Κεθάιαην 3

1. Απνηειεί δεδνκέλν όηη ην ύςνο ελόο αηόκνπ είλαη 1,90. Πιεξνθνξία είλαη όηη ην άηνκν
απηό είλαη ςειό
2. Κάζε δνκή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ή εθαξκνγή
3. Γπλακηθέο είλαη νη δνκέο πνπ απνζεθεύνληαη ζε ζπλερόκελεο ζέζεηο κλήκεο
4. Έλαο πίλαθαο έρεη ζηαζεξό κέγεζνο αιιά κεηαβαιιόκελν πεξηερόκελν
5. Έλαο πίλαθαο κπνξεί λα απνζεθεύζεη θαη αθεξαίνπο αιιά θαη πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο
6. Μία νπξά δηαηεξεί ηα δεδνκέλα ηαμηλνκεκέλα σο πξνο ηε ζεηξά άθημήο ηνπο
7. Η πινπνίεζε ηεο νπξάο ρξεζηκνπνηεί κία κόλν κεηαβιεηή-δείθηε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
εηζαγσγώλ/δηαγξαθώλ, όπσο θαη ε πεξίπησζε ηεο ζηνίβαο
8. Όηαλ ςάρλνπκε ζε έλα ηειεθσληθό θαηάινγν ρξεζηκνπνηνύκε ηε ζεηξηαθή κέζνδν
αλαδήηεζεο
9. Η ηαμηλόκεζε είλαη ρξήζηκε δηαδηθαζία γηαηί έηζη εθηειείηαη γξεγνξόηεξα ε αλαδήηεζε
10. Η ηαμηλόκεζε επζείαο αληαιιαγήο είλαη πνιύ απνηειεζκαηηθή ζε πίλαθεο πνπ είλαη
ηαμηλνκεκέλνη θαηά ηελ αληίζηξνθε θνξά ζε ζρέζε κε ηελ επηζπκεηή
11. Η ηαμηλόκεζε επζείαο αληαιιαγήο είλαη πνιύ απνηειεζκαηηθή αλ ν πίλαθαο πεξηέρεη ίζα
θιεηδηά
12. Γηα λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ηεο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο είλαη απαξαίηεην ηα ζηνηρεία λα
είλαη ηαμηλνκεκέλα
13. Τα ζηνηρεία ελόο πίλαθα είλαη απαξαίηεην λα είλαη όια ηνπ ίδηνπ ηύπνπ
14. Οη δνκέο δεδνκέλσλ δηαθξίλνληαη ζε ζηαηηζηηθέο θαη δπλακηθέο
15. Έλαο πίλαθαο πνπ ρξεζηκνπνηεί δύν δείθηεο γηα ηνλ πιήξε πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο ηνπ
θάζε ζηνηρείνπ ηνπ είλαη πάληα
α) γξακκηθόο β) δηζδηάζηαηνο γ) κνλνδηάζηαηνο δ) ηεηξαγσληθόο
16. Θεσξνύκε πίλαθα Α δηάζηαζεο 3x3, όπνπ ην A[i,j] ζηνηρείν δίλεηαη από ηνλ ηύπν
A[i,j]=i*j. Να βξεζεί ηη ζα ηππώζεη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ:

←0
p←1
s

για i από 1 μέχρι 3

← s + A[i,i]
p ← p * A[i,i]
s

τέλος_επανάληψης
τύπωσε “s=”, s, “p=”, p
α) s=12 p=48 β) s=14 p=36 γ) s=55 p= 108 δ) s=5 p=6
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17. Έζησ ν πίλαθαο Α πνπ πεξηέρεη κε ηελ ζεηξά ηνπο 100 πξώηνπο αξηίνπο
αξηζκνύο, (δει. 2,4,6,8,...), κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θάησζη ηκήκαηνο αιγνξίζκνπ:
s

←0

για i από 1 μέχρι n
s

← s+A[Α[2*i]]

τέλος_επανάληψης
αλ ην s=24 , ηη ηηκή ζα έρεη ην n; α) n=2 β) n=3 γ) n=4 δ) n=5
18. Τα ζηνηρεία ελόο πίλαθα είλαη ππνρξεσηηθό λα είλαη ηνπ ίδηνπ ηύπνπ
19. Η ζεηξηαθή αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα κηθξνύο ή κε ηαμηλνκεκέλνπο πίλαθεο
20. Καηά ηελ ώζεζε ζηνηρείνπ ζε ζηνίβα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ________________
21. Σηελ πινπνίεζε ηεο ζηνίβαο κε ηε ρξήζε πίλαθα ρξεζηκνπνηνύληαη 2 δείθηεο γηα λα
δείρλνπλ ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ησλ δεδνκέλσλ
22. Σε κηα ___________ δνκή δεδνκέλσλ ην κέγεζνο ηεο κλήκεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ
είλαη πξνθαζνξηζκέλν
23. Οη δπλακηθέο δνκέο δεδνκέλσλ ζηεξίδνληαη ζηελ ηερληθή
___________ ___________ __________
24. Σηε ζηνίβα ην ζηνηρείν πνπ σζείηαη ηειεπηαίν απσζείηαη πξώην
25. Η ζεηξηαθή αλαδήηεζε κπνξεί λα εθηειεζηεί κόλν ζε κε ηαμηλνκεκέλνπο πίλαθεο
26. Σηελ νπξά ην ζηνηρείν πνπ εηζάγεηαη πξώην εμάγεηαη θαη πξώην
27. Σηε ζηνίβα ην ζηνηρείν πνπ εηζάγεηαη ηειεπηαίν εμάγεηαη θαη ηειεπηαίν
28. Σε κηα νπξά κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε ζηνηρεία ζην κέζν ηεο
29. Ο πίλαθαο είλαη κηα ζηαηηθή δνκή δεδνκέλσλ
30. Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α θαη ηεο ζηήιεο Β
Α

Β

1. Πίλαθαο

Α) FIFO

2. Οπξά

B) Γπλακηθή Γνκή Γεδνκέλσλ

3. Λίζηα

Γ) Σηαηηθή Γνκή Γεδνκέλσλ

4. Σηνίβα

Γ) LIFO
E) Σπκβνινζεηξά
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