ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2016
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω
προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη
λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
1.
2.
3.
4.
5.

Α2.

O χρόνος εκτέλεσης κάθε αλγορίθμου εξαρτάται από τη Γλώσσα
προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθεί.
Οι στατικές δομές στηρίζονται στην τεχνική της δυναμικής
παραχώρησης μνήμης.
Σε μια δομή σύνθετης επιλογής, μετά από τις εντολές που βρίσκονται
μεταξύ των λέξεων ΤΟΤΕ και ΑΛΛΙΩΣ, εκτελούνται οι εντολές που
βρίσκονται μεταξύ των λέξεων ΑΛΛΙΩΣ και ΤΕΛΟΣ_ΑΝ.
Στο τμήμα δηλώσεων ενός προγράμματος, εκτός από τον τύπο ενός
πίνακα, πρέπει να δηλώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός στοιχείων
που μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος πίνακας.
Το πρόγραμμα Συντάκτης εντοπίζει τα συντακτικά λάθη του
προγράμματος.
Μονάδες 10
Δίδεται η λίστα:

α.

Να περιγράψετε τη διαδικασία για την εισαγωγή του κόμβου με
δεδομένα Ε ανάμεσα στον δεύτερο και τρίτο κόμβο της λίστας.
(μονάδες 3)

β.

Να περιγράψετε τη διαδικασία για τη διαγραφή του κόμβου με
δεδομένα Κ από την αρχική λίστα. (μονάδες 3)
Μονάδες 6

Α3.

α.

Ποιες μεταβλητές ονομάζονται καθολικές; (μονάδες 2)

β.

Η χρήση καθολικών μεταβλητών σε ένα πρόγραμμα καταστρατηγεί
μία από τις βασικές αρχές του τμηματικού προγραμματισμού
(ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα). Να
αναφέρετε ποια είναι αυτή η ιδιότητα και να εξηγήσετε γιατί
καταστρατηγείται. (μονάδες 4)
Μονάδες 6
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Α4.

Έστω ο μονοδιάστατος πίνακας Α:
5

2

3

8

7

4

10

12

Να σχεδιάσετε τον πίνακα Β[6] μετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών:
1. Β[Α[1] – Α[3]] Å Α[5]
2. Β[Α[7] – Α[5]] Å Α[2] + Α[7]
3. Β[Α[6]] Å Α[4]
4. Β[Α[1] + Α[4] – Α[8]] Å Α[3] + Α[8]
5. Β[Α[8] DIV 2] Å A[3] MOD 2
6. B[A[1] MOD A[4]] Å A[6] + 4
Μονάδες 12
Α5.

Δίδεται πίνακας ΠΙΝ[7] με τις παρακάτω τιμές:
2

5

8

12

15

17

22

και το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου
low Å 1
high Å 7
found Å ΨΕΥΔΗΣ
Όσο low ≤ high ΚΑΙ found=ΨΕΥΔΗΣ επανάλαβε
mid Å (low+high) DIV 2
Εμφάνισε ΠΙΝ[mid]
Αν ΠΙΝ[mid] < Χ τότε
low Å mid+1
Αλλιώς_αν ΠΙΝ[mid] > Χ τότε
high Å mid-1
Αλλιώς
found Å ΑΛΗΘΗΣ
Τέλος_αν
Τέλος_Επανάληψης
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές οι οποίες θα εμφανιστούν για:
α) Χ=22 (μονάδες 3)
β) Χ=7 (μονάδες 3)
Μονάδες 6
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ΘΕΜΑ Β
Β1.

Ο αριθμός π εκφράζει το πηλίκο της περιμέτρου ενός κύκλου προς τη
διάμετρό του. Η τιμή του μπορεί να υπολογιστεί, κατά προσέγγιση, από
την παρακάτω παράσταση:

⎛1 1 1 1
⎞
π = 4 ⋅ ⎜ − + − + ... ⎟
⎝1 3 5 7
⎠
Ο υπολογισμός της τιμής της παράστασης, για 100 όρους του
αθροίσματος, γίνεται από το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου που
περιλαμβάνει 5 κενά.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1 έως 5, που αντιστοιχούν
στα κενά του αλγορίθμου, και, δίπλα σε κάθε αριθμό, ό,τι πρέπει να
συμπληρωθεί, ώστε ο αλγόριθμος να υπολογίζει την τιμή του π όπως
περιγράφηκε.
Μονάδες 10
Β2.

Κατά την είσοδό τους σε μια τράπεζα οι πελάτες παίρνουν διαδοχικούς
αριθμούς προτεραιότητας 1, 2, 3… που καθορίζουν τη σειρά τους στην
ουρά του μοναδικού ταμείου.
Κάθε 2 λεπτά της ώρας προσέρχεται ένας νέος πελάτης και προστίθεται
στην ουρά. Ο ταμίας εξυπηρετεί κάθε φορά τον πρώτο πελάτη στην ουρά
και η εξυπηρέτησή του διαρκεί 3 λεπτά ακριβώς. Μετά την εξυπηρέτησή
του ο πελάτης αποχωρεί από την ουρά.
Κατά την αρχή της διαδικασίας (χρόνος 0) στην ουρά υπάρχει μόνο ο
πελάτης με αριθμό προτεραιότητας 1.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
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Να γράψετε διαδοχικά, σε ξεχωριστές γραμμές, με τη σωστή σειρά, τους
αριθμούς προτεραιότητας των πελατών που βρίσκονται στην ουρά του
ταμείου αμέσως μετά το 1 ο , 2 ο , 3 ο , 4 ο , 5 ο και 6 ο λεπτό.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Γ
Μία εταιρεία πληροφορικής προσφέρει υπολογιστές σε τιμές οι οποίες
μειώνονται ανάλογα με την ποσότητα της παραγγελίας, όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

1-50

580

51-100

520

101-200

470

Πάνω από 200

440

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο:
Γ1.

Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
Μονάδες 2

Γ2.
Γ3.

Να διαβάζει τον αριθμό υπολογιστών που έχει προς πώληση (απόθεμα),
ελέγχοντας ότι δίνεται θετικός αριθμός
Μονάδες 2
Για κάθε παραγγελία, να διαβάζει την απαιτούμενη ποσότητα και,
εφόσον το απόθεμα επαρκεί για την κάλυψη της ποσότητας να εκτελεί
την παραγγελία με την ποσότητα που ζητήθηκε. Αν το απόθεμα δεν
επαρκεί, διατίθεται στον πελάτη το διαθέσιμο απόθεμα. Η εισαγωγή
παραγγελιών τερματίζεται, όταν εξαντληθεί το απόθεμα.
Μονάδες 6

Για κάθε παραγγελία να εμφανίζει:
Γ4.

το κόστος της παραγγελίας

Μονάδες 4

Γ5.

το επιπλέον ποσό που θα κόστιζε η παραγγελία, εάν ο υπολογισμός
γινόταν κλιμακωτά με τις τιμές που φαίνονται στον πίνακα.

Μονάδες 6
ΘΕΜΑ Δ
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Ίντερνετ) σε
150.000 μαθητές και διατηρεί τα στοιχεία τους, καθώς και στατιστικά στοιχεία,
σχετικά με την πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο.
Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο:
Δ1.

Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
Μονάδες 2

Δ2.

Για κάθε μαθητή να διαβάζει:
α) τον αλφαριθμητικό κωδικό του
μονοδιάστατο πίνακα με όνομα ΚΩΔ

και

να
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τον

καταχωρίζει

σε
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Δ3.

Δ4.

Δ5.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

β) το φύλο του, «Α» αν είναι αγόρι και «Κ» αν είναι κορίτσι, και να το
καταχωρίζει σε μονοδιάστατο πίνακα με όνομα Φ
γ) τον συνολικό χρόνο πρόσβασής του στο Διαδίκτυο ανά μήνα, για ένα
έτος, και να τον καταχωρίζει σε δισδιάστατο πίνακα ΧΡ.
Μονάδες 3
Να υπολογίζει και να καταχωρίζει σε πίνακα ΣΧ το συνολικό ετήσιο
χρόνο πρόσβασης κάθε μαθητή.
Μονάδες 3
Να εμφανίζει τον κωδικό του αγοριού με το μεγαλύτερο συνολικό χρόνο
πρόσβασης και, στη συνέχεια, τον κωδικό του κοριτσιού με το
μεγαλύτερο συνολικό χρόνο πρόσβασης, καλώντας τη συνάρτηση
ΘΕΣΗ_ΜΑΧ, που περιγράφεται στο ερώτημα Δ5, μία φορά για τα αγόρια
και μία για τα κορίτσια.
Μονάδες 4
Να αναπτύξετε συνάρτηση ΘΕΣΗ_ΜΑΧ η οποία:
α) να δέχεται ως παραμέτρους: τον πίνακα του φύλου, τον πίνακα του
συνολικού ετήσιου χρόνου πρόσβασης των μαθητών και τον χαρακτήρα
«Α» ή «Κ» που αντιστοιχεί στο φύλο (μονάδες 2)
β) να βρίσκει τη θέση της μέγιστης τιμής του ετήσιου χρόνου πρόσβασης
αγοριών ή κοριτσιών, ανάλογα με την τιμή «Α» ή «Κ» του φύλου
(μονάδες 4)
γ) να επιστρέφει τη θέση της μέγιστης τιμής (μονάδες 2)
Μονάδες 8
(Σημείωση: Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας. Να θεωρήσετε ότι όλες
οι εισαγωγές γίνονται σωστά και όλες οι συνολικές τιμές χρόνου
πρόσβασης είναι μοναδικές).
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)
Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή.
Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την
ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα
στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά
σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα
θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται,
μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια
εξέτασης:
τρεις
(3)
ώρες
μετά
τη
διανομή
των
φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω
προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη
λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
1.
2.
3.
4.

5.

Η επίλυση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης αποτελεί ένα αδόμητο
πρόβλημα.
Η εντολή Αρχή_επανάληψης .. Μέχρις_ότου εκτελείται οπωσδήποτε
μία φορά.
Τα στοιχεία των στατικών δομών δεδομένων αποθηκεύονται σε μη
συνεχόμενες θέσεις μνήμης.
Οι
μεταβλητές
που
χρησιμοποιούνται
σ’
ένα
πρόγραμμα
αντιστοιχούνται από το μεταγλωττιστή σε συγκ εκριμένες θέσεις
μνήμης του υπολογιστή.
Η ακολουθιακή δομή εντολών χρησιμοποιείται , όταν είναι δεδομένη η
σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών.
Μονάδες 10

Α2.

Να αναφέρετε επιγραμματικά πέντε από τα πλεονεκτήματα του δομημένου
προγραμματισμού.
Μονάδες 10

Α3.

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου :
Αν x > 0 ή y > 0 τότε
Εμφάνισε “Ένας τουλάχιστον θετικός αριθμός”
Αλλιώς_αν x < 0 και y < 0 τότε
Εμφάνισε “Δύο αρνητικοί αριθμοί”
Τέλος_αν
Να γράψετε στο τετράδιό σας τμήμα αλγορίθμου το οποίο να παράγει το
ίδιο αποτέλεσμα με το παραπάνω, χρησιμοποιώντας μόνο τις λογικές
συνθήκες x > 0, x < 0, y > 0, y < 0 και χωρίς να χρησιμοποιήσετε
λογικούς τελεστές.
Μονάδες 7

Α4.

Να γράψετε συμπληρωμένο κατάλληλα στο τετράδιό σας το παρακάτω
τμήμα αλγορίθμου, ώστε να εμφανίζει διαδοχικά τις τιμές: 2, 4, 8, 10, 14.
Για Ι από ……… μέχρι ……… με_βήμα .........
Αν ……… και ……… τότε
Εμφάνισε Ι
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Α5.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και , δίπλα, το
γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. (Να θεωρήσετε ότι ο X είναι
θετικός ακέραιος).
Στήλη Α
1. X DIV 1000 = 0
2. X DIV 1000 MOD 10
3. X DIV 100 <> 0
4. X MOD 1000 DIV 100

Στήλη Β
α. Βρίσκει την τιμή του ψηφίου των χιλιάδων.
β. Ελέγχει αν ο αριθμός έχει τουλάχιστον
τρία ψηφία.
γ. Βρίσκει την τιμή του ψηφίου των
εκατοντάδων.
δ. Ελέγχει αν ο αριθμός έχει το πολύ τρία
ψηφία.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, στο οποίο έχουν αριθμηθεί οι
εντολές εκχώρησης και εξόδου.
ΔΙΑΒΑΣΕ X
ΠΛ  0
ΑΡ  1
ΔΕ  12
Β  ΨΕΥΔΗΣ
ΟΣΟ Β = ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΡ <= ΔΕ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
Μ  (ΑΡ + ΔΕ) DIV 2
AN A[M] = X TOTE
B  ΑΛΗΘΗΣ
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Α[Μ] < Χ ΤΟΤΕ
ΑΡ  Μ + 1
ΑΛΛΙΩΣ
ΔΕ  Μ - 1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΠΛ  ΠΛ + 1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝ Β = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ
ΕΜΦΑΝΙΣΕ Μ
ΑΛΛΙΩΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΕ “ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ”, ΠΛ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

11
12

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του τμήματος αλγορίθμου με τιμή
εισόδου Χ = 35 και με δεδομένο τον πίνακα
Α

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

10

18

20

26

32

35

48

55

60

75

90

δίνεται το παρακάτω υπόδειγμα πίνακα τιμών, συμπληρωμένο ως εξής:
 Στη στήλη με τίτλο «Αρ. Γρ.» καταγράφεται ο αριθμός γρα μμής της
εντολής που εκτελείται.
 Στη στήλη με τίτλο «Έξοδος» καταγράφεται η τιμή εξόδου , εφόσον
η εντολή που εκτελείται είναι εντολή εξόδου.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


Οι υπόλοιπες στήλες του πίνακα αντιστοιχούν στις μεταβλητές του
τμήματος του αλγορίθμου.

Αρ. Γρ.
Χ
ΠΛ
ΑΡ
ΔΕ
Β
Μ
Έξοδος
01
35
02
0
03
1
04
12
05
ΨΕΥΔΗΣ
…
……
Να μεταφέρετε τον πίνακα τιμών στο τετράδιό σας και να προσθέσετε τις
γραμμές που χρειάζονται, συνεχίζοντας την εκτέλεση του τμήματος
αλγορίθμου ως εξής: για κάθε αριθμημένη εντολή που εκτελείται , να
γράψετε τον αριθμό της γραμμής της εντολής σε νέα γραμμή του πίνακα
και το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της εντολής στην αντίστοιχη στήλη.
Μονάδες 10
Β2.

Δίνεται ο πίνακας αριθμών Χ[50], ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά,
και ο πίνακας Υ[100], ταξινομημένος κατά αύξουσα σειρά. Να θεωρήσετε
ότι οι τιμές κάθε πίνακα είναι διαφορετικές μεταξύ τους και ότι οι δύο
πίνακες δεν έχουν κοινές τιμές.
Το παρακάτω ημιτελές τμήμα αλγορίθμου δημιουργεί ένα νέο πίνακα
Ζ[10], ταξινομημένο σε φθίνουσα σειρά, με τις δέκα μεγαλύτερες τιμές
από τις εκατόν πενήντα (150) τιμές των δύο πινάκων.
i  …(1)…
j  …(2)…
Για k από 1 μέχρι 10
Αν Χ[ i ] …(3)… Υ[ j ] τότε
Ζ[ k ]  Χ[ i ]
i  i …(4)… 1
Αλλιώς
Ζ[ k ]  Υ[ j ]
j  j …(5)… 1
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (5), που
αντιστοιχούν στα κενά του αλγορίθμου, και, δίπλα σε κάθε αριθμό, ό,τι
πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε το τμήμα αλγορίθμου να επιτελεί τη
λειτουργία που περιγράφεται.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ
Ένας μαθητής αγόρασε έναν εξωτερικό δίσκο χωρητικότητας 1000
προκειμένου να αποθηκεύσει σε αυτόν ψηφιακά αρχεία .

GB,

Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:
Γ1.

α.

Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
(μονάδες 2)

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
β.

Για κάθε ψηφιακό αρχείο που θέλει να αποθηκεύσει ο μαθητής στον
εξωτερικό δίσκο, να διαβάζει το όνομά του και το μέγεθός του (σε
GB) και να ελέγχει, αν επαρκεί η διαθέσιμη χωρητικότητα του
εξωτερικού δίσκου. Εφόσον επαρκεί, να εμφανίζει το μήνυμα
«Επιτρεπτή αποθήκευση» και να υπολογίζει τη νέα διαθέσιμη
χωρητικότητα του εξωτερικού δίσκου. Να τερματίζει τον έλεγχο της
αποθήκευσης ψηφιακών αρχείων στον εξωτερικό δίσκο, όταν το
μέγεθος του αρχείου που θέλει να αποθηκεύσει ο μαθητής είναι
μεγαλύτερο από τη διαθέσιμη χωρητικότητα του εξωτερικού δίσκου.
(μονάδες 6)
Μονάδες 8

Γ2.

Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό τ ου αριθμού των αρχείων
που αποθηκεύτηκαν και έχουν μέγεθος μεγαλύτερο των 10 GB.
Μονάδες 4

Γ3.

Να βρίσκει και να εμφανίζει τα ονόματα των δύο μικρότερων σε μέγεθος
αρχείων που αποθηκεύτηκαν στον εξωτερικό δίσκο .

Μονάδες 8
Να θεωρήσετε ότι:
α)
θα αποθηκευτούν τουλάχιστον δύο αρχεία στον εξωτερικό δίσκο,
β)
τα μεγέθη όλων των αρχείων που αποθηκεύονται , είναι διαφορετικά
μεταξύ τους.

ΘΕΜΑ Δ
Μια περιβαλλοντική οργάνωση έχει εκπαιδεύσει δέκα (10) εθελοντές οι οποίοι
θα ενημερώσουν το κοινό σε θέματα που αφορούν την προστασία του
περιβάλλοντος.
Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:
Δ1.

α.

Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
(μονάδα 1)

β.

Για κάθε εθελοντή, να διαβάζει το όνομά του και τον αριθμό των
ατόμων που ενημέρωσε κάθε μήνα, στη διάρκεια του προηγούμενου
έτους (δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας).
(μονάδες 2)
Μονάδες 3

Δ2.

Για κάθε μήνα, να εμφανίζει το συνολικό αριθμό ατόμων που
ενημέρωσαν οι δέκα (10) εθελοντές. Ο υπολογισμός του συνολικού
αριθμού ατόμων, που ενημέρωσαν κάθε μήνα, να γίνει με κλήση
κατάλληλης συνάρτησης.
Μονάδες 3

Δ3.

Να εμφανίζει τα ονόματα των τριών εθελοντών που ενημέρωσαν τα
περισσότερα άτομα, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους .
Να θεωρήσετε ότι κάθε εθελοντής ενημέρωσε διαφορετικό συνολικό
αριθμό ατόμων κατά τη διάρκεια του έτους.
Μονάδες 9

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Δ4.

Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση του ερωτήματος Δ2.
Μονάδες 5

Να θεωρήσετε ότι κάθε άτομο ενημερώνεται μόνο από ένα εθελοντή.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω -πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία.
Στην αρχή των απαντήσεώ ν σας να γράψετε πάνω -πάνω την
ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα
στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά
σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στ ο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα
θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται,
μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ .
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια
εξέτασης:
τρεις
(3)
ώρες
μετά
τη
διανομή
των
φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10. 30 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2016
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω
προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη
λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
1.
2.

Α2.

Η μεταφορά δεδομένων είναι μία από τις τρεις λειτουργίες που μπορεί
να εκτελέσει ο υπολογιστής.
Οι στατικές δομές στηρίζονται στην τεχνική της δυναμικής
παραχώρησης μνήμης.

3.

Σε μια δομή σύνθετης επιλογής, μετά από τις εντολές που βρίσκονται
μεταξύ των λέξεων ΤΟΤΕ και ΑΛΛΙΩΣ, εκτελούνται οι εντολές που
βρίσκονται μεταξύ των λέξεων ΑΛΛΙΩΣ και ΤΕΛΟΣ_ΑΝ.

4.

Η τιμή της έκφρασης ‘ΤΕΤΑΡΤΗ’ < ‘ΠΕΜΠΤΗ’ είναι ΑΛΗΘΗΣ.

5.

Στο τμήμα δηλώσεων ενός προγράμματος εκτός από τον τύπο ενός
πίνακα πρέπει να δηλώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός στοιχείων
που μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος πίνακας.
Μονάδες 10

Να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω αλγόριθμο φυσαλίδα
(ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής) σε έναν πίνακα table μεγέθους n.
Αλγόριθμος Φυσαλίδα
Δεδομένα //table,n//
Για i από ..(1).. μέχρι ..(2)..
Για j από ..(3).. μέχρι ..(4).. με βήμα ..(5)..
Αν table [j-1] > table [..(6)..] τότε
αντιμετάθεσε table [j-1], table [j]
Τέλος_αν
Τέλος_Επανάληψης
Τέλος_Επανάληψης
Αποτελέσματα //table//
Τέλος Φυσαλίδα
Μονάδες 6

Α3.

Δίδεται πίνακας ΠΙΝ[7] με τις παρακάτω τιμές:
2

5

8

12

15

17

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

22

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
και το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
low Å 1
high Å 7
found Å ΨΕΥΔΗΣ
Όσο low ≤ high ΚΑΙ found=ΨΕΥΔΗΣ επανάλαβε
mid Å (low+high) DIV 2
Εμφάνισε ΠΙΝ [mid]
Αν ΠΙΝ [mid] < 22 τότε
low Å mid+1
Αλλιώς_αν ΠΙΝ [mid] > 22 τότε
high Å mid-1
Αλλιώς
found Å ΑΛΗΘΗΣ
Τέλος_αν
Τέλος_Επανάληψης
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές οι οποίες θα εμφανιστούν.
Μονάδες 9
Α4.

Έστω ο μονοδιάστατος πίνακας Α:
5

2

3

8

7

4

10

12

Να σχεδιάσετε τον πίνακα Β [4] μετά την εκτέλεση των παρακάτω
εντολών:
1. Β[Α[1] – Α[3]] Å Α[5]
2. Β[Α[4] – Α[5]] Å Α[8]
3. Β[Α[3]] Å Α[1]
4. Β[Α[3] + Α[4] – Α[5]] Å Β[1] + Β[2]
Μονάδες 8
Α5.

Δίδεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100
ΑΝ i MOD 2=0 ΤΟΤΕ
ΕΜΦΑΝΙΣΕ i
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Να γραφούν ισοδύναμα τμήματα αλγορίθμου (δηλαδή να εμφανίζουν τις ίδιες
τιμές).
α) Με χρήση της εντολής ΓΙΑ, χωρίς την εντολή ΑΝ (μονάδες 3)
β) Με χρήση της εντολής ΟΣΟ, χωρίς την εντολή ΑΝ (μονάδες 4)
Μονάδες 7

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΘΕΜΑ Β
Β1.

Ο αριθμός π εκφράζει το πηλίκο της περιμέτρου ενός κύκλου προς τη
διάμετρό του. Η τιμή του μπορεί να υπολογιστεί, κατά προσέγγιση, από
την παρακάτω παράσταση:

⎛1 1 1 1
⎞
π = 4 ⋅ ⎜ − + − + ... ⎟
⎝1 3 5 7
⎠
Ο υπολογισμός της τιμής της παράστασης γίνεται από το παρακάτω τμήμα
αλγορίθμου που περιλαμβάνει 5 κενά.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1 έως 5, που αντιστοιχούν στα
κενά του αλγορίθμου, και, δίπλα σε κάθε αριθμό, ό,τι πρέπει να συμπληρωθεί,
ώστε ο αλγόριθμος να υπολογίζει την τιμή του π, όπως περιγράφηκε.
Μονάδες 10
Β2.

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

x Å 15
κ Å 1
Όσο x<18 επανάλαβε
x Å x + κ
Αν x mod 3=0 τότε
κ Å κ + 2
Αλλιώς
κ Å κ + 1
Τέλος Αν
Τέλος_Επανάληψης

7.

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα τιμών και να
συμπληρώσετε, για κάθε εντολή, την τιμή της αντίστοιχης μεταβλητής ή
συνθήκης (έχει συμπληρωθεί ένα στοιχείο).

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Αριθμός εντολής
1

x
15

κ

Συνθήκη x<18

Συνθήκη x mod 3=0

…

…

…

…

…
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ
Μία εταιρεία πληροφορικής προσφέρει υπολογιστές σε τιμές οι οποίες
μειώνονται ανάλογα με την ποσότητα της παραγγελίας όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

1-50

580

51-100

520

101-200

470

Πάνω από 200

440

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο:
Γ1.

Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
Μονάδες 2

Γ2.

Να διαβάζει τον αριθμό υπολογιστών που έχει προς πώληση (απόθεμα),
ελέγχοντας ότι δίνεται θετικός αριθμός.
Μονάδες 4

Γ3.

Για κάθε παραγγελία, να διαβάζει την απαιτούμενη ποσότητα και,
εφόσον το απόθεμα επαρκεί για την κάλυψη της ποσότητας, να εκτελεί
την παραγγελία με την ποσότητα που ζητήθηκε. Αν το απόθεμα δεν
επαρκεί, διατίθεται στον πελάτη το διαθέσιμο απόθεμα. Η εισαγωγή
παραγγελιών τερματίζεται, όταν εξαντληθεί το απόθεμα.
Μονάδες 8

Γ4.

Για κάθε παραγγελία να εμφανίζει το κόστος της.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΘΕΜΑ Δ
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο γιορτάζει τα 150 χρόνια από τη
θεμελίωσή του, θέλει να αναπτύξει μία εφαρμογή για την προβολή των
εκθεμάτων του.
Να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:
Δ1.

Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
Μονάδες 2

Δ2.

Να διαβάζει 1.000.000 ακέραιους κωδικούς εκθεμάτων στον πίνακα ΚΩΔ
και 1.000.000 ονομασίες εκθεμάτων στον πίνακα ΕΚΘ.
Μονάδες 2

Δ3.

Να ταξινομεί, κατά αύξουσα σειρά, τους πίνακες με βάση τον κωδικό του
εκθέματος.
Μονάδες 8

Δ4.

Να ζητά από τον χρήστη την εισαγωγή ενός κωδικού και, εφόσον αυτός
αντιστοιχεί σε έκθεμα, να εμφανίζει την ονομασία του εκθέματος. Εάν το
έκθεμα δεν υπάρχει, να εμφανίζει το μήνυμα: «Δεν υπάρχει». Η
διαδικασία να ολοκληρώνεται, όταν εισαχθεί ο αριθμός 0.
Μονάδες 8
(Σημείωση: Να θεωρήσετε ότι οι κωδικοί όλων των εκθεμάτων είναι
διαφορετικοί μεταξύ τους).

1.

2.

3.
4.
5.
6.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)
Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή.
Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την
ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα
στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά
σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα
θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται,
μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια
εξέτασης:
τρεις
(3)
ώρες
μετά
τη
διανομή
των
φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΘΕΜΑ Α
Α1.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω
προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη
λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
1.
2.
3.
4.

5.

Α2.

α.

Η επίλυση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης αποτελεί ένα αδόμητο
πρόβλημα.
Η εντολή Αρχή_επανάληψης .. Μέχρις_ότου εκτελείται οπωσδήποτε
μία φορά.
Τα στοιχεία των στατικών δομών δεδομένων αποθηκεύονται σε μη
συνεχόμενες θέσεις μνήμης.
Οι
μεταβλητές
που
χρησιμοποιούνται
σ’
ένα
πρόγραμμα
αντιστοιχούνται από το μεταγλωττιστή σε συ γκεκριμένες θέσεις
μνήμης του υπολογιστή.
Η ακολουθιακή δομή εντολών χρησιμοποιείται , όταν είναι δεδομένη η
σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών.
Μονάδες 10
Η κατανόηση ενός προβλήματος
παραγόντων. Να τους αναφέρετε.

αποτελεί

συνάρτηση

δύο

(μονάδες 4)
β.

Να αναφέρετε ονομαστικά τις τρεις λειτουργίες με τις οποίες ο
υπολογιστής μπορεί να επιτελέσει με επιτυχία κάθε είδους
επεξεργασία.
(μονάδες 6)
Μονάδες 10

Α3.

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Αν x > 0 ή y > 0 τότε
Εμφάνισε “Ένας τουλάχιστον θετικός αριθμός”
Αλλιώς_αν x < 0 και y < 0 τότε
Εμφάνισε “Δύο αρνητικοί αριθμοί”
Τέλος_αν
Να γράψετε στο τετράδιό σας τμήμα αλγορίθμου το οποίο να παράγει το
ίδιο αποτέλεσμα με το παραπάνω, χρησιμοποιώντας μόνο τις λογικές
συνθήκες x > 0, x < 0, y > 0, y < 0 και χωρίς να χρησιμοποιήσετε
λογικούς τελεστές.
Μονάδες 7

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Α4.

Να γράψετε συμπληρωμένο κατάλληλα στο τετράδιό σας το παρακάτω
τμήμα αλγορίθμου, ώστε να εμφανίζει διαδοχικά τις τιμές: 2, 4, 8, 10, 14.
Για Ι από ……… μέχρι ……… με_βήμα .........
Αν ……… και ……… τότε
Εμφάνισε Ι
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Μονάδες 5

Α5.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και, δίπλα, το
γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. (Να θεωρήσετε ότι ο X είναι
θετικός ακέραιος).
Στήλη Α
1. X DIV 1000 = 0
2. X DIV 1000 MOD 10
3. X DIV 100 <> 0
4. X MOD 1000 DIV 100

Στήλη Β
α. Βρίσκει την τιμή του ψηφίου των χιλιάδων.
β. Ελέγχει αν ο αριθμός έχει τουλάχιστον
τρία ψηφία.
γ. Βρίσκει την τιμή του ψηφίου των
εκατοντάδων.
δ. Ελέγχει αν ο αριθμός έχει το πολύ τρία
ψηφία.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, στο ο ποίο έχουν αριθμηθεί οι
εντολές εκχώρησης και εξόδου.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

11
12

ΔΙΑΒΑΣΕ X
ΠΛ  0
ΑΡ  1
ΔΕ  12
Β  ΨΕΥΔΗΣ
ΟΣΟ Β = ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΡ <= ΔΕ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
Μ  (ΑΡ + ΔΕ) DIV 2
AN A[M] = X TOTE
B  ΑΛΗΘΗΣ
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Α[Μ] < Χ ΤΟΤΕ
ΑΡ  Μ + 1
ΑΛΛΙΩΣ
ΔΕ  Μ - 1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΠΛ  ΠΛ + 1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝ Β = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ
ΕΜΦΑΝΙΣΕ Μ
ΑΛΛΙΩΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΕ “ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ”, ΠΛ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του τμήματος αλγορίθμου με τιμή
εισόδου Χ = 35 και με δεδομένο τον πίνακα
Α

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

10

18

20

26

32

35

48

55

60

75

90

δίνεται το παρακάτω υπόδειγμα πίνακα τιμών, συμπληρωμένο ως εξής:
 Στη στήλη με τίτλο «Αρ. Γρ.» καταγράφεται ο αριθμός γρα μμής της
εντολής που εκτελείται.
 Στη στήλη με τίτλο «Έξοδος» καταγράφεται η τιμή εξόδου, εφόσον
η εντολή που εκτελείται είναι εντολή εξόδου .
 Οι υπόλοιπες στήλες του πίνακα αντιστοιχούν στις μεταβλητές του
τμήματος του αλγορίθμου.
Αρ. Γρ.
Χ
ΠΛ
ΑΡ
ΔΕ
Β
Μ
Έξοδος
01
35
02
0
03
1
04
12
05
ΨΕΥΔΗΣ
…
……
Να μεταφέρετε τον πίνακα τιμών στο τετράδιό σας και να προσθέσετε τις
γραμμές που χρειάζονται, συνεχίζοντας την εκτέλεση του τμήματος
αλγορίθμου ως εξής: για κάθε αριθμημένη εντολή που εκτελείται , να
γράψετε τον αριθμό της γραμμής της ε ντολής σε νέα γραμμή του πίνακα
και το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της εντολής στην αντίστοιχη στήλη.
Μονάδες 10
Β2.

Δίνεται ο πίνακας αριθμών Χ[50], ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά ,
και ο πίνακας Υ[100], ταξινομημένος κατά αύξουσα σειρά. Να θεωρήσετε
ότι οι τιμές κάθε πίνακα είναι διαφορετικές μεταξύ τους και ότι οι δύο
πίνακες δεν έχουν κοινές τιμές.
Το παρακάτω ημιτελές τμήμα αλγορίθμου δημιουργεί ένα νέο πίνακα
Ζ[10], ταξινομημένο σε φθίνουσα σειρά, με τις δέκα μεγαλύτερες τιμές
από τις εκατόν πενήντα (150) τιμές των δύο πινάκων.
i  …(1)…
j  …(2)…
Για k από 1 μέχρι 10
Αν Χ[ i ] …(3)… Υ[ j ] τότε
Ζ[ k ]  Χ[ i ]
i  i …(4)… 1
Αλλιώς
Ζ[ k ]  Υ[ j ]
j  j …(5)… 1
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (5), που
αντιστοιχούν στα κενά του αλγορίθμου , και, δίπλα σε κάθε αριθμό, ό,τι
πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε το τμήμα αλγορίθμου να επιτελεί τη
λειτουργία που περιγράφεται.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΜΑ Γ
Ένας μαθητής αγόρασε έναν εξωτερικό δίσκο χωρητικότητας 1000
προκειμένου να αποθηκεύσει σε αυτόν ψηφιακά αρχεία.

GB,

Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:
Γ1.

α.

Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
(μονάδες 2)

β.

Για κάθε ψηφιακό αρχείο που θέλει να αποθηκεύσει ο μαθητής στον
εξωτερικό δίσκο, να διαβάζει το όνομά του και το μέγεθός του (σε
GB) και να ελέγχει, αν επαρκεί η διαθέσιμη χωρητικότητα του
εξωτερικού δίσκου. Εφόσον επαρκεί, να εμφανίζει το μήνυμα
«Επιτρεπτή αποθήκευση» και να υπολογίζει τη νέα διαθέσιμη
χωρητικότητα του εξωτερικού δίσκου. Να τερματίζει τον έλεγχο της
αποθήκευσης ψηφιακών αρχείων στον εξωτερικό δίσκο , όταν το
μέγεθος του αρχείου που θέλει να αποθηκεύσει ο μαθητής είναι
μεγαλύτερο από τη διαθέσιμη χωρητικότητα του εξωτερικού δίσκου.
(μονάδες 6)
Μονάδες 8

Γ2.

Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό του αριθμού των αρχείων
που αποθηκεύτηκαν και έχουν μέγεθος μεγαλύτερο των 10 GB.
Μονάδες 4

Γ3.

Να βρίσκει και να εμφανίζει τα ονόματα των δύο μικρότερων σε μέγεθος
αρχείων που αποθηκεύτηκαν στον εξωτερικό δίσκο .

Μονάδες 8
Να θεωρήσετε ότι:
α)
θα αποθηκευτούν τουλάχιστον δύο αρχεία στον εξωτερικό δίσκο ,
β)
τα μεγέθη όλων των αρχείων που αποθηκεύονται , είναι διαφορετικά
μεταξύ τους.
ΘΕΜΑ Δ
Μια περιβαλλοντική οργάνωση έχει εκπαιδεύσει δέκα (10) εθελοντές οι οποίοι
θα ενημερώσουν το κοινό σε θέματα που αφορούν την προστασία του
περιβάλλοντος.
Να γράψετε αλγόριθμο, ο οποίος:
Δ1.

Για κάθε εθελοντή, να διαβάζει το όνομά του και τον αριθμό τω ν ατόμων
που ενημέρωσε κάθε μήνα, στη διάρκεια του προηγούμενου έτους (δεν
απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας).
Μονάδες 3

Δ2.

Για κάθε μήνα, να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό αριθμό
ατόμων που ενημέρωσαν οι δέκα (10) εθελοντές.
Μονάδες 3

Δ3.

Να βρίσκει και να εμφανίζει, για κάθε εθελοντή, το μήνα ή τους
μήνες (1-12), κατά τους οποίους ενημέρωσε τα λιγότερα άτομα.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Δ4.

Να εμφανίζει τα ονόματα των τριών εθελοντών που ενημέρωσαν τα
περισσότερα άτομα, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους . Να
θεωρήσετε ότι κάθε εθελοντής ενημέρωσε διαφορετικό συνολικό αριθμό
ατόμων κατά τη διάρκεια του έτους.
Μονάδες 9

Να θεωρήσετε ότι κάθε άτομο ενημερώνεται μόνο από ένα εθελοντή.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω -πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία.
Στην αρχή των απαντήσεώ ν σας να γράψετε πάνω -πάνω την
ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα
στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά
σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάν ω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα
θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται,
μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ .
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια
εξέτασης:
τρεις
(3)
ώρες
μετά
τη
δια νομή
των
φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10. 30 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΣΑΝ ΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω
προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη
λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
1. Η λογική έκφραση (Α > Β) Ή ΟΧΙ(Α > Β) είναι πάντα αληθής για
οποιεσδήποτε τιμές των αριθμητικών μεταβλητών Α και Β .
2. Στη ΓΛΩΣΣΑ ο χαρακτήρας είναι ένας τύπος δεδομένων .
3. Το κύριο χαρακτηριστικό των δένδρων είναι ότι από ένα ν κόμβο
υπάρχει μόνο ένας επόμενος κόμβος.
4. Έστω ο πίνακας ακεραίων Α[10]. Η εντολή Σ  Α[10] εκχωρεί στη
μεταβλητή Σ το άθροισμα όλων των στοιχείων του πίνακα Α .
5. Στη στοίβα, ο ίδιος δείκτης μάς δίνει, τόσο τη θέση του στοιχείου που
μπορεί να εξαχθεί, όσο και τη θέση εκείνου που εισήλθε τελευταίο.
Μονάδες 10
Α2.

Σε ποιες περιπτώσεις ένας αλγόριθμος Α χαρακτηρίζετ αι αποδοτικότερος
από ένα αλγόριθμο Β; Να θεωρήσετε ότι η σύγκριση γίνεται κάτω από τις
ίδιες ακριβώς συνθήκες (ίδια δεδομένα, ίδιος υπολογιστής, ίδια γλώσσα
προγραμματισμού).
Μονάδες 6

Α3.

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας
Εντολή Επανάληψης
1. Όσο … επανάλαβε
…

Καταλληλότητα Χρήσης
α. Γνωστός αριθμός
επαναλήψεων

…

β. Άγνωστος αριθμός
επαναλήψεων

Τέλος_επανάληψης
2. Για … από … μέχρι … με βήμα …
Τέλος_επανάληψης
3. Αρχή_επανάληψης

γ. Άγνωστος αριθμός
επαναλήψεων, αλλά
μέχρις_ότου …
τουλάχιστον μία επανάληψη
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της πρώτης στήλης και,
δίπλα, το γράμμα της δεύτερης στήλης που αντιστοιχεί σωστά.
Μονάδες 6
…

Α4.

Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων.
1.

Ι  0
Όσο Ι <= 9 επανάλαβε
J  I
Όσο J <= 9 επανάλαβε
Γράψε ‘Α’
J  J + 1
Τέλος_επανάληψης
Ι  Ι + 1
Τέλος_επανάληψης
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2.

Ι  0
Όσο Ι < 10 επανάλαβε
Γράψε ‘Α’
Τέλος_επανάληψης

3.

Ι  0
Όσο Ι > 0 επανάλαβε
Γράψε ‘Α’
Ι  Ι + 1
Τέλος_επανάληψης

4.

Για Ι από 0 μέχρι 4
Γράψε ‘Α’
Για J από 0 μέχρι 6
Γράψε ‘Α’
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης

Για καθένα από τα τμήματα αλγορίθμων, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθμό του (1 έως 4) και, δίπλα, πόσες φορές θα εμφανιστεί το γράμμα Α
κατά την εκτέλεσή του.
Μονάδες 8
Α5.

Σε μια κενή στοίβα πρόκειται να εισαχθούν τα στοιχεία Μ, Δ , Κ, με αυτή
τη σειρά. Δίνονται οι ακόλουθες σειρές διαδοχικών πράξεων (να
θεωρήσετε ότι η λειτουργία της ώθησης παριστάνεται με το γράμμα ω και
η λειτουργία της απώθησης παριστάνεται με το γράμμα α):
1.
2.
3.
4.
5.

ω,
ω,
ω,
ω,
ω,

ω, ω, α, α,
α, ω, α, ω,
ω, α, α, ω,
ω, α, ω, α,
α, ω, ω, α,

α
α
α
α
α

Για καθεμιά από τις παραπάνω σειρές πράξεων να γράψετε στο τετράδιό
σας τον αριθμό της (1 έως 5) και , δίπλα, μόνο τα στοιχεία που θα
απωθηθούν με τη σειρά απώθησής τους.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β
Β1.

Δίνεται μια λίστα η οποία αποτελείται από 5 κόμβους. Το πρώτο πεδίο
του κάθε κόμβου είναι ένα γράμμα και το δεύτερο πεδίο είναι η
διεύθυνση του επόμενου κόμβου, όπως φαίνεται στο παρακάτω
διάγραμμα, που σχηματίζει τη λέξη ΔΕΚΤΗ:

Η λίστα αυτή απεικονίζεται στη μνήμη με τη μορφή που φαίνεται στο
παρακάτω σχήμα.
…

…

15

16

17

Ε

25

18

19

20

Δ

16

21

22

23

24

25

26

Κ

30

27

28

29

30

31

…

Η

0

Τ

28

…

Στον τελευταίο κόμβο, το δεύτερο πεδίο έχει την τιμή 0, η οποία
σηματοδοτεί το τέλος της λίστας.
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Β2.

α.

Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας την απεικόνιση της μνήμης μετά
από τη διαγραφή του κατάλληλου κόμβου από την αρχική λίστα ,
ώστε να σχηματιστεί η λέξη ΔΕΤΗ.
(μονάδες 2)

β.

Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας την απεικόνιση της μνήμης μετά
από την εισαγωγή, στην αρχική λίστα, του κόμβου με πρώτο πεδίο
το γράμμα Α στη θέση 21, ώστε να σχηματιστεί η λέξη ΔΕΚΑΤΗ.
(μονάδες 4)
Μονάδες 6

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος, το οποίο μετατρέπει έναν
ακέραιο αριθμό από το δεκαδικό σύστημα στο δυαδικό.
Π 1
Ι  0
ΔΙΑΒΑΣΕ Α
ΟΣΟ Π <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
Ι  Ι +1
Π  A DIV 2
Y  A MOD 2
Δ[I]  Y
A Π
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΙΑ Κ ΑΠΟ Ι ΜΕΧΡΙ 1 ΜΕ ΒΗΜΑ -1
ΓΡΑΨΕ Δ[Κ]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
α.

Για την τιμή Α = 11 :
i)
Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών.
Π
Υ
Α
Ι

…

…

…

…
(μονάδες 5)

ii)

β.

Να γράψετε τον αριθμό Α και δίπλα του, διαδοχικά, τις τιμές
που εμφανίζει το τμήμα του προγράμματος (οι αριθμοί αυτοί
αποτελούν τη δυαδική αναπαράσταση του αριθμού Α).
(μονάδες 2)

Να επαναλάβετε τα ανωτέρω i) και ii) βήματα για την τιμή Α = 8.
(μονάδες 5 + 2)
Μονάδες 14

ΘΕΜΑ Γ
Στο πλαίσιο μιας μελέτης, ένας φιλόλογος θέλει να ελέγξει τη χρήση ενός
δείγματος εκατό (100) ναυτικών λέξεων σε σύγχρονα νεοελληνικά κείμενα. Για
τον σκοπό αυτό:
Γ1.

Να κατασκευάσετε υποπρόγραμμα, με όνομα ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, το οποίο να
δέχεται
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 ένα μονοδιάστατο πίνακα χαρακτήρων Π[100],
 μια ακέραια μεταβλητή Ν,
 μια αλφαριθμητική μεταβλητή Χ
και να επιστρέφει
 μια λογική μεταβλητή ΒΡΕΘΗΚΕ και
 μια ακέραια μεταβλητή ΘΕΣΗ.
Το υποπρόγραμμα να αναζητά μια λέξη, την τιμή της μεταβλητής Χ στις
θέσεις 1 έως Ν του πίνακα Π. Αν βρεθεί η λέξη, το υποπρόγραμμα να
επιστρέφει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ και τη θέση που βρέθηκε. Αν δεν βρεθεί ,
να επιστρέφει την τιμή ΨΕΥΔΗΣ και την τιμή 0.
Μονάδες 5
Στη συνέχεια να κατασκευάσετε κύριο πρόγραμμα το οποίο :
Γ2.

Να ζητά 100 ναυτικές λέξεις και να τις καταχωρίζει σε πίνακα
ΛΕΞΕΙΣ[100]. Κάθε λέξη που δίνεται να τη δέχεται , μόνο εφόσον ελέγξει
ότι δεν έχει ήδη καταχωριστεί στον πίνακα. Ο έλεγχος να γίνεται με τη
χρήση του υποπρογράμματος ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Μονάδες 5

Γ3.

Να ζητά, με τη σειρά, τις λέξεις ενός νεοελληνικού κειμένου. Η εισαγωγή
να τερματίζεται όταν δοθεί ως λέξη η ακολουθία χαρακτήρων
«ΤΕΛΟΣ_ΚΕΙΜΕΝΟΥ».
Μονάδες 2

Γ4.

Να εμφανίζει τις σπανιότερες ναυτικές λέξεις του δείγματος που
υπάρχουν στο νεοελληνικό κείμενο, δηλαδή τις λέξεις με τη μικρότερη
συχνότητα εμφάνισης, χρησιμοποιώντας κατάλληλα το υποπρόγραμμα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ
Στον αρχαιολογικό χώρο της Πύλου διασώθηκαν θραύσματα κεραμικών
πινακίδων στα οποία είχαν καταγραφεί σε γραμμές βασικά αγαθά με τις
ποσότητες τους, τα οποία είχε συλλέξει η πόλη κατά τη διάρκεια καλλιεργητικών
περιόδων. Σε κάθε θραύσμα, αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία (όνομα αγαθού,
περίοδος, ποσότητα) για ένα ή περισσότερα αγαθά. Βρέθηκαν στοιχεία για
δεκαπέντε (15) βασικά αγαθά και πέντε (5) καλλιεργητικές περιόδους. Όλα τα
αγαθά υπάρχουν και στις πέντε περιόδους
Σε κάθε γραμμή οι πρώτοι δέκα χαρακτήρες αντιστοιχούν στο όνομα του
αγαθού, ο ενδέκατος στην καλλιεργητική περίοδο και ο δωδέκατος στην
ποσότητα που συλλέχτηκε. Οι πέντε καλλιεργητικές περίοδοι αναπαρίστανται
από τους χαρακτήρες Α, Β, Γ, Δ και Ε. Η ποσότητα που συλλέχτηκε
αναπαρίσταται από τους χαρακτήρες Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ και Ο. Έχει βρεθεί ότι η
ποσότητα που αντιστοιχεί σε αυτούς είναι: Ι = 10, Κ = 50, Λ = 100, Μ = 500,
Ν = 1.000, Ξ = 5.000 και Ο = 10.000.
Συνολικά τα στοιχεία των θραυσμάτων μπορούν να αναπαρασταθούν με ένα
δισδιάστατο πίνακα Π[75,12]. Κάθε γραμμή του πίνακα περιέχει τα στοιχεία των
αγαθών (όνομα αγαθού, καλλιεργητική περίοδος, ποσότητα). Κάθε στοιχείο του
πίνακα περιέχει ένα μόνο χαρακτήρα.
Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:
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Δ1.

α.

Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
(μονάδα 1)

β.

Να εισάγει σε πίνακα χαρακτήρων Π[75,12] τα στοιχεία των αγαθών
που βρέθηκαν στα θραύσματα των πινακίδων.
(μονάδες 2)
Μονάδες 3

Δ2.

Να ταξινομεί κατά αύξουσα σειρά τον πίνακα Π, με βάση την
καλλιεργητική περίοδο, και, για την ίδια καλλιεργητική περίοδο, να
ταξινομεί τα αγαθά, με βάση τον πρώτο χαρακτήρα κάθε αγαθού .
(Θεωρήστε ότι ο πρώτος χαρακτήρας κάθε αγαθού είναι μοναδικός).
Μονάδες 6

Δ3.

α.

Να δημιουργεί έναν πίνακα ακεραίων Α[75] . Κάθε στοιχείο του
πίνακα Α αντιστοιχεί σε μια γραμμή του ταξινομημένου πίνακα Π και
περιέχει την αντίστοιχη ποσότητα του αγαθού που συλλέχτηκε. Η
μετατροπή της ποσότητας από χαρακτήρα σε αριθμό να γίνει με
βάση την αντιστοιχία που δόθηκε παραπάνω.
(μονάδες 2)

β.

Να βρίσκει και να εμφανίζει για κάθε αγαθό το πρώτο γράμμα του
ονόματός του και την καλλιεργητική του περίοδο με τη μέγιστη
ποσότητα που συλλέχτηκε. (Θεωρήστε ότι η μέγιστη ποσότητα κάθε
αγαθού είναι μοναδική).
(μονάδες 4)
Μονάδες 6

Δ4.

Να δημιουργεί έναν πίνακα ακεραίων Σ[15]. Κάθε στοιχείο του πίνακα Σ
αντιστοιχεί σε ένα αγαθό (όπως αυτό εμφανίζεται στις δεκαπέντε πρώτες
σειρές του πίνακα Π) και περιέχει την συνολική ποσότητα του αγαθού
που συλλέχτηκε στις πέντε καλλιεργητικές περιόδους.
Μονάδες 5
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω -πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην
αρχή των απα ντήσεών σας να γράψετε πάνω - πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην α ντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη
γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζ ί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέμ ατα μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το
ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διαν ομή των φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 18: 30
Σ ΑΣ ΕΥΧΟΜ ΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙ ΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜ ΑΤΟ Σ
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
(ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΘΕΜΑ Α
Α1.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω
προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη
λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
1.
2.
3.
4.
5.

Α2.

Για τη γραφική απεικόνιση της δομής ενός προβλήματος
χρησιμοποιείται συχνά η διαγραμματική αναπαράσταση.
Κάθε μεταβλητή παίρνει τιμή μόνο με εντολή εκχώρησης.
Σε μια δομή δεδομένων η διαγραφή αποτελεί την αντίστροφη πράξη
της συγχώνευσης.
Οι συμβολικές γλώσσες είναι ανεξάρτητες από την αρχιτεκτονική κάθε
υπολογιστή.
Η τελική τιμή μιας έκφρασης εξαρτάται από την ιεραρχία των
πράξεων και τη χρήση των παρενθέσεων.
Μονάδες 10

Να αναφέρετε ονομαστικά τις τυπικές επεξεργασίες πινάκων.
Μονάδες 10

Α3.

Δίνεται η εντολή εκχώρησης:
Ε ← ((Α mod 5 >2) ΚΑΙ (C <>“Αληθής”)) Ή ((D=ψευδής) ΚΑΙ (Β > Α/3))
Θεωρώντας ότι οι αριθμητικές μεταβλητές που περιέχονται σε αυτήν
παίρνουν θετικές τιμές, να γράψετε στο τετράδιό σας το όνομα κάθε
μεταβλητής της εντολής και, δίπλα, τον τύπο που πρέπει να έχει, ώστε η
εντολή να είναι συντακτικά σωστή.
Μονάδες 5

Α4.

Να μεταφέρετε στο τετράδιό
παρακάτω πίνακα αληθείας:

Λογικές Μεταβλητές
Α

Β

σας

με

κενά

τον

(ΟΧΙ Α) ΚΑΙ (ΟΧΙ (Β Ή Α))

Αληθής
Ψευδής

Ψευδής

τα

Λογικές εκφράσεις
((ΟΧΙ Α) Ή Β) ΚΑΙ Β

Αληθής

συμπληρωμένα

Ψευδής

Αληθής
Μονάδες 6
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Α5.

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Για K από A μέχρι B με_βήμα Γ
Εμφάνισε K
Τέλος_επανάληψης
Να γράψετε στο τετράδιό σας για καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις
τις τιμές των Α, Β, Γ, έτσι ώστε το αντίστοιχο τμήμα αλγορίθμου να
εμφανίζει:
1. όλους τους περιττούς ακεραίους από το 100 μέχρι το 1000.
2. όλους τους ακεραίους από το -20 μέχρι και το 10 σε φθίνουσα σειρά.
3. όλα τα πολλαπλάσια του 3 από το 1 μέχρι το 80.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:
Αλγόριθμος θέμα_Β1
ΠΛ ← 0
Σ ← 0
Για Ι από 100 μέχρι 10 με_βήμα -3
Αν Ι mod 2 <> 0 τότε
Σ ← Σ + Ι
Αλλιώς
ΠΛ ← ΠΛ + 1
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε Σ, ΠΛ
Τέλος θέμα_Β1
Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.
Μονάδες 12

Β2.

Δίνεται μονοδιάστατος πίνακας Α[40] και το παρακάτω ημιτελές τμήμα
αλγορίθμου, το οποίο αντιγράφει όλα τα στοιχεία του Α σε ένα
δισδιάστατο πίνακα Β[8,5] κατά γραμμή. Δηλαδή, τα 5 πρώτα στοιχεία
του μονοδιάστατου πίνακα τοποθετούνται στην πρώτη γραμμή του
πίνακα Β, τα επόμενα 5 στη δεύτερη γραμμή κ.ο.κ.
I ← 1
K← 1
Για M από 1 μέχρι …( 1 )…
B[I, K] ← A[…( 2 )…]
…( 3 )... ← …( 4 )…+ 1
Αν …( 5 )… > …( 6 )… τότε
I ← I + …( 7 )…
K ← …( 8 )…
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς ( 1 ) έως ( 8 ), που
αντιστοιχούν στα κενά του αλγορίθμου, και, δίπλα σε κάθε αριθμό, ό,τι
πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε το τμήμα αλγορίθμου να επιτελεί τη
λειτουργία που περιγράφεται.
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΜΑ Γ
Ένα ξενοδοχείο χρεώνει την ενοικίαση των δωματίων του ανάλογα με τον
αριθμό των ημερών ενοικίασης και την τουριστική περίοδο, σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΜΗΛΗ

ΥΨΗΛΗ

1-3

40€ ανά ημέρα

70€ ανά ημέρα

4-7

30€ ανά ημέρα

55€ ανά ημέρα

>7

25€ ανά ημέρα

50€ ανά ημέρα

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:
Γ1.

Nα περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
Μονάδες 2

Γ2.

Για καθεμιά από τις
προηγούμενο έτος:

500

κρατήσεις

του

ξενοδοχείου

κατά

το

α.

Να διαβάζει τον αριθμό των ημερών ενοικίασης καθώς και την
τουριστική περίοδο που έγινε η κράτηση, εξασφαλίζοντας ότι η
επιτρεπτή τιμή για την τουριστική περίοδο είναι ΧΑΜΗΛΗ ή ΥΨΗΛΗ.
(μονάδες 3)

β.

Να καλεί υποπρόγραμμα με είσοδο τον αριθμό των ημερών
ενοικίασης και την τουριστική περίοδο, το οποίο να υπολογίζει, με
βάση τον προηγούμενο πίνακα, τη χρέωση της κράτησης. O
υπολογισμός της χρέωσης δεν γίνεται κλιμακωτά.
(μονάδες 2)

γ.

Να εμφανίζει τη χρέωση της κράτησης.
(μονάδα 1)
Μονάδες 6

Γ3.

Γ4.

Nα υπολογίζει και να εμφανίζει τη συνολική χρέωση των κρατήσεων του
ξενοδοχείου για καθεμιά τουριστική περίοδο του προηγούμενου έτους.
Μονάδες 4
Nα κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα του ερωτήματος Γ2.β.
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΜΑ Δ
Μια εταιρεία έχει δύο υποκαταστήματα, ένα στην Αθήνα
Θεσσαλονίκη. Σε κάθε υποκατάστημα εργάζονται 10 πωλητές.

και

ένα

στη

Να αναπτύξετε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα, ο οποίος:
Δ1.

Δ2.

Για καθέναν από τους 20 πωλητές της εταιρείας, να διαβάζει το όνομά
του και τον κωδικό του και να τα καταχωρίζει σε κατάλληλο δισδιάστατο
πίνακα, έτσι ώστε στις πρώτες 10 γραμμές του πίνακα να υπάρχουν τα
στοιχεία των πωλητών του υποκαταστήματος της Αθήνας και στις
επόμενες 10 τα στοιχεία των πωλητών της Θεσσαλονίκης. Να θεωρήσετε
ότι όλα τα ονόματα και όλοι οι κωδικοί είναι διαφορετικοί μεταξύ τους.
Μονάδες 2
Για κάθε παραγγελία της εταιρείας στη διάρκεια του προηγούμενου
έτους, να διαβάζει τον κωδικό του πωλητή. Αν ο κωδικός ανήκει σε
πωλητή της εταιρείας, να διαβάζει το ποσό της αντίστοιχης παραγγελίας
που πήρε ο πωλητής (δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας) ή,
διαφορετικά, να εμφανίζει το μήνυμα «Άγνωστος κωδικός». Η
επαναληπτική διαδικασία να τερματίζεται όταν δοθεί, ως κωδικός
πωλητή, η τιμή ΤΕΛΟΣ.
Μονάδες 8

Δ3.

Να υπολογίζει τις συνολικές πωλήσεις κάθε πωλητή στη διάρκεια του
προηγούμενου έτους και να τις εμφανίζει μαζί με το όνομά του.
Να θεωρήσετε ότι κάθε πωλητής πήρε παραπάνω από μία παραγγελία
στη διάρκεια του προηγούμενου έτους.
Μονάδες 4

Δ4.

Για κάθε υποκατάστημα να βρίσκει και να εμφανίζει τα ονόματα των
τριών πωλητών με τις μεγαλύτερες συνολικές πωλήσεις στη διάρκεια του
προηγούμενου έτους. Να θεωρήσετε ότι οι συνολικές πωλήσεις όλων
των πωλητών είναι διαφορετικές μεταξύ τους.
Μονάδες 6
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην
αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη
γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το
ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 18:30
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

