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ΘΔΜΑ 1
1. Να ζημειώζεηε αν είναι ζωζηή ή λανθαζμένη καθεμία από ηιρ παπακάηω πποηάζειρ.
1. Έλαο βξόρνο επαλάιεςεο δελ κπνξεί λα εκπεξηέρεη έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο άιινπο βξόρνπο
επαλάιεςεο.
2. Ζ δνκή ΟΟ…..ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ κπνξεί πάληα λα κεηαηξέπεη ζε ΓΗΑ…ΑΠΟ….ΜΔΥΡΗ
3. Ζ νιίζζεζε πξνο ηα αξηζηεξά είλαη ζηελ πξάμε ν πνιιαπιαζηαζκόο επί δύν.
4. Ζ δνκή επαλάιεςεο Αξρή_επαλάιεςεο…. Μέρξηο_όηνπ εθηειείηαη όζν ε ζπλζήθε ηεο είλαη
ςεπδήο.
5. Ο βξόρνο «Γηα Μ από 1.2 κέρξη 2 κε βήκα 2» εθηειείηαη 5 θνξέο.
(Μονάδες 10)
2.
i.

ηελ αθόινπζε αιγνξηζκηθή έθθξαζε λα αλαγλσξηζηνύλ (εθόζνλ ππάξρνπλ) νη:
Α. Λνγηθνί ηειεζηέο

Β. Αξηζκεηηθνί ηειεζηέο

Γ. πγθξηηηθνί ηειεζηέο

Γ. Λνγηθέο κεηαβιεηέο

Δ Αιθαξηζκεηηθέο ζηαζεξέο

Ε. Λνγηθέο ζηαζεξέο

Ζ. Αξηζκεηηθέο κεηαβιεηέο

Θ. Αιθαξηζκεηηθέο κεηαβιεηέο

Η. Αξηζκεηηθέο ζηαζεξέο

((Υ θαη Τ)=Αιεζήο) ή (Κ= “Φεπδήο”)
(Μονάδες 9)

ii.

Να ππνινγηζηεί ε ηηκή ησλ δύν παξαπάλσ ινγηθώλ ζπλζεθώλ ηεο ζύλζεηεο ζπλζήθεο θαη ε
ηειηθή ηηκή όιεο ηεο έθθξαζεο. Ζ Υ είλαη Φεπδήο θαη ε Κ ηζνύηαη κε “Αιεζήο”.
(Μονάδες 5)
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3. Να αλαθεξζνύλ νλνκαζηηθά ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ νη αιγόξηζκνη.
(Μονάδες 10)
4. Να γξαθεί ε εληνιή επηινγήο πνπ:
Α. Θα ειέγρεη αλ έλαο αξηζκόο Υ είλαη άξηηνο ή πεξηηηόο θαη ζα εκθαλίδεη θαηάιιειν κήλπκα.

(Μονάδες 3)
Β. Θα ειέγρεη αλ έλαο αξηζκόο Τ είλαη αθέξαηνο ή πξαγκαηηθόο θαη ζα εκθαλίδεη θαηάιιειν κήλπκα.

(Μονάδες 3)
ΘΔΜΑ Β
1. Να γίλεη ην δηάγξακκα ξνήο ηνπ αθόινπζνπ ηκήκαηνο αιγνξίζκνπ:
Γιάβαζε α, β
sum  0
Όζο β >= 1 επανάλαβε
Αν α mod 4= 0 ηόηε sum sum +β
α  α*2
β  β div 2
Δμθάνιζε α, β, sum
Τέλορ_επανάληψηρ
(Μονάδες 8)
2. Ση εκθαλίδεη ην πην πάλσ ηκήκα αιγνξίζκνπ κε είζνδν 3 θαη 8.

(Μονάδες 8)

3. Να κεηαηξαπεί ην πην πάλσ ηκήκα αιγνξίζκνπ ώζηε λα γίλεηαη ρξήζε ηεο δνκήο επαλάιεςεο
Αξρή_επαλάιεςεο …..Μέρξηο_όηνπ.

(Μονάδες 4)

ΘΔΜΑ Γ
Έλαο παίθηεο ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ πεξλά ζην επόκελν επίπεδν αλ ζπγθεληξώζεη ζπλνιηθά
12000 πόληνπο από ηηο δνθηκαζίεο πνπ ππνβάιιεηαη ν εηθνληθόο ραξαθηήξαο ηνπ ζην παηρλίδη. Ο
αιγόξηζκνο θαηαγξαθήο ησλ πόλησλ ηνπ έρεη γξαθεί ρσξηζηά από ηελ εθαξκνγή πνπ πινπνηεί ην
παηρλίδη θαη ηηο γξαθηθέο απεηθνλίζεηο θαη έρεη σο είζνδν ηνλ αξηζκό πόλησλ θάζε δνθηκαζίαο ηνπ
εηθνληθνύ ραξαθηήξα. Όηαλ ζπκπιεξσζεί ην απαξαίηεην ζύλνιν πόλησλ ηόηε εκθαλίδεηαη ην
κήλπκα «Δπόκελν επίπεδν» (κήλπκα Α).

(Μονάδες 12)

ην επόκελν επίπεδν ν παίθηεο μεθηλά έρνληαο σο αξρηθό ζύλνιν πόλησλ, ηνπο πόληνπο πνπ
πεξίζζεςαλ από ην ηξέρνλ επίπεδν, δει. απηνύο πνπ ήηαλ επηπιένλ ηνπ επηζπκεηνύ ζπλόινπ. Οη
πόληνη απηνί εκθαλίδνληαη ζηνλ παίθηε (κήλπκα Β).
Να πινπνηεζεί ν παξαπάλσ αιγόξηζκόο πνπ εκθαλίδεη ηα δύν κελύκαηα Α θαη Β.
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ΘΔΜΑ Γ
Μηα εηαηξεία ηειεπηθνηλσληώλ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο () θαη ππεξεζίεο
θηλεηήο ηειεθσλίαο (Κ). Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο γίλεηαη ρξέσζε κηαο κνλάδαο κε ηελ έλαξμε ηνπ
ηειεθσλήκαηνο. ηελ πεξίπησζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο γίλεηαη ρξέσζε 1 επηπιένλ κνλάδαο θάζε
50 δεπηεξόιεπηα, ελώ ζηελ πεξίπησζε ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο γίλεηαη ρξέσζε 1 επηπιένλ
κνλάδαο θάζε 100 δεπηεξόιεπηα. (π.ρ. ζηελ θηλεηή ηειεθσλία γηα 100 σο θαη 149 δεπηεξόιεπηα ην
πνζό νθεηιήο είλαη ην ίδην). Να γξαθεί αιγόξηζκνο ν νπνίνο:
1. Θα δηαβάδεη ηνλ ηύπν ππεξεζίαο  ή Κ θαη ηα δεπηεξόιεπηα πνπ κίιεζε θάζε πειάηεο ηεο
εηαηξείαο κεηά ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ θαη ην ΑΦΜ ηνπ (πνπ είλαη ν αξηζκόο). Όηαλ ην
νλνκαηεπώλπκν είλαη ραξαθηήξαο ηνπ θελνύ ή ην ΑΦΜ δελ είλαη αξηζκόο αθέξαηνο θαη ζεηηθόο,
ν αιγόξηζκνο ζηακαηά.
(Μονάδες 2)
2. Θα ππνινγίδεη θαη εκθαλίδεη ηνλ αξηζκό κνλάδσλ ρξέσζεο κεηά ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε.
(Μονάδες 5)
3. Θα εκθαλίδεη ην πνζό ρξέσζεο θάζε πειάηε, αλ θάζε κνλάδα ρξεώλεηαη κε 0.003 Δπξώ κέρξη
θαη ηηο 20 θαη θάζε κνλάδα από θεη θαη πέξα ρξεώλεηαη κε 0.15 ιεπηά ηνπ Δπξώ.
(Μονάδες 5)
4. Θα ππνινγίδεη θαη εκθαλίδεη ην πνζνζηό ησλ πειαηώλ πνπ πιεξώλνπλ πεξηζζόηεξα από 40
επξώ.
(Μονάδες 4)
5. Θα ππνινγίδεη θαη εκθαλίδεη ην κέγηζην πνζό ρξέσζεο θαη ην αληίζηνηρν νλνκαηεπώλπκν.
(Μονάδες 4)

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ
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