα «θιεηδσκέλν» αξρείν αληηζηνηρεί έλαο 

θσδηθφο πνπ απνηειείηαη απφ 3 δηςήθηνπο αξηζκνχο. Νη αξηζκνί ζηνλ θσδηθφ αλ αιιάμνπλ ζέζε 

δελ μεθιεηδψλνπλ ην αξρείν, γηα παξάδεηγκα αλ ν ζσζηφο θσδηθφο είλαη 11, 72, 30, ηφηε ν 30, 

11, 72 είλαη ιάζνο. Παο δίλεηαη ζπλάξηεζε: «ΠΛΑΟΡΖΠΖ Έιεγρνο(α, β, γ): ΙΝΓΗΘΖ», ε νπνία 

δέρεηαη 3 αξηζκνχο πνπ πξνζπαζνχλ λα μεθιεηδψζνπλ ην αξρείν θαη επηζηξέθεη ΑΙΖΘΖΠ αλ 

μεθιεηδψλεηαη ην αξρείν ή ΤΔΓΖΠ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. Λα αλαπηχμεηε πξφγξακκα ζε 

ΓΙΥΠΠΑ, ην νπνίν ζα εθηππψλεη ην ζσζηφ θσδηθφ γηα ην μεθιείδσκα ελφο αξρείνπ. Γηα ηνλ 

θσδηθφ απηνχ ηνπ αξρείν γλσξίδνπκε: 

-  Ν δεχηεξνο αξηζκφο είλαη ην 91. 

-  Ν ηξίηνο αξηζκφο έρεη δπν ςεθία ίζα. 

-  Ν πξψηνο αξηζκφο έρεη πξψην ςεθίν, ην 2. 

Ξξνζνρή: αλ πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ 99 πξνζπάζεηεο γηα μεθιείδσκα ηνπ 

αξρείνπ, ηφηε απηφ θιεηδψλεηαη κφληκα. Ξφζνη είλαη νη ζπλδπαζκνί πνπ πξέπεη λα δνθηκαζηνχλ; 

Λα εκθαλίδεη ην πξφγξακκα πφζεο πξνζπάζεηεο πξαγκαηνπνίεζε γηα ην εληνπηζκφ ηνπ ζσζηνχ 

θσδηθνχ. 

 Άζθεζε 11 Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα δέρεηαη έλαλ αξηζκφ (Σ) θαη θαη έλαλ αθφκε 

αξηζκφ (Λ) λα επηζηξέθεη ηε δχλακε ΣΛ 

Άζθεζε 12 Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ ζα επηηειεί ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπλάξηεζεο Α_Ρ 

ηεο ΓΙΥΠΠΑΠ 

Άζθεζε 13 Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ ζα δέρεηαη δπν ηηκέο (βάζε θαη Σ) θαη ζα 

ππνινγίδεη ηελ ηηκή ηνπ logβάζεX. πελζπκίδεηαη ν αθφινπζνο καζεκαηηθφο ηχπνο 

          

Άζθεζε 14 Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα δέρεηαη έλαλ αθέξαην αξηζκφ ην πνιχ 10 

ςεθίσλ θαη λα επηζηξέθεη αξηζκφ πνπ πξνθχπηεη κε αληηζηξνθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξψηνπ 

Άζθεζε 15 Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα δέρεηαη ηα ζηνηρεία ελφο πίλαθα Σ[100] κε 

πεξηερφκελα ζεηηθνχο άξηηνπο αξηζκνχο 
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Άζθεζε 16 Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα δέρεηαη ηα ζηνηρεία ελφο πίλαθα αθεξαίσλ 

αξηζκψλ Σ[8, 8] πνπ λα επηζηξέθεη ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο θπξίαο δηαγσλίνπ 

Άζθεζε 17 Λα γξάςεηε ππνπξφγξακκα πνπ λα εληνπίδεη θαη λα επηζηξέθεη ην κηθξφηεξν 

ζηνηρείν ελφο πίλαθα κε κέγηζην πιήζνο ζέζεσλ 100 

Άζθεζε 18 Λα αλαπηχμεηε πξφγξακκα (κε ρξήζε ππνπξνγξακκάησλ) πνπ ζα δηαβάδεη 

αθέξαηνπο αξηζκνχο α θαη β θαη έλαλ ζεηηθφ αθέξαην Λ θαη ζα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππψλεη ηελ 

ηηκή ηεο παξάζηαζεο: 

            

Άζθεζε 19 Λα αλαπηχμεηε πξφγξακκα πνπ λα εθηππψλεη ην αθφινπζν κελνχ επηινγψλ: 

             1. Δκβαβφλ ηξηγψλνπ 

             2. Δκβαβφλ ηεηξαγψλνπ 

             3. Δκβαβφλ νξζνγσλίνπ 

             4. Δκβαβφλ θπιίλδξνπ 

             5. Ρεξκαηηζκφο πξνγξάκκαηνο 

λα δηαβάδεη ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε θαη λα θαιεί αληίζηνηρν ππνπξφγξακκα πνπ ζα ππνινγηδεη 

ηελ ηηκή θαη ππνπξφγξακκα εθηχπσζεο ηεο ηηκήο απηήο 
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Δομέσ Δεδομένων και Αλγόριθμοι –Άςκηςη 

αναςκόπηςησ υποπρογραμμάτων 

Ρν ηκήκα Ξιεξνθνξηθήο ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ δηαηεξεί κηα βάζε 

δεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ θνηηεηψλ ηνπ (κέγηζηνο αξηζκφο θνηηεηψλ 200). Πε θάζε 

θνηηεηή έρεη αληηζηνηρηζζεί έλαο αξηζκφο κεηξψνπ πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ πεληαςήθην 

αξηζκφ 

Ρα πξψηα δπν ςεθία απνηεινχλ ην ζρνιηθφ έηνο πνπ εηζήρζε ζην παλεπηζηήκην θαη ηα 

ππφινηπα ηξία είλαη ν αχμσλ αξηζκφο εγγξαθήο ζην παλεπηζηεκηαθφ απηφ ηκήκα (γηα 

παξάδεηγκα ν θνηηεηήο κε αξηζκφ κεηξψνπ 01003 εηζήρζε ην ζρνιηθφ έηνο 2001-2002 θαη έρεη 

γξαθηεί ηξίηνο ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο). Λα αλαπηχμεηε πξφγξακκα κε ηε ρξήζε 

ππνπξνγξακκάησλ φπνπ: 

1.  Λα δηαβάδεη ην πιήζνο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο, ην φλνκα θαη επψλπκν ησλ θνηηεηψλ. 

Αθφκε, γηα θάζε θνηηεηή πξέπεη λα εηζάγεηαη απφ ην ρξήζηε ε βαζκνινγία ηνπ ζηα 12 

καζήκαηα ηνπ πξψηνπ έηνπο θνίηεζεο. Πεκεηψλεηαη φηη πξέπεη λα εηζαρζνχλ απφ ην ρξήζηε 

θαη ηα νλφκαηα ησλ 12 καζεκάησλ ζε έλαλ μερσξηζηφ κνλνδηάζηαην πίλαθα 

2.   Λα ππνινγίδεη ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ καζεηψλ θαη λα εθηππψλεη ηνλ γεληθφ κέζν φισλ 

ησλ θνηηεηψλ ηνπ πξψηνπ έηνπο 

3.   Λα δηαβάδεη ην φλνκα ελφο θνηηεηή θαη λα εθηππψλεη ην κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ 

4.   Λα εληνπίδεη θαη λα εθηππψλεη ην φλνκα ηνπ θνηηεηή πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν κέζν φξν; 

5.  Λα εληνπίδεη πνηνη είλαη νη 3 θνηηεηέο πνπ δηθαηνχληαη ππνηξνθία απφ ην ΗΘ 

Πχκθσλα κε ηελ εθθψλεζε πξέπεη ην πξφβιεκα λα δηαρσξηζηεί ζε ππνπξνβιήκαηα ηα νπνία 

ζηε ΓΙΥΠΠΑ ζα απνηεινχλ δηαδηθαζίεο ή ζπλαξηήζεηο. Ρα ππνπξνγξάκκαηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζα είλαη: 

Α.   Γηαδηθαζία Είζοδορ_Δεδομένυν: Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ην ρξήζηε 

(εξψηεκα 1)   

Β.   Γηαδηθαζία Υπολογιζμόρ_ΜΟ: Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα ησλ κέζσλ φξσλ (εξψηεκα 

2)   

Γ.   Ππλάξηεζε Υπολογιζμόρ_Σςνολικού_ΜΟ: Γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη εθηχπσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

κέζνπ φξνπ (εξψηεκα 2)   

Γ. Γηαδηθαζία Εκηύπυζη_Μέζος_Όπος_Φοιηηηήρ: Γηα ηελ εθηχπσζε ηνπ κέζνπ φξνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θνηηεηή ην φλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη εηζαρζεί απφ ην ρξήζηε ζην θπξίσο 

πξφγξακκα (εξψηεκα 3)   

Δ.    Γηαδηθαζία Εύπεζη_Μεγ_ΜΟ: Γηα ηελ εχξεζε θαη εθηχπσζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέζνπ φξνπ 

(εξψηεκα 4)   
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Σ.  Γηαδηθαζία Ταξινόμηζη: Ραμηλνκεί ηνλ πίλαθα κε ηνπ κέζνπο φξνπο >(εξψηεκα 5)  

 Ε.  Γηαδηθαζία Εκηύπυζη_top3: Δθηππψλεη ηνπο 3 θνηηεηέο κε ηνλ κεγαιχηεξν κέζν φξν 

(εξψηεκα 5). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα έρεη πξνεγεζεί ηαμηλφκεζε ηνπ πίλαθα κε ηνπο 

κέζνπο φξνπο 

Ζ.  Θπξίσο Ξξφγξακκα  

Απάληεζε  

Α. Γηα ηελ απνζήθεπζε πξνο επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ 3 πίλαθεο. Ν πξψηνο είλαη έλαο κνλνδηάζηαηνο πίλαθαο 200 ζέζεσλ (ην 

κέγηζην δπλαηφ) κε ην φλνκα ΝΛΝΚΑΡΑ πνπ ζα πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο θαη επνκέλσο ζα είλαη ηχπνπ ραξαθηήξσλ 

Ν δεχηεξνο είλαη έλαο κνλνδηάζηαηνο πίλαθαο 12 ζέζεσλ κε ην φλνκα ΚΑΘΖΚΑΡΑ πνπ ζα 

πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ καζεκάησλ ηνπ πξψηνπ έηνπο θαη επνκέλσο ζα είλαη επίζεο, ηχπνπ 

ραξαθηήξσλ. Δπίζεο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ δηζδηάζηαην πίλαθα ΒΑΘΚΝΗ [200,12] σο 

εμήο: Ρν ζηνηρείν [i, j] ηνπ πίλαθα πεξηέρεη ηηο πσιήζεηο ηνπ θνηηεηή i (ηνπ νπνίνπ ην φλνκα ζα 

είλαη ΝΛΝΚΑΡΑ[i]) γηα ην κάζεκα j (ην j παίξλεη ηηκέο ζην δηάζηεκα 1 έσο 12) ή πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην κάζεκα ΚΑΘΖΚΑΡΑ[j]. Άξα, ν πίλαθαο ΒΑΘΚΝΗ είλαη πεξηέρεη 

πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο 

Πρεκαηηθά: 

 

Γηα παξάδεηγκα ν θνηηεηήο Κνιέηεο (Λ-1 γξακκή) ζην κάζεκα Ππογπαμμαηιζμόρ (ζηήιε 2) 

πήξε βαζκφ 8 
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Γηα ηελ αλάγλσζε ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ ζα γξαθηεί κηα δηαδηθαζία κε φλνκα 

Δίζνδνο_Γεδνκέλσλ. Νη παξάκεηξνη πνπ ζα πεξάζεη ε δηαδηθαζία ζην θπξίσο πξφγξακκα είλαη: 

ην πιήζνο ησλ ζπνπδαζηψλ, ηα νλφκαηα ησλ καζεκάησλ, ηα νλφκαηα θαη νη βαζκνί ησλ 

θνηηεηψλ 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ Δίζνδνο_δεδνκέλσλ (Ξιήζνο_Φνηηεηψλ, Καζήκαηα, Νλφκαηα_Φνηηεηψλ, 
Βαζκνί_Φνηηεηψλ) 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΣΑΟΑΘΡΖΟΔΠ: Καζήκαηα[12], Νλφκαηα_Φνηηεηψλ[200] 
  ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΔΠ: Βαζκνί_Φνηηεηψλ[200,12] 
  ΑΘΔΟΑΗΔΠ: Ξιήζνο_Φνηηεηψλ, i, j 
ΑΟΣΖ 
  ! Γηάβαζκα ηνπ πιήζνπο ησλ θνηηεηψλ 
  ΑΟΣΖ_ΔΞΑΛΑΙΖΤΖΠ 
    ΓΟΑΤΔ ‘Γψζε ηo πιήζνο ησλ θνηηεηψλ‘ 
    ΓΗΑΒΑΠΔ Ξιήζνο_Φνηηεηψλ 
  ΚΔΣΟΗΠ_ΝΡΝ (Ξιήζνο_Φνηηεηψλ >0) ΘΑΗ (Ξιήζνο_Φνηηεηψλ <=200) 
  ! Γηάβαζκα ησλ νλνκάησλ ησλ καζεκάησλ 
  ΓΗΑ j ΑΞΝ 1 ΚΔΣΟΗ 12 
    ΓΟΑΤΔ ‘Γψζε ηo φλνκα ηνπ καζήκαηνο‘, j 
    ΓΗΑΒΑΠΔ Καζήκαηα[j] 
  ΡΔΙΝΠ_ΔΞΑΛΑΙΖΤΖΠ 
  ! Γηάβαζκα ησλ νλνκάησλ ησλ θνηηεηψλ 
  ΓΗΑ i ΑΞΝ 1 ΚΔΣΟΗ Ξιήζνο_Φνηηεηψλ 
    ΓΟΑΤΔ ‘Γψζε ηo φλνκα ηνπ καζεηή‘, i 
    ΓΗΑΒΑΠΔ Νλφκαηα_Φνηηεηψλ[i] 
  ΡΔΙΝΠ_ΔΞΑΛΑΙΖΤΖΠ 
  ! Γηάβαζκα ησλ βαζκψλ ησλ θνηηεηψλ 
  ΓΗΑ i ΑΞΝ 1 ΚΔΣΟΗ Ξιήζνο_Φνηηεηψλ 
    ΓΗΑ j ΑΞΝ 1 ΚΔΣΟΗ 12 
      ΑΟΣΖ_ΔΞΑΛΑΙΖΤΖΠ 
        ΓΟΑΤΔ ‘Γψζε ηo βαζκφ ηνπ θνηηεηή‘,Νλφκαηα_Φνηηεηψλ[i], ‘γηα ην κάζεκα‘, 
Καζήκαηα[j] 
        ΓΗΑΒΑΠΔ Βαζκνί_Φνηηεηψλ[i, j] 
      ΚΔΣΟΗΠ_ΝΡΝ (Βαζκνί_Φνηηεηψλ[i, j]>0) ΘΑΗ (Βαζκνί_Φνηηεηψλ[i, j]<=10) 
    ΡΔΙΝΠ_ΔΞΑΛΑΙΖΤΖΠ 
  ΡΔΙΝΠ_ΔΞΑΛΑΙΖΤΖΠ 
ΡΔΙΝΠ_ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 

B. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα κέζσλ φξσλ θαη κηα 

ζπλάξηεζε γηα ηελ εχξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ φξνπ, ε εθηχπσζε ηνπ νπνίνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην θπξίσο πξφγξακκα 

Ζ πξψηε δηαδηθαζία κε φλνκα Υπολογιζμόρ_ΜΟ είλαη ε εμήο: 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ πνινγηζκφο_ΚΝ (Ξιήζνο_Φνηηεηψλ, Βαζκνί_Φνηηεηψλ, Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ) 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΔΠ: Βαζκνί_Φνηηεηψλ[200,12], Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ[200] 
  ΑΘΔΟΑΗΔΠ: Ξιήζνο_Φνηηεηψλ, i, j, άζξνηζκα 
ΑΟΣΖ 
  ! Γεκηνπξγία ηνπ πίλαθα Κέζσλ Όξσλ 
  ΓΗΑ i ΑΞΝ 1 ΚΔΣΟΗ Ξιήζνο_Φνηηεηψλ 
    άζξνηζκα <- 0 
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    ΓΗΑ j ΑΞΝ 1 ΚΔΣΟΗ 12 
      άζξνηζκα <- άζξνηζκα + Βαζκνί_Φνηηεηψλ[i, j] 
    ΡΔΙΝΠ_ΔΞΑΛΑΙΖΤΖΠ 
    Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ[i] <- άζξνηζκα / 12 
  ΡΔΙΝΠ_ΔΞΑΛΑΙΖΤΖΠ 
ΡΔΙΝΠ_ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 

Γ. Ζ ζπλάξηεζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ φξνπ θαη ηελ εθηχπσζή ηνπ είλαη ε 

εμήο: 

ΠΛΑΟΡΖΠΖ πνινγηζκφο_Ππλνιηθνχ_ΚΝ (Ξιήζνο_Φνηηεηψλ, Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ) : 
ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΖ 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΔΠ: Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ[200] 
  ΑΘΔΟΑΗΔΠ : Ξιήζνο_Φνηηεηψλ, i, άζξνηζκα 
ΑΟΣΖ 
  ! πνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ φξνπ 
  άζξνηζκα <- 0 
  ΓΗΑ i ΑΞΝ 1 ΚΔΣΟΗ Ξιήζνο_Φνηηεηψλ 
    άζξνηζκα <- άζξνηζκα + Βαζκνί_Φνηηεηψλ[i, j] 
  ΡΔΙΝΠ_ΔΞΑΛΑΙΖΤΖΠ 
  πνινγηζκφο_Ππλνιηθνχ_ΚΝ <- άζξνηζκα / Ξιήζνο_Φνηηεηψλ 
  ! Δθηχπσζε ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ φξνπ 
ΡΔΙΝΠ_ΠΛΑΟΡΖΠΖΠ 

Γ. Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα πινπνηεζεί πξέπεη λα έρεη σο φξηζκα εηζφδνπ ην φλνκα ελφο θνηηεηή 

(απηφ ζα δηαβαζηεί απφ ην ρξήζηε ζην θπξίσο πξφγξακκα) ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ αιγφξηζκν ηεο 

ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο ζα εληνπίδεη ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα Ονόμαηα_Φοιηηηών ν 

θνηηεηήο απηφο θαη ζα εληππψλεη ην ζηνηρείν ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο ηνπ 

πίλαθαΜέζορ_Όπορ_Φοιηηηών 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ Δθηχπσζε_Κέζνπ_Όξνπ_Φνηηεηήο (Γνζέλ_Όλνκα, Ξιήζνο_Φνηηεηψλ, 
Νλφκαηα_Φνηηεηψλ, Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ) 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΣΑΟΑΘΡΖΟΔΠ: Γνζέλ_Όλνκα, Νλφκαηα_Φνηηεηψλ[200] 
  ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΔΠ: Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ[200] 
  ΑΘΔΟΑΗΔΠ: Ξιήζνο_Φνηηεηψλ, i, ζέζε_βξέζεθε 
  ΙΝΓΗΘΔΠ: βξέζεθε 
ΑΟΣΖ 
  ! Αλαδήηεζε κε ηνλ αιγφξηζκν ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο γηα ηελ εχξεζε ηεο ζέζεο ηνπ δνζέληνο 
νλφκαηνο 
  βξέζεθε <- ΤΔΓΖΠ 
  ζέζε_βξέζεθε <- 0 
  i <- 1 
  ΝΠΝ (βξέζεθε = ΤΔΓΖΠ) ΘΑΗ (i <= Ξιήζνο_Φνηηεηψλ) ΔΞΑΛΑΙΑΒΔ 
    ΑΛ (Νλφκαηα_Φνηηεηψλ[i] = Γνζέλ_Όλνκα) ΡΝΡΔ 
      βξέζεθε <- ΑΙΖΘΖΠ 
      ζέζε_βξέζεθε <- i 
    ΑΙΙΗΥΠ 
    i <- i + 1 
  ΡΔΙΝΠ_ΑΛ 
ΡΔΙΝΠ_ΔΞΑΛΑΙΖΤΖΠ 
ΑΛ (βξέζεθε = ΤΔΓΖΠ) ΡΝΡΔ 
  ΓΟΑΤΔ 'Ρν φλνκα πνπ δφζεθε δελ αλήθεη ζε θνηηεηή' 
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ΑΙΙΗΥΠ 
  ΓΟΑΤΔ 'Ν θνηηεηήο', Γνζέλ_Όλνκα,' έρεη κέζν φξν', Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ[ζέζε_βξέζεθε] 
ΡΔΙΝΠ_ΑΛ 
ΡΔΙΝΠ_ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 

E. Ρα δεδνκέλα εηζφδνπ ζηε δηαδηθαζία Δχξεζε_Κεγ_ΚΝ είλαη ην πιήζνο ησλ θνηηεηψλ, ν 

πίλαθαο κε ηα νλφκαηα ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη απηφο πνπ πεξηέρεη ηνπο κέζνπο φξνπο  

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ Δχξεζε_Κεγ_ΚΝ (Ξιήζνο_Φνηηεηψλ, Νλφκαηα_Φνηηεηψλ, 
Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ) 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΣΑΟΑΘΡΖΟΔΠ: Νλφκαηα_Φνηηεηψλ[200] 
  ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΔΠ: Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ[200], κέγηζηνο 
  ΑΘΔΟΑΗΔΠ: Ξιήζνο_Φνηηεηψλ, i, ζέζε_βξέζεθε 
ΑΟΣΖ 
  ! Αλαδήηεζε γηα ηε ζέζε ηνπ κεγίζηνπ κέζνπ φξνπ 
  κέγηζηνο <- Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ[1] 
  ζέζε_βξέζεθε <- 1 
  ΓΗΑ i ΑΞΝ 2 ΚΔΣΟΗ Ξιήζνο_Φνηηεηψλ 
    ΑΛ (Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ[i] > κέγηζηνο) ΡΝΡΔ 
      κέγηζηνο <- Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ[i]  
      ζέζε_βξέζεθε <- i 
    ΡΔΙΝΠ_ΑΛ 
  ΡΔΙΝΠ_ΔΞΑΛΑΙΖΤΖΠ 
  ! Δθηχπσζε ηνπ νλφκαηνο πνπ θαηέρεη ηε ζέζε ηεο κεηαβιεηήο ‘ζέζε_βξέζεθε 
  ΓΟΑΤΔ 'Ν θνηηεηήο', Νλφκαηα_Φνηηεηψλ[ζέζε_βξέζεθε],' έρεη ην κεγαιχηεξν κέζν φξν πνπ 
είλαη: ', κέγηζηνο 
ΡΔΙΝΠ_ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 

Σ. Αξρηθά πξέπεη λα ηαμηλνκεζεί ν πίλαθαο κε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ θνηηεηψλ. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν αιγφξηζκνο ηεο θπζαιίδαο φπσο απηφο έρεη νξηζηεί ζην 

θεθάιαην 3. Ξξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ αδπλακία ρξήζεο ηεο εληνιήο Ανηιμεηάθεζε πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλαλ αιγφξηζκν αιιά δελ είλαη νξηζκέλε ζηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ ΓΙΥΠΠΑ 

Αληίζηνηρα πξέπεη λα αλαδηαηαρζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πνπ πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ 

θνηηεηψλ ψζηε λα ε αληηζηνηρία πνπ έρεη πεξηγξαθεί ζην εξψηεκα 1 λα δηαηεξεζεί θαη κε ηνλ 

πίλαθα πνπ πεξηέρεη ηνπο κέζνπ φξνπο 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ Ραμηλφκεζε (Ξιήζνο_Φνηηεηψλ, Νλφκαηα_Φνηηεηψλ, Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ) 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΣΑΟΑΘΡΖΟΔΠ: Νλφκαηα_Φνηηεηψλ[200], temp_φλνκα 
  ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΔΠ: Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ[200], temp_βαζκφο 
  ΑΘΔΟΑΗΔΠ: Ξιήζνο_Φνηηεηψλ, i, j 
ΑΟΣΖ 
  ! Αιγφξηζκνο ηαμηλφκεζεο θπζαιίδαο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ πίλαθα ησλ κέζσλ φξσλ 
  ΓΗΑ i ΑΞΝ 2 ΚΔΣΟΗ Ξιήζνο_Φνηηεηψλ 
    ΓΗΑ j ΑΞΝ Ξιήζνο_Φνηηεηψλ ΚΔΣΟΗ i ΚΔ_ΒΖΚΑ -1 
      ΑΛ (Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ[j-1] > Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ[j]) ΡΝΡΔ 
        ! Αληηκεηάζεζε ζηνηρείσλ πίλαθα Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ 
        temp_βαζκφο <- Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ[j-1] 
        Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ[j-1] <- Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ[j] 
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        Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ[j] <- temp_βαζκφο 
        ! Αληίζηνηρε αληηκεηάζεζε ζηνηρείσλ πίλαθα Νλφκαηα_Φνηηεηψλ 
        temp_φλνκα <- Νλφκαηα_Φνηηεηψλ[j-1] 
        Νλφκαηα_Φνηηεηψλ[j-1] <- Νλφκαηα_Φνηηεηψλ[j] 
        Νλφκαηα_Φνηηεηψλ[j] <- temp_φλνκα 
      ΡΔΙΝΠ_ΑΛ 
    ΡΔΙΝΠ_ΔΞΑΛΑΙΖΤΖΠ 
  ΡΔΙΝΠ_ΔΞΑΛΑΙΖΤΖΠ 
ΡΔΙΝΠ_ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 

Ε. Κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο εθηειείηαη ε Εκηύπυζη_top3 ε νπνία ζα 

εθηππψζεη ηα νλφκαηα θαη ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ ηξηψλ πξψησλ θνηηεηψλ ζηελ θαηάηαμε. 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ Δθηχπσζε_top3 (Ξιήζνο_Φνηηεηψλ, Νλφκαηα_Φνηηεηψλ, 
Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ) 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΣΑΟΑΘΡΖΟΔΠ : Νλφκαηα_Φνηηεηψλ[200] 
  ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΔΠ : Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ[200] 
  ΑΘΔΟΑΗΔΠ : Ξιήζνο_Φνηηεηψλ, i 
ΑΟΣΖ 
  ! Ιφγσ αχμνπζαο δηάηαμεο ηνπ πίλαθα κέζσλ φξσλ εθηππψλσ ηεο 3 ηειεπηαίεο ζέζεηο ησλ 
δπν πηλάθσλ 
  ΓΗΑ i ΑΞΝ Ξιήζνο_Φνηηεηψλ ΚΔΣΟΗ (Ξιήζνο_Φνηηεηψλ-2)  ΚΔ_ΒΖΚΑ -1 
    ΓΟΑΤΔ 'O', Ξιήζνο_Φνηηεηψλ-i+1,' νο θνηηεηήο είλαη ν', Νλφκαηα_Φνηηεηψλ[i],' κε κέζν 
φξν:', Κέζνο_Όξνο_Φνηηεηψλ [i] 
  ΡΔΙΝΠ_ΔΞΑΛΑΙΖΤΖΠ 
ΡΔΙΝΠ_ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 

Ζ. Ρν Θπξίσο πξφγξακκα πνπ εθηειεί ηα παξαπάλσ ππνπξνγξάκκαηα θαη πξνεγείηαη απφ απηά 

παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ Κεραλνγξάθεζε_ηκήκαηνο_Ξιεξνθνξηθήο 
ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ 
  ΣΑΟΑΘΡΖΟΔΠ: ΚΑΘΖΚΑΡΑ[12], ΝΛΝΚΑΡΑ[200], φλνκα_πξνο_αλαδήηεζε 
  ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΔΠ: ΒΑΘΚΝΗ[200,12], ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ[200], Ππλ_ΚΝ 
  ΑΘΔΟΑΗΔΠ: ΞΙΖΘΝΠ, i, j 
ΑΟΣΖ 
  ! Δξψηεκα 1 
  ΘΑΙΔΠΔ Δίζνδνο_δεδνκέλσλ (ΞΙΖΘΝΠ, ΚΑΘΖΚΑΡΑ, ΝΛΝΚΑΡΑ, ΒΑΘΚΝΗ) 
  ! Δξψηεκα 2 
  ΘΑΙΔΠΔ πνινγηζκφο_ΚΝ (ΞΙΖΘΝΠ, ΒΑΘΚΝΗ, ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ) 
  Ππλ_ΚΝ <- πνινγηζκφο_Ππλνιηθνχ_ΚΝ (ΞΙΖΘΝΠ, ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ) 
  ΓΟΑΤΔ ‘Ν ζπλνιηθφο κέζνο φξνο είλαη ‘, Ππλ_ΚΝ 
  ! Δξψηεκα 3, πξνεγείηαη δηάβαζκα νλφκαηνο απφ ην ρξήζηε 
  ΓΟΑΤΔ ‘Γψζηε ην φλνκα ελφο θνηηεηή γηα αλαδήηεζε‘ 
  ΓΗΑΒΑΠΔ φλνκα_πξνο_αλαδήηεζε 
  ΘΑΙΔΠΔ Δθηχπσζε_Κέζνπ_Όξνπ_Φνηηεηψλ (φλνκα_πξνο_αλαδήηεζε, ΞΙΖΘΝΠ, ΝΛΝΚΑΡΑ, 
ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ) 
  ! Δξψηεκα 4 
  ΘΑΙΔΠΔ Δχξεζε_Κεγ_ΚΝ (ΞΙΖΘΝΠ, ΝΛΝΚΑΡΑ, ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ) 
  ! Δξψηεκα 5 
  ΘΑΙΔΠΔ Ραμηλφκεζε (ΞΙΖΘΝΠ, ΝΛΝΚΑΡΑ, ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ) 
  ΘΑΙΔΠΔ Δθηχπσζε_top3 (ΞΙΖΘΝΠ, ΝΛΝΚΑΡΑ, ΚΔΠΝΠ_ΝΟΝΠ) 
ΡΔΙΝΠ_ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 


