
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Θέμα 1 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα αξηζκεκέλα θελά ηνπ παξαθάησ ηκήκαηνο αιγνξίζκνπ, 

ην νπνίν ηνπνζεηεί ηα ζηνηρεία ηνπ δηζδηάζηαηνπ πίλαθα αθεξαίσλ Π[Ν,Μ] 

ζηνλ κνλνδηάζηαην πίλαθα Α[Ν*Μ], σο εμήο: αξρηθά ηνπνζεηνύκε ζηνλ 

κνλνδηάζηαην πίλαθα ηελ πξώηε γξακκή ηνπ δηζδηάζηαηνπ πίλαθα, ζηε 

ζπλέρεηα ηε δεύηεξε θ.η.ι. 

ι  …(1)….. 

Γηα i από 1 κέρξη …(2)….. 

 Γηα j από 1 κέρξη …(3)….. 

  ι  ι +  …(4)….. 

  …(5)….[…(6)…..]  Π[i,j] 

 Τέινο_επαλάιεςεο 

Τέινο_επαλάιεςεο 

 

Να ζπκπιεξσζνύλ ηα θελά ζην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ, ώζηε λα 

επηηειεί ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία από ηελ παξαπάλσ: Τνπνζεηεί ηα ζηνηρεία 

ηνπ κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα Α[Ν*Μ], ζηνλ δηζδηάζηαην πίλαθα Π[Ν,Μ], αλά 

γξακκή. 

…(7)…..<-- 0 

Γηα i από 1 κέρξη …(8)…. 

 Γηα j από 1 κέρξη …(9)…. 

  ι  ι …(10)….. …(11)….  

  …(12)…..[..(13)......,…(14)…..] <- Α[…(15)…..] 

 Τέινο_επαλάιεςεο 

Τέινο_επαλάιεςεο 

 

2. Να δεκηνπξγήζεηε ηκήκαηα πξνγξάκκαηνο πνπ λα δεκηνπξγνύλ ηνπο 

παξαθάησ δηζδηάζηαηνπο πίλαθεο. 
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Θέμα 2 

Καηά ηε δηάξθεηα ελόο ειέγρνπ ηξνθίκσλ από ηνλ αξκόδην θνξέα, έπξεπε λα 

δηαπηζησζεί ε θαηάιιειε πεξηεθηηθόηεηα θπηνθαξκάθσλ ζε  νξηζκέλα 

νπσξνινραληθά, ζύκθσλα κε ηηο νξζέο πξαθηηθέο θαιιηέξγεηαο πνπ είραλ 

πξνεγεζεί, ώζηε λα δηνρεηεπζνύλ ζηελ αγνξά. Γηα ην ζθνπό απηό εμεηάζηεθαλ 

100 είδε νπσξνιαραληθώλ, ησλ νπνίσλ νη ηηκέο ζε 10 δξαζηηθέο νπζίεο ησλ 

θπηνθαξκάθσλ έπξεπε λα θπκαίλνληαη κεηαμύ ελόο θαηώηαηνπ θαη ελόο αλώηαηνπ 

νξίνπ. Να γξαθεί πξόγξακκα ζε ΓΛΩΣΣΑ, ην νπνίν: 

1. Να θαιεί ηε δηαδηθαζία ΔΙΣΑΓΩΓΗ πνπ ζα θαηαζθεπάζεηε θαη εθηειεί ηα 

παξαθάησ: 

α. Γηα θάζε δξαζηηθή νπζία, λα δηαβάδεη κία ηηκή πνπ αλαπαξηζηά ην θαηώηαην 

όξην θαη λα ηελ απνζεθεύεη ζηνλ πίλαθα ΚΤ[10] θαη ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ 

αλώηαηνπ νξίνπ θαη λα ηελ απνζεθεύεη ζηνλ πίλαθα ΑΤ[10]. 

β. Γηα θάζε έλα από ηα νπσξνιαραληθά, λα δηαβάδεη ην όλνκά ηνπ θαη λα ην 

απνζεθεύεη ζηνλ κνλνδηάζηαην πίλαθα ΟΝ[100] θαη ηελ ηηκή ηνπ γηα θάζε δξαζηηθή 

νπζία θαη λα ηελ απνζεθεύεη ζηνλ δηζδηάζηαην πίλαθα Γ[100,10]. 

2. Να εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ νπσξνιαραληθώλ πνπ νη ηηκέο ηνπο ζε όιεο ηηο 

δξαζηηθέο νπζίεο θπκαίλνληαλ κεηαμύ ηνπ θαηώηαηνπ θαη αλώηαηνπ νξίνπ, νπόηε 

κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζηελ αγνξά. 

3. Να θαιεί ηε ζπλάξηεζε ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεηε, ώζηε 

λα ππνινγίδεη γηα θάζε δξαζηηθή νπζία πόζα νπσξνιαραληθά δελ ήηαλ εληόο ησλ 

επηηξεπηώλ νξίσλ. Σηε ζπλέρεηα λα επηζηξέθεη ζην θύξην πξόγξακκα ηνλ αξηζκό 

ηεο δξαζηηθήο νπζίαο (1-10) πνπ ζπγθέληξσζε ην κεγαιύηεξν πιήζνο 

νπσξνιαραληθώλ, πνπ δελ ήηαλ εληόο ησλ επηηξεπηώλ νξίσλ. Θεσξείζηε όηη είλαη 

κνλαδηθόο. 

4. Γηα ηε δξαζηηθή νπζία ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο (εξώηεκα 3) λα 

εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ νπσξνιαραληθώλ κε ηηο 10 κεγαιύηεξεο ηηκέο ηεο.  

Παραηηρήζεις: Οι ηιμές ηων δραζηικών οσζιών ηων θσηοθαρμάκων είναι αριθμοί με 

δύο δεκαδικά ψηθία.     

 

 

 

Επιμέλεια: Αναστασίου Ανθή 


