ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Θέµα 1ο
Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό – Λάθος (Σ –Λ)
1.
Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία ενός
άλλου πίνακα που είναι και αυτός ταξινοµηµένος
2.
Σε µία διαδικασία ο αριθµός των πραγµατικών και τυπικών παραµέτρων πρέπει να είναι
οπωσδήποτε ίδιος ενώ σε µία συνάρτηση δεν πρέπει
3.
Τα ονόµατα και οι βαθµοί 100 µαθητών σε ένα µάθηµα µπορούν να αποθηκευτούν σε έναν
δισδιάστατο πίνακα 100 γραµµών και 2 στηλών.
4.
Οι στοίβες και οι ουρές δεν µπορούν να υλοποιηθούν µε την βοήθεια πινάκων
5.
Η διαδικασία της απώθησης πρέπει να ελέγχει αν η στοίβα είναι γεµάτη
6.
Μετά την εκτέλεση της πράξης εντολής Χ←(15DIV2+3)>(2^3MOD3+2*2) η λογική µεταβλητή
Χ είναι Αληθής
7.
Η σειριακή αναζήτηση είναι πιο αποτελεσµατική σε ταξινοµηµένους πίνακες παρά σε µη
ταξινοµηµένους
8.
Ένας δισδιάστατος πίνακας αποτελεί µία δυναµική δοµή δεδοµένων ενώ ένας µονοδιάστατος µία
στατική δοµή
Απ. 1-Σ / 2-Λ / 3-Λ / 4-Λ / 5-Λ / 6-Σ / 7-Λ / 8-Λ
Β. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας
1.
Τι είναι δοµηµένος προγραµµατισµός
2.
Ποια η διαφορά του µεταγλωττιστή από τον διερµηνευτή. Ποιο είναι πιο γρήγορο;
3.
Να γράψετε τον αλγόριθµο του πολλαπλασιασµού «αλά ρωσικά» 2 ακέραιων αριθµών Μ1 και
Μ2
Απ

1. Σχολικό Βιβλίο Σελ. 135
2. Σχολικό Βιβλίο Σελ. 138 -139
3. Σχολικό Βιβλίο Σελ.46 µε µικρές αλλαγές
Αλγόριθµος Πολ_αλα_ρωσικά
∆εδοµένα //Μ1, Μ2 ακέραιοι//
S!0
Όσο Μ2 > 0 επανάλαβε
Αν Μ2 mod 2 = 1 τότε
S ! S + M1
Τέλος_αν
Μ1!
!Μ1 * 2
Μ2 !Μ2 div 2
Τέλος_επανάληψης
Αποτελέσµατα //S//
Τέλος Πολ_αλα_ρωσικά

Θέµα 2ο
Ποιά είναι τα στοιχεία του δισδιάστατου πίνακα Α ακεραίων τριών γραµµών και τεσσάρων στηλών µετά
την εκτέλεση του παρακάτω τµήµατος αλγορίθµου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΣΤ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: A[3,4],m,n

ΑΡΧΗ
ΓΙΑ m ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
A[m,1] <-- 3*m +2
ΓΙΑ n ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 4
ΑΝ n < 3 τότε
Α[m,n] <-- Σ1(m,n)
ΑΛΛΙΩΣ
ΑΝ n > 3 τότε
Α[m,n] <-- n -m
ΑΛΛΙΩΣ
Α[m,n] <-- 2 *Α[m,n-1]
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Σ1(Μ,Ν) : ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ:Μ, Ν
ΑΡΧΗ
Σ1 <-- 2 * N + 7 + M
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
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Άσκηση 3ο Θέµα
Οι κρατήσεις δωµατίων µιας ηµέρας ενός 5όροφου ξενοδοχείου µε 4 δωµάτια ανά όροφο καταχωρούνται
σε ένα δισδιάστατο πίνακα 5 γραµµών και 4 στηλών µε το όνοµα ΚΡ (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ). Στον πίνακα
καταχωρείται η τιµή 1 όταν για ένα δωµάτιο έχει γίνει κράτηση και η τιµή 2 όταν το δωµάτιο δεν έχει
διατεθεί. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος:
α) Να διαβάζει τις κρατήσεις µίας ηµέρας για όλο το ξενοδοχείο και να αποθηκεύει τα δεδοµένα σε έναν
δισδιάστατο πίνακα ΚΡ σύµφωνα µε τα παραπάνω
β) Υπολογίζει και εµφανίζει το σύνολο των κρατήσεων για µία ηµέρα
β) Υπολογίζει και εµφανίζει τον όροφο ή τους ορόφους µε τον µεγαλύτερο αριθµό κρατήσεων
γ) ∆ιαβάζει τον αριθµό ενός δωµατίου, ελέγχει αν είναι µεταξύ του 1 και του 20 και υπολογίζει και
εµφανίζει για το δωµάτιο αυτό το σύνολο των κρατήσεων σε όλους τους ορόφους
δ) Οι τιµές των δωµατίων καθορίζονται από τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το δωµάτιο. Ένα δωµάτιο
στον 1ο όροφο κοστίζει 20€ ανά ηµέρα, ενώ για κάθε όροφο η τιµή αυτή προσαυξάνεται κατά 10%. Να
υπολογίσετε και να εµφανίσετε το σύνολο των εισπράξεων του ξενοδοχείου για µία ηµέρα.
ΛΥΣΗ
Πάντα σε µία άσκηση µε πίνακες το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνουµε είναι να καταλάβουµε την
µορφή που έχουν οι πίνακες µας και ίσως να κάνουµε µία µινιατούρα των πινάκων µας σε µικρότερη

κλίµακα δίνοντας τους τυχαίες τιµές, πάντα όµως σύµφωνα µε το πρόβληµα. Στην περίπτωση µας έχουµε
έναν πίνακα 2 διαστάσεων. Πρέπει να καταλάβουµε τι σηµαίνει γραµµή, στήλη και στοιχείο του πίνακα.
∆ηλαδή γραµµή = όροφος (5 γραµµές όσοι και οι όροφοι)
στήλη = δωµάτιο (4 στήλες όσες και τα δωµάτια ανά όροφο) , και
στοιχείο = 1 ή 2 αν υπάρχει κράτηση σε ένα δωµάτιο ή όχι.
Μία µικρογραφία του πίνακα µας (για 5 ορόφους και 4 δωµάτια ανά όροφο) θα είχε ως εξής
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Στην συνέχεια προσπαθούµε να µεταφράσουµε (µε την βοήθεια της µικρογραφίας) αυτά που µας ζητάει
η άσκηση σε όρους πινάκων. Το πρώτο ερώτηµα λοιπόν ζητάει το σύνολο των κρατήσεων για µία
ηµέρα. Βλέποντας τον πίνακα πρέπει να καταλάβουµε πως αυτό ισοδυναµεί µε το άθροισµα των
στοιχείων του πίνακα που έχουν όµως τιµή = 1 (δεν πρέπει να προσθέσουµε τα στοιχεία εκείνα που έχουν
τιµή 2)
Για να απαντήσουµε στο 2ο ερώτηµα σκεφτόµαστε ως εξής: Μας ζητάει τον όροφο ή ορόφους (δηλαδή
γραµµή) µε τον µεγαλύτερο αριθµό κρατήσεων. Για να βρούµε µεγαλύτερο πρέπει να έχουµε κάποια
µεγέθη να συγκρίνουµε. Συνεπώς βρίσκω ποιός είναι ό αριθµός κρατήσεων για κάθε όροφο (άθροισµα
κατά γραµµή των στοιχείων που έχουν τιµή 1) και στην συνέχεια αφού τα καταχωρήσω αυτά σε έναν
µονοδιάστατο πίνακα ΑΘΡ_ΓΡ βρίσκω το µέγιστο στοιχείο καθώς και που υπάρχει δηλαδή σε ποιους
ορόφους.
Ο τρίτο ερώτηµα µαζ ζητάει να διαβάσουµε έναν αριθµό δωµατίου (µία µόνο µεταβλητή), να κάνουµε
έλεγχο αν παίρνει τιµές έγκυρες (δηλαδή από 1 µέχρι 4), χρησιµοποιώντας δοµή επανάληψης και στην
συνέχεια να υπολογίζουµε για την στήλη αυτή το σύνολο των µονάδων.
Τέλος το σύνολο των εισπράξεων υπολογίζεται αν υπολογίσουµε για κάθε όροφο το σύνολο των
κρατήσεων (από τον πίνακα ΑΘΡ_ΓΡ) επί την τιµή του δωµατίου σε κάθε όροφο η οποία θα
προσαυξάνεται επί 10% για κάθε όροφο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DYSKOLO
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i,j,KR[5,4], sum ,ATHR_GR[5],sum1,max,thesi_max,AR_DOM,sum2
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:sum3, kostos_orofou
ΑΡΧΗ
!ΑΡΧΙΚΑ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΑΣ
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
ΓΡΑΨΕ '∆ΩΣΤΕ 1 ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ',j,' ΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ',i,
& ‘ΑΛΛΙΩΣ 2'
∆ΙΑΒΑΣΕ KR[i,j]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
!ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ (β) ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
sum <-- 0
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
ΑΝ KR[i,j] = 1 ΤΟΤΕ
sum <-- sum + KR[i,j]

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ 'ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ', sum
! ΒΡΙΣΚΩ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΑΧ, ΘΕΣΗ_ΜΑΧ του ΑΘΡ_ΓΡ
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
sum1 <-- 0
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
ΑΝ KR[i,j] = 1 ΤΟΤΕ
sum <-- sum + KR[i,j]
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ATHR_GR[i] <-- sum1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
max <-- ATHR_GR[1]
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
ΑΝ ATHR_GR[i] > max ΤΟΤΕ
max <-- ATHR_GR[i]
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
ΑΝ ATHR_GR[i] = max ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ ' Ο ΟΡΟΦΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο
& ΟΡΟΦΟΣ', i
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
!∆ΙΑΒΑΣΜΑ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ '∆ΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΟΣ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20'
∆ΙΑΒΑΣΕ AR_DOM
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (AR_DOM >= 1) ΚΑΙ (AR_DOM <= 4 )
!ΕΥΡΕΣΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΤΗΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΠΟΥ ∆ΙΑΒΑΣΤΗΚΕ
sum2 <-- 0
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
ΑΝ KR[i,AR_DOM] = 1 ΤΟΤΕ
sum2 <-- sum2 + KR[i,j]
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ 'ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ ',AR_DOM,' ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ
', sum2
! ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ
sum3 <-- 0
kostos_orofou <-- 20
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
sum3 <-- sum3 + kostos_orofou * ATHR_GR[i]
kostos_orofou <-- kostos_orofou + 0.1*kostos_orofou

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ 'ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ',sum3
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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