
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΑΞΗ :  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7  

 
ΘΕΜΑ Α : 

Α1. Να απαντήσετε στην κόλλα σας τα ακόλουθα ερωτήματα θεωρίας: 
1.  Τι εννοούμε με τον όρο «Αποδοτικότητα αλγορίθμου»; 

Μονάδες 3 
2.  Ποιοι πίνακες ονομάζονται τετραγωνικοί; 

Μονάδες 2 
3.  Τι είναι δείκτης (pointer) σε μια δυναμική  δομή δεδομένων και ποιος είναι 

ο ρόλος του; 
Μονάδες 3 

4.  Μία από τις σημαντικότερες δυναμικές δομές δεδομένων είναι η δομή που 
ονομάζεται «Λίστα». Να περιγράψετε πώς γίνεται η διαγραφή ενός 
κόμβου από μία Λίστα. 

Μονάδες 4 
 

Α2. Να γράψετε στην κόλλα σας τους αριθμούς της Στήλης Α  και δίπλα το 
γράμμα της Στήλης Β  που αντιστοιχεί σωστά. Κάθε στοιχείο της Στήλης Α θα 
αντιστοιχιστεί με ένα μόνο στοιχείο της Στήλης Β, ενώ ένα στοιχείο της 
Στήλης Β δεν θα έχει αντίστοιχο.  

Στήλη Α Στήλη Β 
1. Ώθηση-απώθηση σε στοίβα α. O(logn) 
2. Ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής β. O(n2) 
3. Σειριακή αναζήτηση γ. O(n) 
4. Δυαδική αναζήτηση δ. O(1) 
 ε. O(nlogn) 

Μονάδες 4 
 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
Α3. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 

προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό  αν είναι σωστή ή Λάθος  αν είναι 
λανθασμένη: 
1.  Ο μέγιστος αριθμός εκτέλεσης πράξεων ενός αλγορίθμου είναι 

ανεξάρτητος από τις τιμές που δίνονται ως είσοδος. 
2.  Ο «χρόνος εκτέλεσης» ενός αλγορίθμου δεν επηρεάζεται από τον τύπο 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή που θα τον εκτελέσει. 
3.  Οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού και να χρησιμοποιηθεί για 

την ανάπτυξη του προγράμματος του αλγορίθμου, ο χρόνος εκτέλεσής 
του είναι πάντα ο ίδιος. 

4.  Οι βρόχοι επανάληψης αποτελούν σημαντικό κριτήριο για το 
χαρακτηρισμό της επίδοσης ενός αλγορίθμου. 

5.  Η επιλογή του καταλληλότερου αλγορίθμου για την επίλυση ενός 
προβλήματος, γίνεται με βάση την αποδοτικότητά του. 

6.  Στον εκ των υστέρων τρόπο μέτρησης της επίδοσης ενός αλγορίθμου, 
ο χρόνος εκτέλεσης, μεταξύ άλλων, εξαρτάται από τη γλώσσα 
προγραμματισμού και το υλικό. 

7.  Με τον εμπειρικό τρόπο μέτρησης της επίδοσης ενός αλγορίθμου, 
μπορεί να προβλεφθεί η συμπεριφορά του αλγορίθμου για 
οποιοδήποτε σύνολο δεδομένων. 

8.  Στη σταθερή πολυπλοκότητα, ο χρόνος εκτέλεσης είναι ανεξάρτητος 
από το μέγεθος της εισόδου «n» 

9.  O(n)  είναι η γραμμική πολυπλοκότητα που θεωρείται η καλύτερη 
επίδοση για έναν αλγόριθμο που πρέπει να εξετάσει ή να δώσει στην 
έξοδο  n  στοιχεία. 

10.  Ο συμβολισμός «Ο» δίνει ένα άνω φράγμα για την πολυπλοκότητα 
ενός αλγορίθμου. 

Μονάδες 10 
 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Α4. Θεωρούμε δύο αλγορίθμους Α και Β που επιλύουν ένα διαφορετικό 
πρόβλημα ο καθένας. Ο αλγόριθμος Α είναι γραμμικής πολυπλοκότητας ενώ 
ο Β είναι τετραγωνικής πολυπλοκότητας. Πάνω σε έναν συγκεκριμένο 
υπολογιστή, εκτελέσαμε διαδοχικά τον κάθε αλγόριθμο για μεγέθη εισόδου 
n=20, n=30 και n=60. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο χρόνος 
εκτέλεσης του κάθε αλγορίθμου για n=20. Να μεταφέρετε τον πίνακα στην 
κόλλα σας, συμπληρώνοντας τους αντίστοιχους χρόνους εκτέλεσης για n=30 
και n=60 (αφού τους υπολογίσετε). Σημειώνεται ότι οι χρόνοι είναι σε 
μικροδευτερόλεπτα (μs).  

Μέγεθος εισόδου 
n 

Χρόνος εκτέλεσης 
του Α  σε μs 

Χρόνος εκτέλεσης 
του B  σε μs 

20 500 500 
30   
60   

Μονάδες 6 
 

 
Α5.    Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν στα στοιχεία του 

πίνακα 8Χ4 που φαίνεται στο σχήμα. Να γράψετε στην 
κόλλα σας τους αριθμούς της Στήλης Α  και δίπλα το 
γράμμα της Στήλης Β  που αντιστοιχεί σωστά. Θα 
χρησιμοποιηθούν όλα τα στοιχεία της Στήλης Β. 

 
 
 
 
 
 

Μονάδες 8 
 

 
 
 
 

Στήλη Α Στήλη Β 

1.  αν j=i α. Α[i, j]=0 
2.  αν j=9-i β. Α[i, j]=1 
3.  αν j=5-i γ. Α[i, j]=2 
4.  αν j=i-4 δ. Α[i, j]=3 
5.  Αλλιώς ε. Α[i, j]=4 
    



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Β : 

Β1.  Για τα παρακάτω ερωτήματα δίνεται ο δισδιάστατος 
πίνακας Α  που φαίνεται στο σχήμα. Ο πίνακας Α περιέχει 
χαρακτήρες, σε διάταξη 3Χ4 
 
 
α)  Ο αλγόριθμος που δίνεται δίπλα, παίρνει στα 
δεδομένα τον πίνακα Α και τον επεξεργάζεται. 
Να γράψετε στην κόλλα σας τις τιμές που θα 
εμφανίσει, με τη σειρά που θα τις εμφανίσει. 
 

Μονάδες 2 
 

Αλγόριθµος εµφάνιση_1  ∆εδοµένα // A //  Για i από 1 µέχρι 3 
   min<-A[i,1]    Για j από 1 µέχρι 4      Αν A[i,j]<min τότε 
       min<-A[i,j]      Τέλος_αν    Τέλος_επανάληψης 
   Εµφάνισε min  Τέλος_επανάληψης Τέλος εµφάνιση_1 

 
 

 
β)  Ο αλγόριθμος που δίνεται δίπλα, παίρνει στα 
δεδομένα τον πίνακα Α και τον επεξεργάζεται. 
Να γράψετε στην κόλλα σας τις τιμές που θα 
εμφανίσει, με τη σειρά που θα τις εμφανίσει. 
 

Μονάδες 3 

Αλγόριθµος εµφάνιση_2 
  ∆εδοµένα // A //   i<-1   Όσο i<=3 επανάλαβε 
    j<-2     Όσο j<=4 επανάλαβε       Εµφάνισε A[i,j] 
      j<-j+2     Τέλος_επανάληψης     i<-i+1 
  Τέλος_επανάληψης Τέλος εµφάνιση_2 

 
 
Β2.  Δίνεται μια στοίβα με τα περιεχόμενα και το δείκτη της (βλέπε 

σχήμα).  Δίνεται επίσης και μια ουρά που είναι αρχικά άδεια. 
Εφαρμόζουμε διαδοχικά τις εξής λειτουργίες: 

Απώθηση τιμής και εισαγωγή της στην ουρά 
Απώθηση τιμής και εισαγωγή της στην ουρά 
Ώθηση της τιμής 89 
Ώθηση της τιμής 14 
Απώθηση τιμής και εισαγωγή της στην ουρά 

i. Ποια είναι η τιμή του δείκτη top όταν η στοίβα βρίσκεται στην αρχική 
της κατάσταση (η οποία φαίνεται στο σχήμα); 

Μονάδα 1 
i i. Να σχεδιάσετε την τελική μορφή της ουράς,  με τα περιεχόμενα και 

τους δείκτες της. 
Μονάδες 2 

i i i. Να σχεδιάσετε την τελική μορφή της στοίβας, με τα περιεχόμενα και 
το δείκτη της. 

Μονάδες 2 

Π Ο Λ Υ 
Α Π Λ Η 
Λ Υ Σ Η 

top � 25 
 77 
 12 
 65 
 21 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Β3.   Έστω δισδιάστατος πίνακας Π με 8 γραμμές και 
12 στήλες, στον οποίο σημειώνονται δύο τυχαία 
κελιά του, το  ] j1 i1, [ Π  και το  ] j2 i2, [ Π  όπως 
φαίνονται στο 1 Σχήµα .   
(Να θεωρήσετε ότι οι i1 και i2 είναι τυχαίοι 
θετικοί ακέραιοι, μικρότεροι ή ίσοι του 8 και οι 
j1 και j2 είναι τυχαίοι θετικοί ακέραιοι 
μικρότεροι ή ίσοι του 12) 
 
α)  Να γράψετε σε ψευδογλώσσα τη λογική 
έκφραση (συνθήκη) που πρέπει να ικανοποιούν 
τα i1, i2, j1, j2 ώστε το κελί  ] j2 i2, [ Π να 
βρίσκεται «κάτω και δεξιότερα» του  ] j1 i1, [ Π .  

Μονάδες 2 
 

 

 
 

 
 

 
β)  Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου που εμφανίζει όλα τα στοιχεία που 
βρίσκονται στη σκιασμένη περιοχή του 2 Σχήµατος . (Θεωρήστε ότι 
ικανοποιείται η συνθήκη του ερωτήματος α). 

Μονάδες 4 
γ)  Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου που εμφανίζει όλα τα στοιχεία που 
βρίσκονται στη σκιασμένη περιοχή του 3 Σχήµατος . (Θεωρήστε ότι 
ικανοποιείται η συνθήκη του ερωτήματος α). 

Μονάδες 4 
 

Σημείωση: Στις σκιασμένες περιοχές συμπεριλαμβάνονται και τα 
κελιά Π[i1, j1]  και Π[i2, j2] 

 
 
 
 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Γ : 

Ερευνητές που ασχολούνται με μοντέλα προσομοίωσης εξάπλωσης επιδημιών 
χρησιμοποιούν για τις μελέτες τους έναν αριθμητικό πίνακα Μ[5000]. Κάθε κελί 
του πίνακα αυτού αντιπροσωπεύει ένα άτομο σε μια περιοχή 5.000 κατοίκων 
στην οποία υπάρχουν εστίες μιας συγκεκριμένης μολυσματικής ασθένειας 
(επιδημίας). Από σύμβαση η τιμή 0 (μηδέν) σε ένα κελί αντιπροσωπεύει ένα 
υγιές άτομο, ενώ η τιμή -1 (μείον ένα) αντιπροσωπεύει ένα άτομο που έχει τη 
συγκεκριμένη ασθένεια (μολυσμένο άτομο). Κάθε άτομο έρχεται σε επαφή με τα 
γειτονικά του και η ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί από τον ένα στον άλλο. 
(Γειτονικά χαρακτηρίζονται δύο άτομα, όταν τα κελιά του πίνακα που τα 
αντιπροσωπεύουν έχουν μια κοινή πλευρά). 
Να  υλοποιήσετε  πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο:  
 
Γ1.    Περιέχει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών 

Μονάδες 2 
Γ2.  Διαβάζει τον πίνακα Μ, διασφαλίζοντας ότι οι τιμές που εισάγονται είναι 

αποκλειστικά το 0 (μηδέν) και το -1 (μείον ένα) 
Μονάδες 4 

Γ3.  Υπολογίζει και εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα το συνολικό αριθμό των 
μολυσμένων ατόμων που υπάρχουν στο σύνολο του πληθυσμού. 

Μονάδες 4 

Γ4.  Σε κάθε κελί του πίνακα Μ που αντιπροσωπεύει ένα υγιές άτομο, 
αποθηκεύει έναν αριθμό ο οποίος δείχνει με πόσα μολυσμένα άτομα 
γειτονεύει το υγιές. 

Μονάδες 5 
Γ5.  Βρίσκει αν υπάρχει έστω και μία «σημαντική» εστία μόλυνσης. Αν υπάρχει, 

εμφανίζει το μήνυμα «Υπάρχει σημαντική εστία μόλυνσης» μαζί με τη θέση 
του πρώτου κελιού της εστίας. Αν δεν υπάρχει, εμφανίζει το μήνυμα «Δεν 
υπάρχει σημαντική εστία μόλυνσης». (Μια εστία μόλυνσης χαρακτηρίζεται 
σημαντική, όταν δύο ή περισσότερα μολυσμένα άτομα βρίσκονται σε 
συνεχόμενα γειτονικά κελιά). 

Μονάδες 5 
 
 
 



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Δ : 

Μια εταιρεία Πληροφορικής καταγράφει, για δέκα ιστότοπους, τον αριθμό των 
επισκέψεων που δέχεται ο καθένας, κάθε μέρα, για τέσσερις εβδομάδες. 
Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος: 
Δ1. Για καθένα από τους ιστότοπους να διαβάζει το όνομά του και τον αριθμό 

των επισκέψεων που δέχθηκε ο ιστότοπος για καθεμιά ημέρα. Δεν 
απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας τιμών. 

Μονάδες 2  
Δ2. Να εμφανίζει το όνομα κάθε ιστοτόπου και τον συνολικό αριθμό των 

επισκέψεων που δέχθηκε αυτός στο διάστημα των τεσσάρων εβδομάδων. 
Μονάδες 3  

Δ3. Να εμφανίζει τα ονόματα των ιστοτόπων που κάθε μέρα στο διάστημα των 
τεσσάρων εβδομάδων δέχθηκαν περισσότερες από 500 επισκέψεις. Αν δεν 
υπάρχουν τέτοιοι ιστότοποι, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. 

Μονάδες 6  
Δ4. Να διαβάζει το όνομα ενός ιστοτόπου.  

α.  Αν το όνομα αυτό δεν είναι ένα από τα δέκα ονόματα που έχουν δοθεί, 
να το ξαναζητά, μέχρι να δοθεί ένα από αυτά τα ονόματα.  

Μονάδες 4  
β.  Να εμφανίζει τους αριθμούς των εβδομάδων (1-4) κατά τη διάρκεια των 
οποίων ο συνολικός (εβδομαδιαίος) αριθμός επισκέψεων στον ιστότοπο 
αυτό είχε τη μέγιστη τιμή. 

Μονάδες 5  
 
 

 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


