ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

ΘΕΜΑ 1 ο
Α.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς
από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη
ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι
λανθασμένη.
1. Σε μια στατική δομή το ακριβές μέγεθος της
απαιτούμενης κύριας μνήμης καθορίζεται κατά την
εκτέλεση του προγράμματος.
2. Ο βρόχος Για κ από − 4 μέχρι − 3 εκτελείται ακριβώς
δύο φορές.
3. Όταν
γίνεται
σειριακή
αναζήτηση
κάποιου
στοιχείου σε έναν μη ταξινομημένο πίνακα και το
στοιχείο
δεν
υπάρχει
στον
πίνακα,
τότε
υποχρεωτικά προσπελαύνονται όλα τα στοιχεία
του πίνακα.
4. Όταν ένα υποπρόγραμμα καλείται από διαφορετικά
σημεία
του
προγράμματος,
οι
πραγματικές
παράμετροι πρέπει να είναι οι ίδιες.
5. Ο τελεστής ΚΑΙ αντιστοιχεί στη λογική πράξη της
σύζευξης.
Μονάδες 10

Β.1

Έστω πρόβλημα που αναφέρει: «...Να κατασκευάσετε
αλγόριθμο που θα ζητάει τις ηλικίες 100 ανθρώπων και
να εμφανίζει το μέσο όρο ηλικίας τους...». ∆ίνονται οι
παρακάτω προτάσεις. Για κάθε μία πρόταση να
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

γράψετε στο τετράδιό σας το αντίστοιχο γράμμα και
δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ, αν θεωρείτε ότι η
πρόταση είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα.
α.
β.
γ.
δ.
ε.
Β.2

Να μετατρέψετε σε εντολές εκχώρησης τις παρακάτω
φράσεις:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Γ.1

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί πίνακας.
Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί πίνακας.
Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η εντολή Όσο.
Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η εντολή Για.
Η εντολή Για είναι η καταλληλότερη.
Μονάδες 10

Εκχώρησε στο Ι τον μέσο όρο των Α, Β, Γ.
Αύξησε την τιμή του Μ κατά 2.
∆ιπλασίασε την τιμή του Λ.
Μείωσε την τιμή του Χ κατά την τιμή του Ψ.
Εκχώρησε στο Α το υπόλοιπο της ακέραιας
διαίρεσης του Α με το Β.
Μονάδες 5

Η κατανόηση ενός προβλήματος αποτελεί συνάρτηση
δύο παραγόντων. Να τους αναφέρετε.
Μονάδες 4

Γ.2 α. Πότε εμφανίζονται τα συντακτικά
προγράμματος και πότε τα λογικά;

λάθη

ενός

Μονάδες 2
β.

∆ίνονται οι παρακάτω λανθασμένες εντολές για
τον υπολογισμό του μέσου όρου δύο αριθμών:
1.
2.
3.
4.

ΓÅ
ΓÅ
ΓÅ
ΓÅ

Α+Β/2
(Α+Β/2
(Α+Β/2)
(Α+Β):2
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε
εντολής (1, 2, 3, 4) και δίπλα τη λέξη συντακτικό ή τη
λέξη λογικό, ανάλογα με το είδος του λάθους.
Μονάδες 4
∆.

Να αντιστοιχίσετε κάθε ∆εδομένο της Στήλης Α με το
σωστό Τύπο ∆εδομένου της Στήλης Β.
Στήλη Α
∆εδομένα

Στήλη Β
Τύπος ∆εδομένων
α. Ακέραιος
β. Πραγματικός
γ. Χαρακτήρας
δ. Λογικός

1. 0,42
2. "ΨΕΥ∆ΗΣ"
3. "Χ"
4. -32,0
5. ΑΛΗΘΗΣ
Τα στοιχεία της Στήλης Β μπορείτε να τα
χρησιμοποιήσετε καμία, μία ή περισσότερες από μία
φορές.
Μονάδες 5

ο

ΘΕΜΑ 2
∆ίνεται o παρακάτω αλγόριθμος, στον οποίο έχουν αριθμηθεί
οι εντολές εκχώρησης:
Αλγόριθμος Πολλαπλασιασμός
∆εδομένα //α,β//
Αν α>β τότε αντιμετάθεσε α, β
1
γ Å0
2
3

4

Όσο α>0 επανάλαβε
δÅα mod 10
Όσο δ>0 επανάλαβε
δÅδ −1
γÅγ +β

5

Τέλος_επανάληψης
α Åα div 10

6

βÅβ*10

Τέλος_επανάληψης
Αποτελέσματα //γ//
Τέλος πολλαπλασιασμός
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Επίσης δίνεται υπόδειγμα πίνακα (πίνακας τιμών), με
συμπληρωμένες τις αρχικές τιμές των μεταβλητών α,β (τιμές
εισόδου), καθώς και της εντολής εκχώρησης με αριθμό 1.
Αριθμός Εντολής
1
...
Α.

α
20
...

β
50
...

γ

δ

0
...

...

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα και να
τον συμπληρώσετε, εκτελώντας τον αλγόριθμο με
αρχικές τιμές α=20, β=50 (που ήδη φαίνονται στον
πίνακα).
Για κάθε εντολή εκχώρησης που εκτελείται να γράψετε
σε νέα γραμμή του πίνακα:
α. Τον αριθμό της εντολής που εκτελείται (στην πρώτη
στήλη).
β. Τη νέα τιμή της μεταβλητής που επηρεάζεται από
την εντολή (στην αντίστοιχη στήλη).
Μονάδες 10

Β.

Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου, που θα έχει το ίδιο
αποτέλεσμα με την εντολή:
Αν α>β τότε αντιμετάθεσε α, β
χωρίς να χρησιμοποιήσετε την εντολή αντιμετάθεσε.
Μονάδες 5

Γ.

Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου, που θα έχει το ίδιο
αποτέλεσμα με το παρακάτω τμήμα:
δ Åα mod 10
Όσο δ>0 επανάλαβε
δÅδ−1
γÅγ+β
Τέλος_επανάληψης

χρησιμοποιώντας αντί της εντολής Όσο την εντολή Για.
Στο νέο τμήμα αλγορίθμου να χρησιμοποιήσετε μόνο
τις μεταβλητές α,β,γ,δ, που χρησιμοποιεί το αρχικό
τμήμα.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3 ο
Σε μια διαδρομή τρένου υπάρχουν 20 σταθμοί (σε αυτούς
περιλαμβάνονται η αφετηρία και ο τερματικός σταθμός). Το
τρένο σταματά σε όλους τους σταθμούς. Σε κάθε σταθμό
επιβιβάζονται και αποβιβάζονται επιβάτες. Οι πρώτοι
επιβάτες επιβιβάζονται στην αφετηρία και στον τερματικό
σταθμό αποβιβάζονται όλοι οι επιβάτες.
Να κατασκευάσετε αλγόριθμο, ο οποίος να διαχειρίζεται την
κίνηση των επιβατών. Συγκεκριμένα:
Α. Να ζητάει από το χρήστη τον αριθμό των ατόμων που
επιβιβάστηκαν σε κάθε σταθμό, εκτός από τον τερματικό,
και να τον εισάγει σε πίνακα ΕΠΙΒ[19].
Μονάδες 2
Β. Να εισάγει σε πίνακα ΑΠΟΒ[19] τον αριθμό των ατόμων
που αποβιβάστηκαν σε κάθε σταθμό, εκτός από τον
τερματικό, ως εξής:
Για την αφετηρία να εισάγει την τιμή μηδέν (0) και για
τους υπόλοιπους σταθμούς να ζητάει από τον χρήστη τον
αριθμό των ατόμων που αποβιβάστηκαν.
Μονάδες 4
Γ. Να δημιουργεί πίνακα ΑΕ[19], στον οποίο να
καταχωρίζει τον αριθμό των επιβατών που βρίσκονται
στο τρένο, μετά από κάθε αναχώρησή του.
Μονάδες 7
∆. Να βρίσκει και να εμφανίζει τον σταθμό από τον οποίο
το τρένο αναχωρεί με τον μεγαλύτερο αριθμό επιβατών.
(Να θεωρήσετε ότι από κάθε σταθμό το τρένο αναχωρεί
με διαφορετικό αριθμό επιβατών).
Μονάδες 7

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 4 ο
Ξενοδοχειακή επιχείρηση διαθέτει 25 δωμάτια. Τα δωμάτια
αριθμούνται από το 1 μέχρι το 25. Ο συνολικός αριθμός των
υπαλλήλων που απασχολούνται ημερησίως στο ξενοδοχείο
εξαρτάται από τα κατειλημμένα δωμάτια και δίνεται από
τον παρακάτω πίνακα
Αριθμός κατειλημμένων
δωματίων

Συνολικός αριθμός
υπαλλήλων

από 0 μέχρι 4

3

από 5 μέχρι 8

4

από 9 μέχρι 12

5

πάνω από 12

6

Η ημερήσια χρέωση για κάθε δωμάτιο είναι 75€ και το
ημερομίσθιο κάθε υπαλλήλου 45€.
Α.

Να κατασκευάσετε κύριο πρόγραμμα το οποίο:
1.

Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων.
Μονάδες 3

2.

Να διαβάζει σε πίνακα ΚΡΑΤ[25,7] την κατάσταση
κάθε δωματίου για κάθε μέρα της εβδομάδας,
ελέγχοντας την ορθή καταχώριση. Το πρόγραμμα
να δέχεται μόνο τους χαρακτήρες «Κ» για
κατειλημμένο, «∆» για διαθέσιμο αντίστοιχα.
Μονάδες 4

3.

Να υπολογίζει το συνολικό κέρδος ή τη συνολική
ζημιά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και να
εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Για το σκοπό αυτό
να καλεί το υποπρόγραμμα ΚΕΡ∆ΟΣ, που
περιγράφεται στο ερώτημα B.
Μονάδες 4

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

B. Να αναπτύξετε το υποπρόγραμμα ΚΕΡ∆ΟΣ, το οποίο να
δέχεται τον πίνακα των κρατήσεων και έναν αριθμό
ημέρας (από 1 έως 7). Το υποπρόγραμμα να υπολογίζει
και να επιστρέφει το κέρδος της συγκεκριμένης ημέρας.
Το κέρδος κάθε ημέρας προκύπτει από τα ημερήσια
έσοδα ενοικιάσεων, αν αφαιρεθούν τα ημερομίσθια των
υπαλλήλων της συγκεκριμένης ημέρας. Αν τα έσοδα είναι
μικρότερα από τα ημερομίσθια, το κέρδος είναι αρνητικό
(ζημιά).
Μονάδες 9
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας διανεμηθούν. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο
στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
5. Nα μη χρησιμοποιήσετε τη μελιμετρέ σελίδα του
τετραδίου σας.
6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις προτάσεις που
ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από
τον αριθμό κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή είναι
Σωστή, ή το γράμμα Λ, αν αυτή είναι Λανθασμένη.
1. Το σύμβολο = είναι αριθμητικός τελεστής.
Μονάδες 2
2. Α_Μ(Χ) είναι η συνάρτηση της
υπολογίζει την απόλυτη τιμή του Χ.

ΓΛΩΣΣΑΣ

που

Μονάδες 2
3. Η μέθοδος της σειριακής αναζήτησης δικαιολογείται
στην περίπτωση που ο πίνακας είναι μη ταξινομημένος
και μικρού μεγέθους.
Μονάδες 2
4. Η μέθοδος επεξεργασίας
λειτουργία της ουράς.

FIFO

εφαρμόζεται

στη

Μονάδες 2
5. Η προσπέλαση είναι μια από τις βασικές πράξεις επί
των δομών δεδομένων.
Μονάδες 2

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Β. ∆ίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:
ΓΡΑΨΕ `∆ώσε αριθμό´
∆ΙΑΒΑΣΕ Α
ΕΠΙΛΕΞΕ Α
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ < 0
ΓΡΑΨΕ `Αρνητικός´
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 0
ΓΡΑΨΕ `Μηδέν´
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΓΡΑΨΕ `Θετικός´
ΤΕΛΟΣ_ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Να μετατραπεί σε ισοδύναμo με
επιλογής ΑΝ…ΤΟΤΕ…ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ.

χρήση

της

δομής

Μονάδες 11

Γ. Να αναφέρετε τις κατηγορίες που διακρίνονται τα
προβλήματα με κριτήριο τον βαθμό δόμησής τους.
Μονάδες 6
Να δώσετε ένα παράδειγμα σε κάθε κατηγορία.
Μονάδες 3
∆. ∆ίνονται οι τιμές των μεταβλητών Α=8, Β=3, Γ=-2 και
∆=-1. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω
εκφράσεις αν είναι ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥ∆ΗΣ.
1. A MOD B >= A_T(Γ)
2. Α*2-Β ^ 2 <=(Γ+Α)/∆
3. Β DIV (A+Γ) <> 0
4. Α*Γ-∆ >=-(17 ΜΟD A)
5. B*∆ <=Α*Γ
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε διάγραμμα ροής:

α. Να
κατασκευάσετε
ψευδογλώσσα.

ισοδύναμο

αλγόριθμο

σε

Μονάδες 10

β. Να εκτελέσετε τον αλγόριθμο για Α=4. Να γράψετε
στο τετράδιό σας τις τιμές που θα εμφανιστούν.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 3ο
Σε ένα πολυκατάστημα αποφασίστηκε να γίνεται κλιμακωτή
έκπτωση στους πελάτες ανάλογα με το ποσό των αγορών
τους, με βάση τον παρακάτω πίνακα:
Ποσό αγορών
έως και 300 €
πάνω από 300 έως και 400 €
πάνω από 400 €

Έκπτωση
2%
5%
7%

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Να γραφεί αλγόριθμος που:
α. για κάθε πελάτη,
1. να διαβάζει το όνομά του και το ποσό των αγορών του.
Μονάδες 2
2. να υπολογίζει την έκπτωση που δικαιούται.
Μονάδες 7
3. να εμφανίζει το όνομά του και το ποσό που θα
πληρώσει μετά την έκπτωση.
Μονάδες 3
β. να επαναλαμβάνει τη διαδικασία μέχρι να δοθεί ως όνομα
πελάτη η λέξη “ΤΕΛΟΣ”.
Μονάδες 4
γ. να εμφανίζει μετά το τέλος της διαδικασίας τη συνολική
έκπτωση που έγινε για όλους τους πελάτες.
Μονάδες 4
ΘΕΜΑ 4ο
Μια επιχείρηση που εμπορεύεται τηλεοράσεις διαθέτει 20
μοντέλα.
Να γραφεί αλγόριθμος που:
α. να διαβάζει τα ονόματα των μοντέλων και να τα
αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα.
Μονάδες 3
β. να διαβάζει για κάθε μοντέλο τον αριθμό των συσκευών
που πουλήθηκαν κάθε μήνα, για ένα έτος, και να τον
αποθηκεύει σε πίνακα δύο διαστάσεων, ελέγχοντας ώστε
ο αριθμός αυτός να μην είναι αρνητικός.
Μονάδες 5
γ. να υπολογίζει και να εμφανίζει το σύνολο των ετήσιων
πωλήσεων του κάθε μοντέλου.
Μονάδες 5
δ. να εμφανίζει κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των
μοντέλων καθώς και τον ετήσιο συνολικό αριθμό των
συσκευών που πουλήθηκαν για κάθε μοντέλο.
Μονάδες 7
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή
σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από
τις παρακάτω προτάσεις, 1-5, και δίπλα τη λέξη Σωστό,
αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.
1. Oι

εντολές

που

βρίσκονται

σε

μια
δομή
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ..... ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ εκτελούνται
τουλάχιστον μια φορά.

2. Μία συνάρτηση είναι δυνατό να επιστρέφει μόνον
ακέραιες ή πραγματικές τιμές.
3. Η δυναμική παραχώρηση μνήμης χρησιμοποιείται
στις δομές των πινάκων.
4. Η λειτουργία της ώθησης σχετίζεται με τη δομή της
στοίβας.
5. Σε μια λογική έκφραση, οι συγκριτικοί τελεστές
έχουν χαμηλότερη ιεραρχία από τους λογικούς
τελεστές.
Μονάδες 10
Β. ∆ίνεται
το
παρακάτω
τμήμα
προγράμματος σε «ΓΛΩΣΣΑ»:

δηλώσεων

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Ζ[15]
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Ω

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ενός

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Να μετατρέψετε τις ενέργειες που δίνονται παρακάτω σε
εντολές της «ΓΛΩΣΣΑΣ»:
α. Εκχώρησε την τιμή -3 στη μεταβλητή Χ.
β. Εκχώρησε την τιμή της μεταβλητής Χ στις πρώτες
πέντε θέσεις του πίνακα Ζ.
γ. Εμφάνισε τις τιμές των δύο πρώτων θέσεων του πίνακα Ζ.
δ. Εκχώρησε στη μεταβλητή Ω τον μέσο όρο των τιμών
των δύο τελευταίων θέσεων του πίνακα Ζ.
ε. Αν 1 ≤ Χ ≤ 15
πίνακα Ζ.

εμφάνισε την τιμή της θέσης Χ του
Μονάδες 10

Γ. ∆ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Αν Α≥5 τότε
Αν Β<7 τότε
Α←Α+1
αλλιώς
Α←Α-1
Τέλος_αν
αλλιώς
Α←Α-1
Τέλος_αν
Εμφάνισε Α
Επίσης δίνονται παρακάτω δύο τμήματα αλγορίθμων
από τα οποία λείπουν οι συνθήκες:
α. Αν ................. τότε
Α←Α+1
αλλιώς
Α←Α-1
Τέλος_αν
Εμφάνισε Α
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β. Αν ................. τότε
Α←Α-1
αλλιώς
Α←Α+1
Τέλος_αν
Εμφάνισε Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις συνθήκες που λείπουν,
ώστε κάθε ένα από τα τμήματα α, β να εμφανίζει το ίδιο
αποτέλεσμα με το αρχικό.
Μονάδες 10
∆1. α. Να αναφέρετε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν
τα υποπρογράμματα.
Μονάδες 3
β. Να περιγράψετε μια από αυτές τις ιδιότητες.
Μονάδες 2
∆2. ∆ίνονται οι τιμές των μεταβλητών Α=3, Β=1, Γ=15 και η
παρακάτω έκφραση:
(ΟΧΙ (Α+Β*3>10)) ΚΑΙ (Γ MOD (A-B)=1)
Nα υπολογίσετε την τιμή της έκφρασης αναλυτικά ως
εξής:
α. Να αντικαταστήσετε τις μεταβλητές με τις τιμές τους.
Μονάδα 1
β. Να εκτελέσετε τις αριθμητικές πράξεις.
Μονάδα 1
γ. Να αντικαταστήσετε τις συγκρίσεις με την τιμή
ΑΛΗΘΗΣ, αν η σύγκριση είναι αληθής, ή την τιμή
ΨΕΥ∆ΗΣ, αν είναι ψευδής.
Μονάδα 1
δ. Να εκτελέσετε τις λογικές πράξεις, ώστε
υπολογίσετε την τελική τιμή της έκφρασης.

να

Μονάδες 2
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 2 ο
∆ίνεται τo παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, στο οποίο έχουν
αριθμηθεί οι γραμμές του:
1
∆ιάβασε Χ
2
Όσο X>1 επανάλαβε
3
Aν Χ mod 2=0 τότε
4
ΧÅΧ div 2
5
αλλιώς
6
ΧÅ3*Χ+1
7
Τέλος_αν
8
Τέλος_επανάληψης
Επίσης δίνεται το παρακάτω υπόδειγμα πίνακα (πίνακας
τιμών), με συμπληρωμένη την αρχική τιμή της μεταβλητής Χ.
Αριθμός Εντολής
1
...

Χ
5
...

Χ>1

Χ mod 2=0

...

...

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα και να τον
συμπληρώσετε, εκτελώντας τον αλγόριθμο με αρχική τιμή
Χ=5 (που ήδη φαίνεται στον πίνακα).
Α. Για κάθε εντολή που εκτελείται να γράψετε σε νέα
γραμμή του πίνακα τα εξής:
1.

Τον αριθμό της εντολής που εκτελείται (στην πρώτη
στήλη).

2.

Αν η γραμμή περιέχει εντολή εκχώρησης, τη νέα τιμή
της μεταβλητής στην αντίστοιχη στήλη. Αν η γραμμή
περιέχει έλεγχο συνθήκης, την τιμή της συνθήκης
(Αληθής, Ψευδής) στην αντίστοιχη στήλη.
Μονάδες 16

Β. Να κάνετε τη διαγραμματική αναπαράσταση
ανωτέρω τμήματος αλγορίθμου (διάγραμμα ροής).

του

Μονάδες 4

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο
Στις γενικές εξετάσεις, κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο
βαθμολογητές στην κλίμακα 1-100. Όταν η διαφορά των δύο
βαθμών είναι μεγαλύτερη από δώδεκα μονάδες, το γραπτό
αναβαθμολογείται, δηλαδή βαθμολογείται και από τρίτο
βαθμολογητή.
Στα γραπτά που δεν έχουν αναβαθμολογηθεί, ο τελικός
βαθμός προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του
αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών διά δέκα.
Στα γραπτά που έχουν αναβαθμολογηθεί, ο τελικός βαθμός
προκύπτει με τον ίδιο τρόπο, αλλά λαμβάνονται υπόψη οι
δύο μεγαλύτεροι βαθμοί.
Για στατιστικούς λόγους, οι τελικοί βαθμοί (ΤΒ)
κατανέμονται στις παρακάτω βαθμολογικές κατηγορίες:
1η

2η

3η

4η

5η

6η

0≤ΤΒ<5

5≤ΤΒ<10

10≤ TΒ<12

12≤ΤΒ<15

15≤ΤΒ<18

18≤ΤΒ≤20

Σ’ ένα βαθμολογικό κέντρο υπάρχουν 780 γραπτά στο
μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό
Περιβάλλον».
Οι βαθμοί των δύο βαθμολογητών έχουν καταχωριστεί στις
δύο πρώτες στήλες ενός πίνακα Β[780,3].
Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:
Α. Να
ελέγχει,
για
κάθε
γραπτό,
αν
χρειάζεται
αναβαθμολόγηση. Αν χρειάζεται, να ζητάει από τον
χρήστη τον βαθμό του τρίτου βαθμολογητή και να τον
εισάγει στην αντίστοιχη θέση της τρίτης στήλης,
διαφορετικά να εισάγει την τιμή -1.
∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας.
Μονάδες 4
Β. Να υπολογίζει τον τελικό βαθμό κάθε γραπτού και να
τον καταχωρίζει στην αντίστοιχη θέση ενός πίνακα
Τ[780].
Μονάδες 7
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ. Να εμφανίζει τη βαθμολογική κατηγορία
κατηγορίες) με το μεγαλύτερο πλήθος γραπτών.

(ή

τις

Μονάδες 9
ΘΕΜΑ 4ο
Το παιχνίδι τρίλιζα παίζεται με διαδοχικές κινήσεις δύο
παικτών σε έναν πίνακα Τ[3,3]. Οι παίκτες συμπληρώνουν
εναλλάξ μια θέση του πίνακα, τοποθετώντας ο μεν πρώτος
το σύμβολο-χαρακτήρα ‘Χ’, ο δε δεύτερος το σύμβολο–
χαρακτήρα ‘Ο’.
Νικητής είναι ο παίκτης που θα συμπληρώσει πρώτος μια
τριάδα όμοιων συμβόλων σε κάποια γραμμή, στήλη ή
διαγώνιο του πίνακα. Αν ο πίνακας συμπληρωθεί χωρίς
νικητή, το παιχνίδι θεωρείται ισόπαλο.
Α. Να γράψετε πρόγραμμα στη «ΓΛΩΣΣΑ», το οποίο:
1. Να τοποθετεί σε κάθε θέση του πίνακα Τ τον
χαρακτήρα ‘-’.
Μονάδες 2
2. Για κάθε κίνηση:
α. Να δέχεται τις συντεταγμένες μιας θέσης του
πίνακα Τ και να τοποθετεί στην αντίστοιχη θέση
το σύμβολο του παίκτη. Να θεωρήσετε ότι οι τιμές
των
συντεταγμένων
είναι
πάντοτε
σωστές
(1 έως 3) είναι όμως αποδεκτές, μόνον αν η θέση
που προσδιορίζουν δεν περιέχει ήδη ένα σύμβολο
παίκτη.
Μονάδες 4
β. Να ελέγχει εάν με την κίνησή του ο παίκτης
νίκησε. Για τον σκοπό αυτόν, να καλεί τη
συνάρτηση ΝΙΚΗΣΕ, που περιγράφεται στο
ερώτημα Β.
Μονάδες 2
3.

Να τερματίζει το παιχνίδι, εφόσον σημειωθεί
ισοπαλία ή νικήσει ένας από τους δύο παίκτες.
Μονάδες 2
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

4. Να εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα (πρώτος παίκτης/
δεύτερος παίκτης/ισοπαλία) το αποτέλεσμα του
παιχνιδιού.
Μονάδες 2
Β. Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση ΝΙΚΗΣΕ, η οποία θα
δέχεται τον πίνακα Τ και τις συντεταγμένες (Γ, Σ) μιας
θέσης του πίνακα και θα επιστρέφει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ,
αν υπάρχει τρεις φορές το ίδιο σύμβολο, σε τουλάχιστον
μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Στη γραμμή Γ.
2. Στη στήλη Σ.
3. Στην κύρια διαγώνιο (δηλαδή Γ=Σ).
4. Στη δευτερεύουσα διαγώνιο (δηλαδή Γ+Σ=4).
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η συνάρτηση να επιστρέφει την
τιμή ΨΕΥ∆ΗΣ.
Μονάδες 8
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας διανεμηθούν. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο
στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
Nα μην χρησιμοποιήσετε τη μελιμετρέ σελίδα του
τετραδίου σας.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

