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Γ’ ΙΘΔΗΝ
ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΖ ΙΖ: ΘΔΦ 2,3,6,7,8,9
10/2/2019
ΘΔΚΑ 1ο
Α. Λα ταρακηηρίζεηε κάθε πρόηαζη φς Πφζηή ή Ιάθος
1. Σα ζηνηρεία ελόο πίλαθα πξέπεη πάληα λα είλαη ηνπ ίδηνπ ηύπνπ
2. Οη δπλακηθέο δνκέο έρνπλ ζηαζεξό κέγεζνο.
3. ηηο ζηαηηθέο δνκέο, ηα ζηνηρεία απνζεθεύνληαη ζε ζπλερόκελεο ζέζεηο κλήκεο.
4. Οη εληνιέο πνπ βξίζθνληαη ζε κία επαλάιεςε Όσο… επανάλαβε εθηεινύληαη ηνπιάρηζην κία θνξά
5. ηνπο εκθσιεπκέλνπο βξόρνπο, ν εζσηεξηθόο πξέπεη λα βξίζθεηαη νιόθιεξνο κέζα ζηνλ εμσηεξηθό
6. Ζ ηεξαξρηθή ζρεδίαζε θαη ν ηκεκαηηθόο πξνγξακκαηηζκόο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ δνκεκέλν
πξνγξακκαηηζκό
(ΚΝΛΑΓΔΠ 6)

Β.

Λα γράυεηε ηον αλγόριθμο ηης ζηήλης Β ζσμπληρώνονηας ηις ζσνθήκες ζηα κενά ώζηε να
έτει ηο ίδιο αποηέλεζμα με ηον αλγόριθμο ηης ζηήλης Α:
Πηήλη Α

Πηήλη Β

Γιάβαζε α

Γιάβαζε α

Αν α< 0 ηόηε

Αν ……(1)…… ηόηε

Β5
Αλλιώς_αν α< 10 ηόηε
Β7
Αλλιώς_αν α < 20 ηόηε
Β9
Αλλιώς
Β3
Ρέλος_αν

Β5
Ρέλος_αν
Αν ……(2)…… ηόηε
Β7
Ρέλος_αν
Αν ……(3)…… ηόηε
Β9
Ρέλος_αν
Αν ……(4)…… ηόηε
Β3
Ρέλος_αν
(ΜΟΝΑΔΕΣ 6)
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Γ.
1. Ση είδνπο ιάζε γίλνληαη θαηά ηε ζύληαμε ελόο πξνγξάκκαηνο; Πώο εληνπίδνληαη;
(ΚΝΛΑΓΔΠ 6)

2. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ εληνιή GOTO
3. Πεξηγξάςηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ δηεξκελεπηή θαη κεηαγισηηηζηή

(ΚΝΛΑΓΔΠ 6)
(ΚΝΛΑΓΔΠ 6)

Γ. Ανηιζηοιτίζηε ηα ημήμαηα αλγορίθμοσ ηης πρώηης ζηήλης με ένα γράμμα ηης ζηήλης Β, ποσ
ανηιπροζφπεύει ηην ηελική ηιμή ηοσ x (2 γράμμαηα ηης ζηήλης Β περιζζεύοσν).
Πηήλη Α

Πηήλη Β

Ρμήμα αλγορίθμοσ

Ρελικές ηιμές ηοσ x

1. x  6
i5
Όζο i > 3 επανάλαβε
Αν i < x ηόηε
xx–2
αλλιώς
xx–1
Ρέλος_αν
ii–1
Ρέλος_επανάληυης
2. Για i από 1 μέτρι 7 με_βήμα 3
xi*i
Ρέλος_επανάληυης
3. θ  1
Αρτή_επανάληυης
x  θ^2 + θ
θθ+1
Κέτρις_όηοσ (θ > 4) ή (x <= 12)
4. Για i από 3 μέτρι 6 με_βήμα 2
Για θ από 10 μέτρι 4 με_βήμα -1
xθ*i
Ρέλος_επανάληυης
Ρέλος_επανάληυης
5. θ  2
x2
Αρτή_επανάληυης
xx+2*θ+2
θθ+1
Κέτρις_όηοσ θ > 4
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ηήιε Α
ηήιε Β

1

2

3

4

5
(ΚΝΛΑΓΔΠ 10)

ΘΔΚΑ 2ο
Α. Λα μεηαηραπεί ηο παρακάηφ διάγραμμα ροής ζε πρόγραμμα

(ΚΝΛΑΓΔΠ 12)
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Β.

Ρο παρακάηφ ημήμα αλγορίθμοσ,
αιηιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζας

ικανοποιεί

όλα

ηα

αλγοριθμικά

κριηήρια;

Λα

Γηα j από 5 κέρξη 1 κε_βήκα – 0.3
0
Γj
Όζν Γ > 3 επαλάιαβε
Γηάβαζε α , β
Χ  α + Σ_Ρ( β + 3 )
 +Χ
Δκθάληζε  – Χ
Σέινο_επαλάιεςεο
Σέινο_επαλάιεςεο
Δκθάληζε 
(ΚΝΛΑΓΔΠ 8)

ΘΔΚΑ 3ο
ηνπο καζεηηθνύο αγώλεο ηεο Θεζζαινλίθεο, ζην αγώληζκα 12 ρικ βάδελ, ζπκκεηείραλ 120 καζεηέο Α, Β
θαη Γ ηάμεο Λπθείνπ. Δπεηδή ζηνλ αγώλα ζπκκεηέρνπλ κεηθηά καζεηέο από θάζε ηάμε, γηα λα εληζρπζεί ν
αληαγσληζκόο θαη λα κελ έρνπλ πξνβάδηζκα νη κεγαιύηεξνη καζεηέο, ε θαηάηαμε δελ πξνθύπηεη από ηνλ
«πξαγκαηηθό» ρξόλν ηεξκαηηζκνύ αιιά από έλα «ζρεηηθό» ρξόλν, πνπ ππνινγίδεηαη δηαηξώληαο ηνλ
«πξαγκαηηθό» ρξόλν ηεξκαηηζκνύ κε ηνλ «ηδαληθό». Ο ηδαληθόο ρξόλνο είλαη δηαθνξεηηθόο γηα θάζε
καζεηή θαη πξνθύπηεη πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ απόζηαζε ηεο δηαδξνκήο (ζε ρηιηόκεηξα) κε ηνλ δείθηε ΚΛΜ
ηνπ καζεηή. Ο δείθηεο ΚΛΜ είλαη έλαο δείθηεο πνπ πξνέθπςε κεηά από εξγνκεηξηθέο εμεηάζεηο πνπ έθαλαλ
όινη νη καζεηέο πξηλ ηνπο αγώλεο.
Να θαηαζθεπάζεηε πξόγξακκα ην νπνίν:
1. Να δηαβάδεη γηα θάζε καζεηή:
- ην όλνκά ηνπ
- ηελ ηάμε ηνπ ειέγρνληαο ηελ νξζή θαηαρώξεζε (Α, Β, Γ)
- ηνλ πξαγκαηηθό ρξόλν (ζε δεπηεξόιεπηα) πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα ηεξκαηίζεη, ειέγρνληαο ηελ νξζή
θαηαρώξεζε, ώζηε λα είλαη ζεηηθόο αξηζκόο
- ηνλ δείθηε ΚΛΜ (ζεσξείηαη ζεηηθόο αξηζκόο θαη δελ απαηηείηαη έιεγρνο)
(ΚΝΛΑΓΔΠ 2)
2. Να ππνινγίδεη ηνλ ζρεηηθό ρξόλν θάζε καζεηή.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 4)
3. Να εκθαλίδεη ην όλνκα θαη ηελ ηάμε ηνπ καζεηή πνπ πήξε ηελ πξώηε ζέζε ζηελ ηειηθή θαηάηαμε
(ΚΝΛΑΓΔΠ 4)
4. Να εκθαλίδεη ηελ ηάμε ζηελ νπνία θνηηνύλ νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο πνπ πήξαλ κέξνο ζηνλ αγώλα
(ΚΝΛΑΓΔΠ 6)
5. Να εκθαλίδεη ην κέζν πξαγκαηηθό ρξόλν ηεξκαηηζκνύ ησλ καζεηώλ ηεο Γ ιπθείνπ
(ΚΝΛΑΓΔΠ 4)
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ΘΔΚΑ 4ο
ηνπο πξνθξηκαηηθνύο αγώλεο ηππηθνύ επηάζινπ ζπκκεηέρνπλ 16 αζιεηέο. Ο θάζε αζιεηήο
βαζκνινγείηαη μερσξηζηά ζε θάζε έλα από ηα εθηά αγσλίζκαηα. Ζ ηειηθή βαζκνινγία θάζε αζιεηή
είλαη ην άζξνηζκα ησλ εθηά βαζκνινγηώλ.
Να γξαθεί αιγόξηζκν ν νπνίνο:
α) δηαβάδεη γηα θάζε αζιεηή όλνκά ηνπ θαη ην όλνκα αιόγνπ κε ην νπνίν αγσλίδεηαη θαη ηνπο
βαζκνύο ηνπ ζε θάζε αγώληζκα θαη ζα θαηαρσξίδεη ηα ζηνηρεία ζε πίλαθεο.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 2)
β) λα δηαβάδεη θαη λα θαηαρσξίδεη ζε πίλαθα ηηο νλνκαζίεο ησλ εθηά αγσληζκάησλ
(ΚΝΛΑΓΔΠ 1)
γ) Να ππνινγίδεη ηελ ηειηθή βαζκνινγία θάζε αζιεηή
(ΚΝΛΑΓΔΠ 4)
δ) Να εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ αζιεηώλ, ηα νλόκαηα ησλ αιόγσλ ηνπο θαη ηε ζπλνιηθή ηνπο
βαζκνινγία, ηαμηλνκεκέλα κε βάζε ηα νλόκαηα ησλ αζιεηώλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά (δελ ππάξρεη
πεξίπησζε ζπλσλπκίαο).
(ΚΝΛΑΓΔΠ 5)
ε) Να δεκηνπξγεί πίλαθα κε ην «άλνηγκα βαζκνινγίαο» γηα θάζε αγώληζκα. Ωο «άλνηγκα
βαζκνινγίαο» λα ζεσξήζεηε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ θαιύηεξε θαη ζηε ρεηξόηεξε βαζκνινγία
ηνπ αγσλίζκαηνο
(ΚΝΛΑΓΔΠ 5)
ζη) εκθαλίδεη ηηο νλνκαζίεο ησλ αγσληζκάησλ κε ην κεγαιύηεξν «άλνηγκα βαζκνινγίαο»..
(ΚΝΛΑΓΔΠ 3)

Θαλή επιηστία !!!
ΡΑ ΘΔΚΑΡΑ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑΡΝΠ ΔΞΗΚΔΙΖΘΖΘΔ Ν ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ:
ΚΞΑΚΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ
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