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Ανάπτυξη ευαπμογών σε Ππογπαμματιστικό πεπιβάλλον
Γιαγώνισμα 5-4-2020
ον
Ζήτημα 1
Α. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο.
1. Μηα δηαδηθαζία κπνξεί λα έρεη σο νξίζκαηα πίλαθεο.
2. Έλα ππνπξόγξακκα δε κπνξεί λα θαιέζεη έλα άιιν ππνπξόγξακκα.
3. Τα ινγηθά ιάζε ελόο πξνγξάκκαηνο εκθαλίδνληαη θαηά ηε κεηαγιώηηηζε.
4. Η ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εληνιώλ ζηε δνκή αθνινπζίαο είλαη πξνθαζνξηζκέλε.
5. Έλα δνκεκέλν πξόβιεκα είλαη πάληνηε επηιύζηκν.
(Μονάδες 5)
Β. 1. Να αλαθέξεηε ηξεηο ηππνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο ηερληθώλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
(Μονάδες 3)
2. Να αλαθέξεηε ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ηθαλνπνηεί θάζε αιγόξηζκνο.
(Μονάδες 2)
3. Τη είλαη κεηαγισηηηζηήο θαη ηη δηεξκελεπηήο;
(Μονάδες 5)
Γ. Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ:
Για

i από 2 μέτρι 3
Για j από 7 μέτρι i με_βήμα -1
Αν Α[j-1] < A[j] τότε
A[j]  Α[j]/2
αλλιώς
A[j]  -A[j]
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληυης
Τέλος_επανάληυης
Αλ ν πίλαθαο Α έρεη ηα πεξηερόκελα :
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110
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40

120

80

60

πνηα ζα είλαη ηα πεξηερόκελα ηνπ πίλαθα A κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο
αιγνξίζκνπ ;
(Μονάδες 5)
Δ. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο ηεο Σηήιεο Α θαη δίπια ην γξάκκα ηεο

Σηήιεο Β πνπ αληηζηνηρεί ζσζηά. Σηε ζηήιε Β ππάξρεη έλα επηπιένλ ζηνηρείν.
1. Πξνζπέιαζε
α) Όινη ή κεξηθνί θόκβνη κηαο δνκήο αληηγξάθνληαη ζε κηα άιιε
δνκή
2. Γηαγξαθή
β) Έλαο θόκβνο αθαηξείηαη από κηα δνκή
3. Αλαδήηεζε
γ) Οη θόκβνη κηαο δνκήο δηαηάζζνληαη θαηά αύμνπζα ή θζίλνπζα
ζεηξά.
4. Αληηγξαθή
δ) Γηάζπαζε κηαο δνκήο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο δνκέο.
5. Γηαρσξηζκόο
ζη) Πξόζβαζε ζε έλαλ θόκβν κε ζθνπό λα εμεηαζζεί ή λα
ηξνπνπνηεζεί ην πεξηερόκελό ηνπ.
ε) Πξνζπέιαζε ησλ θόκβσλ κηαο δνκήο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ
έλαο ή πεξηζζόηεξνη πνπ έρνπλ κηα ηδηόηεηα.
(Μονάδες 5)
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Ε. Δίνετ αι το τμήμα αλγορίθμου :
Διάβασε κ
Σ0
Αρτή_επανάληυης
Διάβασε α
ΣΣ+α
Μέτρις_ότοσ Σ>κ
Εμυανισε Σ
Μεηαηπέτηε ηο παπ απάνυ ημήμα αλγοπίθμος σπηζιμοπ οιώνηαρ ηην
ενηολή Όζο ανηί ηηρ ενηολήρ Απσή_επανάλ ητηρ… Μέσπιρ_όηος, έηζι
ώζηε ηα δύο ημήμαηα αλγοπίθμος ( Όζο και Απσή_επ ανάλητηρ…
Μέσπιρ_όηος) να δίνοςν ακπ ιβώρ ηην ίδια έξοδο όηαν έσοςν ηην ίδια
είζοδο.
(Μονάδερ 5)
ΣΤ. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ ηνπ παξαθάηω αιγνξίζκνπ, αλ δνζνύλ νη
ηηκέο α = 4 θαη β = 13. Τη ζα εκθαληζηεί ηειηθά;
Αλγόριθμος Θέμα_2
Αρτή_επανάληυης
Αν α<β τότε
γ  2*(β mod α)
β  β-2
Αλλιώς
γ  3*(α div β)+5
β  β-3
Τέλος_αν
α  α+5-(β div γ)
Εμυάνισε α, β, γ
Μέτρις_ότοσ β = 1
Τέλος Θέμα_2
(Μονάδες 10)

Ζήτημα 2ον
Δίλεηαη ην παξαθάηω πξόγξακκα θαη ππνπξνγξάκκαηα :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θέμα2
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ
ΑΚΕΡΑΙΕ: Α[8], i
ΑΡΧΗ
Α[1] ‹― 11
ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 8
Α[ i ] ‹― F ( A[i – 1], i )
ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΑΛΕΕ ΔΙΑΔ (Α)
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Θέμα2
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ΤΝΑΡΣΗΗ

F

(α,

3

β)

:

ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ
ΑΚΕΡΑΙΕ: α, β

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΔ (Α)
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ
ΑΚΕΡΑΙΕ: Α[8], i, S1, S2
ΑΡΧΗ

ΑΡΧΗ

S1 ‹― 0

α ‹― 5 * α

S2 ‹― 0

F ‹― (α + 2) DIV (β + 2)

ΓΙΑ i ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ 6

ΣΕΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ

S1 ‹― S1 + A[i + 1]
S2 ‹― S2 + A[i – 2]
ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΓΡΑΨΕ S2 – S1
ΣΕΛΟ_ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Να παξνπζηάζεηε ηελ κνξθή ηνπ πίλαθα Α κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ
πξνγξάκκα ηνο.
Πνηα ηηκή ζα εθηππώζεη ην πξόγξακκα;

(Μονάδερ 16)
(Μονάδερ 4)

Ζήτημα 3ον
Σην δηαγωληζκό νκνξθηάο Σηαξ Ειιάο, πνπ γίλεηαη θάζε ρξόλν, ζηελ ηειηθή θάζε
πξνθξίζεθαλ 20 θνπέιεο. Οη ηίηινη πνπ δίλνληαη ζην δηαγωληζκό είλαη 4 κε ζεηξά
ζπνπδαηόηεηάο: Σηαξ Ειιάο, Μηο Ειιάο, Αλαπιεξωκαηηθή Σηαξ Ειιάο θαη
Αλαπιεξωκαηηθή Μηο Ειιάο.
Η βαζκνινγία πνπ ζα πάξνπλ νη είθνζη θηλαιίζη πξνθεηκέλνπ λα βγνπλ νη
ηέζζεξηο ληθήηξηεο θαζνξίδεηαη από ην κέζν όξν 3 βαζκώλ: ην βαζκό από ηελ
εκθάληζε κε καγηό, ην βαζκό από ηελ εκθάληζε κε θόξεκα θαη ην βαζκό από ηελ
απάληεζε ζε κηα εξώηεζε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο. Ο βαζκόο (ζεωξείηαη
δεδνκέλν) είλαη από 1 κέρξη 10.
Να γξαθεί αιγόξηζκνο ή πξόγξακκα πνπ:
α) Θα δηαβάδεη ηα επώλπκα ηωλ 20 θνξηηζηώλ θαη ζα ηνπο απνζεθεύεη ζε
θαηάιιεινπο πίλαθεο.
(Μονάδερ 2)
β) Θα δηαβάδεη ηηο 3 βαζκνινγίεο θάζε θνπέιαο θαη ζα ηηο θαηαρωξεί ζε θαηάιιειν
δηζδηάζηαην πίλαθα.
(Μονάδερ 2)
γ) Θα εκθαλίδεη ηα επώλπκα ηωλ θνξηηζηώλ (αλ ππάξρνπλ) πνπ πήξαλ ζηελ
εκθάληζε κε καγηό βαζκό 10. Επίζεο ζα εκθαλίδεη θαη ην πιήζνο ηνπο.
(Μονάδερ 5)
δ) Θα εκθαλίδεη ηα επώλπκα ηωλ 4 ληθεηξηώλ καδί κε ηνλ ηίηιν ηνπο (Να
ζεωξήζεηε όηη είλαη κόλν 4).
(Μονάδερ 6)
ε) Θα εκθαλίδεη αλ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο ληθήηξηεο θνπέια κε ην όλνκα
“Αιεμαλδξίδνπ”, θαζώο θαη ηη ηίηιν πήξε.
(Μονάδερ 5)
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Ζήτημα 4ον
Στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 κατηγορίας ανδρών μια
ομάδα συμμετέχει με 20 παίκτες δίνοντας συνολικά 40
αγώνες.
Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος :

α) να καταχωρεί σ’ έναν πίνακα ακεραίων

Π[20,40] τους
πόντους που πέτυχε ο κάθε παίκτης σε κάθε αγώνα του
πρωταθλήματος. Όταν ένας παίκτης δε συμμετέχει σ’ έναν
αγώνα τότε καταχωρούμε την τιμή -1 στον πίνακα. Θεωρήστε
ότι οι τιμές που εισάγονται στον πίνακα είναι μεγαλύτερες
ή ίσες
του
-1
και μικρότερες ή ίσες του 25. Μην
ασχολείστε με τον έλεγχο εγκυρότητας δεδομένων.
(Μονάδες 1)
β) να καταχωρεί σ’ έναν πίνακα
Ο[20] τα ονόματα των
παικτών της ομάδας.
(Μονάδες 1)

γ) να βρίσκει σε πόσους από τους 40 αγώ νες , ένας μόνο
παίκτης έφερε την καλύτερη επίδοση στον αγώνα.
(Μονάδες 5)

δ) να εμφανίζει τα ονόματα των παικτών που δεν έχασαν
κανέναν αγώνα στο πρωτάθλημα.

(Μονάδες 4)
ε) να διαβάζει το όνομα ενός παίκτη και να εμφανίζει για το
συγκεκριμένο παίκτη τ ους έξι αγώνες στους οποίους είχε τις
καλύτερες επιδόσεις. Θεωρήστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση
ισοβαθμίας. Αν ο παίκτης αυτός έχει αγωνιστεί σε συνολικά
λιγότερους από έξι αγώνες να εμφανίζεται κατάλληλα
διαμορφωμένο μήνυμα.
(Μονάδες 9)

