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ΘΕΜΑ Α
 
Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 έως 5 και
δίπλα  τη  λέξη  ΣΩΣΤΟ,  αν  η  πρόταση  είναι  σωστή,  ή  τη  λέξη  ΛΑΘΟΣ,  αν  η  πρόταση  είναι
λανθασμένη.

1.    Η έκφραση x^2 <> y^2 Ή x=y είναι Αληθής για κάθε τιμή των πραγματικών μεταβλητών x, y.
2.  Τα λογικά  λάθη έχουν  ως  συνέπεια το πρόγραμμα σε  κάποιες  περιπτώσεις  να  εξάγει

λανθασμένα αποτελέσματα.
3. Η  αντικειμενοστραφής  σχεδίαση  εκλαμβάνει  ως  πρωτεύοντα  δομικά  στοιχεία  ενός

προγράμματος  τα δεδομένα.
4.    Η στοίβα είναι μια δομή FIFO (First In First Out).
5.   Η ανίχνευση  λογικών  λαθών  είναι  δυνατόν  να  πραγματοποιηθεί  από  κάποιο  εργαλείο  του

υπολογιστή.
         Μονάδες 10

Α2.   α)   Σε ποιες περιπτώσεις δικαιολογείται η χρήση σειριακής αναζήτησης; (μονάδες 3)
β) Τι περιλαμβάνει η ανάλυση ενός προβλήματος σε ένα σύγχρονο υπολογιστικό περιβάλλον;

(μονάδες 5)
 γ)   Δώστε τον τυπικό ορισμό της ταξινόμησης. (μονάδες 4)

         Μονάδες 12

Α3.   α) Σε μια στοίβα η οποία υλοποιείται με πίνακα κάποια στιγμή ο δείκτης της κορυφής έχει
τιμή ίση με 4.

i) Τι  τιμή  θα  έχει  ο  δείκτης  της  κορυφής  μετά  από  τέσσερις  διαδοχικές  απωθήσεις
ακολουθούμενες από μία ώθηση; (μονάδες 2)

ii) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3)

β) Σε μια ουρά η οποία υλοποιείται με πίνακα κάποια στιγμή ο δείκτης του πρώτου στοιχείου
έχει τιμή ίση με 3 και ο δείκτης του τελευταίου στοιχείου έχει τιμή ίση με 6.

i) Τι τιμή θα έχουν οι δύο δείκτες μετά από τέσσερις διαδοχικές εξαγωγές; (μονάδες 2)

ii) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3)

         Μονάδες 10

Α4. Σχεδιάστε στο τετράδιό σας ένα διάγραμμα ροής το οποίο να αναπαριστάνει το παρακάτω
τμήμα προγράμματος:

max <-   -1
ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5

sum <-   0
ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
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ΔΙΑΒΑΣΕ x
sum <-   sum + x

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝ sum > max TOTE

max <-   sum
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
         Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Β

Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

ΑΝ x + 2 = 3 TOTE
ΓΡΑΨΕ 'Α'

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ x+1=5 Ή x+4 = 7 ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ 'Β'

ΑΛΛΙΩΣ
ΓΡΑΨΕ 'Γ'

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Γράψτε στο τετράδιό σας “ισοδύναμο” τμήμα προγράμματος, χρησιμοποιώντας, όμως, την εντολή
ΕΠΙΛΕΞΕ...  αντί  για  την  εντολή  ΑΝ… “Ισοδύναμο”  εδώ σημαίνει  ότι  για  την  ίδια  τιμή  της
μεταβλητής x εμφανίζει τα ίδια αποτελέσματα στην οθόνη.

         Μονάδες 10

Β2.  Η  “απόσταση  Manhattan” (Manhattan  distance)  μεταξύ  δύο  γραμμών  ενός  δισδιάστατου
πίνακα αριθμών ορίζεται ως το άθροισμα των απόλυτων τιμών των διαφορών των αντίστοιχων (με
τον ίδιο δείκτη στήλης) στοιχείων τους. Γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό του κενού και δίπλα
την έκφραση η οποία πρέπει να συμπληρωθεί έτσι ώστε το παρακάτω τμήμα προγράμματος να
εμφανίζει τις αποστάσεις Manhattan της πρώτης γραμμής από κάθε μία από τις υπόλοιπες γραμμές
σε έναν πίνακα Π[200, 300]:

ΓΙΑ i από ...(1)... ΜΕΧΡΙ …(2)...
man_dist <-   …(3)...
ΓΙΑ k από 1 μέχρι ...(4)...

man_dist <-   man_dist + A_T( ...(5)...  –  Π[i, k])
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ man_dist

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

         Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

Μια  ψηφιακή  πλατφόρμα  προβολής  ταινιών  προσφέρει  στους  πελάτες  της  1000  ταινίες.  Κάθε
ταινία  ανήκει  σε  μια  κατηγορία,  η  οποία  κωδικοποιείται  με  έναν  ακέραιο  αριθμό από  το  1
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(συμπεριλαμβανομένου) μέχρι το 10 (συμπεριλαμβανομένου). Κατασκευάστε ένα πρόγραμμα σε
ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. 
         Μονάδες 1

Γ2. Για κάθε ταινία, να διαβάζει τον τίτλο και το όνομα του σκηνοθέτη, και να τα αποθηκεύει στον
πίνακα ΤΣ[1000, 2]. Ακόμη, να διαβάζει την κατηγορία κάθε ταινίας και να την αποθηκεύει στον
πίνακα ακεραίων ΚΑΤ[1000] εξασφαλίζοντας ότι οι τιμές είναι έγκυρες.

         Μονάδες 3

Γ3.  Να  ταξινομεί  τις  γραμμές  του  πίνακα  ΤΣ  σε  αλφαβητική  σειρά  με  βάση  το  όνομα  του
σκηνοθέτη.  Επιπλέον,  να  ταξινομεί  τις  γραμμές  οι  οποίες  αφορούν  τον  ίδιο σκηνοθέτη  σε
αλφαβητική σειρά με βάση τον τίτλο της ταινίας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται
και η αρχική αντιστοιχία με τα στοιχεία του πίνακα ΚΑΤ.

          Μονάδες 6
Γ4. Να εκτελεί επαναληπτικά τις παρακάτω ενέργειες (“μενού επιλογής”):

α) Να εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές, κωδικοποιημένες με τους ακέραιους αριθμούς 1, 2 και
3 :

Αναζήτηση με βάση:
1. Τίτλο 
2. Σκηνοθέτη
Για έξοδο από το πρόγραμμα δώστε 3

    (μονάδες 1)

β) Να διαβάζει την επιλογή του χρήστη εξασφαλίζοντας την εγκυρότητα των τιμών. 
(μονάδες 1)

γ) Να εκτελεί την κατάλληλη ενέργεια ανάλογα με την επιλογή του χρήστη:

i) Για την επιλογή 1  να δέχεται τον τίτλο μιας ταινίας και να εμφανίζει την αντίστοιχη
κατηγορία και το όνομα του σκηνοθέτη. Αν ο τίτλος που δόθηκε δεν υπάρχει στον πίνακα
ΤΣ, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Θεωρείστε ότι κάθε τίτλος ταινίας στον πίνακα ΤΣ
είναι μοναδικός.
(μονάδες 3)

ii) Για την επιλογή 2 να δέχεται το όνομα ενός σκηνοθέτη και να εμφανίζει τους τίτλους
των  ταινιών  του  σε  αλφαβητική  σειρά.  Θεωρείστε  ότι  ο  πίνακας  ΤΣ  περιλαμβάνει
τουλάχιστον μία ταινία του σκηνοθέτη που δίνεται. (μονάδες 4)

iii) Για την επιλογή 3 να τερματίζει τις επαναλήψεις (μονάδες 1)

          Μονάδες 10

3



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - 1η προσομοίωση Πανελλαδικών 2021
Διάρκεια 3 ώρες
Επιμέλεια: Γιώργος Μπουγιούκας, πληροφορικός
________________________________________________________________________________

ΘΕΜΑ Δ

Ένα δείγμα δεδομένων χιλίων (1000) επιβατών από το ναυάγιο του Τιτανικού   συνίσταται στους
παρακάτω πίνακες:
- Έναν δισδιάστατο πίνακα χαρακτήρων  ΘΕ[1000, 2]. Στην πρώτη στήλη καταχωρίζεται  η  θέση
στην οποία ταξίδεψε ο επιβάτης, 'Π' για την πρώτη θέση, 'Δ' για την δεύτερη θέση και 'Τ' για την
τρίτη θέση. Στην δεύτερη στήλη καταχωρίζεται “ΝΑΙ” αν ο επιβάτης επέζησε από το ναυάγιο και
“ΟΧΙ” αν δεν επέζησε.
-  Έναν μονοδιάστατο πίνακα  πραγματικών τιμών ΗΛ[1000]  ο  οποίος  διατηρεί  την  ηλικία  των
επιβατών. 
Η θέση  i του μονοδιάστατου πίνακα και η γραμμή i  του δισδιάστατου πίνακα αντιστοιχούν στον
ίδιο επιβάτη. Για δέκα (10) στοιχεία του πίνακα ΗΛ δεν έγινε δυνατόν να ανευρεθούν τα δεδομένα
και  οι αντίστοιχες θέσεις είναι αρχικά κενές και  πρέπει να  εξαιρεθούν από την ανάγνωση του
πίνακα ΗΛ στο ερώτημα Δ2, βλ. παρακάτω.  Οι θέσεις (δείκτες) των στοιχείων αυτών στον πίνακα
ΗΛ  καταχωρίζονται  στον  πίνακα  ακεραίων  ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ[10].  Κατασκευάστε  πρόγραμμα  σε
ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. 
          Μονάδες 1

Δ2. Να διαβάζει τα δεδομένα του πίνακα ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ και στην συνέχεια των υπολοίπων πινάκων.
Για  την  εξαίρεση  των  κενών  θέσεων  στον  πίνακα  ΗΛ  πρέπει  να  καλεί  (θέτοντας  τον  πίνακα
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ στην μία από τις παραμέτρους) όσες φορές χρειάζεται το υποπρόγραμμα ΛΕΙΠΕΙ το
οποίο περιγράφεται στο ερώτημα Δ5. 

          Μονάδες 3
Δ3. 
α) Να υπολογίζει τον μέσο όρο των ηλικιών από τις υπάρχουσες τιμές  και να εκχωρεί αυτήν την
τιμή σε κάθε θέση πίνακα ΗΛ η οποία είναι κενή. Όπως και στο ερώτημα Δ2, οι κενές θέσεις του
πίνακα ΗΛ πρέπει να διακρίνονται, όποτε χρειάζεται, με κλήση του υποπρογράμματος ΛΕΙΠΕΙ. 

          (μονάδες 3)
β) Στην συνέχεια, να εκχωρεί σε κάθε στοιχείο ΗΛ[i] του πίνακα ΗΛ, την τιμή:
(ΗΛ[i] – minΗΛ) / (maxΗΛ – minΗΛ) ,
όπου minΗΛ και maxΗΛ είναι το ελάχιστο και το μέγιστο αντίστοιχα του πίνακα ΗΛ. 

          (μονάδες 3)
          Μονάδες 6

Δ4.  Να εμφανίζει την θέση στον πίνακα ΗΛ ενός επιβάτη ο οποίος “μοιάζει”  όσο το δυνατόν
περισσότερο με τον επιβάτη στην θέση 1 αυτού του πίνακα. Η εν λόγω “ομοιότητα” δύο επιβατών
είναι ανάλογη με το άθροισμα των ακόλουθων  τριών τιμών  πολλαπλασιασμένο με το μείον ένα
(-1): 
•   Της απόλυτης τιμής της διαφοράς των τιμών του πίνακα ΗΛ οι οποίες αντιστοιχούν στους δύο
επιβάτες.
• Αν επέζησαν και οι δύο, του 0. Το ίδιο και στην περίπτωση που και οι δύο δεν επέζησαν. Σε κάθε
άλλη περίπτωση του 1.
• Αν οι θέσεις των εισιτηρίων είναι πρώτη και τρίτη, του 1. Αν οι θέσεις των εισιτηρίων είναι πρώτη
και δεύτερη, του 0,5. Το ίδιο αν οι θέσεις των εισιτηρίων είναι δεύτερη και τρίτη.  Τέλος, αν οι

4



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - 1η προσομοίωση Πανελλαδικών 2021
Διάρκεια 3 ώρες
Επιμέλεια: Γιώργος Μπουγιούκας, πληροφορικός
________________________________________________________________________________

θέσεις είναι ίδιες, του 0.
          Μονάδες 7

Δ5. Να υλοποιεί το υποπρόγραμμα  ΛΕΙΠΕΙ το οποίο δέχεται μία ακέραια τιμή και έναν πίνακα
ακεραίων με 10 θέσεις και επιστρέφει την λογική τιμή Αληθής αν η ακέραια τιμή περιλαμβάνεται
στις  τιμές  του πίνακα των ακεραίων,  ενώ επιστρέφει  την τιμή Ψευδής αν η ακέραια  τιμή  δεν
περιλαμβάνεται στις τιμές του πίνακα. 

          Μονάδες 3

Σ  ημείωση   σχετικά με το Θέμα Δ  :   δεν απαιτείται πουθενά έλεγχος εγκυρότητας. Θεωρείστε ότι
όλες οι τιμές που δίνονται είναι έγκυρες.

Καλή επιτυχία!
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