ο

ΘΕΜΑ 1

Α. Να γπάψεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηω πποηάζειρ 1-5 και δίπλα
ηη λέξη Σωστό, αν είναι ζωζηή, ή ηη λέξη Λάθος, αν είναι λανθαζμένη.
1. Η θαηαγξαθή ηεο δνκήο ελόο πξνβιήκαηνο ζεκαίλεη απηόκαηα όηη έρεη αξρίζεη ε
δηαδηθαζία αλάιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε άιια απινύζηεξα.
2. ηε δηαδηθαζία ε ιίζηα παξακέηξσλ είλαη ππνρξεσηηθή.
3. Η δπλακηθή παξαρώξεζε κλήκεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζηαηηθέο δνκέο δεδνκέλσλ.
4. Η JAVA είλαη κία αληηθεηκελνζηξαθήο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηελ αλάπηπμε
εθαξκνγώλ πνπ εθηεινύληαη ζε θαηαλεκεκέλα πεξηβάιινληα, δειαδή ζε
δηαθνξεηηθνύο ππνινγηζηέο νη νπνίνη είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν.
5. Καηά ηελ θιήζε ελόο ππνπξνγξάκκαηνο ε πξαγκαηηθή παξάκεηξνο θαη ε αληίζηνηρε
ηππηθή ηεο είλαη δπλαηόλ λα έρνπλ ην ίδην όλνκα.
Μονάδες 10
Β.1 Να αλαθέξεηε ηηο ηππνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο ηερληθώλ-κεζόδσλ ζρεδίαζεο αιγνξίζκσλ.
Μνλάδεο 6
Β.2 Πνηα ε δηαθνξά κεηαμύ δηεξκελεπηή θαη κεηαγισηηηζηή;
Μνλάδεο 6
Γ.1 Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο 1,2,3,4, από ηε ηήιε Α θαη δίπια ην γξάκκα
α,β, ηεο ηήιεο Β πνπ δίλεη ην ζσζηό ραξαθηεξηζκό.
ηήιε Α
1. Εύζηνρε ρξήζε νξνινγίαο

ηήιε Β
α. αθήλεηα δηαηύπσζεο
πξνβιήκαηνο

2. Σήξεζε ιεμηθνινγηθώλ θαη ζπληαθηηθώλ
θαλόλσλ

β.

Καζνξηζκόο
απαηηήζεσλ

3. Επαθξηβήο πξνζδηνξηζκόο δεδνκέλσλ

4. Λεπηνκεξεηαθή θαηαγξαθή δεηνπκέλσλ

Μνλάδεο 4

Γ.2 ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο λα κεηαηξέςεηε ηελ αιγνξηζκηθή δνκή ηεο πνιιαπιήο
επηινγήο ζε ηζνδύλακε αιγνξηζκηθή δνκή ΕΠΙΛΕΞΕ.
ΓΡΑΦΕ “∆ώζε αξηζκό από 0 έσο θαη 5”
∆ΙΑΒΑΕ Υ
ΑΝ Υ=0 ΣΟΣΕ
ΓΡΑΦΕ “κεδέλ”
ΑΛΛΙΩ_ΑΝ (Υ=1) ή (Υ=3) ή (Υ=5) ΣΟΣΕ
ΓΡΑΦΕ “πεξηηηόο αξηζκόο”
ΑΛΛΙΩ_ΑΝ (Υ=2) ή (Υ=4) ΣΟΣΕ
ΓΡΑΦΕ “άξηηνο αξηζκόο”
ΑΛΛΙΩ
ΓΡΑΦΕ “έδσζεο ιάζνο αξηζκό”
ΣΕΛΟ_ΑΝ
Μνλάδεο 6
∆. ∆ίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα θεηκέλνπ:
Οη ιόγνη πνπ αλαζέηνπκε ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο ζε ππνινγηζηή ζρεηίδνληαη κε:
• ηελ ..........1........... ησλ ππνινγηζκώλ.
• ηελ ..........2........... ησλ δηαδηθαζηώλ.
• ηελ ηαρύηεηα εθηέιεζεο ησλ ..........3........... .
• ην κεγάιν πιήζνο ησλ ..........4........... .
∆ίλνληαη νη παξαθάησ ιέμεηο:
α.πνιππινθόηεηα
β. δεδνκέλσλ
γ. δεηνπκέλσλ
δ. αιεζνθάλεηα
ε. πξάμεσλ

ζη. επαλαιεπηηθόηεηα
Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο 1,2,3,4, πνπ βξίζθνληαη ζηα θελά δηαζηήκαηα θαη
δίπια λα γξάςεηε ην γξάκκα α, β, γ, δ, ε, ζη, πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή ιέμε. ∆ύν ιέμεηο δελ
ρξεζηκνπνηνύληαη.
Μνλάδεο 8
ν

ΘΕΜΑ 2
∆ίλεηαη ην παξαθάησ πξόγξακκα ζε γιώζζα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ
ΑΚΕΡΑΙΕ: x, n, m, pow, z
ΑΡΥΗ
∆ΙΑΒΑΕ x,n
m � n
pow 1
zx
ΟΟ m > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΟΟ ( m MOD 2) = 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
m  m DIV 2
zz*z
ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ
m  m-1
ΓΡΑΦΕ pow
Pow pow*z
ΣΕΛΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ
ΓΡΑΦΕ pow
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α
α. Να θαηαζθεπάζεηε ην ηζνδύλακν δηάγξακκα ξνήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Α.
Μνλάδεο 8
β. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο pow πνπ ζα εκθαληζηνύλ
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Α, αλ σο ηηκέο εηζόδνπ δνζνύλ νη αξηζκνί:
x = 2, n = 3.
Μνλάδεο 12

ΘΕΜΑ 3

ν

Μία εηαηξεία ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ έρεη λνηθηάζεη 30 απηνθίλεηα ηα νπνία
θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε νηθνινγηθά θαη ζπκβαηηθά. Η πνιηηηθή ρξέσζεο γηα ηελ ελνηθίαζε
αλά θαηεγνξία θαη αλά εκέξα δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
ΗΜΕΡΕ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ

ΤΜΒΑΣΙΚΑ

1-7

30€ αλά εκέξα

40€ αλά εκέξα

8-16

20€ αλά εκέξα

30€ αλά εκέξα

από 17 θαη άλσ

10€ αλά εκέξα

20€ αλά εκέξα

1. Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ην νπνίν:
α. Πεξηιακβάλεη ηκήκα δειώζεσλ κεηαβιεηώλ.
Μνλάδεο 2
β. Γηα θάζε απηνθίλεην ην νπνίν έρεη ελνηθηαζηεί:
i. ∆ηαβάδεη ηελ θαηεγνξία ηνπ («ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ» ή «ΤΜΒΑΣΙΚΑ») θαη ηηο εκέξεο
ελνηθίαζεο.
Μνλάδεο 2
ii. Καιεί ππνπξόγξακκα κε είζνδν ηελ θαηεγνξία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηηο εκέξεο
ελνηθίαζεο θαη ππνινγίδεη κε βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ηε ρξέσζε.
Μνλάδεο 2
iii. Εκθαλίδεη ην κήλπκα “ρξέσζε” θαη ηε ρξέσζε πνπ ππνινγίζαηε.
Μνλάδεο 2
γ. Τπνινγίδεη θαη εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ νηθνινγηθώλ θαη ησλ ζπκβαηηθώλ απηνθηλήησλ.
Μνλάδεο 4
2. Να θαηαζθεπάζεηε ην θαηάιιειν ππνπξόγξακκα ηνπ εξσηήκαηνο 1.β.ii .
Μνλάδεο 8
ΗΜΕΙΩΗ: 1)∆ελ απαηηείηαη έιεγρνο εγθπξόηεηαο γηα ηα δεδνκέλα εηζόδνπ θαη
2) Ο ππνινγηζκόο ηεο ρξέσζεο δελ πξέπεη λα γίλεη θιηκαθσηά.

ΘΕΜΑ 4

ν

ην επξσπατθό πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ ζπκκεηέρνπλ 16 νκάδεο. Κάζε νκάδα ζπκκεηέρεη ζε
30 αγώλεο. Να γξάςεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο:
α. ∆ηαβάδεη ζε κνλνδηάζηαην πίλαθα ΟΝ[16] ηα νλόκαηα ησλ νκάδσλ.
Μνλάδεο 2
β. ∆ηαβάδεη ζε δηζδηάζηαην πίλαθα ΑΠ[16,30] ηα απνηειέζκαηα ζε θάζε αγώλα σο εμήο:
Σνλ ραξαθηήξα «Ν»γηα ΝΙΚΗ
Σνλ ραξαθηήξα «Ι» γηα ΙΟΠΑΛΙΑ
Σνλ ραξαθηήξα «Η» γηα ΗΣΣΑ
θαη θάλεη ηνλ απαξαίηεην έιεγρν εγθπξόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ.
Μνλάδεο 4
γ. Γηα θάζε νκάδα ππνινγίδεη θαη θαηαρσξεί ζε δηζδηάζηαην πίλαθα ΠΛ[16,3] ην πιήζνο ησλ
ληθώλ ζηελ πξώηε ζηήιε, ην πιήζνο ησλ ηζνπαιηώλ ζηε δεύηεξε
ζηήιε, θαη ην πιήζνο ησλ εηηώλ ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα. Ο πίλαθαο απηόο πξέπεη
πξνεγνπκέλσο λα έρεη κεδεληζζεί.
Μνλάδεο 6
δ. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ΠΛ[16,3] ππνινγίδεη θαη θαηαρσξεί ζε λέν πίλαθα ΒΑΘ[16]
ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε νκάδαο, δεδνκέλνπ όηη γηα θάζε λίθε ε νκάδα παίξλεη ηξεηο
βαζκνύο, γηα θάζε ηζνπαιία έλαλ βαζκό θαη γηα θάζε ήηηα θαλέλαλ βαζκό.
Μνλάδεο 3
ε. Εκθαλίδεη ηα νλόκαηα θαη ηε βαζκνινγία ησλ νκάδσλ ηαμηλνκεκέλα ζε θζίλνπζα ζεηξά κε
βάζε ηε βαζκνινγία.
Μνλάδεο 5

