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ΣΔΛΟ 1Ζ ΔΛΗ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
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ΚΤΡΗΑΚΖ 17 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2016 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ (ΚΤΚΛΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ): 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΗ∆ΩΝ:  ΟΚΣΩ (8) 

 

ΘΔΜΑ 1
ο
 

 

Α.  Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαπάλσ 

 πξνηάζεηο 1-5 θαη δίπια ηε ιέμε ΩΣΟ, αλ είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε 

 ΛΑΘΟ, αλ είλαη ιαλζαζκέλε. 

 1.  Όηαλ ζε έλα πξόβιεκα ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ δελ είλαη γλσζηό, 

ηόηε δελ κπνξνύκε λα  ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ δνκή επαλάιεςεο 

«Μέρξηο_όηνπ». 

 2.  Όιεο νη δνκέο επαλάιεςεο «Μέρξηο_όηνπ» κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε 

αληίζηνηρεο δνκέο  επαλάιεςεο  «Γηα». 

 3.  Ζ δνκή επαλάιεςεο «Μέρξηο_όηνπ», ηεξκαηίδεη ηηο επαλαιήςεηο όηαλ ε 

ζπλζήθε ειέγρνπ είλαη  Αιεζήο. 

 4.  ε κία δνκή επαλάιεςεο «Γηα i από α κέρξη β κε_βήκα γ», νη 

κεηαβιεηέο α,β θαη γ κπνξνύλ λα  πάξνπλ νπνηαδήπνηε αθέξαηα ή 

πξαγακηηθή ηηκή. 

 5.  Ζ δνκή επαλάιεςεο Γηα i από 1 κέρξη 5 κε_βήκα 50 εθηειείηαη αθξηβώο 

κία θνξά.            

              

            Μονάδερ10



ΑΡΥΖ 2Ζ ΔΛΗ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 2Ζ ΔΛΗ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

Β. Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε απηά ηεο ζηήιεο Β – έλα 

ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Β πεξηζζεύεη. 

 

            Μονάδερ 10

ηήλε Α: Γνκέο Δπαλάιεςεο  ηήλε Β: Δπαλαιήςεηο 

εθηέιεζεο εληνιήο 

«Δκθάληζε “ΑΔΠΠ ”» 

Α)  Για θ από 1 μέσπι 5 

         Για ι από 2 μέσπι 6 

με_βήμα 2 

             Δμθάνιζε “ΑΔΠΠ ” 

        Σέλορ_επανάλετερ 

     Σέλορ_επανάλετερ  

2 

Β)   θ1 

      Απσή_επανάλετερ 

            Δμθάνιζε “ΑΔΠΠ ” 

            θθ+1 

      Μέσπιρ_όηος θ=2 

15 

Γ)    θ0 

        Όζο θ<=10 επανάλαβε   

             Δμθάνιζε “ΑΔΠΠ ” 

             θθ+1 

        Σέλορ_επαναλετερ  

10 

 

 

11 

Γ)  Για i από 1 μέσπι 4 

           Για j από 1 μέσπι i 

                 Δμθάνιζε “ΑΔΠΠ” 

           Σέλορ_επανάλετερ  

      Σέλορ_επανάλετερ   

1 

Δ)  Για θ από 1 μέσπι 3  

        Για ι από 1 μέσπι 2 

              Για κ από 1 μέσπι 2 

                  Δμθάνιζε “ΑΔΠΠ” 

                           

   Σέλορ_επανάλετερ 

       Σέλορ_επανάλετερ  

             Σέλορ_επανάλετερ            

12 



ΑΡΥΖ 3Ζ ΔΛΗ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 3Ζ ΔΛΗ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

Γ. Να κεηαηξέςεηε ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ κε απνθιεηζηηθή ρξήζε 

ηεο εληνιήο Μέρξηο_όηνπ. 

 

 Α←4 

 Κ←2 

 Όζν Κ>0 θαη Α>2 επαλάιαβε 

  Γηα i από 1 κέρξη 10  

   Δκθάληζε Κ*i 

   Δκθάληζε Α*i 

  Σέινο_επαλάιεςεο   

  Κ←Κ-1 

  Α←Α-1 

 Σέινο_επαλάιεςεο        Μονάδερ 5 

 

Γ. i) Ση νλνκάδνπκε αηέξκσλ βξόγρν θαη πνην αιγνξηζκηθό θξηηήξην  

 παξαβηάδεη ;          Μονάδερ 3  

 

ii) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιειεο ηηκέο παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ  

ώζηε λα δεκηνπξγείηαη αηέξκσλ βξόγρνο . 

  

θ ___ 

Απσή_επανάλετερ 

      Δμθάνιζε θ 

      θ θ +  ___ 

 Μέσπιρ_όηος θ > ___         Μονάδερ 3 

 

 

Δ.  i)  Πνηνη είλαη νη κέζνδνη αλαπαξάζηαζεο ελόο αιγνξίζκνπ; 

 

  ii)  Πνηνη είλαη νη θαλόλεο ησλ εκθσιεπκέλσλ βξόγρσλ; 

 

     iii)  Αλαθέξεηε ηνλ νξηζκό ησλ ζηαζεξώλ θαη ησλ κεηαβιεηώλ. 

 

           Μονάδερ 9 



ΑΡΥΖ 4Ζ ΔΛΗ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 4Ζ ΔΛΗ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

ΘΔΜΑ 2
ο         

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΜΑΒ 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 

    ΑΚΔΡΑΗΔ: Υ,Τ,Ν 

ΑΡΥΖ 

1.  ΓΗΑΒΑΔ Ν 

2.  Τ <- Ν 

3.  Υ <- 1 

4.  ΑΡΥΖ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

5.   Υ <- Υ + 1 

6.   ΟΟ Τ MOD X = 0 ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 

7.     ΓΡΑΦΔ Υ 

8.     Τ <- Τ DIV Υ 

9.   ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

10.  ΜΔΥΡΗ_ΟΣΟΤ  Τ = 1 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  ΘΔΜΑΒ 

 

(i) Να ζπµπιεξώζεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα ηηµώλ εθηειώληαο 

εηθνληθά ην παξαπάλσ πξόγξαµµα αλ δνζεί σο είζνδνο ν αξηζκόο 60. Κάζε 

αξηζµεµέλε εληνιή λα γξάθεηαη ζε δηαθνξεηηθή ζεηξά. Αλ ζηελ εληνιή αιιάδεη 

ε ηηµή θάπνηαο µεηαβιεηήο λα γξάςεηε ηε λέα ηηµή ηεο ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε 

ελώ αλ ε εληνιή πεξηιαµβάλεη ζπλζήθε λα γξάςεηε µία εθ ησλ ζηαζεξώλ 

Αιεζήο ή Φεπδήο. Αλ ζηελ εληνιή ππάξρεη εληνιή εμόδνπ λα γξάςεηε ηηο ηηµέο 

ζηε ζηήιε Οζόλε. 

 

Αξηζκόο 

εληνιήο 
Υ Τ Ν πλζήθε Οζόλε 

1   60   

2  60    

3 1     

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

            Μονάδερ 10



ΑΡΥΖ 5Ζ ΔΛΗ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 5Ζ ΔΛΗ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

(ii)  Εεηήζεθε από θάπνηνλ καζεηή λα γξάςεη έλαλ αιγόξηζκν δηαηππσκέλν ζε 

δηάγξακκα ξνήο πνπ λα : 

 (i) λα εκθαλίδεη ηνπο αξηζκνύο 100, 98, ..., 52 θαη 

 (ii) λα ππνινγίδεη θαη εκθαλίδεη ην άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ αξηζκώλ. 

 

 Έλαο καζεηήο παξνπζίαζε ην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο, ην νπνίν πεξηέρεη ιάζε: 

 
α. Να εληνπίζεηε ηα ιάζε πνπ ππάξρνπλ θαη λα εμεγήζεηε πνην είλαη ην ιάζνο ζε 

θάζε  πεξίπησζε.         Μονάδερ 5  

β. Να δώζεηε ηνλ παξαπάλσ αιγόξηζκν δηαηππσκέλν ζε ςεπδνγιώζζα 

δηνξζσκέλν.          Μονάδερ 5 

 

ΘΔΜΑ 3
ο
 

Μηα εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο αθνινπζεί αλά κήλα ηελ πνιηηηθή ηηκώλ δύν 

πξνγξακκάησλ “Πξόγξακκα 1” θαη “Πξόγξακκα 2” πνπ θαίλεηαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο : 

Ππόγπαμμα  1 

Πάγιο  10  € 

Μήνςμα  SMS  0.08 € 

Υπόνορ ηελεθυνεμάηυν (λεπηά) Υπονοσπέυζε (€ / λεπηό) 

1 – 40 Υσξίο ρξέσζε 

Πάλσ από 40 – 90 0.23  € 

Πάλσ από 90 – 120 0.21  € 

Πάλσ     από    120 0.19  € 



ΑΡΥΖ 6Ζ ΔΛΗ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 6Ζ ΔΛΗ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

Ππόγπαμμα  2 

Πάγιο  15  € 

Μήνςμα  SMS  0.08 € 

Υπόνορ ηελεθυνεμάηυν (λεπηά) Υπονοσπέυζε (€ / λεπηό) 

1 - 60 Υσξίο ρξέσζε 

Πάλσ από 60 – 120 0.20  € 

Πάλσ     από    120 0.19  € 

 

Να γξαθεί πξόγξακκα ζε ΓΛΧΑ  ην νπνίν : 

Γ1.  λα δηαβάδεη γηα θάζε ζπλδξνκεηή ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηόο ηνπ (1 ή 2), ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ηειεθσλεκάησλ ζε ιεπηά θαη ηα κελύκαηα πνπ έζηεηιε ζε 

δηάξθεηα ελόο κελόο.         Μονάδερ 3 

 

Γ2.  λα ππνινγίδεη ηε κεληαία ρξέσζε ηνπ ζπλδξνκεηή θιηκαθσηά. 

            Μονάδερ 10 

 

Γ3.  λα εκθαλίδεη ηε κεληαία ρξέσζε ηνπ ζπλδξνκεηή κε ην ΦΠΑ 19%. 

            Μονάδερ 3 

 

Σν πξόγξακκα λα ηεξκαηίδεη όηαλ δνζεί σο είζνδνο κε απνδεθηό είδνο 

πξνγξάκκαηνο.          Μονάδερ 4 

 

 

ΘΔΜΑ 4
ο
 

Έλα e-shop ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα πξνζειθύζεη λένπο πειάηεο πνπιάεη ζε 

πξνζθνξά βηβιία κε πνηήκαηα δηάζεκσλ Διιήλσλ πνηεηώλ. ην ζύλνιν 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα 150 αληίηππα ησλ Διύηε, εθέξε θαη Ρίηζνπ. ε θάζε 

παξαγγειία έλαο πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη έλα κόλν βηβιίν. Σέινο, θάζε 

παξαγγειία ραξαθηεξίδεηαη από έλαλ θσδηθό πνπ είλαη ε ζεηξά πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε (γηα παξάδεηγκα ε πξώηε παξαγγειία ζηε ζεηξά 

ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ θσδηθό 1, ε δεύηεξε ζηε ζεηξά από ηνλ αξηζκό 2 θηι) . 



ΑΡΥΖ 7Ζ ΔΛΗ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 7Ζ ΔΛΗ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε ΓΛΧΑ ην νπνίν 

Γ1. ζα πεξηιακβάλεη ην θαηάιιειν ηκήκα δειώζεσλ κεηαβιεηώλ.     Μονάδερ 2 

 

Γ2. ζα δηαβάδεη επαλαιεπηηθά γηα κία ειεθηξνληθή παξαγγειία ην όλνκα ηνπ 

πνηεηή ηνπ βηβιίνπ πνπ επηζπκεί λα αγνξάζεη θάπνηνο πειάηεο, κε έιεγρν γηα 

απνδεθηέο ηηκέο έλα από ηα νλόκαηα ησλ παξαπάλσ πνηεηώλ ή ηνπ ραξαθηήξα 

ηεο ηειείαο, θαζώο επίζεο θαη ην θόζηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ – ππνζέζηε 

ζεηηθόο αξηζκόο .                    Μονάδερ 4 

 

Γ3. ε επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ζα ηεξκαηηζηεί όηαλ δνζεί σο όλνκα ν 

ραξαθηήξαο ηεο ηειείαο ή όηαλ ηειεηώζνπλ ηα δηαζέζηκα αληίηππα.  Μονάδερ 5 

 

ην ηέινο, ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη:  

Γ4. Αλ πνπιήζεθαλ όια ηα αληίηππα ηα ζπλνιηθά έζνδα πνπ εηζέπξαμε από ηηο 

πσιήζεηο, δηαθνξεηηθά πόζα αληίηππα έκεηλαλ απνύιεηα ζην e-shop.  

                Μονάδερ 4 

 

Γ5. Καζώο θαη ην θόζηνο θαη ηνλ θσδηθό παξαγγειίαο ηνπ αθξηβόηεξνπ βηβιίνπ 

πνπ πνπιήζεθε από ηνλ πνηεηή εθέξε.          Μονάδερ 5 
 

 

 

Ο∆ΖΓΗΔ (για ηοςρ εξεηαδόµενοςρ) 

1.  ην ηεηξάδην λα γξάςεηε  µόλν ηα πξνθαηαξθηηθά  (εµεξνµελία, 

 θαηεύζπλζε,  εμεηαδόµελν  µάζεµα).  Σα ζέµαηα λα  µελ ηα αληηγξάςεηε 

 ζην ηεηξάδην. Σα ζρήµαηα πνπ ζα ρξεζηµνπνηήζεηε ζην ηεηξάδην µπνξνύλ 

 λα γίλνπλ θαη µε µνιύβη. 

2.  Να γξάςεηε ην νλνµαηεπώλπµό ζαο ζην πάλσ  µέξνο ησλ 

 θσηναληηγξάθσλ αµέζσο  µόιηο ζαο παξαδνζνύλ.  Καµηά άιιε ζεµείσζε 

 δελ επηηξέπεηαη λα γξάςεηε. 

 Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε  µαδί  µε ην ηεηξάδην θαη ηα 

 θσηναληίγξαθα, ηα νπνία θαη ζα θαηαζηξαθνύλ µεηά ην πέξαο ηεο 

 εμέηαζεο. 

3.  Να απαληήζεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ζε όια ηα ζέµαηα.



ΑΡΥΖ 8Ζ ΔΛΗ∆Α 

 

ΣΔΛΟ 8Ζ ΔΛΗ∆Α 

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
 

4.  Κάζε ιύζε επηζηεµνληθά ηεθµεξησµέλε είλαη απνδεθηή. 

5.  ∆ηάξθεηα εμέηαζεο:  Σξεηο (3)  ώξεο  µεηά ηε δηαλνµή ησλ 

 θσηναληηγξάθσλ. 

6.  Υξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο :  Μηάµηζε (1 1/2)  ώξα  µεηά ηε  

 δηαλνµή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 

KΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 

ΣΔΛΟ ΜΖΝΤΜΑΣΟ 


