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9. Πίνακες
9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες.
9.2 Πότε πρέπει να χρησιµοποιούνται πίνακες.
ΗΜ04-Θ1Ε
Να αναφέρετε δύο µειονεκτήµατα της χρήσης των πινάκων.
ΕΠ2002-Θ1Α5
Σε ένα µεγάλο και σύνθετο πρόγραµµα, η άσκοπη χρήση µεγάλων πινάκων
µπορεί να οδηγήσει ακόµη και σε αδυναµία εκτέλεσης του προγράµµατος.
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9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες.
Να αναπτύξετε πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο δηµιουργεί :
1. Πίνακα 5 γραµµών και 7 στηλών, όπου σε κάθε θέση του , µε χρήση επαναληπτικών
δοµών , να εισάγεται ένας αριθµός που ισούται µε το άθροισµα του αριθµού γραµµής και
του αριθµού στήλης της θέσης .
2. Μονοδιάστατο πίνακα µε 10 στοιχεία, όπου σε κάθε θέση του, µε χρήση
επαναληπτικών δοµών, να εισάγεται στην πρώτη θέση ο αριθµός 300 και σε κάθε
επόµενη το µισό της τιµής της προηγούµενης , δηλαδή στη δεύτερη θέση το 150, στην
τρίτη το 75 κ .ο .κ .
ΗΜ02-Θ4
Μια εταιρεία αποθηκεύει είκοσι (20) προϊόντα σε δέκα (10) αποθήκες. Να γράψετε
πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού "ΓΛΩΣΣΑ", το οποίο:
α. περιέχει τµήµα δήλωσης των µεταβλητών του προγράµµατος
β. εισάγει σε µονοδιάστατο πίνακα τα ονόµατα των είκοσι προϊόντων
γ. εισάγει σε πίνακα δύο διαστάσεων Π[20,10] την πληροφορία που αφορά στην παρουσία
ενός προϊόντος σε µια αποθήκη (καταχωρούµε την τιµή 1 στην περίπτωση που υπάρχει
το προϊόν στην αποθήκη και την τιµή 0, αν το προϊόν δεν υπάρχει στην αποθήκη).
δ. υπολογίζει σε πόσες αποθήκες βρίσκεται το κάθε προϊόν
ε. τυπώνει το όνοµα κάθε προϊόντος και το πλήθος των αποθηκών στις οποίες υπάρχει
το προϊόν.
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9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.
ΗΜ03-Θ1Γ
Να αναφέρετε τέσσερις τυπικές επεξεργασίες που γίνονται στα στοιχεία των πινάκων.
ΕΠ2002-Θ1Α3
Σκοπός της συγχώνευσης δύο ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία ενός
τρίτου ταξινοµηµένου πίνακα, που περιέχει τα στοιχεία των δύο πινάκων.
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