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ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

3 &9 

 

ΘΕΜΑ Α (Σωστό/Λάθος) 
 

1. Ο δείκτης σε έναν πίνακα έχει υποχρεωτικά ακέραια τιμή. (Σ) 

2. Η δυαδική αναζήτηση δεν μπορεί να λειτουργήσει σε μη ταξινομημένο πίνακα (Σ) 

3. Αν τα δεδομένα που εισάγονται σε ένα πρόγραμμα πρέπει να διατηρούνται στη 

μνήμη μέχρι το τέλος της εκτέλεσης, τότε η χρήση πινάκων βοηθάει ή συχνά είναι 

απαραίτητη για την επίλυση του προβλήματος.  (Σ) 

4. Σκοπός της ταξινόμησης είναι να διευκολυνθεί στη συνέχεια η αναζήτηση των 

στοιχείων του ταξινομημένου πίνακα. (Σ) 

5. Οι πίνακες δεν μπορούν να έχουν περισσότερες από δύο διαστάσεις. (Λ) 

6. Τα στοιχεία των στατικών δομών δεδομένων αποθηκεύονται σε μη συνεχόμενες 

θέσεις μνήμης. (Λ) 

7. Οι στατικές δομές στηρίζονται στην τεχνική της δυναμικής παραχώρησης μνήμης. 

(Λ) 

8. Δεν υπάρχουν δομές δεδομένων δευτερεύουσας μνήμης. (Λ) 

9. Ένας πίνακας έχει σταθερό περιεχόμενο αλλά μεταβλητό μέγεθος. . (Λ) 

10. Η χρήση των πινάκων σε ένα πρόγραμμα αυξάνει την απαιτούμενη μνήμη. (Σ) 

11. Οι δυναμικές δομές δεδομένων αποθηκεύονται πάντα σε συνεχόμενες θέσεις 

μνήμης. (Λ) 

12. Ο αλγόριθμος της σειριακής αναζήτησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε 

ταξινομημένους πίνακες. (Λ) 

13. Ο πίνακας είναι μία δομή που μπορεί να περιέχει στοιχεία διαφορετικού τύπου. (Λ) 

ΘΕΜΑ Β (Ανάπτυξης) 

1. Να αναφέρετε και να περιγράψετε τέσσερεις από τις βασικές λειτουργίες επί των 

δομών δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους πίνακες.  

2. Να αναφέρετε δύο περιπτώσεις στις οποίες συνιστάται η χρήση σειριακής 

αναζήτησης σε ταξινομημένο πίνακα.  



3. Τι είναι δομή δεδομένων; Να αναφέρετε ονομαστικά 4 λειτουργίες επί των δομών 

δεδομένων.  

4. Να γράψετε τις περιπτώσεις για τις οποίες δικαιολογείται η χρήση της σειριακής 

μεθόδου αναζήτησης σε έναν πίνακα. 

ΘΕΜΑΤΑ Γ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) 

ΘΕΜΑ 1 

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος ο οποίος ελέγχει αν το στοιχείο key βρίσκεται στον πίνακα 

table[n] τουλάχιστον τρείς (3) φορές και εμφανίζει τη θέση στην οποία βρίσκεται την τρίτη 

φορά. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς των κενών και δίπλα ό,τι χρειάζεται να 

συμπληρωθεί έτσι ώστε ο αλγόριθμος να λειτουργεί σωστά.  

 

B.1  

1. 0  

2. n  

3. ΨΕΥΔΗΣ  

4. i  

5. count + 1  

6. 3  

7. ΑΛΗΘΗΣ  

8. position  

9. i + 1  

10. done = ΑΛΗΘΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 2 

 

Λύση 



 

ΘΕΜΑ 3 
 

 

 

Λύση 

low high found Low<=high KAI 

found=Ψ 

mid ΟΘΟΝΗ ΠΙΝ(mid)<22 

1 7 Ψ Α 4 12 A 

5   A 6 17 A 

7   A 7 22  

  A     
 

Για Χ=22 θα εμφανιστούν  12 17 22 

Για Χ=7 θα εμφανιστούν  12 5 8 



ΘΕΜΑ 4 

 

 
 

ΘΕΜΑ 5 

Για την ταξινόμηση, σε φθίνουσα σειρά, των στοιχείων ενός μονοδιάστατου πίνακα 

αριθμών Π[30] μπορεί να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:  

 

Αρχικά, ο πίνακας σαρώνεται από την αρχή μέχρι το τέλος του, προκειμένου να βρεθεί το 

μεγαλύτερο στοιχείο του. Αυτό το στοιχείο τοποθετείται στην αρχή του πίνακα, 

ανταλλάσσοντας θέσεις με το στοιχείο της πρώτης θέσης του πίνακα. Η σάρωση του πίνακα 

επαναλαμβάνεται, ξεκινώντας τώρα από το δεύτερο στοιχείο του πίνακα. Το μεγαλύτερο 

από τα στοιχεία που απέμειναν ανταλλάσσει θέσεις με το στοιχείο της δεύτερης θέσης του 

πίνακα. Η σάρωση επαναλαμβάνεται, ξεκινώντας από το τρίτο στοιχείο του πίνακα, μετά 

από το τέταρτο στοιχείο του πίνακα κ.ο.κ. Το παρακάτω ημιτελές τμήμα αλγορίθμου 

κωδικοποιεί την παραπάνω διαδικασία: 



Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (5), που αντιστοιχούν στα κενά του 

αλγορίθμου και, δίπλα σε κάθε αριθμό, ό,τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε να γίνεται 

σωστά η ταξινόμηση. 

  
 

ΘΕΜΑ 6 

Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου με τα κενά 

συμπληρωμένα, έτσι ώστε για τα μη μηδενικά στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα ΠΙΝ[4,5] 

να τοποθετεί σε ένα μονοδιάστατο πίνακα Α[60] τις ακόλουθες πληροφορίες: τη γραμμή, τη 

στήλη, και κατόπιν την τιμή του. 

  
 



 

 

 

ΘΕΜΑ 7 

 

  

 



 

ΘΕΜΑ 8 

 

 

ΘΕΜΑ 9 

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ 10 

 

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου 

συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες σταθερές, μεταβλητές ή εκφράσεις, 

ώστε να ταξινομούνται σε αύξουσα σειρά μόνο οι θετικές τιμές του πίνακα  

Λύση  

Έστω ο πίνακας 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

5 -1 4 -5 4 -6 7 -9 8 -2 9 -5 4 -5 4 -6 7 -6 3 -7 
Θυμόμαστε την φυσαλίδα…. 

 

 



ΘΕΜΑ 12 

 

 

 


