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6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5
και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η
πρόταση είναι λανθασµένη.
1. Οι εκφράσεις διαµορφώνονται από τους τελεστέους και τους τελεστές. (µονάδες
2)
2. Σκοπός της ταξινόµησης είναι να διευκολυνθεί στη συνέχεια η αναζήτηση των
στοιχείων του ταξινοµηµένου πίνακα. (µονάδες 2)
3. To εκτελέσιµο πρόγραµµα δηµιουργείται ακόµα και στην περίπτωση που το
αρχικό πρόγραµµα περιέχει λογικά, αλλά όχι συντακτικά λάθη. (µονάδες 2)
4. Οι λογικές τιµές είναι οι εξής: ΟΧΙ, ΚΑΙ, Ή. (µονάδες 2)
5. Μεταξύ των εντολών του σώµατος µιας συνάρτησης πρέπει υποχρεωτικά να
υπάρχει τουλάχιστον µία εντολή εκχώρησης τιµής στο όνοµα της συνάρτησης.
(µονάδες 2)
Μονάδες 10

Α2.

Να γράψετε στο τετράδιό σας:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Ένα συγκριτικό τελεστή. (µονάδα 1)
Ένα λογικό τελεστή. (µονάδα 1)
Μία λογική σταθερά. (µονάδα 1)
Μία απλή λογική έκφραση. (µονάδα 1)
Μία σύνθετη λογική έκφραση. (µονάδα 1)

Μονάδες 5

Α3.

∆ίνονται οι τιµές των µεταβλητών Χ=8 και Ψ=4 και η παρακάτω έκφραση:
(ΟΧΙ (9 mod 5 = 20-4*2^2)) ΄H (X>Ψ ΚΑΙ “X”>“Ψ”)

Να υπολογίσετε την τιµή της έκφρασης αναλυτικά, ως εξής:

α. Να αντικαταστήσετε τις µεταβλητές µε τις τιµές τους.(µονάδα 1)
β. Να εκτελέσετε τις αριθµητικές πράξεις. (µονάδα 1)
γ. Να αντικαταστήσετε τις συγκρίσεις µε την τιµή ΑΛΗΘΗΣ, αν η σύγκριση είναι
αληθής, ή µε την τιµή ΨΕΥ∆ΗΣ, αν η σύγκριση είναι ψευδής. (µονάδα 1)
δ. Να εκτελέσετε τις λογικές πράξεις, ώστε να υπολογίσετε την τελική τιµή της
έκφρασης. (µονάδες 2)
Μονάδες 5

Α4. α. Να γράψετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται στη χρήση των εµφωλευµένων βρόχων µε εντολές ΓΙΑ. (µονάδες 6)
β. Ποιος είναι ο ρόλος του συντάκτη σε ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον; (µονάδες 2)
γ. Ποιος είναι ο ρόλος του συνδέτη-φορτωτή σε ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον;
(µονάδες 2)
1

δ. Ποιος είναι ο ρόλος του µεταγλωττιστή σε ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον; (µονάδες 2)
Μονάδες 12
Α5.
∆ίνεται το παρακάτω ηµιτελές τµήµα αλγορίθµου:
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Α ← ...
Β ← ...
Αρχή_επανάληψης
Β ← ...
Α ← ...
Μέχρις_ότου Α>200
Εµφάνισε Β

Να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου µε τα κενά
συµπληρωµένα, έτσι ώστε να υπολογίζει και να εµφανίζει το άθροισµα των περιττών
ακεραίων από το 100 έως το 200.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Β
Β1.

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:
Για k από 1 µέχρι 29
θ ← (...1...)
Για i από k µέχρι 30
Αν Π[i] (...2...) Π[θ] τότε
θ ← (...3...)
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
αντιµετάθεσε (...4...), (...5...)
Τέλος_επανάληψης

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.
Μονάδες 10
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∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος:
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Β2.

Να κωδικοποιήσετε τον παραπάνω αλγόριθµο σε ψευδογλώσσα.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

Ένας πελάτης αγοράζει προϊόντα από ένα κατάστηµα. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος:
Γ1.

Για κάθε προϊόν που αγοράζει ο πελάτης, να διαβάζει τον κωδικό του, τον αριθµό
τεµαχίων που αγοράστηκαν και την τιµή τεµαχίου. Η διαδικασία ανάγνωσης να σταµατά, όταν δοθεί ως κωδικός ο αριθµός 0.
Μονάδες 3

Γ2.

Αν ο λογαριασµός δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ, να εµφανίζει το µήνυµα «ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ». ∆ιαφορετικά, να υπολογίζει και να εµφανίζει το πλήθος των
απαιτούµενων για την εξόφληση δόσεων, όταν η εξόφληση γίνεται µε άτοκες µηνιαίες δόσεις, ως εξής: Τον πρώτο µήνα η δόση θα είναι 20 ευρώ και κάθε επόµενο µήνα
θα αυξάνεται κατά 5 ευρώ, µέχρι να εξοφληθεί το συνολικό ποσό.
Μονάδες 6

Γ3.

Να υπολογίζει και να εµφανίζει τον συνολικό αριθµό των τεµαχίων µε τιµή τεµαχίου
µεγαλύτερη των 10 ευρώ.
Μονάδες 5

Γ4.

Να υπολογίζει και να εµφανίζει τον συνολικό αριθµό των τεµαχίων µε τη µέγιστη
τιµή τεµαχίου.
Μονάδες 6
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ΘΕΜΑ ∆
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Μια εταιρεία Πληροφορικής καταγράφει, για δέκα ιστότοπους, τον αριθµό των επισκέψεων
που δέχεται ο καθένας, κάθε µέρα, για τέσσερις εβδοµάδες. Να αναπτύξετε αλγόριθµο, ο
οποίος:
∆1.

Για καθένα από τους ιστότοπους να διαβάζει το όνοµά του και τον αριθµό των
επισκέψεων που δέχθηκε ο ιστότοπος για καθεµιά ηµέρα. ∆εν απαιτείται έλεγχος
εγκυρότητας τιµών.
Μονάδες 2

∆2.

Να εµφανίζει το όνοµα κάθε ιστοτόπου και τον συνολικό αριθµό των επισκέψεων που
δέχθηκε αυτός στο διάστηµα των τεσσάρων εβδοµάδων.
Μονάδες 3

∆3.

Να εµφανίζει τα ονόµατα των ιστοτόπων που κάθε µέρα στο διάστηµα των τεσσάρων
εβδοµάδων δέχθηκαν περισσότερες από 500 επισκέψεις. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι
ιστότοποι, να εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα.
Μονάδες 6

∆4.

Να διαβάζει το όνοµα ενός ιστοτόπου. Αν το όνοµα αυτό δεν είναι ένα από τα δέκα
ονόµατα που έχουν δοθεί, να το ξαναζητά, µέχρι να δοθεί ένα από αυτά τα ονόµατα.
Να εµφανίζει τους αριθµούς των εβδοµάδων (1-4) κατά τη διάρκεια των οποίων ο
συνολικός (εβδοµαδιαίος) αριθµός επισκέψεων στον ιστότοπο αυτό είχε τη µέγιστη
τιµή.
Μονάδες 9

4

