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Τελική εξέηαζη
Απαντήστε σε 4 από τα 5 θέματα
Θέμα 1ο (25%)
Μία εηαηξεία έρεη 30 θαηαζηήκαηα πώιεζεο ξνύρσλ. Να γξαθεί πξόγξακκα ζε γιώζζα C, ην
νπνίν ζα δηαβάδεη ηα νλόκαηα ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηηο εηήζηεο εηζπξάμεηο ηνπο. Όια ηα
παξαπάλσ ζα απνζεθεύνληαη ζε θαηάιιεινπο πίλαθεο. Σηε ζπλέρεηα ην πξόγξακκα ζα ηππώλεη ηα
νλόκαηα ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ έρνπλ εηζπξάμεηο κεγαιύηεξεο από ην κέζν όξν ησλ εηζπξάμεσλ
όισλ ησλ θαηαζηεκάησλ.
Θέμα 2ο (25%)
α) Γξάςηε πξόγξακκα ζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C, ην νπνίν ζα δηαβάδεη έλαλ αθέξαην ζεηηθό
αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζε πιήζνο ιεπηώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ζε
πόζεο εκέξεο, ώξεο θαη ιεπηά αληηζηνηρεί. Γηα παξάδεηγκα, αλ δηαβαζηεί ν αξηζκόο 1645, ζα
εκθαληζηεί ην απνηέιεζκα: «1645 ιεπηά αληηζηνηρνύλ ζε 1 εκέξα, 3 ώξεο θαη 25 ιεπηά».
β) Γξάςηε πξόγξακκα ζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C, ζην νπνίν ζα δίλνληαη από ηνλ ρξήζηε
ηηκέο ζε δύν αθέξαηεο κεηαβιεηέο. Σηε ζπλέρεηα ζα θαιείηαη κία ζπλάξηεζε ηύπνπ void κε
παξακέηξνπο ηηο δύν απηέο κεηαβιεηέο, ε νπνία ζπλάξηεζε ζα επηζηξέθεη ζηελ πξώηε παξάκεηξν
ην άζξνηζκα ησλ ηηκώλ ησλ δύν αθεξαίσλ θαη ζηε δεύηεξε παξάκεηξν ηε δηαθνξά ησλ ηηκώλ ησλ
δύν αθεξαίσλ.
Θέμα 3ο (25%)
Γξάςηε πξόγξακκα ζε γιώζζα C ην νπνίν δηαβάδεη κηα ζπκβνινζεηξά σο είζνδν από ην ρξήζηε.
Να γίλεηαη έιεγρνο ώζηε ε ζπκβνινζεηξά λα έρεη κήθνο ηνπιάρηζην 3 ραξαθηήξσλ θαη ζε
αληίζεηε πεξίπησζε λα δεηείηαη μαλά ε εηζαγσγή ηεο. Σηε ζπλέρεηα ην πξόγξακκα ζα ειέγρεη αλ ε
ζπκβνινζεηξά είλαη ‘παιίλδξνκε’, δειαδή αλ δηαβάδεηαη ην ίδην από δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά θαη
αληίζηξνθα θαη ζα ηππώλεη αλάινγν κήλπκα.
Θέμα 4ο (25%)
Δίλνληαη νη αξηζκνί: 8, 3, 15, 7, 12, 20, 5, 2.
α) Οη παξαπάλσ αξηζκνί εηζάγνληαη δηαδνρηθά ζε έλα δέληξν-ζσξό κε ηε ζεηξά πνπ δίλνληαη.
Πνην είλαη ην δέληξν πνπ ζα πξνθύςεη;
β) Σηε ζπλέρεηα εμάγεηαη/δηαγξάθεηαη δηαδνρηθά ε ξίδα ηνπ δέληξνπ-ζσξνύ κέρξη λα ην δέληξν λα
κείλεη άδεην. Πνηα είλαη ε ζεηξά ησλ αξηζκώλ πνπ εμάγνληαη από ηηο δηαδνρηθέο δηαγξαθέο;
γ) Σηε ζπλέρεηα νη αξηζκνί πνπ πξνέθπςαλ από ην εξώηεκα (β) εηζάγνληαη δηαδνρηθά ζε έλα
δπαδηθό δέληξν αλαδήηεζεο. Πνην είλαη ην δέληξν πνπ ζα πξνθύςεη;

Θέμα 5ο (25%)
α) Να πινπνηεζεί αλαδξνκηθή ζπλάξηεζε ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C, ε νπνία δέρεηαη σο
νξίζκαηα δύν αθέξαηνπο αξηζκνύο, m θαη n (n ≥ 0), θαη επηζηξέθεη ην γηλόκελν m x n. Η κόλε
πξάμε πνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλάξηεζε είλαη ε πξόζζεζε.
β) Τη εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαθάησ πξνγξάκκαηνο; Δηθαηνινγήζηε ηελ
απάληεζε ζαο.
int f(int x)
{
if(x==0)
return 1;
if(x==1)
return 2;
return f(x-1)*f(x-2);
}
int main();
{
printf("%d", f(5));
}

Καλή Επιηςσία !

(δηάξθεηα: 2,5 ώξεο)

