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  ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

     

 

ΘΔΜΑ Α   ( Μνλάδεο 40 ) 

 

Α1. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

1-10 θαη δίπια ηε ιέμε σζηό, αλ είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάζνο, αλ  είλαη 

ιαλζαζκέλε.   

1. Έλαο πίλαθαο κπνξεί λα πεξηέρεη ζηνηρεία δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ. 

2. Η ζπκπιεξσκαηηθή («αληίζεηε») ζπλζήθε ηεο (α>0 και β<5) είλαη ε  

(α<=0 και β>=5) 

3. Η δήισζε ελόο πίλαθα αθεξαίσλ Α, 50 ζέζεσλ γίλεηαη σο εμήο: ΑΚΔΡΑΙΔ: Α[Ι] 

4. Σα ζηάδηα ζηελ αληηκεηώπηζε ελόο πξνβιήκαηνο είλαη ε Καηαλόεζε θαη ε Δπίιπζε. 

5. ην όλνκα κηαο κεηαβιεηήο ραξαθηήξα επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ εηζαγσγηθά. 

Μονάδες 10 

 
Α2 .  Να ζπλδέζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο  Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο. Κάπνηα 

ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β αληηζηνηρίδνληαη πεξηζζόηεξεο από κία θνξά κε ζηνηρεία ηεο 

ζηήιεο Α.  

 

 ηήλη Α  ηήλη Β 

 Γεδομένα  Σύποι Γεδομένφν 

1. 6.4 α. Αθέξαηνο 

2. ‘6.4’ β· Πξαγκαηηθόο 

3. ‘Οπξαλόο’  γ· Υαξαθηήξαο 

4. -3267 δ. Λνγηθόο 

5. ‘ΑΛΗΘΗ’ 

 

 

  

6. ΦΔΤΓΗ 

 

 

  

7. -7.0   

Μονάδες 7 

                        

                                                     
Α3. 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 
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 Ι  3 

 ΟΟ Ι < 103 ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 

  ΙΙ + 4 

  ΓΡΑΦΔ Ι 

 ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

Μονάδες 8 

 

Α4. Να ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ αιγόξηζκνο ώζηε λα εκθαλίδεη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ 

πεξηηηώλ αξηζκώλ από 1 έσο θαη 99. 

 

 Αλγόριθμος  Θέκα1Γ 

 _____  ←  0 

 Για  α  από   _____  μέτρι _____   με_βήμα  _____ 

         άζξνηζκα   ←  _____  +  _____ 

 Σέλος επανάληυης 

 Δμθάνιζε    _____ 

 Σέλος  Θέκα1Γ     

Μονάδες 6  

 

Α5. ∆ίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ:  

 

∆ ← Αιεζήο  

Γηα α από 1 κέρξη Ν  

 ∆ ← ΟΥΙ  ∆  

Σέινο_επαλάιεςεο  

Δκθάληζε ∆  

 

Να ην εθηειέζεηε γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο:  

1)Ν=0 2) Ν=1 3) Ν=4 4) Ν=2011 5)  Ν=8128 

θαη λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκίαο από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο 1-5  

θαη  δίπια  ηε  ινγηθή  ηηκή  πνπ  ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο αληίζηνηρεο πεξίπησζεο.  

 
Μονάδες 5 

Α6.  ∆ίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ:  

 

Γηα Κ από ...... κέρξη ...... κε_βήκα ...... 

     Δκθάληζε K  

Σέινο_επαλάιεςεο  

 

Να μαλαγξάςεηε ην παξαπάλσ ηκήκα αιγνξίζκνπ κε ηα θελά ζπκπιεξσκέλα ώζηε λα 

εκθαλίδεη ηνπο ζεηηθνύο αθεξαίνπο πνπ είλαη κηθξόηεξνη ηνπ 9248 θαη πνιιαπιάζηα 

ηνπ 17.  

                    

Μονάδες 4   

 

ΘΔΜΑ  Β  ( Μνλάδεο 20 ) 

 

Β1. Γίλεηαη ν αιγόξηζκνο: 
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Αλγόριθμος Θέκα_2 

 

Γιάβαζε Ν 

π ← Ν 

x ← 1 

Αρτή_επανάληυης 

      x ← x + 1 

      Όζο π mod x = 0 επανάλαβε 

            Δμθάνιζε x 

            π ← π div x 

      Σέλος_επανάληυης 

Μέτρις_όηοσ π = 1  

 

Σέλος Θέκα_2 

 

Να θαηαζθεπάζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ ηνπ αλ δνζεί σο είζνδνο ε ηηκή 60. 

Μονάδες 9 

Β2. Γίλεηαη ην αθόινπζν δηάγξακκα ξνήο :  

                                        

 
 

Να θαηαζθεπαζηεί ηζνδύλακνο αιγόξηζκνο ζε ςεπδνγιώζζα. 

Μονάδες 6 

 

Β3. 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. 
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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 ) 

 

Γ1. Με ην λέν ζύζηεµα πιεξσµήο ησλ δηνδίσλ, νη νδεγνί ησλ ηξνρνθόξσλ έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα πιεξώλνπλ ην αληίηηµν ησλ δηνδίσλ µε εηδηθή µαγλεηηθή θάξηα. 

Τπνζέζηε όηη ππάξρεη µεράλεµα ην νπνίν δηαζέηεη είζνδν γηα ηελ θάξηα θαη 

θσηνθύηηαξν. Σν µεράλεµα δηαβάδεη από ηελ θάξηα ην ππόινηπν ησλ ρξεµάησλ θαη 

ην απνζεθεύεη ζε µία µεηαβιεηή Τ θαη, µε ην θσηνθύηηαξν, αλαγλσξίδεη (δηαβάδεη) 

ηνλ ηύπν ηνπ  ηξνρνθόξνπ θαη ην απνζεθεύεη ζε µία µεηαβιεηή Σ. Τπάξρνπλ ηξεηο 

ηύπνη ηξνρνθόξσλ: δίθπθια (∆), επηβαηηθά (Δ) θαη θνξηεγά (Φ), µε αληίηηµν 

δηνδίσλ 1, 2 θαη 3 επξώ αληίζηνηρα.  

 

Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε  ΓΛΧΑ, ην νπνίν (γηα έλα ΜΟΝΟ ηξνρνθόξν πνπ 

πξνζέξρεηαη ζηα δηόδηα):  

α. ειέγρεη ηνλ ηύπν ηνπ ηξνρνθόξνπ θαη εθρσξεί ζηε µεηαβιεηή Α ην αληίηηµν 

ησλ δηνδίσλ, αλάινγα µε ηνλ ηύπν ηνπ ηξνρνθόξνπ  

Μονάδες 7  

β. ειέγρεη  ηελ  πιεξσµή  ησλ  δηνδίσλ µε  ηνλ  παξαθάησ ηξόπν. Αλ ην 

ππόινηπν ηεο θάξηαο επαξθεί γηα ηελ πιεξσµή ηνπ αληηηίµνπ ησλ δηνδίσλ, 

αθαηξεί ην πνζό απηό από ηελ θάξηα. Αλ ε θάξηα δελ έρεη ππόινηπν, ην 

µεράλεµα εηδνπνηεί κε µήλπµα  γηα  ην  πνζό  πνπ  πξέπεη  λα πιεξσζεί. Αλ 

ην ππόινηπν δελ επαξθεί, µεδελίδεηαη ε θάξηα θαη δίλεηαη µε µήλπµα ην πνζό 

πνπ απνµέλεη λα πιεξσζεί.  

Μονάδες 7 

Γ2. Ξαλαγξάςηε ηνλ παξαθάησ αιγόξηζκν, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεηε εκθώιεπζε 

(δειαδή ρσξίο λα έρεη εληνιή Αλ κέζα ζε άιιε εληνιή Αλ). 

 

Αιγόξηζκνο Άζθεζε 

Γηάβαζε θ, ι 

λ ← θ div 2 + ι div 2 
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Αλ θ > 0 ηόηε 

Αλ ι mod 2 = 1 ηόηε 

λ ← θ + ι 

Σέινο_αλ 

Αιιηώο 

Αλ ι < θ ηόηε 

λ ← ι – θ 

Αιιηώο 

λ ← (θ – ι)^2 div 3 

Σέινο_αλ 

Σέινο_αλ 

Δκθάληζε λ 

Σέινο Άζθεζε                 

  Μονάδες 6 

 

Θέμα Γ  ( Μνλάδεο 20 )  

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

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

πνπ ζα ηνπ απνδνζεί (ην νπνίν παίξλεη ν δηαλνκέαο ζην ηέινο ηνπ κήλα καδί κε ην κηζζό ηνπ).Σν πνζό ηνπ 

κπόλνπο ππνινγίδεηαη κλιμακφηά αλάινγα κε ην πνζό ησλ πσιήζεσλ ηνπ δηαλνκέα ζύκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

Μηνιαίες πφλήζεις 

διανομέα (ζε €) 

Μπόνοσς 

% 

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 4 

β. ζα δηαβάδεη ην πνζό ησλ πσιήζεσλ πνπ πέηπρε ηνλ πξνεγνύκελν κήλα θαη ζα ππνινγίδεη ην κπόλνπο πνπ 

ζα ιάβεη. 

Μονάδες 9 

      γ. ζα ππνινγίδεη θαη ζα εθηππώλεη ην όλνκα θαη ηηο ηειηθέο κεληαίεο απνιαβέο ηνπ. 

Μονάδες 3 

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

εθδνηηθνύ νίθνπ γηα ην κήλα πνπ πέξαζε.  

Μονάδες 4 

 

                                 ΚΑΛΗ   ΔΠΙΣΤΥΙΑ ! 
☺  


