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Α.  Να γράψετε τον αρικμό κακεμιάσ από τισ  παρακάτω προτάςει σ και δίπλα 

τθ λζξθ ωστό ,  αν είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ Λάθος ,  αν είναι λανκαςμζνθ.  

  

1.  Σα δεδομζνα ενόσ προβλιματοσ αποκθκεφονται ςτον υπολογιςτι,  

αποκλειςτικά ςτθν κφρια μνιμθ του .  

2.  Η  υπερχείλιςθ μιασ αρικμθτικισ μεταβλθτισ  αποτελεί παράδειγμα 

λάκουσ κατά τθν εκτζλεςθ.  

3.  Ο μεταγλωττιςτισ δζχεται ςτθν είςοδό του ζνα πρόγραμμα γραμμζνο 

ςε μια γλϊςςα υψθλοφ επιπζδου και  παράγει ζνα ιςοδφναμο 

πρόγραμμα ςε γλϊςςα μθχανισ.  

4.  Όλεσ οι ςφγχρονεσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ προςφζρουν τθ  

δυνατότθτα δυναμικισ παραχϊρθςθσ μνιμθσ.  

5.  Η διλωςθ των ςτοιχείων ενόσ πίνακα εξαρτάται από τθ ςυγκεκριμζνθ 

γλϊςςα προγραμματιςμοφ  που χρθςιμοποιείται.  

6.  τα προβλιματα που ζχουν μενοφ επιλογισ, θ βζλτιςτθ λφςθ τουσ 

περιλαμβάνει χριςθ τθσ δομισ «Μζχρισ_ότου».  

7.  Η λογικι πράξθ "ι" μεταξφ δφο προτάςεων είναι  ψευδισ, όταν 

οποιαδιποτε από τισ δφο προτάςεισ είναι  ψευδισ.  

8.  Ζνασ  πίνακασ που χρθςιμοποιεί  τζςςερισ  δείκτεσ  για τθν  αναφορά 

των ςτοιχε ίων του είναι πίνακασ τεςςάρων διαςτάςεων .  

9.  Η γραμμικι μζκοδοσ είναι αποτελεςματικότερθ μζκοδοσ αναηιτθςθσ 

ςε ςχζςθ με τθ δυαδικι αναηιτθςθ.  

10. Η λίςτα των πραγματικϊν παραμζτρων κακορίηει τ ισ  παραμζτρουσ 

ςτθν κλιςθ του υποπρογράμματοσ.  

 

B.    1. Να περιγράψετε τθ μζκοδο «Διαίρει και Βαςίλευ ε».  

 2.  φμφωνα με τθν παραπάνω μζκοδο, ποιοσ είναι ο  μζγιςτοσ αρικμόσ 

των ςυγκρίςεων (επαναλιψεων) που απαιτοφνται για τθν εφρεςθ ενόσ 

ςτοιχείου ςε ζνα ςφνολο «n» ταξινομθμζνων ςτοιχείων;  

 

Γ.     1. Ποιοι είναι οι τρόποι αναπαράςταςθσ τθσ  δομισ ενόσ  προβλιματοσ ;  

 2.  Ποια ςτοιχεία προςδιορίηουν μια γλϊςςα ;  

 3.  Να περιγράψετε τθ λειτουργία τθσ  εντολισ «Διάβαςε» .  
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Δ.  Δίνεται μια λίςτα θ οποία  αποτελείται από 5 κόμβουσ. Σο πρϊτο πεδίο  

του κάκε κόμβου είναι ζνα γράμμα και  το δεφτερο πεδίο είναι θ  διεφκυνςθ 

του επόμενου κόμβου, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω  διάγραμμα, που 

ςχθματίηει τθ  λζξθ ΜΑΝΙΑ :  

 
Η λίςτα αυτι απεικονίηεται ςτθ μνιμθ με τθ μορφι που φαίνεται ςτο  

παρακάτω ςχιμα:  

 

τον τελευταίο κόμβο, το δεφτερο πεδίο ζχει τθν τιμι 0,  θ οποία  

ςθματοδοτεί το τζλοσ τθσ λίςτασ.  

α.  Να ςχεδιάςετε ςτο τετράδιό ςασ τθν απεικόνιςθ τθσ μνιμθσ μετά  από 

τθ διαγραφι του κατάλλθλου κόμβου από τθν αρχικι λίςτα,  ϊςτε να 

ςχθματιςτεί θ λζξθ ΜΑΝΑ .  

β.  Να ςχεδιάςετε ςτο τετράδιό ςασ τθν απεικόνιςθ τθσ μνιμθσ μετά  από 

τθν ειςαγωγι,  ςτθν αρχικι λίςτα, του κόμβου με πρϊτο πεδίο  το γράμμα 

Λ  ςτθ κζςθ 21, ϊςτε να  ςχθματιςτεί θ λζξθ ΜΑΝΙΛΑ .  

 

Ε.  Δίνεται το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου:  

ακρ  0  

πλ  0  

Διάβαςε Χ  

Όςο Χ>0 Επανάλαβε  

     ακρ  αρκ + Χ  

     πλ  πλ +1  

               Διάβαςε Χ  

Σζλοσ_Επανάλθψθσ  

μο  ακρ/πλ  

Εμφάνιςε μο  

 

1.  Ποιο αλγορικμικό κριτιριο δεν ικανοποιείται ςτο παραπάνω τμιμα; 

Αιτιολογιςτε.  

2. Να αναφζρετε ςε ποια κατθγορία ανικει το λάκοσ που υπάρχει ςτο 

παραπάνω τμιμα αλγορίκμου.  
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τ.  Να μεταφζρετε ςτο τετράδιό ςασ ςυμπλθρωμζνο τον παρακάτω πίνακα 

αλθκείασ.  

Α  Β  ΟΧΚ Α  ΚΑΚ Β  Θ Α ΚΑΚ ΟΧΚ Β  

Ψευδισ  Ψευδισ   

Ψευδισ  Αλθκισ   

Αλθκισ  Ψευδισ   

Αλθκισ  Αλθκισ   

 

Ζ.  Να γράψετε τμιμα προγράμματοσ  που κα ζχει το ίδιο  αποτζλεςμα με το 

παρακάτω τμιμα:  

 

Κ    ΛMOD10 

ΟΟ  K > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  

Κ   Κ−1 

Μ   Μ+Κ  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

χρθςιμοποιϊντασ αντί  τθσ εντολισ ΟΟ  τθν εντολι ΓΚΑ .  το νζο τμιμα να 

χρθςιμοποιιςετε μόνο  τισ μεταβλθτζσ Κ,  Λ,  Μ που χ ρθςιμοποιεί  το αρχικό  

τμιμα  προγράμματοσ .  

 

Η .  Δίνεται το παρακάτω τμιμα προγράμματοσ :  

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ Λ  ΜΕΧΡΙ Μ ΜΕ_ΒΗΜΑ Β  

ΓΡΑΨΕ  Κ  

ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ για κακεμία από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ  

τισ τιμζσ των Λ, Μ και Β  ζτςι ϊςτε  το αντίςτοιχο τμιμα προγράμματοσ  να  

εμφανίηει όλουσ:  

1.  τουσ ακεραίουσ από -10 μζχρι και -100 ςε αφξουςα ςειρά .  

2.  τουσ άρτιουσ ακεραίουσ από 10 μζχρι και το 1 00. 

3.  τουσ κετικοφσ ακεραίουσ που είναι μικρότερο ι του 2400 και 

πολλαπλάςια του 8 .  

 


