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ΘΔΜΑ Α
Α1. Να γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηεο θάζε πξόηαζεο θαη δίπια ην γξάκκα () αλ είλαη ζσζηή ή
ην γξάκκα (Λ) αλ είλαη ιάζνο.
1.
2.
3.
4.

Οη εκθσιεπκέλνη βξόρνη πξέπεη λα έρνπλ δηαθνξεηηθνύο κεηξεηέο.
Η πην γεληθή δνκή επαλάιεςεο είλαη ε ΟΣΟ.
Οη ηειεζηένη είλαη ην ζύλνιν ησλ κεηαβιεηώλ θαη ησλ ζηαζεξώλ ζε κία έθθξαζε.
Έλαο θιαζζηθόο αιγόξηζκνο πνπ αθνινπζεί ηε θηινζνθία ηεο κεζόδνπ «Γηαίξεη θαη Βαζίιεπε»
είλαη ε δπαδηθή αλαδήηεζε.
5. Με ηελ απιή δνκή επηινγήο ΑΝ…ΤΟΤΔ κπνξνύκε λα ειέγμνπκε πεξηζζόηεξεο από κία
ζπλζήθεο.
6. Καηά ηελ εμαγσγή ελόο ζηνηρείνπ από κηα νπξά, κεηώλνπκε ηνλ δείθηε front (εκπξόο) θαηά 1.

(Μονάδες 10)

Α2.
Γίλνληαη νη παξαθάησ εληνιέο ζε θπζηθή γιώζζα θαηά βήκαηα.
ΒΖΜΑ 1. Θέζε ζην Κ ηελ ηηκή 1.
ΒΖΜΑ 2. Αλ Κ <= 5 ηόηε πήγαηλε ζην βήκα 3, αιιηώο πήγαηλε ζην βήκα 10
ΒΖΜΑ 3. Θέζε ζην Λ ηελ ηηκή 1
ΒΖΜΑ 4. Αλ Λ <=10 ηόηε πήγαηλε ζην βήκα 5, αιιηώο πήγαηλε ζην βήκα 8
ΒΖΜΑ 5. Δκθάληζε ην γηλόκελν ηνπ Κ θαη ηνπ Λ
ΒΖΜΑ 6. Αύμεζε ην Λ θαηά 1
ΒΖΜΑ 7. Πήγαηλε ζην βήκα 4
ΒΖΜΑ 8. Αύμεζε ην Κ θαηά 1
ΒΖΜΑ 9. Πήγαηλε ζην βήκα 2
ΒΖΜΑ 10. Δκθάληζε ην κήλπκα «ηέινο πξνπαίδεηαο»
Να γξάςεηε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ παξαπάλσ βεκάησλ ζε ΓΛΩΑ.
(Μονάδες 10)
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Α3. Να κεηαηξαπνύλ νη παξαθάησ δνκέο επηινγήο ζε απιέο κε εκθσιεπκέλεο ΑΝ…ΣΟΣΔ
έηζη ώζηε λα επηηεινύλ ηo ίδην αιγνξηζκηθό απνηέιεζκα.
ΓΙΑΒΑΔ Κ
Α  Κ MOD 2 = 0
ΑΝ Κ >= 0 ΣΟΣΔ
ΑΝ Α = ΑΛΖΘΖ ΣΟΣΔ
ΓΡΑΦΔ 'ΑΡΣΗΟ ΚΑΗ ΘΔΣΗΚΟ ΑΚΔΡΑΗΟ'
ΑΛΛΙΧ
ΓΡΑΦΔ 'ΠΔΡΗΣΣΟ ΚΑΗ ΘΔΣΗΚΟ ΑΚΔΡΑΗΟ'
ΣΔΛΟ_ΑΝ
ΑΛΛΙΧ
ΓΡΑΦΔ 'ΑΡΝΖΣΗΚΟ ΑΚΔΡΑΗΟ'
ΑΝ Α = ΑΛΖΘΖ ΣΟΣΔ
ΓΡΑΦΔ 'ΑΡΣΗΟ'
ΑΛΛΙΧ
ΓΡΑΦΔ 'ΠΔΡΗΣΣΟ'
ΣΔΛΟ_ΑΝ
ΣΔΛΟ_ΑΝ
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Α4. Να ζπκπιεξσζνύλ ηα θελά ζηηο παξαθάησ εληνιέο έηζη ώζηε λα εκθαλίδνληαη νη
αξηζκνί 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15
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Η1
ΟΟ Η <= …… ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ
ΑΝ Η MOD …… <> …… TOTE
ΓΡΑΦΔ (…… + ……)
ΣΔΛΟ_ΑΝ
Η  Η+……
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ
(Μονάδες 10)

ΘΔΜΑ Β
Β1. Να κεηαηξαπεί ε παξαθάησ ζπλάξηεζε ζε δηαδηθαζία θαη λα γξαθεί μαλά ην θύξην
πξόγξακκα κε ηε ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚ
ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ
ΑΚΔΡΑΙΔ: Κ, Λ
ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ: Ε
ΑΡΥΗ
ΓΙΑΒΑΔ Κ, Λ
Ε  ΤΝΑΡ(Λ, Κ)
ΑΝ Ε > 0 ΣΟΣΔ
ΓΡΑΦΔ Ε, Λ
ΑΛΛΙΧ
ΓΡΑΦΔ Ε, Κ
ΣΔΛΟ_ΑΝ
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΤΝΑΡΣΗΗ ΤΝΑΡ(Α, Β): ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ
ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ
ΑΚΔΡΑΙΔ: Α, Β
ΑΡΥΗ
Α  Α-Β
Β  Β-2
ΤΝΑΡ  (Α+Β)/2
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ΣΔΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ
(Μονάδες 10)
Β2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά (από 1 κέρξη 7) ζην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ζα
ηαμηλνκεί θαηά αύμνπζα ζεηξά, μερσξηζηά ηελ θάζε γξακκή, ελόο πίλαθα αθεξαίσλ Α[10,8] κε ηε
κέζνδν ηεο επηινγήο.
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ..(1)..
..(2).. j
ΜΙΝΑ[i,j]
ΓΙΑ θ ΑΠΟ ..(3).. ΜΕΧΡΙ 8
ΑΝ Α[..(4).. , ..(5)..] < ΜΙΝ ΣΟΣΕ
ζθ
ΜΙΝ  Α[i,θ]
ΣΕΛΟ_ΑΝ
ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Α[i,..(6)..]  Α[i,j]
Α[i,j] ..(7)..
ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(Μονάδες 10)

ΘΔΜΑ Γ
’ έλα ειεθηξνληθό θαηάζηεκα ππάξρνπλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο πξντόλησλ θαη ε γηα ηεξκαηηζκό
ησλ αγνξώλ:
«1. Λαραληθά»
«2. Καηεςπγκέλα ζαιαζζηλά»
«3. Δίδε θαζαξηόηεηαο»
«4. Πξνζσπηθήο πγηεηλήο »
«5. Σέινο αγνξώλ»
Να πινπνηεζεί πξόγξακκα ην νπνίν:

α. Να πεξηέρεη ηκήκα δήισζεο κεηαβιεηώλ
Μονάδες 2
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β. Να εκθαλίδεη επαλαιεπηηθά ην παξαπάλσ κελνύ επηινγήο θαη λα δηαβάδεη κία επηηξεπηή επηινγή
κεηά ηελ εκθάληζε θαηάιιεινπ κελύκαηνο «Γώζηε επηινγή», κέρξηο όηνπ δνζεί σο επηινγή ην
λνύκεξν 5.
Μονάδες 3
γ. Γηα θάζε επηινγή εθηόο ηνπ λνύκεξνπ 5 λα δηαβάδεη ην πιήζνο ησλ πξντόλησλ θαη ηε ζπλνιηθή
ηνπο αμία.
Μονάδες 2
δ. Να ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη ηε ζπλνιηθή αμία ησλ αγνξώλ ηνπ πειάηε από ηηο θαηεγνξίεο πνπ
επέιεμε.
Μονάδες 5
ε. Να εκθαλίδεη ηελ θαηεγνξία κε ην κέγηζην πιήζνο πξντόλησλ. Θεσξήζηε όηη ν πειάηεο ζα
επηιέμεη κόλν κία θνξά θάπνηα θαηεγνξία.
Μονάδες 5
δ. Να εκθαλίδεη ην πνζνζηό ησλ πξντόλησλ ηεο θαηεγνξίαο 1 ζην ζύλνιν ησλ πξντόλησλ ηεο
θαηεγνξίαο 1 θαη 2. Αλ δελ ππάξμεη ηέηνην πνζνζηό λα εκθαλίδεη θαηάιιειν κήλπκα.
Μονάδες 3

ΘΔΜΑ Γ
ην ιηκάλη ηνπ Ζξαθιείνπ πξνζέξρνληαη θαζεκεξηλά δεθάδεο πινία ηα νπνία ειιηκελίδνληαη
γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα. Οη θαηεγνξίεο ησλ πινίσλ δηαρσξίδνληαη ζε «Φνξηεγά»,
«Δπηβαηηθά» θαη «Αλαςπρήο». Να πινπνηεζεί πξόγξακκα ην νπνίν:
α. Να πεξηέρεη ηκήκα δήισζεο κεηαβιεηώλ.
Μονάδες 2

β. Να θαηαρσξίδεη ζε κνλνδηάζηαην πίλαθα ΚΑΣ[3] ηηο θαηεγνξίεο ησλ πινίσλ, ειέγρνληαο
όηη νη ηηκέο είλαη επηηξεπηέο θαη κε ηε ζεηξά πνπ έρνπλ δνζεί. Να αξρηθνπνηεί ηα ζηνηρεία
ηνπ πίλαθα Π[3] κε ηελ ηηκή 0. Ο πίλαθαο Π ζα δέρεηαη ζηαδηαθά ζε θάζε ζηνηρείν ηνπ κεηά
ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ βεκάησλ ην ζπλνιηθό πιήζνο εκθάληζεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο
γηα όιε ηελ εβδνκάδα κε ηε ζεηξά πνπ έρνπλ αλαθεξζεί.
Μονάδες 4

γ. Να θαιεί επαλαιεπηηθά γηα θάζε κία εκέξα ηεο εβδνκάδαο ππνπξόγξακκα ην νπνίν ζα
δηαβάδεη ηελ θαηεγνξία ελόο πινίνπ θαη ην ρξόλν παξακνλήο ηνπ ζε ώξεο κέρξη λα δνζεί
αξλεηηθή ηηκή σο ρξόλνο. Σν ππνπξόγξακκα ζα επηζηξέθεη ηειηθά ζην θύξην πξόγξακκα ηα
πιήζε ηεο θάζε θαηεγνξίαο μερσξηζηά θαη ην ζπλνιηθό ρξόλν παξακνλήο όισλ ησλ
πινίσλ.
Θεσξήζηε όηη νη ηηκέο εηζόδνπ γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ πινίνπ ζα είλαη κία από ηηο επηηξεπηέο.
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Μονάδες 7

δ. Να εκθαλίδεη γηα θάζε εκέξα ηεο εβδνκάδαο ηελ θαηεγνξία κε ην κέγηζην πιήζνο
εκθάληζεο θαη ην κέζν όξν ηνπ ρξόλνπ παξακνλήο αλά πινίν.
Μονάδες 4

ε. Να εκθαλίδεη ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ησλ πινίσλ, κε ην κεγαιύηεξν πιήζνο
εκθάληζεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο.
Μονάδες 3

εμείωζε: ζεσξήζηε όηη ζα ειιηκεληζηεί ηνπιάρηζηνλ έλα πινίν γηα θάζε εκέξα.
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