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ΘΔΜΑ Α
1) Δρφηήζεης φζηό/Λάζος (Μαλάδες 6)
1.1) Όηαλ ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ είλαη γλσζηό, ηόηε δελ κπνξνύκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ δνκή Όζν
1.2) Η δνκή Όζν ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ εθηειεζηεί θακία θνξά, αλάινγα κε ηελ ηηκή
ηεο ζπλζήθεο
1.3) Η δνκή Μέρξηο_όηνπ, ηεξκαηίδεη ηηο επαλαιήςεηο όηαλ ε ζπλζήθε ειέγρνπ είλαη
Αιεζήο
1.4) Η δνκή επαλάιεςεο Μέρξηο_όηνπ εθηειείηαη ππνρξεσηηθά κία θνξά
1.5) Αλ ην βήκα ηεο δνκήο Γηα είλαη αξλεηηθόο, ηόηε δελ εθηειείηαη θακία επαλάιεςε
1.6) Όιεο νη δνκέο Μέρξηο_όηνπ κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε αληίζηνηρεο δνκέο Γηα
2) Να αληηζηοητίζεηε ηα ζηοητεία ηες ζηήιες Α κε ασηά ηες ζηήιες Β (Μολάδες 6)
ηήιε Α: Γοκές Δπαλάιευες
Α) Γηα θ από 1 κέτρη 5
Γηα ι από 2 κέτρη 4 κε_βήκα 2
Δκθάληζε “ΑΕΠΠ ”
Σέιος_επαλάιευες
Σέιος_επαλάιευες
Β) θ0
Αρτή_επαλάιευες
Δκθάληζε “ΑΕΠΠ ”
θθ+1
Μέτρης_όηοσ θ=2
Γ) θ1
Όζο (θ < > 10) επαλάιαβε
Δκθάληζε “ΑΕΠΠ ”
Σέιος_επαλάιευες
Γ) Γηα θ από 0 κέτρη 10
Δκθάληζε “ΑΕΠΠ ”
Σέιος_επαλαιευες
Δ) Γηα θ από 0 κέτρη 0 κε_βήκα -100
Δκθάληζε “ΑΕΠΠ ”
Σέιος_επαλάιευες
Ε) θ -10
Όζο (θ > = 0) επαλάιαβε
Δκθάληζε “ΑΕΠΠ ”
θθ+1
Σέιος_επαλάιευες

ηήιε Β: Δπαλαιήυεης εθηέιεζες εληοιής
«Δκθάληζε “ΑΕΠΠ ”»
1
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2
Άπεηξεο

3) Να κεηαηρέυεηε ηελ αθόιοσζε δοκή Μέτρης_όηοσ ζηελ αληίζηοητε δοκή
Όζο, ώζηε λα εθηειούλ αθρηβώς ηης ίδηες ελέργεηες (Μολάδες 9)
β0
Αρτή_επαλάιευες
Γηάβαζε θ
ββ+θ
Μέτρης_όηοσ θ<0 ή β=100
Δκθάληζε β

4) Να ζσκπιερώζεηε ηα θελά ώζηε λα σποιογίδεηαη θαη λα εκθαλίδεηαη ηο
άζροηζκα όιφλ ηφλ ηεηραυήθηφλ περηηηώλ ζεηηθώλ αρηζκώλ ( Μολάδες
10)
αζρ____
θ____
Όζο (θ< = _______ ) επαλάιαβε
Αλ _____________ ηόηε
____  ____ + ____
Σέιος_αλ
_____  ____+1
Σέιος_επαλάιευες
Δκθάληζε _________

5) Να ζσκπιερφζούλ ηα θελά, ώζηε ο παραθάηφ αιγόρηζκος λα σιοποηεί ηολ
ποιιαπιαζηαζκό αιά ρφζηθά. (Μολάδες 9)
Αλγόριθμοσ Πολλαπλαςιαςμόσ_αλά_ρωςικά
Δεδομζνα // ___ , ____ //
P ← _____
Όςο Μ_1 ________ επανάλαβε
Αν __________ τότε _________
Μ_1 ← __________
Μ_2 ← __________
Τζλοσ_επανάληψησ
Αποτελζςματα // ________ //
Τζλοσ Πολλαπλαςιαςμόσ_αλά_ρωςικά

ΘΔΜΑ Β
1) Να παροσζηάζεηε ηολ πίλαθα ηηκώλ ηοσ παραθάηφ αιγορίζκοσ
(Μολάδες 10)
Αιγόρηζκος πίλαθαο_ηηκώλ
α7
β2
Αρτή_επαλάιευες
γ3*(β-1)
Αλ α>γ ηόηε
αα + β div γ
Αιιηώς
αα – β div γ
Σέιος_αλ
ββ+2
Δκθάληζε α,β,γ
Μέτρης_όηοσ (β>=10) ή (α>=23)
Σέιος πίλαθαο_ηηκώλ

2) Να παροσζηάζεηε ηο δηάγρακκα ροής ηοσ παραθάηφ αιγορίζκοσ
(Μολάδες 10)
Αιγόρηζκος δηάγξακκα_ξνήο
Γηάβαζε ι
πι0
Γηα θ από 1 κέτρη ι
Αρτή_επαλάιευες
Γηάβαζε αξ
Μέτρης_όηοσ αξ>0
Αλ αξ mod 2 = 0 ηόηε
πιπι+1
Σέιος_αλ
Σέιος_επαλάιευες
Αλ πι = 0 ηόηε
Δκθάληζε “όρη άξηηνη”
Αιιηώς
Δκθάληζε πι
Σέιος_αλ
Σέιος δηάγξακκα_ξνήο

ΘΔΜΑ Γ
Σε έλα ζρνιείν θνηηνύλ 40 καζεηέο, νη νπνίνη ζήκεξα δηαγσλίδνληαη ζην κάζεκα ηνπ
ΑΕΠΠ. Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, ζαο δήηεζε λα αλαπηύμεηε έλα πξόγξακκα γηα
ηελ επεμεξγαζία ησλ βαζκνινγηώλ, θαη ζαο έδσζε ηα παξαθάησ δεδνκέλα: νη
καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δύν ηκήκαηα, ην Γ1 θαη ην Γ2 (ππνζέζηε πσο ππάξρνπλ 20
καζεηέο ζην θαζέλα), ε θιίκαθα ηεο βαζκνινγίαο είλαη από 0 κέρξη 100, γηα λα
πεηύρεη πεξάζεη θάπνηνο καζεηήο πξέπεη λα ζπγθεληξώζεη ηνπιάρηζηνλ 60 κνλάδεο,
ελώ ηέινο έπαηλν παίξλνπλ νη καζεηέο πνπ πέηπραλ βαζκνινγία πάλσ από 90. Να
αλαπηύμεηε ην παξαπάλσ πξόγξακκα ζε ΓΛΩΣΣΑ πνπ
1) ζα πεξηιακβάλεη ην θαηάιιειν ηκήκα δειώζεσλ (Μολάδες 1)
2) ζα δηαβάδεη γηα θάζε καζεηή ηνπ ζρνιείνπ ην όλνκά ηνπ, ην ηκήκα ηνπ θαη
ηνλ βαζκό ηνπ (ζηα δύν ηειεπηαία κε έιεγρν εγθπξόηεηαο δεδνκέλσλ)
(Μολάδες 4)
3) ζα εκθαλίδεη ηνλ κέζν όξν ηνπ ζρνιείνπ ζην κάζεκα ηνπ ΑΕΠΠ (Μολάδες 3)
4) ζα εκθαλίδεη ην όλνκα θαη ην ηκήκα ηνπ καζεηή πνπ πέηπρε ηελ κηθξόηεξε
βαζκνινγία κεηαμύ ησλ επηηπρόλησλ (Μολάδες 6)
5) ζα εκθαλίδεη κήλπκα ζρεηηθά κε ην πνην ηκήκα είρε πεξηζζόηεξνπο καζεηέο
πνπ πήξαλ έπαηλν (Μολάδες 6)

ΘΔΜΑ Γ
Μία εηαηξία αζιεηηθώλ εηδώλ δηαζέηεη 30 ππνθαηαζηήκαηα ζε όιε ηελ Ειιάδα. Κάζε
ρξόλν ν πξόεδξνο ηεο εηαηξίαο επεμεξγάδεηαη δηάθνξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ
πξόνδν ηνπο, θαη θέηνο ζα ειέγμεη ην πεξαζκέλν έηνο 2013. Να αλαπηπρζεί
αιγόξηζκνο ν νπνίνο
1) ζα δηαβάδεη επαλαιεπηηθά γηα θάζε ππνθαηάζηεκα ην όλνκά ηνπ, θαη ηα
έζνδα ηνπ (ππνζέηνπκε ζεηηθόο αξηζκόο), γηα θάζε κήλα ηνπ έηνπο 2013
(ππνζέηνπκε από ηνλ Ιαλνπάξην κέρξη ηνλ Δεθέκβξην κε ηελ ζεηξά) (Μολάδες
2)
2) ζα εκθαλίδεη ηα ζπλνιηθά έζνδα πνπ είρε θάζε ππνθαηάζηεκα ζε θάζε έλα
από ηα δύν εμάκελα ηεο ρξνληάο (Μολάδες 4)
3) ζα εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ ππνθαηαζηεκάησλ πνπ πέηπραλ έζνδα πάλσ
από 10.000 επξώ ζε όινπο ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο (Μολάδες 5)
4) ε επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ζα νινθιεξώλεηαη όηαλ δνζεί σο όλνκα ε ιέμε
«ΤΕΛΟΣ», ή όηαλ δνζνύλ ζηνηρεία γηα όια ηα ππνθαηαζηήκαηα (Μολάδες 4)
5) κεηά ην ηέινο ηεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ, ζα εκθαλίδνληαη νη κεγαιύηεξεο
εηήζηεο ζπλνιηθέο πσιήζεηο πνπ πέηπρε θάπνην ππνθαηάζηεκα, θαζώο θαη ην
πιήζνο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ πνπ ηηο πέηπραλ (Μολάδες 5)

