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ΘΔΚΑΡΑ : ΑΛΑΞΡΜΖ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΠΔ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΡΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ
Γ’ ΙΘΔΗΝ
ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΖ ΙΖ: ΘΔΦ 2,3,7,8
16/12/2018
ΘΔΚΑ 1ν
Α. Λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο θαη δίπια αλ είλαη Πσζηή(Π) ή Ιαλζαζκέλε(Ι).
1. Ζ ινγηθή πξάμε ΘΑΗ κεηαμύ δύν πξνηάζεσλ είλαη ΑΙΖΘΖΣ όηαλ νπνηαδήπνηε από ηηο δύν πξνηάζεηο
είλαη ΑΙΖΘΖΣ
2. Νη εληνιέο πνπ βξίζθνληαη ζε κία επαλάιεςε ΓΗΑ εθηεινύληαη ηνπιάρηζην κία θνξά
3. Θάζε επαλάιεςε κπνξεί λα γξαθεί κε ηελ εληνιή ΝΣΝ- ΔΞΑΛΑΙΑΒΔ
4. Σηελ επαλαιεπηηθή δνκή Γηα…από…κέρξη…κε_βήκα… νη ηηκέο από, κέρξη θαη κε_βήκα δελ είλαη
απαξαίηεην λα είλαη αθέξαηεο
5. Θάζε εληνιή ΑΛ πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ην ηκήκα ΑΙΙΗΩΣ
6. Θαηά ηελ εθηέιεζε ελόο πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αιιάδεη ην όλνκα κηαο κεηαβιεηήο
(ΚΝΛΑΓΔΠ 6)

Β.
1. Λα πεξηγξάςεηε ηέζζεξηο από ηηο ιεηηνπξγίεο επί ησλ δνκώλ δεδνκέλσλ
(ΚΝΛΑΓΔΠ 8)
2. Πε πνηεο θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη νη δνκέο δεδνκέλσλ; Ρη γλσξίδεηε γηα ηελ θάζε κηα;
(ΚΝΛΑΓΔΠ 6)

Γ. Ζ παξαθάησ αιιεινπρία εληνιώλ ηθαλνπνηεί όια ηα αιγνξηζκηθά θξηηήξηα; Λα αηηηνινγήζηε
ηελ απάληεζή ζαο.
Α5
Αξρή_Δπαλάιεςεο
Γηάβαζε Β
Κέρξηο_όηνπ Β>8 θαη Β<14
Ε  Α/Β
Όζν Ε> 1 επαλάιαβε
Γηάβαζε Γ
ΑΑ+2
Γ  (Α+Β)/Γ
ΕΕ+Γ
Ρέινο_επαλάιεςεο
Δκθάληζε Γ , Ε
(ΚΝΛΑΓΔΠ 6)
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Γ. Λα κεηαηξέςεηε ηνλ παξαθάησ ζε ηζνδύλακν, ρξεζηκνπνηώληαο σο δνκή επαλάιεςεο κόλν ηε
δνκή Αξρή_επαλάιεςεο… Κέρξηο_όηνπ
Αιγόξηζκνο κεηαηξνπή
Γηάβαζε Λ
Γηα α από 3 κέρξη 10 κε βήκα 2
Χ α*2
Αλ Χ < 10 ηόηε
Δκθάληζε Χ + Λ
Τέινο_αλ
Τέινο_Δπαλάιεςεο
Σ0
Όζν Σ < 50 επαλάιαβε
ΛΛ*Λ
Αξρή επαλάιεςεο
Γηάβαζε Β
Κέρξηο όηνπ Β > 0
ΣΣ+Β–Λ
Τέινο_επαλάιεςεο
Δκθάληζε Σ
Τέινο κεηαηξνπή
(ΚΝΛΑΓΔΠ 8)
Δ.

Λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ αιγόξηζκν ώζηε λα ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη ην
άζξνηζκα ησλ όξσλ ηεο παξαθάησ αθνινπζίαο:

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

Sum

+ 5)……………….

Τέινο_Δπαλάιεςεο
Δκθάληζε

6)……………………

Τέινο Άζξνηζκα
(ΚΝΛΑΓΔΠ 6)
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ΘΔΚΑ 2ν
∆ίλεηαη ηo παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ, ζην νπνίν έρνπλ αξηζκεζεί νη γξακκέο:
Π←1
Διάβασε α
Για i από 1 μέχρι 10 με_βήμα 4
κ←0
Όσο α > 0 επανάλαβε
Αν α < 100 τότε
Π←Π*α
Αλλιώς
Π←Π/α
Τέλος_αν
κ←κ+1
α ← α – 50
Τέλος_επανάληψης
Εμυάνισε κ
α ← α + 30
Τέλος_επανάληψης
Εμυάνισε Π

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Δπίζεο δίλεηαη ην παξαθάησ ππόδεηγκα πίλαθα ( πίλαθαο ηηκώλ), κε ζπκπιεξσκέλε ηελ αξρηθή ηηκή
ηεο κεηαβιεηήο Ξ θαη α
Αξηζκόο
Δληνιήο

1
2
….
α)

α

Ξ

θ

i

α>0

α < 100

Έμνδνο

1
80
….

….

….

Λα κεηαθέξεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ πίλαθα θαη λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε, εθηειώληαο ηνλ
αιγόξηζκν κε είζνδν ηελ ηηκή 80, σο εμήο:
Γηα θάζε εληνιή πνπ εθηειείηαη λα γξάςεηε ζε λέα γξακκή ηνπ πίλαθα ηα εμήο:
1. Τνλ αξηζκό ηεο εληνιήο πνπ εθηειείηαη (ζηελ πξώηε ζηήιε).
2. Αλ ε γξακκή πεξηέρεη εληνιή εθρώξεζεο, ηε λέα ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε.
Αλ ε γξακκή πεξηέρεη έιεγρν ζπλζήθεο, ηελ ηηκή ηεο ζπλζήθεο (αιεζήο, ςεπδήο) ζηελ
αληίζηνηρε ζηήιε. Αλ ε γξακκή πεξηέρεη εληνιή εμόδνπ, λα γξάςεηε ηελ ηηκή πνπ εκθαλίδεηαη
ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 12)

β)

Λα κεηαηξέςεηε ηνλ παξαπάλσ αιγόξηζκν ζε δηάγξακκα ξνήο.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 8)
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ΘΔΚΑ 3ν
Έλαο ζπιιέθηεο λνκηζκάησλ επηζθέπηεηαη ζην δηαδίθηπν ην αγαπεκέλν ηνπ ειεθηξνληθό θαηάζηεκα
πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη ζπάληα λνκίζκαηα κεγάιεο αμίαο. Ξξνηίζεηαη λα μνδέςεη κέρξη 2000 επξώ.
Λα αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο:
α. Γηα θάζε λόκηζκα, λα δηαβάδεη ηελ ηηκή θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπ, ειέγρνληαο ώζηε ε ηηκή λα είλαη
ζεηηθόο αξηζκόο θαη ε πξνέιεπζε «ειιεληθό» ή «μέλν».
(ΚΝΛΑΓΔΠ 3)
β. Λα ηππώλεη:
1. Τν ζπλνιηθό πνζό πνπ μόδεςε ν ζπιιέθηεο.
2. Τν πιήζνο ησλ ειιεληθώλ θαη ην πιήζνο ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ πνπ αγόξαζε.
3. Τν πνζό πνπ πεξίζζεςε, εθόζνλ ππάξρεη, δηαθνξεηηθά ην κήλπκα «ΔΜΑΛΤΙΖΘΖΘΔ ΝΙΝ ΤΝ
ΞΝΣΝ».
4. Τελ πξνέιεπζε ηνπ αθξηβόηεξνπ λνκίζκαηνο
5. Τε κέζε ηηκή ησλ λνκηζκάησλ πνπ αγόξαζε
6. Τν πνζνζηό ησλ Διιεληθώλ λνκηζκάησλ πνπ αγόξαζε
(ΚΝΛΑΓΔΠ 12)
γ. Λα ζηακαηά όηαλ ζα επηιέμεη λόκηζκα πνπ ε ηηκή ηνπ ζα ππεξβαίλεη ην δηαζέζηκν πνζό
(ΚΝΛΑΓΔΠ 5)

ΘΔΚΑ 4ν
Έλαο εθδνηηθόο νίθνο θαηαγξάθεη ζηνηρεία γηα έλα έηνο γηα θαζέλα από ηα 50 βηβιία πνπ
θπθινθόξεζε. Τα ζηνηρεία απηά είλαη ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ, ην είδνο ηνπ βηβιίνπ θαη νη κεληαίεο
πσιήζεηο (ζε αξηζκό βηβιίσλ) ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Λα αλαπηπρζεί πξόγξακκα πνπ
1. Γηα θάζε έλα από ηα 50 βηβιία, λα δηαβάδεη ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ, ην είδνο ηνπ βηβιίνπ θαη ηηο
πσιήζεηο ηνπ γηα θάζε κήλα ηνπ έηνπο θαη ζα ηα θαηαρσξεί ζε θαηάιιεινπο πίλαθεο. (Γελ απαηηείηαη
έιεγρνο εγθπξόηεηαο)
(ΚΝΛΑΓΔΠ 2)
2. Γηα θάζε βηβιίν, λα ππνινγίδεη ην κέζν όξν πσιήζεσλ
(ΚΝΛΑΓΔΠ 4)
3. Λα εκθαλίδεη ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ κε ηνλ κεγαιύηεξν κέζν όξν πσιήζεσλ
(ΚΝΛΑΓΔΠ 4)
4. Λα εκθαλίδεη ην πνζνζηό ησλ βηβιίσλ κε κέζν όξν πσιήζεσλ πάλσ από 50
(ΚΝΛΑΓΔΠ 4)
5. Λα εκθαλίδεη γηα θάζε κήλα ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό πσιήζεσλ.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 6)

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