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2Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΖΗΤΗΜΑ 1ο
Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό κάθε μιας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το
γράμμα «Σ» αν είναι σωστή, ή το γράμμα «Λ» αν είναι λανθασμένη.
1. Το αποτέλεσµα της σύγκρισης «ΑΕΠΠ»> «µαθηµατικά» πρέπει να αποθηκευτή σε ΛΟΓΙΚΗ
µεταβλητή
2. Η εντολή ΓΙΑ µπορεί να σταµατήσει νωρίτερα αν αλλάξουµε το βήµα κατά την διάρκεια εκτέλεσης
του αλγορίθµου
3. Η prolog είναι γλώσσα που χρησιµοποιείται κυρίως για προγράµµατα γενικής χρήσης
4. Η Σειριακή αναζήτηση είναι µη αποτελεσµατική για πίνακες που απαιτούν πολλές αναζητήσεις.
5. Η επαναληπτικότητα είναι βασικό κριτήριο αλγορίθµου.
6. Η αναφορά Θ[3, 2, 4, 5] αφορά στοιχείο τετραδιάστατου πίνακα.
Μονάδες 6

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β
που αντιστοιχεί σωστά. Στη στήλη Β υπάρχουν τρία επιπλέον στοιχεία.
Α

Β

1. Περιττός αριθμός.

Α.

x MOD 5 = 0

2. Πολλαπλάσιο του 5.

Β.

x MOD 2 = 0

3. Το 1ο ψηφίο τετραψήφιου αριθμού

Γ.

x MOD 2 <> 0

4. Τελευταίο ψηφίο ενός τετραψήφιου αριθμού.

Δ.

x DIV 1000

E.

x MOD 1000

ΣΤ.

x MOD 10

Ζ.

x DIV 10
Μονάδες 4

Γ. Δίνεται η παρακάτω ακολουθία εντολών αλγορίθμου:
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Θέμαlol
ΔΕΔΟΜΕΝΑ // Ν //
Σ0
π0
ΓΙΑ ι ΑΠΟ -10 ΜΕΧΡΙ Ν
ΔΙΑΒΑΣΕ α, β
Σ  Σ + α+ β
π  π +1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Αποτ  Σ / π
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ // Αποτ //
ΤΕΛΟΣ Θέμα1

Να χαρακτηρίσετε αν κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις είναι
σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ).
1. Οι εντολές του βρόχου θα εκτελεστούν τουλάχιστον μία φορά σε κάθε
περίπτωση.
2. Μπορεί να υλοποιηθεί ισοδύναμος αλγόριθμος με τη χρήση της
εντολής επανάληψης ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ … ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ αντί της
ΓΙΑ χωρίς την προσθήκη επιπλέον εντολών.
3. Υπάρχει ένα αλγοριθμικό κριτήριο που δεν πληρείται στις εντολές
αυτές.
4. Ο παραπάνω αλγόριθμος υπολογίζει το μέσο όρο των αριθμών που
διαβάζει.
5. Η τιμή του Ν δηλώνει το πλήθος των αριθμών που εισάγονται με την
εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ
Μονάδες 5

Δ. Παρακάτω δίνεται μια ουρά 10 θέσεων και δύο στοίβες 6 θέσεων η κάθε μια οι Σ1 και Σ2.

6
7
8
9
Σ1

1

2
16
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25

4
36

5

6

7

8

9

10

Ουρά

Σ2

1. Ποιες οι αρχικές τιμές των δεικτών της ουράς και των στοιβών Σ1 και Σ2 πριν οποιαδήποτε μεταβολή ;
Μονάδες 1

2. Αν επιχειρήσουμε να ωθήσουμε όλα τα στοιχεία της ουράς στη στοίβα Σ1 τι θα συμβεί στη στοίβα;
Μονάδες 1

3. Αν επιχειρήσουμε να απωθήσουμε ένα στοιχείο από τη Σ2 τι θα συμβεί στη στοίβα;
Μονάδες 1

4. Να εξάγετε 2 στοιχεία της ουράς στη στοίβα Σ2. Ποιες είναι οι νέες τιμές των δεικτών της ουράς και της
στοίβας;
Μονάδες 1

5. Να γράψετε τις λειτουργίες με τις οποίες εξάγονται 2 στοιχεία της στοίβας Σ1 και στη συνέχεια εισάγονται
στην ουρά.
Μονάδες 1

6. Να αφαιρέσετε 2 στοιχεία από την ουρά και να τα εισάγετε στην στοίβα Σ2. Ποιες λειτουργίες εκτελέσατε?
Μονάδες 1

7. Να σχεδιάσετε την τελική κατάσταση των τριών δομών δεδομένων μετά την εκτέλεση των λειτουργιών στις
ερωτήσεις 4, 5 και 6.
Μονάδες 1

Ε. Ο διπλανός κώδικας προσπαθεί να
υπολογίσει το άθροισμα Σ= 1+3+5+7+… 999 :
Όμως υπάρχει ένα λάθος και έτσι υπολογίζει
το άθροισμα κατά 1000 μονάδες περισσότερο.
Να γράψετε στο τετράδιό σας το πρόγραμμα
διορθωμένο.

Σ 0
Μ 1
ΟΣΟ Μ<=999 ΕΠΑΝΆΛΑΒΕ
Μ Μ+2
Σ Σ +Μ
ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΆΛΗΨΗΣ
Εμφάνισε Σ
Μονάδες 2

ΣΤ. Το ακόλουθο πρόγραμμα έχει σα στόχο να δημιουργήσει έναν πίνακα Α όπως αυτός φαίνεται
δίπλα, όμως δεν τα καταφέρνει γιατί έχει ένα λάθος στη λογική του. Να γράψετε στο τετράδιό
σας το πρόγραμμα διορθωμένο
για i από 1 μέχρι 5
για j από 1 μέχρι 5
αν i > j τότε
Α[i,j] ← j
αλλιώς
Α[i,j] ← i
τέλος_αν
τέλος_επανάληψης
τέλος_επανάληψης
Μονάδες 4

Ζ. Έστω Α μονοδιάστατος πίνακας ακεραίων με 10 στοιχεία. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να
κατασκευάζει έναν δεύτερο πίνακα Β που να περιέχει τα στοιχεία του πίνακα Α με την ίδια σειρά,
έχοντας όμως τα μηδενικά μαζεμένα στο τέλος του.
Π.χ. αν ο πίνακας Α είναι της µορφής:

A = [1 0 3 7 0 0 6 4 0 9 ]

τότε ο πίνακας Β θα πρέπει να είναι της µορφής:

B = [1 3 7 6 4 9 0 0 0 0 ]
Μονάδες 4

Η. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω αλγόριθμο χωρίς την χρήση της GOTO.

Μονάδες 3

Θ. Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα.
1. Να αναφέρετε τα μειονεκτήματα των πινάκων

Μονάδες2

2. Να αναφέρετε τους κανόνες χρήσης των εμφωλευμένων δομών επανάληψης

Μονάδες 3

ΖΗΤΗΜΑ 2ο
1.Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα ροής. Κάντε το αντίστοιχο αλγόριθμο

Μονάδες 10

2. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΕ_ΓΕΙΑ
……………………………………………
ΑΡΧΗ
Γ1
S0
λ 0
κ 0
ω 0
π 0
Αρχή_επανάληψης
Αρχή_επανάληψης
Διάβασε x
Μέχρις_ότου x>=0
λ  λ+1
Αν x mod 2 = 0 τότε
π  π+1
S  S+x
αλλιώς_αν x mod 3 = 0 τότε
Γ  Γ*x
ω  ω+1
αλλιώς
κ  κ+1
Τέλος_αν
ΓΡΑΨΕ 'Θέλετε να εισάγετε άλλο αριθμό;'
Διάβασε απάντηση
Μέχρις_ότου απάντηση= 'όχι'
Αν π<>0 τότε Μ  S/π
ΓΡΑΨΕ Μ, Γ, κ, λ, ω

Α. Να συμπληρώσετε το τμήμα δήλωσης
μεταβλητών
Μονάδες 2

Β. Να κάνετε το διάγραμμα ροής
Μονάδες 8

Γ. Να κάνετε τον πίνακα τιμών. Κάθε φορά που
χρειάζεστε τιμή από τον χρήστη θα χρησιμοποιείτε
μια από τις παρακάτω με την σειρά που δίνονται.
1, «ναι», 2, «ναι», 3, «ισως» 4, « όχι»
Μονάδες 10

ΖΗΤΗΜΑ 3ο
Ο Willy Wonka μόλις εγκατέστησε την νέα γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο σοκολάτας για πολύ μεγάλες
παραγγελίες. Όμως δεν εμπιστεύεται κανέναν άλλον να το προγραμματίσει παρά μόνο εσένα. Γιαυτό σου
ζητάει να κάνεις έναν αλγόριθμο που να:
1. Να ζητάει τον αριθμό από τα τεμάχια σοκολάτας που έχει η παραγγελία. Ο αριθμός πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από 800.000.
Μονάδες 2

2. Αν η πρώτη παραγγελία δεν είναι πάνω από 800000 τότε να εμφανίζεις το μήνυμα «Δεν αρχίσαμε
καλά!» και συνεχίζει να ζητάει παραγγελία. Αν οι τρεις πρώτες παραγγελίες δεν είναι σωστές τότε ο
αλγόριθμος δεν ζητάει άλλη παραγγελία και τερματίζει
Μονάδες 5

3. Αν η παραγγελία είναι σωστή τότε για κάθε τεμάχιο σοκολάτας που παρασκευάζεται θα διαβάζει το
πλάτος, το ύψος και το βάρος.
Μονάδες 1

4. Για να προχωρήσει το τεμάχιο στο στάδιο της συσκευασίας πρέπει να ελεγχθεί αν καλύπτουν τις
σωστές διαστάσεις, σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα.
Βάρος
Ύψος
Πλάτος

100<Β<101
10<Υ<10.1
5<Π<5.1

Αν δεν πληρεί τις προδιαγραφές τότε το τεμάχιο απορρίπτεται. Αν τα τεμάχια που απορρίπτονται
ξεπεράσουν το 20% της παραγγελίας τότε ο αλγόριθμος τερματίζεται εμφανίζοντας αντίστοιχο
μήνυμα.
Μονάδες6

5. Όταν τερματίσει η παραγγελία και συσκευαστούν όλα τα κομμάτια της παραγγελίας, να εμφανίζεται
το μήνυμα: «Η παραγγελία ολοκληρώθηκε».
Μονάδες 2

6. Μετά το τερματισμό του αλγορίθμου, να εμφανίζει τα εξής στατιστικά:
a. ο συνολικό βάρος της σοκολάτας που ήταν σε τεμάχια σοκολάτας που απορρίφθηκαν
Μονάδες 2

b. το τεμάχιο που απορρίφθηκε με το μεγαλύτερο βάρος.
Μονάδες 2

ΖΗΤΗΜΑ 4ο
Ο Απαισιότατος Γκρου, και ο συνεργάτης του, ∆ρ. Νεφάριο προσπαθώντας να αποδείξουν ότι η
οργάνωσή τους είναι η «κάκιστη όλων» καταγράφουν τις παράνοµες πράξεις των Minions.

Γράψτε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ όπου:
1. Θα περιέχει δήλωση μεταβλητών
Μονάδες 2

2. Θα καταγράφονται τα ακόλουθα δεδομένα:
Α. πίνακας ΟΝ με τα ονόματα των 3000 Minions, και
Β. πίνακας L με τα λεπτά συμμετοχής του κάθε Minion σε κάθε μία από τις 1000 παράνομες πράξεις,
ελέγχοντας ώστε να αποδέχεται μόνο έγκυρους μη αρνητικούς αριθμούς. Αν κάποιο Minion δεν
συμμετείχε σε κάποια παράνομη πράξη τότε θα εισάγουν το 0
Μονάδες 4

3. θα εμφανίζεται το όνομα κάθε Minion, ακολουθούμενο από τα εξής ζητούμενα:
Α. το συνολικό χρόνο συμμετοχής του σε όλες τις παράνομες πράξεις μαζί.
Μονάδες 2

Β. σε πόσες πράξεις δεν συμμετείχε.
Μονάδες 2

4. θα εμφανίζει το όνομα του Minion που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στις παράνομες
πράξεις.
Μονάδες 4

5. θα εμφανίζει για κάθε παράνομη πράξη τον αριθμό των Minions που συμμετείχαν.
Μονάδες4

6. να εμφανίζει τις 5 παράνομες πράξεις που συμμετείχαν τα περισσότερα Minions
Μονάδες4

