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Γ’ ΙΘΔΗΝ
ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΖ ΙΖ: ΘΔΦΑΙΑΗΑ 1,2,3,7,8,9
9/2/2020
ΘΔΚΑ 1ο
Α. Λα γράυεηε ηολ αρηζκό θάζε πρόηαζες θαη δίπια αλ είλαη Πφζηή(Π) ή Ιαλζαζκέλε(Ι).
1. Κάζε βξόρνο πνπ πινπνηείηαη κε ηελ εληνιή Όζν…επαλάιαβε, κπνξεί λα γξαθεί θαη κε ρξήζε ηεο
εληνιή Γηα…από…κέρξη
2. Σηε δνκή επηινγήο, κπνξεί κηα ή πεξηζζόηεξεο εληνιέο λα κελ εθηειεζηνύλ
3. Κάζε δνκή ΔΠΙΛΔΞΔ κπνξεί λα γξαθεί θαη κε ρξήζε δνκήο ΑΝ
4. Σηηο δπλακηθέο δνκέο δεδνκέλσλ ηα ζηνηρεία απνζεθεύνληαη ζε κε ζπλερόκελεο ζέζεηο ηεο κλήκεο
5. Ο δείθηεο ελόο κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα είλαη πάληα i
6. Η ιεηηνπξγία ηεο ώζεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγνπκε κηα ηηκή ζε κηα νπξά
ΜΟΝΑΓΔΣ 6
Β.
1. Ξοηες οη δηαθορές αλάκεζα ζηης ζηαηηθές θαη ζηης δσλακηθές δοκές δεδοκέλφλ
ΜΟΝΑΓΔΣ 6
2. Λα περηγράυεηε ηέζζερης ιεηηοσργίες επί ηφλ δοκώλ δεδοκέλφλ
ΜΟΝΑΓΔΣ 6

Γ. Λα γράυεηε ηολ αιγόρηζκο ηες ζηήιες Β ζσκπιερώλοληας ηης ζσλζήθες ζηα θελά ώζηε λα
έτεη ηο ίδηο αποηέιεζκα κε ηολ αιγόρηζκο ηες ζηήιες Α:
Πηήιε Α

Πηήιε Β

Γηάβαζε α

Γηάβαζε α

Αλ α< 0 ηόηε

Αλ ……(1)…… ηόηε

Β5
Αιιηώς_αλ α< 10 ηόηε
Β7
Αιιηώς_αλ α < 20 ηόηε
Β9
Αιιηώς
Β3
Ρέιος_αλ

Φπονηιζηήπια

ΣΥΣΤΗΜΑ

Β5
Ρέιος_αλ
Αλ ……(2)…… ηόηε
Β7
Ρέιος_αλ
Αλ ……(3)…… ηόηε
Β9
Ρέιος_αλ
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Αλ ……(4)…… ηόηε
Β3
Ρέιος_αλ
ΜΟΝΑΓΔΣ 8
Δ.

Λα ζσκπιερώζεηε ηολ παραθάηφ αιγόρηζκο ώζηε λα σποιογίδεη θαη λα εκθαλίδεη ηο
άζροηζκα ηφλ όρφλ ηες παραθάηφ αθοιοσζίας:

Αιγόξηζκνο Άζξνηζκα
Γηάβαζε Ν
1)………………….
Γηα i από 2)…………. κέρξη 3)……………. κε_βήκα 4)………….
Sum ←

Sum

+ 5)……………….

Τέινο_Δπαλάιεςεο
Δκθάληζε

6)……………………

Τέινο Άζξνηζκα
ΜΟΝΑΓΔΣ 6
Δ. Γίλεηαη ηο παραθάηφ ηκήκα αιγορίζκοσ
Γηα i από 1 κέρξη 5
Γηα j από 1 κέρξη 5
Αλ i + j > 6 ηόηε
Α[ i , j] ← 1
Αιιηώο_αλ i + j = 6 ηόηε
Α[ i , j ] ← 8
Αιιηώο
Α[ i , j ] ← i + j
Τέινο_αλ
Τέινο_επαλάιεςεο
Τέινο_επαλάιεςεο

Α

Λα κεηαθέρεηε ηολ δηπιαλό πίλαθα ζηελ θόιια ζας θαη λα ηολ ζσκπιερώζεηε εθηειώληας
ηολ παραπάλφ αιγόρηζκο.
ΜΟΝΑΓΔΣ 8
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ΘΔΚΑ 2ο
Α) Γίλεηαη ο παραθάηφ αιγόρηζκος ζε δηάγρακκα ροής

Λα κεηαηρέυεηε ηο παραπάλφ δηάγρακκα ζε αιγόρηζκο κε κορθή θφδηθοποίεζες
ΜΟΝΑΓΔΣ 10

Β) Γίλεηαη ο παραθάηφ αιγόρηζκος. Λα γράυεηε ηολ πίλαθα ηηκώλ ηφλ κεηαβιεηώλ ηοσ, θαζώς
θαη ηη ζα εκθαληζηεί ζηελ οζόλε
Αιγόρηζκος αζθβ
α←0
όζο (α <= 22) επαλάιαβε
Γηα i από 1 κέτρη 3
Αλ i mod 2 > 2 ηόηε
α←α+i–1
Αιιηώς
α←α+i
Φπονηιζηήπια
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Ρέιος_αλ
Ρέιος_επαλάιευες
α←α+5
Δκθάληζε α
Ρέιος_επαλάιευες
Ρέιος αζθβ
ΜΟΝΑΓΔΣ 10

ΘΔΚΑ 3ο
Σε έλα ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ ηεο ιαηηληθήο Ακεξηθήο ζπκκεηέρνπλ 15 νκάδεο. Κάζε νκάδα δίλεη
ζπλνιηθά 28 αγώλεο. Να γξαθεί πξόγξακκα ην νπνίν:
α) ζα δηαβάδεη ηα νλόκαηα ησλ νκάδσλ θαη ηε ρώξα πξνέιεπζήο ηνπο θαη ζα ηα απνζεθεύεη ζε
κνλνδηάζηαηνπο πίλαθεο
ΜΟΝΑΓΔΣ 1
β) ζα δηαβάδεη ζε δηζδηάζηαην πίλαθα ηνλ αξηζκό ησλ γθνι πνπ πέηπρε θάζε νκάδα ζε θάζε αγώλα (δελ
απαηηείηαη έιεγρνο εγθπξόηεηαο)
ΜΟΝΑΓΔΣ 1
γ) ζα δηαβάδεη ζε δηζδηάζηαην πίλαθα ηα απνηειέζκαηα θάζε νκάδαο ζε θάζε παηρλίδη σο εμήο: Ν γηα
ηελ λίθε, Ι γηα ηελ ηζνπαιία θαη Η γηα ηελ ήηηα, ειέγρνληαο ηελ νξζή θαηαρώξηζε.
ΜΟΝΑΓΔΣ 2
δ) ζα εκθαλίδεη γηα θάζε νκάδα, ην όλνκά ηεο, ην πιήζνο ησλ ληθώλ ηεο, ην πιήζνο ησλ ηζνπαιηώλ ηεο
θαη ην πιήζνο ησλ εηηώλ ηεο.
ΜΟΝΑΓΔΣ 4
ε) ζα εκθαλίδεη ην όλνκα ηεο νκάδαο κε ηελ θαιύηεξε επίζεζε (ζεσξώ πσο είλαη κνλαδηθή). Η νκάδα
κε ηελ θαιύηεξε επίζεζε είλαη ε νκάδα πνπ πέηπρε ηα πεξηζζόηεξα ζπλνιηθά γθνι
ΜΟΝΑΓΔΣ 7
ζη) ζα εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ νκάδσλ, ηε ρώξα πξνέιεπζεο θαη ην ζπλνιηθό αξηζκό γθνι,
ηαμηλνκεκέλα κε βάζε ην ζπλνιηθό αξηζκό γθνι ζε θζίλνπζα ζεηξά.
ΜΟΝΑΓΔΣ 5

ΘΔΚΑ 4ο
Σε έλα ζύγρξνλν πηελνηξνθείν ππάξρνπλ 200 θόηεο νη νπνίεο εθηξέθνληαη κε ζθνπό ηελ παξαγσγή
απγώλ. Ο ηδηνθηήηεο ηεο ζέιεη λα κεραλνγξαθήζεη ην πηελνηξνθείν ηνπ ώζηε λα είλαη επθνιόηεξε ε
εθηίκεζε ηεο γελεηηθήο αμίαο θάζε θόηαο. Γηα ην ιόγν λα δεκηνπξγήζεηε πξόγξακκα ην νπνίν λα
πινπνηεί ηα παξαθάησ:
1. Γηαβάδεη θαη θαηαρσξεί θαηάιιεινπο πίλαθεο ηνλ θσδηθό ηεο θάζε θόηαο (ηξηςήθηνο αξηζκόο), θαη ην
πιήζνο ησλ απγώλ πνπ παξήγαγε θάζε θόηα γηα θάζε κήλα ηνπ έηνπο 2017, ειέγρνληαο ώζηε λα
είλαη κε αξλεηηθόο αξηζκόο.
ΜΟΝΑΓΔΣ 3
2. Να ππνινγίδεη γηα θάζε θόηα, ην κέζν όξν ησλ απγώλ πνπ παξήγαγε αλά κήλα.
ΜΟΝΑΓΔΣ 4
3. Να εκθαλίδεη γηα θάζε θόηα ην πιήζνο ησλ κελώλ πνπ παξήγαγε ιηγόηεξα από 10 απγά.
ΜΟΝΑΓΔΣ 5
4. Να δηαβάδεη έλα θσδηθό θαη,
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α. ζε πεξίπησζε πνπ ν θσδηθόο είλαη θαηαρσξεκέλνο, λα εκθαλίδεη ην κέζν όξν ησλ απγώλ πνπ
παξήγαγε, θαζώο θαη έλα από ηα κελύκαηα ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ή ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ. Παξαγσγηθή
ζεσξείηαη κηα θόηα πνπ έρεη κέζν όξν παξαγσγήο πάλσ από 30 απγά.
β. ζε πεξίπησζε πνπ ν θσδηθόο δελ είλαη θαηαρσξεκέλνο, λα εκθαλίδεη ην κήλπκα "Ο θσδηθόο δελ
αληηζηνηρεί ζε θάπνηα θόηα".
ΜΟΝΑΓΔΣ 8
Παξαηεξήζεηο:
Ο θσδηθόο θάζε θόηαο είλαη κνλαδηθόο.

Θαιή επηηστία !!!
ΡΑ ΘΔΚΑΡΑ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑΡΝΠ ΔΞΗΚΔΙΖΘΖΘΔ Ν ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ:
ΚΞΑΚΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ
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