Ειςαγωγι ςτισ Αρχζσ τθσ Επιςτιμθσ των Θ/Τ

6ο Φφλλο Εργαςίασ

Δραστηριότητα 1. (Σράπεηα κεμάτων, 20623, ΘΕΜΑ Δ)
Ογδόντα (80) μακθτζσ Λυκείου ψιφιςαν αν επικυμοφν να πάνε ι όχι τριιμερθ εκδρομι. Οι επιλογζσ 1
(ΝΑΙ) ι 0 (ΟΧΙ) αντίςτοιχα καταχωρίςκθκαν ςε μονοδιάςτατο πίνακα Α.
Ηθτείται θ ανάπτυξθ αλγόρικμου ο οποίοσ:
Δ1. Να διαβάηει τον πίνακα και να εμφανίηει τισ τιμζσ του.
Δ2. Να εμφανίηει πόςοι μακθτζσ δεν ικελαν εκδρομι.
Δ3. Να εμφανίηει ποια επιλογι επικράτθςε, δεδομζνου ότι δεν ζχουμε ιςοψθφία.

Δραστηριότητα 2. (Σράπεηα κεμάτων, 20621, ΘΕΜΑ Δ)
ε ζνα πίνακα ζχουν καταχωριςκεί από τουσ κριτζσ τα επίκετα 30 ακλθτϊν, για αποδοτικότερθ
επεξεργαςία των ςτοιχείων τουσ. Να αναπτφξετε αλγόρικμο ο οποίοσ:
Δ1. Να εμφανίηει τα επίκετα των ακλθτϊν.
Δ2. Να βρίςκει και να εμφανίηει το πλικοσ των ακλθτϊν με επίκετο ”ΔΘΜΟΤ”.
Δ3. Να εμφανίηει τα ονόματα των ακλθτϊν που βρίςκονται καταχωριςμζνα ςτισ πζντε τελευταίεσ κζςεισ
του πίνακα.

Δραστηριότητα 3. (Σράπεηα κεμάτων, 19619, ΘΕΜΑ Δ)
ε ζνα Μετεωρολογικό ςτακμό ζχει καταχωρθκεί θ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ ανά ϊρα μιασ
θμζρασ ςε μονοδιάςτατο πίνακα 24 κζςεων. Να αναπτφξετε αλγόρικμο ο οποίοσ:
Δ1. Να εμφανίηει τισ τιμζσ τθσ κερμοκραςίασ κάκε ϊρασ τθσ θμζρασ από τον μονοδιάςτατο πίνακα όπου
ζχουν ιδθ καταχωρθκεί.
Δ2. Να εμφανίηει το πλικοσ των κερμοκραςιϊν που ιταν άνω των 30 βακμϊν.
Δ3. Να εμφανίηει το μζςο όρο των κερμοκραςιϊν τθσ θμζρασ αυτισ.

Δραστηριότητα 4. (Σράπεηα κεμάτων, 19441, ΘΕΜΑ Δ)
Μια ομάδα καλακοςφαίριςθσ ζχει δζκα παίκτεσ. Να αναπτφξετε αλγόρικμο ο οποίοσ ςε δεδομζνο
μονοδιάςτατο πίνακα δζκα κζςεων Κ*10+ με τα φψθ των παικτϊν:
Δ1. Να εμφανίηει το φψοσ του κάκε παίκτθ από τον πίνακα Κ.
Δ2. Να υπολογίηει και να εμφανίηει το μζςο όρο του φψουσ των παικτϊν τθσ ομάδασ.
Δ3. Να εμφανίηει το πλικοσ των παικτϊν που ζχουν φψοσ άνω των δφο (2) μζτρων.
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Δραστηριότητα 5. (Σράπεηα κεμάτων, 19374, ΘΕΜΑ Δ τροποποιημένο)
ε κάποιο ςθμείο τθσ Εκνικισ οδοφ είναι εγκατεςτθμζνο ζνα ειδικό ςφςτθμα το οποίο μετράει τθν
ταχφτθτα των διερχόμενων οχθμάτων με μεγάλθ ακρίβεια. Σο όριο ταχφτθτασ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο
είναι 100 km/h. Να γράψετε αλγόρικμο ο οποίοσ για 500 οχιματα:
Δ1. Να διαβάηει τθν ταχφτθτα κάκε οχιματοσ και να τθν καταχωρεί ςτον μονοδιάςτατο πίνακα Σ.
Δ2. Να εμφανίηει το πλικοσ των οχθμάτων που ξεπζραςαν το όριο ταχφτθτασ.
Δ3. Να εμφανίηει τθν υψθλότερθ ταχφτθτα που πζραςε κάποιοσ.

Δραστηριότητα 6. (Σράπεηα κεμάτων, 19332, ΘΕΜΑ Δ τροποποιημένο)
το Μαρακϊνιο τθσ Ακινασ τρζχουν 15000 δρομείσ από διάφορεσ χϊρεσ του κόςμου. Να αναπτφξετε
αλγόρικμο ο οποίοσ:
Δ1. Για κάκε ακλθτι να διαβάηει τθ χϊρα προζλευςθσ και τον χρόνο που ζκανε και να τα καταχωρεί
αντίςτοιχα ςτουσ μονοδιάςτατουσ πίνακεσ ΧΩΡΑ και ΧΡΟΝΟ.
Δ2. Εμφανίηει πόςοι Ζλλθνεσ δρομείσ αγωνίςτθκαν.
Δ3. Εμφανίηει τον μικρότερο χρόνο που επιτεφχκθκε.
Σημείωση: Οι πίνακεσ ΧΩΡΑ και ΧΡΟΝΟ είναι παράλλθλοι δθλαδι πίνακεσ ςτουσ οποίουσ
χρθςιμοποιοφνται αντίςτοιχοι δείκτεσ κζςθσ για τθν αποκικευςθ ςυςχετιηόμενων τιμϊν.
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