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Ονομαηεπώνυμο:                          

 ……………………………………………………………… 

Μάθημα: ΑΕΠΠ  

Τλη: ΕΦ ΟΛΗ ΣΗ ΤΛΗ 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:  

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ 

Αξιολόγηζη:  

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 
 
ΘΔΜΑ Α 
 

1. Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηελ ιέμε «σζηό», αλ 
ζεσξείηε ηελ πξόηαζε ζσζηή, ή «Λάζνο» αλ ζεσξείηαη ηελ πξόηαζε 
ιαλζαζκέλε (Μνλάδεο 10) 

1.1. Έλαο αιγόξηζκνο πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη κεηά από ηελ εθηέιεζε 
πεπεξαζκέλνπ αξηζκνύ εληνιώλ  

1.2. Η νκάδα εληνιώλ κίαο επαλαιεπηηθήο δνκήο εθηεινύληαη ηνπιάρηζηνλ κία 
θνξά  

1.3. Ο αιγόξηζκνο ηεο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο, βξίζθεη πάληα ην ζηνηρείν 
αλαδήηεζεο  

1.4. Η ζπλάξηεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε πεξίπησζε πνπ 
επηζπκνύκε λα αλαπηύμνπκε έλα ππνπξόγξακκα  

1.5. Η πξνηεξαηόηεηα πξάμεσλ ζε κία έθθξαζε αιιάδεη κε ρξήζε παξελζέζεσλ  
 

2. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο έλλνηεο ηεο ηήιεο Α κε ηηο πεξηγξαθέο ηεο 
ζηήιεο Β  (Μνλάδεο 5) 

 
 

ηήιε Α: έλλνηα  ηήιε Β: πεξηγξαθή  

1. Υπνπξόγξακκα 
2. Μεηαβιεηή ειέγρνπ 
3. Σπλζήθε 
4. Δθρώξεζε ηηκήο 
5. Γνκή απιήο επηινγήο  

a) Μία αιγνξηζκηθή έθθξαζε πνπ 
κπνξεί λα πάξεη ηηκέο «Αιεζήο» ή 
«Χεπδήο» 

b) Μεραληζκόο απόδνζεο ηηκήο ζε κία 
κεηαβιεηή 

c) Υπάξρεη πεξίπησζε νη εληνιέο ηεο λα 
κελ εθηειεζηνύλ  

d) Τκήκα πξνγξάκκαηνο πνπ επηηειεί 
απηόλνκν έξγν 

e) Η ηηκή ηεο ειέγρεη ηνλ αξηζκό 
επαλαιήςεσλ ελόο βξόγρνπ  
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3. Να απαληήζεηε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο 
3.α Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ζπκβνινκεηαθξαζηή ζηηο ζπκβνιηθέο 
γιώζζεο;  (Μνλάδεο 5) 
3.β Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ησλ ηππηθώλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ 
παξακέηξσλ (Μνλάδεο 5) 

 
4. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κεγαιύηεξνπ από 3 αξηζκνύο, θάπνηνο 

καζεηήο αλέπηπμε ην αθόινπζν ππνπξόγξακκα, ην νπνίν δέρεηαη 2 
αξηζκνύο θαη επηζηξέθεη ηνλ κεγαιύηεξν από απηνύο κε ζθνπό λα ην 
ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα επεμεξγαζηεί ηνπο αξηζκνύο αλά δύν  

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ζεκα_Α_4   ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΑΦ (τμήμα 1)  
ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ     ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ  
 τμήμα 2     ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ: κεγ,β,α 
ΑΡΧΗ      ΑΡΧΗ 
 ΓΙΑΒΑΔ  θ,ι ,κ    ΑΝ α>β ΣΟΣΔ 
 τμήμα 3 

ΓΡΑΨΔ κέγηζην      κεγα 
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ     ΑΛΛΙΩ 
        κεγβ 
       ΣΔΛΟ_ΑΝ 
      ΣΔΛΟ_ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  
 
 

Κάπνηα θνκκάηηα ηεο παξαπάλσ θσδηθνπνίεζεο είλαη ήδε έηνηκα, 

ελώ θάπνηα ιείπνπλ θαη ζα ρξεηαζηεί γηα λα νινθιεξσζεί ην 

πξόγξακκα λα ζπκπιεξώζεηε   

4.1) Τν θνκκάηη «τμήμα 1» κε ηηο θαηάιιειεο παξακέηξνπο πνπ ζα 

ρξεηαζηεί ε δηαδηθαζία (Μνλάδεο 2)  

4.2) Τν θνκκάηη «τμήμα 2» κε ηελ δήισζε ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ζην θύξην πξόγξακκα (Μνλάδεο 2) 

4.3) Τν θνκκάηη «τμήμα 3» ην νπνίν ζα θάλεη θαηάιιειε ρξήζε ηνπ 

έηνηκνπ ππνπξνγξάκκαηνο, κε βάζε ηελ πεξηγξαθή ηεο εθθώλεζεο,  

ώζηε ηειηθά λα εκθαλίδεη ηνλ κέγηζην από ηνπο αξηζκνύο θ,ι,κ (Μνλάδεο 

6) 

5. Να γξάςεηε ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ ινγηθέο εθθξάζεηο 

θαη δίπια ην απνηέιεζκα ηνπο. Θεσξείζηε όηη ην θ έρεη αθέξαηα ηηκή. 

(Μνλάδεο 5) 

          5.1)  Αιεζήο = Χεπδήο   5.2)  Χεπδήο = Χεπδήο    5.3) θ=1 θαη θ=10 

          5.4) “Αιεζήο” > ”Χεπδήο”    5.5)  θ>0 ή θ <100 

ΘΔΜΑ Β 

1. Η ηαμηλόκεζε θπζαιίδαο ζηελ  «θιαζζηθή» κνξθή ηεο έρεη ην 

κεηνλέθηεκα πσο ζπλερίδεη λα εθηειείηαη αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ν πίλαθαο ζην νπνίν εθαξκόδεηαη, ζε θάπνην ζεκείν έρεη ήδε 
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ηαμηλνκεζεί θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα εθηειεζηνύλ όιεο νη 

επαλαιήςεηο ηνπ αιγνξίζκνπ.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά, έηζη ώζηε λα 

πινπνηείηαη κία παξαιιαγή ε νπνία ζα ζηακαηάεη ηηο επαλαιήςεηο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώζεη όηη ν πίλαθαο είλαη ήδε ηαμηλνκεκέλνο  

(Μνλάδεο 10) 

 
Αιγόξηζκνο παξαιιαγή_θπζζαιίδαο 
 Γεδνκέλα //  Α, Ν // 
 i _____ 
  Αξρή_επαλάιεςεο 
  έιεγρνο _______ 
  Γηα j από Ν κέρξη i κε_βήκα -1 
   Αλ Α[j-1]>A[j] ηόηε 
    ____________  Α[j-1], A[j] 
    έιεγρνο  _______ 
   Σέινο_αλ 
  Σέινο_επαλάιεςεο 
  ii+1 
 Μέρξηο_όηνπ ________  ή έιεγρνο = Χεπδήο  
 Απνηειέζκαηα // Α // 
Σέινο παξαιιαγή_θπζζαιίδαο   
  

2. Να παξνπζηάζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ ηνπ παξαθάησ ηκήκαηνο 
πξνγξάκκαηνο (Μνλάδεο 10) 

 
………………….. 
ΑΡΧΗ 

Φ3 
Υ0 
ΟΟ Φ<=8 ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 

  ΚΑΛΔΔ ΓΙΑΓ(Φ,Υ) 
             ΚΦ+Υ 
  ΓΡΑΨΔ Φ,Υ,Κ  

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΓΡΑΨΔ Φ+Υ, Κ  

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
!========== 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΓ(Α,Β) 
ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 
 ΑΚΔΡΑΙΔ: Α,Β 
ΑΡΧΗ 
 ΑΝ Α MOD 4>1 TOTE 
  AA+2 
 ΑΛΛΙΩ 
  ΑΑ+3 
 ΣΔΛΟ_ΑΝ 
 ΒΒ+Α 
ΣΔΛΟ_ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ   
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ΘΔΜΑ Γ 
 
ε έλα ζρνιηθό δηαγσληζκό πήξαλ κέξνο 50 καζεηέο, νη νπνίνη δηαγσλίζηεθαλ 
ζε 20 εξσηήζεηο ηύπνπ «σζηό/Λάζνο» ζην κάζεκα ηνπ ΑΔΠΠ. Κάζε καζεηήο 
κπνξεί λα απαληήζεη ηα αθόινπζα: «σζηό», αλ ζεσξεί ηελ απάληεζε σζηή,  
ή «Λάζνο», αλ ζεσξεί ηελ απάληεζε ιαλζαζκέλε. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ 
απνζεθεύνληαη ζε πίλαθα απαληήζεηο[50,20], ηα νλόκαηά ηνπο ζε πίλαθα 
όλνκα[50], ελώ ε ζσζηή απάληεζε θάζε εξώηεζεο (ηηκέο «σζηό» ή «Λάζνο») 
απνζεθεύεηαη ζε πίλαθα ζσζηέο[20]. Η ηειηθή βαζκνινγία θάζε καζεηή είλαη 
ίζε κε πιήζνο ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ πνπ έδσζε – γηα παξάδεηγκα αλ 
θάπνηνο καζεηήο απάληεζε 10 ζσζηέο απαληήζεηο ε βαζκνινγία ηνπ είλαη 10. 
Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο   
 

1) Να ζεσξεί γλσζηέο ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα κε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ησλ 
εξσηήζεσλ, θαη λα δηαβάδεη ηα νλόκαηα θαη ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ από 
ηνλ ρξήζηε, κε έιεγρν γηα νξζή θαηαρώξεζε ησλ απαληήζεσλ  (Μνλάδεο 3)   

2) Να ζπγθξίλεη γηα θάζε καζεηή ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζε ζε θάζε εξώηεζε κε 
ηηο ζσζηέο απαληήζεηο, θαη λα απνζεθεύεη ζε πίλαθα βαζκνινγία[50] ηελ 
ηειηθή  βαζκνινγία θάζε καζεηή  (Μνλάδεο 5) 

3) Να εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ καζεηώλ πνπ πέηπραλ ηελ πξώηε, δεύηεξε θαη 
ηξίηε κεγαιύηεξε ηειηθή βαζκνινγία – ππνζέζηε κπνξεί λα ππάξρνπλ 
ηζνβαζκίεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ (Μνλάδεο 7) 

4) Τέινο, γηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, λα απνζεθεύεη ζε λέν πίλαθα ηηο 
δηαθνξεηηθέο ηειηθέο βαζκνινγίεο πνπ ζεκεηώζεθαλ από ηνπο καζεηέο. Ο 
πίλαθαο ζα απνηειεί έμνδν ηνπ αιγνξίζκνπ  (Μνλάδεο 5) 

 
 
ΘΔΜΑ Γ  
 
Έλα θαηάζηεκα κε online video games δηαλύεη κήλα πξνζθνξώλ -ππνζέηνπκε 
30 εκέξεο-  θαη αθνινπζεί ηελ αθόινπζε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή.   
 

Χξόλνο ζπκκεηνρήο 
ζε θάπνην video 
game ζε ώξεο  

Χξέσζε  

Μέρξη θαη 3 ώξεο   2 επξώ 

Πάλσ από 3 κέρξη θαη 
6 ώξεο   

2 επξώ γηα ηηο πξώηεο 3 ώξεο θαη 
0.5 επξώ γηα θάζε επόκελε  ώξα 
 

Πάλσ από 6 ώξεο  4 επξώ γηα θάζε 6 ώξεο 
παξακνλήο ζην παηρλίδη  

 
Δπίζεο, γηα λα πξνζειθύζεη λένπο πειάηεο, ζα πξνζθέξεη έλα ηειεπηαίαο 
θπθινθνξίαο video game γηα ηνλ πειάηε κε ηελ κεγαιύηεξε ζπλνιηθή ρξέσζε 
ζην ηέινο ηνπ κήλα ηεο πξνζθνξάο,  θαη έλα θνππόλη γηα 5 δσξεάλ ώξεο 
παηρληδηνύ ζηνλ πειάηε κε ηελ δεύηεξε κεγαιύηεξε ζπλνιηθή ρξέσζε ζην ίδην 
δηάζηεκα.  
Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε ΓΛΩΑ ην νπνίν  
 

1) Να πεξηιακβάλεη θαηάιιειν ηκήκα δειώζεσλ  κεηαβιεηώλ (Μνλάδεο 2) 
2) Να δηαβάδεη επαλαιεπηηθά ην όλνκα ελόο πειάηε πνπ επηζθέθηεθε ην 

θαηάζηεκα κέρξη λα δνζεί ν ραξαθηήξαο ηνπ θελνύ πνπ ζα ηεξκαηίδεη ηελ 
επαλάιεςε (Μνλάδεο 2) 
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3) Γηα θάζε πειάηε πνπ επηζθέθηεθε ην θαηάζηεκα λα δηαβάδεη ηνλ ρξόλν 
ζπκκεηνρήο ηνπ ζε θάπνην video game ζε ώξεο – ππνζέηνπκε ζεηηθόο 
αξηζκόο -  γηα θάζε κία από ηηο εκέξεο ηνπ κήλα, λα ππνινγίδεη θαη λα 
εκθαλίδεη ηελ ζπλνιηθή ηνπ ρξέσζε ζην ηέινο ηνπ κήλα. Γηα ην ππνινγηζκό 
ηεο ρξέσζεο ζα θάλεηε ρξήζε ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο πνπ ζα θαηαζθεπάζεηε 
ζην εξώηεκα 5. (Μνλάδεο 4)  

4) ζην ηέινο ηεο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα 
εκθαλίδεη ην όλνκα ηνπ ληθεηή ηνπ video game, θαζώο θαη ην όλνκα ηνπ ληθεηή 
ηνπ θνππνληνύ κε ηηο δσξεάλ ώξεο παηρληδηνύ – ππνζέζηε πσο ππήξραλ 
ηνπιάρηζηνλ δύν πειάηεο πνπ επηζθέθηεθαλ ην θαηάζηεκα θαη πσο νη 
ζπλνιηθέο ρξεώζεηο ησλ πειαηώλ είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο (Μνλάδεο 
6) 

5) λα θαηαζθεπάζεηε ην ππνπξόγξακκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζην εξώηεκα 
3 ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί σο εμήο: ζα δέρεηαη ηνλ ρξόλν ζπκκεηνρήο ζε 
θάπνην video game ελόο πειάηε ζε ώξεο, ζα ππνινγίδεη θαη ζα επηζηξέθεη 
ηελ ηειηθή ηνπ ρξέσζε (Μνλάδεο 6) 

 


