Ονομαηεπώνυμο:

………………………………………………………………

Μάθημα:

…ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τλη:

………………………………………………………………

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:

……ΑΒΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ……………………………

Αξιολόγηζη :

………………………………………………………………

ΘΔΜΑ Α
Α1. Να απαληήζεηε κε ζσζηό (Σ) ή ιάζνο (Λ) ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο.
1. Μία έθθξαζε πνπ πεξηέρεη ινγηθό ηειεζηή ζα έρεη ινγηθό απνηέιεζκα.
2. Σηε ζύλζεηε δνκή επηινγήο είλαη βέβαην όηη ζα εθηειεζηνύλ θάπνηα από ηα βήκαηα.
3. Έλαο ηξόπνο αλαπαξάζηαζεο ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη ε θπζηθή γιώζζα θαηά βήκαηα.
4. Η εληνιή ΓΙΑΒΑΣΔ είλαη κία δεζκεπκέλε ιέμε.
5. Σε κηα εληνιή εθρώξεζεο ππάξρεη πεξίπησζε ε κεηαβιεηή ηνπ αξηζηεξνύ κέινπο λα
ππάξρεη θαη ζην δεμί.
(Μονάδες 10)

Α2.
1. Τη είλαη ηα εκθσιεπκέλα ΑΝ ; Γξάςηε έλα παξάδεηγκα.
(Μονάδες 5)

2. Πνηνη είλαη νη θαλόλεο νλνκαηνινγίαο ζ’ έλα πξόγξακκα ζε ΓΛΩΣΣΑ;
(Μονάδες 5)
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Α3 .Να γξάςεηε μαλά ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ αληηθαζηζηώληαο ηελ πνιιαπιή
δνκή επηινγήο κε απιέο δνκέο επηινγήο ώζηε λα έρεη ηζνδύλακν απνηέιεζκα.
Αλ Α > 100 ηόηε
Δκθάληζε 1
Αιιηώο_Αλ Α> 70 ηόηε
Δκθάληζε 2
Αιιηώο_Αλ Α >30 ηόηε
Δκθάληζε 3
Αιιηώο
Δκθάληζε 4
Τέινο_Αλ
(Μονάδες 10)

Α4. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ παξαθάησ αιγόξηζκν έηζη ώζηε:
α. Να δηαβάδεη ην πιήζνο ησλ καζεηώλ .
β. Να δηαβάδεη ηνπο ςήθνπο πνπ έιαβε θαζέλαο από ηνπο ηξεηο ππνςήθηνπο καζεηέο γηα ηε
ζέζε ηνπ πξνέδξνπ.
γ. Να ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη ην πνζνζηό ησλ ςήθσλ πνπ έιαβε ν θάζε ππνςήθηνο,
ππνζέηνληαο όηη όινη νη καζεηέο ςήθηζαλ θάπνην ππνςήθην.
Αλγόριθμος ………………
…………… ΠΛ_ΜΑΘ
Γιάβασε ……, Ψ2, ……
ΠΟΣ1  Ψ1/………*……
……… Ψ2/………*……
ΠΟΣ3  Ψ3/………*……
…………… ΠΟΣ1, ΠΟΣ2, ΠΟΣ3
Τέλος ΔΚΛΟΓΔΣ
(Μονάδες 10)
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ΘΔΜΑ Β
Β1. Να θάλεηε ηηο παξαθάησ πξάμεηο θαη λα γξάςεηε ζηελ απάληεζή ζαο ηελ ηηκή
ΑΛΗΘΗΣ ή ηελ ηηκή ΨΔΥΓΗΣ γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ινγηθέο εθθξάζεηο :
1.
2.
3.
4.

13 DIV 8 – 8 MOD 13 >= Τ_Ρ ( 9 )
28 MOD 4 ^ 2 <> 23 MOD 4 * 4
2^4 MOD 9>8
ΑΛΗΘΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ (ΨΔΥΓΗΣ) Ή ΨΔΥΓΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ (ΑΛΗΘΗΣ)
(Μονάδες 10)

Β2. Τν παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ δηαβάδεη ηξεηο αξηζκνύο, ππνινγίδεη θαη εκθαλίδεη
ηνλ κηθξόηεξν από ηνπο ηξεηο. Καιείζηε λα ειέγμεηε θαη λα αηηηνινγήζεηε αλ όλησο
ππνινγίδεη ηνλ κηθξόηεξν αξηζκό ή όρη. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Αλ εληνπίζεηε
θάπνην ιάζνο, λα δηνξζώζεηε ηνλ αιγόξηζκν ώζηε λα ιεηηνπξγεί.
ΓΙΑΒΑΣΔ Α , Β , Γ
ΜΙΝ  Α
ΑΝ Β < ΜΙΝ ΤΟΤΔ
ΜΙΝ Β
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Γ < ΜΙΝ ΤΟΤΔ
ΜΙΝ  Γ
ΤΔΛΟΣ_ΑΝ
ΓΡΑΨΔ ΜΙΝ
(Μονάδες 10)

ΘΔΜΑ Γ
Έλαο καζεηήο ζέιεη λα αγνξάζεη έλαλ Ηιεθηξνληθό Υπνινγηζηή. Γηα απηό απνθάζηζε ,
θάζε κέξα λα απνηακηεύεη ζηαζεξό ρξεκαηηθό πνζό θαη γηα νξηζκέλν ρξόλν. Να γξαθεί
πξόγξακκα ην νπνίν:
1. Να πεξηέρεη ηκήκα δήισζεο κεηαβιεηώλ.
2. Να δηαβάδεη ην πιήζνο ησλ εκεξώλ πνπ απνηακίεπε ρξήκαηα κεηά ηελ εκθάληζε
θαηάιιεινπ κελύκαηνο.
3. Να δηαβάδεη ην ζηαζεξό ρξεκαηηθό πνζό πνπ απνηακίεπε θάζε κέξα κεηά ηελ εκθάληζε
θαηάιιεινπ κελύκαηνο.
4. Να ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη ην ζπλνιηθό ρξεκαηηθό πνζό πνπ απνηακίεπζε.
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5. Να κεηαηξέπεη θαη λα εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ εκεξώλ ζε κήλεο, εβδνκάδεο, εκέξεο κε
ηε κνξθή π.ρ. 5 κήλεο, 3 εβδνκάδεο, 6 εκέξεο, αλ ζεσξήζνπκε όηη θάζε κήλαο έρεη 30
εκέξεο.
(Μονάδες 20)

ΘΔΜΑ Γ
Σ’ έλαλ απηόκαην πσιεηή θάπνηνο κπνξεί λα αγνξάζεη λεξό, ζνθνιαηνύρν γάια,
ζνθνιάηα, κπάξα δεκεηξηαθώλ ή παηαηάθηα. Αλάινγα κε ηί επηζπκεί λα αγνξάζεη,
πιεθηξνινγεί ηνλ ζσζηό θσδηθό, πόζεο ζπζθεπαζίεο από απηό επηζπκεί, εηζάγεη ηα
ρξήκαηα (ην κεράλεκα δίλεη ξέζηα) θαη ηειηθά παίξλεη ην πξντόλ. Οη θσδηθνί θαη νη ηηκέο ησλ
πξντόλησλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Προϊόν
Κωδικός
Τιμή ζε εσρώ
Νεξό
Ν5
0.35
Γάια ζνθνιαηνύρν
Γ2
1.00
Σνθνιάηα
Β3
1.50
Μπάξα Γεκεηξηαθώλ
Μ4
1.85
Παηαηάθηα
Γ6
1.70
Να γξάςεηε πξόγξακκα ζε ΓΛΩΣΣΑ ην νπνίν:
1. Να πεξηέρεη ηκήκα δήισζεο κεηαβιεηώλ.
2. Να δηαβάδεη ηνλ θσδηθό ηνπ πξντόληνο πνπ επηζπκεί λα αγνξάζεη ν πειάηεο θαη ηελ
πνζόηεηα, δειαδή πόζα ηεκάρηα από ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ επηζπκεί λα αγνξάζεη. Ο
πειάηεο κπνξεί αγνξάζεη έλα κόλν από ηα 5 πξντόληα αιιά όζα ηεκάρηα επηζπκεί από
απηό.
3. Να ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη ην ζπλνιηθό πνζό πιεξσκήο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί.
4. Να δηαβάδεη ηα ρξήκαηα πνπ εηζάγεη ν θαηαλαισηήο ζην κεράλεκα θαη λα
πξαγκαηνπνηεί ηελ πιεξσκή σο εμήο: Αλ ν πειάηεο δηθαηνύηαη ξέζηα, λα ππνινγίδεη θαη λα
εκθαλίδεη ην πνζό απηό. Αλ ν πειάηεο πιεξώζεη κε ην αθξηβέο πνζό, λα εκθαλίδεη ην
κήλπκα «Καιή όξεμε». Αλ ηα ρξήκαηα δελ είλαη θηάλνπλ γηα ηελ πιεξσκή, λα ππνινγίδεη
θαη λα εκθαλίδεη κήλπκα γηα ην πνζό πνπ απνκέλεη λα πιεξσζεί.
(Μονάδες 20)
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