
 
 

               ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Κεθάλαια 2,7,8, 3, 9, 6 

     

 

ΘΔΜΑ Α   ( Μνλάδεο 40 ) 

 

Α1. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζµό θαζεµηάο από ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο 1-5 θαη δίπια ηε ιέμε σζηό,αλ είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάζνο, αλ είλαη 

ιαλζαζµέλε.  

 

1. Σα ινγηθά ιάζε εκθαλίδνληαη ζην ζηάδην ηεο κεηαγιώηηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

2. Ο µεηαγισηηηζηήο δέρεηαη ζηελ είζνδό ηνπ έλα πξόγξαµµα γξαµµέλν ζε µηα 

γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ θαη παξάγεη έλα ηζνδύλαµν πξόγξαµµα ζε γιώζζα 

µεραλήο.  

3. Σν πεγαίν πξόγξαµµα εθηειείηαη από ηνλ ππνινγηζηή ρσξίο µεηαγιώηηηζε.  

4. Ο δηεξµελεπηήο δηαβάδεη µία πξνο µία ηηο εληνιέο ηνπ πεγαίνπ  πξνγξάµµαηνο θαη 

γηα θάζε µηα εθηειεί αµέζσο µηα ηζνδύλαµε αθνινπζία εληνιώλ µεραλήο.  

5. Έλα  πξόγξαµµα  ζε  γιώζζα µεραλήο  ρξεηάδεηαη κεηάθξαζε γηα λα εθηειεζηεί 

από ηνλ ππνινγηζηή.  

Μνλάδεο 10  

 

Α2. Να κεηαηξέςεηε ζε εληνιέο εθρώξεζεο ηηο παξαθάησ θξάζεηο: 

 

α.  Δθρώξεζε ζην Ι ηνλ κέζν όξν ησλ Α, Β, Γ.  

β.  Αύμεζε ηελ ηηκή ηνπ Μ θαηά 2.  

γ.  ∆ηπιαζίαζε ηελ ηηκή ηνπ Λ.  

δ. Μείσζε ηελ ηηκή ηνπ Υ θαηά ηελ ηηκή ηνπ Φ.  

ε.  Δθρώξεζε ζην Α ην ππόινηπν ηεο αθέξαηαο δηαίξεζεο ηνπ Α κε ην Β.  

Μνλάδεο 5  

                                                                            
Α3. ∆ίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο. 

 

ΓΙΑΒΑΔ Α 

ΓΙΑ X ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ A 

    ΓΡΑΦΔ X  

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ  

 

Να κεηαηξαπεί ζε ηζνδύλακν ηκήκα πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εληνιή 

ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ... ΜΔΥΡΙ_ΌΣΟΤ  

Μνλάδεο 6 

 

Α4. Να κεηαηξέςεηε ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ ζε ηκήκα πξνγξάκκαηνο ζε 

ΓΛΧΑ. 



 

Μνλάδεο 5 

 

Α5. Να κεηαηξέςεηε ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ ζε ηζνδύλακν, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ΟΟ ... 

ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ. 

 

S ← 0 

ΓΙΑ θ ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 5 

 ΓΙΑ ι ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 7 

  S ← S +1 

 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΓΡΑΦΔ S 
Μνλάδεο 5 

Α6. Να αλαθέξεηε ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ. 

Μνλάδεο 9 

ΘΔΜΑ  Β  ( Μνλάδεο 20 ) 

 

Β1.  Γίλεηαη ην αθόινπζν δηάγξακκα ξνήο :  

                                        

 
Να θαηαζθεπαζηεί ηζνδύλακνο αιγόξηζκνο ζε ςεπδνγιώζζα. 

Μνλάδεο 7 

Εμφάνισε Μ1 

Διάβασε Χ 

Μ1  0 

Μ1  Μ1 + 1 Χ>= 0 
Αληθής 

Ψευδής 



Β2. Να κεηαηξέςεηε ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ ζε 2 άιια ηζνδύλακα, κε ρξήζε δνκήο 

επαλάιεςεο   α) ΓΙΑ Ι ΑΠΟ...ΜΔΥΡΙ...ΜΔ_ΒΗΜΑ θαη 

    β) ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ...ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ 
  

 Ι  3 

 ΟΟ Ι < 103 ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 

  ΙΙ + 4 

  ΓΡΑΦΔ Ι 

 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

Μνλάδεο 6 

 

Β3. Πνηέο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ δνκώλ δεδνκέλσλ δελ εθαξκόδνληαη ζηνπο πίλαθεο θαη γηαηί? 

Μνλάδεο 2 

 

Β4. Ο αξηζκόο π εθθξάδεη ην πειίθν ηεο πεξηκέηξνπ ελόο θύθινπ πξνο ηε δηάκεηξό ηνπ. Η ηηκή ηνπ 

κπνξεί λα ππνινγηζηεί, θαηά πξνζέγγηζε, από ηελ παξαθάησ παξάζηαζε: 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

    

 

     

         

Ο ππνινγηζκόο ηεο ηηκήο ηεο παξάζηαζεο, γηα 100 όξνπο ηνπ αζξνίζκαηνο, γίλεηαη από ην παξαθάησ 

ηκήκα αιγνξίζκνπ πνπ πεξηιακβάλεη 5 θελά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο 1 έσο 5, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα θελά ηνπ αιγνξίζκνπ, θαη, 

δίπια ζε θάζε αξηζκό, ό ,ηη πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί, ώζηε ν αιγόξηζκνο λα ππνινγίδεη ηελ ηηκή ηνπ π 

όπσο πεξηγξάθεθε. 

Μονάδες 5 

 

Θέμα Γ  ( Μνλάδεο 20 ) 

 

ηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο, γηα ην αγώληζκα «110 κέηξα κεη’ εκπνδίσλ» 

θαηαγξάθεηαη ε επίδνζε (ζε δεπηεξόιεπηα) ηνπ θάζε αζιεηή. Σηκήο έλεθελ, πξώηνο 

αγσλίδεηαη ν πεξζηλόο πξσηαζιεηήο. Να γξάςεηε πξόγξακκα ην νπνίν:  

Γ1. Να δεηάεη ην ξεθόξ αγώλσλ θαη λα ην δέρεηαη, εθόζνλ είλαη ζεηηθό θαη 

κεγαιύηεξν ησλ 10 δεπηεξνιέπησλ.  

Μνλάδεο 2  

Γ2. Να δεηάεη ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ αγσληδνκέλσλ θαη γηα θάζε έλαλ ην όλνκα 

θαη ηελ επίδνζή ηνπ ζε δεπηεξόιεπηα κε ηε ζεηξά πνπ αγσλίζηεθε.  



Μνλάδεο 4  

Γ3. Να εκθαλίδεη ην όλνκα ηνπ αζιεηή κε ηε ρεηξόηεξε επίδνζε. 

Μνλάδεο 4  

Γ4. Να εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ αζιεηώλ πνπ θαηέξξηςαλ ην ξεθόξ αγώλσλ. Αλ δελ 

ππάξρνπλ ηέηνηνη αζιεηέο, λα εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ αζιεηώλ πνπ πιεζίαζαλ ην 

ξεθόξ αγώλσλ ζε απόζηαζε όρη κεγαιύηεξε ησλ 2 δεπηεξνιέπησλ.  

Μνλάδεο 6  

Γ5. Να βξίζθεη θαη λα εκθαλίδεη ηε ζέζε πνπ θαηέιαβε ζηελ ηειηθή θαηάηαμε ν 

πεξζηλόο πξσηαζιεηήο.  

Μνλάδεο 4  

 

εκείσζε: Να ζεσξήζεηε όηη ε επίδνζε θάζε αζιεηή είλαη πξαγκαηηθόο αξηζκόο, όηη 

θάζε αζιεηήο έρεη έγθπξε επίδνζε θαη όηη όιεο νη επηδόζεηο ησλ αζιεηώλ πνπ 

θαηαγξάθνληαη είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο.  

 

Θέμα Γ  ( Μνλάδεο 20 )  

Έλαο εθδνηηθόο νίθνο ρξεζηκνπνηεί 35 δηαλνκείο γηα ηε δηαθίλεζε ησλ βηβιίσλ ηνπ. ην ηέινο θάζε κήλα 

θαηαγξάθνληαη νη πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από θάζε δηαλνκέα ώζηε λα ππνινγηζηεί θαη ην κπόλνπο 

πνπ ζα ηνπ απνδνζεί. Δίλαη επλόεην όηη νη πσιήζεηο ελόο δηαλνκέα ζε ρξνληθό δηάζηεκα ελόο κελόο δελ είλαη 

θαη’ αλάγθελ 30. Σν πνζό ηνπ κπόλνπο ππνινγίδεηαη κλιμακωηά αλάινγα κε ην πνζό ησλ κεληαίσλ πσιήζεσλ 

ηνπ δηαλνκέα ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Μηνιαίες πωλήζεις 

διανομέα (ζε €) 

Μπόνους 

% 

Μέρξη θαη 200 0 

Άλσ ησλ 200 κέρξη θαη 1000 1.5 

Άλσ ησλ 1000 4 

 

* Τα ποζοζηά είναι επί ηων πωλήζεων 

 

Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε ΓΛΧΑ πνπ ζα επηηειεί ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

Γ1. Γηα θάζε δηαλνκέα: 

α. ζα δηαβάδεη ην όλνκά ηνπ θαη ην κεληαίν βαζηθό κηζζό ηνπ,  πξαγκαηνπνηώληαο έιεγρν εγθπξόηεηαο, 

ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη δόζεθε σο βαζηθόο κηζζόο ζεηηθόο αξηζκόο. 

   Μονάδες 3 

β. ζα δηαβάδεη επαλαιεπηηθά ηα πνζά ησλ πσιήζεσλ πνπ πέηπρε ηνλ πξνεγνύκελν κήλα θαη ζα ππνινγίδεη 

(αζξνίδνληάο ηα) ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο πνπ πέηπρε ν δηαλνκέαο ζηε δηάξθεηα ηνπ κήλα. Η επαλαιεπηηθή 

δηαδηθαζία ζα νινθιεξώλεηαη όηαλ εηζαρζεί σο πνζό ην -1. 

Μονάδες 4 

γ. ζα ππνινγίδεη ην κπόλνπο πνπ ζα ιάβεη. 

Μονάδες 6 

      δ. ζα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππώλεη ηηο ηειηθέο κεληαίεο απνιαβέο ηνπ. 

Μονάδες 3 

 
Γ2. Θα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππώλεη ηηο ζπλνιηθεο πσιήζεηο (πσιήζεηο όισλ ησλ δηαλνκέσλ) ζε επξώ ηνπ 

εθδνηηθνύ νίθνπ γηα ην κήλα πνπ πέξαζε.  

Μονάδες 4                          

ΚΑΛΗ   ΔΠΙΣΤΥΙΑ ! 
☺  


