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ΟΠΞΚΞΓΞΡ
Σν κάζεκα ηεο Αλάπηπμεο Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ,
εηζήρζε ζηελ Γ΄ ηάμε ηνπ ΓΔ.Λ., ην ζρνιηθό έηνο 1999 – 2000. Από ηελ πξώηε
εμέηαζή ηνπ ζε επίπεδν Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ (2000) κέρξη ζήκεξα, εδόζε
πξνο δηαπξαγκάηεπζε από ηνπο καζεηέο πιεηάδα ζεκάησλ, εθδόζεθαλ από
θαζεγεηέο δεθάδεο βνεζήκαηα θαη δεκηνπξγήζεθε από ηνπο δηδάζθνληεο
θαζεγεηέο έλα κεγάιν ξεπεξηόξην αζθήζεσλ. Σν παξόλ πξόζζεην πιηθό δελ
ππνθαζηζηά, πνιύ πεξηζζόηεξν δελ αληηθαζηζηά ην Σεηξάδην Δξγαζηώλ
Μαζεηώλ. Σν πιηθό απηό, πεξηιακβάλεη ζρεηηθέο εξσηήζεηο – αζθήζεηο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ

Σξάπεδα

Θεκάησλ,

Γηαβαζκηζκέλεο Γπζθνιίαο

(ΣΘΓΓ) ηεο Β' ΓΔΛ ζην κάζεκα Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηώλ,
ζέκαηα Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ θαη ζέκαηα ηνπ Παλειιελίνπ Γηαγσληζκνύ
Πιεξνθνξηθήο πνπ κπνξνύλ λα δηαπξαγκαηεπηνύλ από ηνπο καζεηέο
πξνζαξκνζκέλα ζην πιαίζην ηεο δηδαθηέαο ύιεο ηνπο καζήκαηνο.
Ζ παηδαγσγηθή ηνπ αμηνπνίεζε είλαη απνθιεηζηηθό ζέκα ησλ δηδαζθόλησλ ηνπ
καζήκαηνο θαη θπζηθά κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα επηπιένλ βνήζεκα γηα
θάζε καζεηή.

5

ΔΠΩΖΡΔΘΡ ΙΚΔΘΡΞΣ ΣΟΞΣ ΟΑΜΔΚΚΖΜΘΩΜ ΔΝΔΑΡΔΩΜ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΙΖΡ:

Ιεφάλαια 2, 7, 8


Γηα λα αλαπαξαζηήζνπκε ηα δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ζ‟ έλα
πξόγξακκα ρξεζηκνπνηνύκε κόλν ζηαζεξέο.



Ο ≧εηαγισηηηζηήο δέρεηαη ζηελ είζνδό ηνπ έλα πξόγξα≧≧α γξα≧≧έλν ζε
≧ηα γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ θαη παξάγεη έλα ηζνδύλα≧ν πξόγξα≧≧α ζε
γιώζζα κεραλήο



Ο δηεξκελεπηήο δηαβάδεη ≧ία πξνο ≧ία ηηο εληνιέο ηνπ πεγαίνπ
πξνγξάκκαηνο θαη γηα θάζε ≧ηα εθηειεί α≧έζσο ≧ηα ηζνδύλα≧ε αθνινπζία
εληνιώλ κεραλήο



Όηαλ αξηζκεηηθνί θαη ζπγθξηηηθνί ηειεζηέο ζπλδπάδνληαη ζε κία έθθξαζε,
νη αξηζκεηηθέο πξάμεηο εθηεινύληαη πξώηεο.



Ζ εληνιή επαλάιεςεο ΓΗΑ … ΑΠΟ … ΜΔΥΡΗ … ΜΔ_ΒΖΜΑ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί, όηαλ έρνπκε άγλσζην αξηζκό επαλαιήςεσλ.



Ζ ινγηθή έθθξαζε Υ Ή (ΟΥΗ Υ) είλαη πάληα αιεζήο γηα θάζε ηηκή ηεο
ινγηθήο κεηαβιεηήο Υ.



Οη ηύπνη ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ππνζηεξίδεη ε ΓΛΧΑ είλαη κόλν
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ θαη ΑΚΔΡΑΗΔ.



Ζ κέζνδνο επεμεξγαζίαο «πξώην κέζα πξώην έμσ» (FIFO) εθαξκόδεηαη
ζηε δνκή δεδνκέλσλ ΟΤΡΑ

Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο ηεο ζηήιεο Α θαη δίπια ην
γξάκκα ηεο ζηήιεο Β πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή αιγνξηζκηθή έλλνηα.
ΣΗΛΗ Α

ΣΗΛΗ Β

Υαξαθηεξηζηηθά (Κξηηήξηα)

Αιγνξηζκηθέο Έλλνηεο

1. Πεξαηόηεηα

α. Γεδνκέλα

2. Δίζνδνο

β. Απνηειέζκαηα

3. Έμνδνο

γ. Αθξίβεηα ζηελ έθθξαζε ησλ εληνιώλ
δ. Πεπεξαζκέλνο ρξόλνο εθηέιεζεο.
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Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηό ζαο θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα
αιήζεηαο δύν πξνηάζεσλ Α, Β θαη ησλ ηξηώλ ινγηθώλ πξάμεσλ Μνλάδεο 6.

Πξόηαζε A

Πξόηαζε Β

Φεπδήο

Φεπδήο

Φεπδήο

Αιεζήο

Αιεζήο

Φεπδήο

Αιεζήο

Αιεζήο

ΑήΒ

Α θαη Β

όρη Α

(Γηάδεπμε)

(ύδεπμε)

(Άξλεζε)

Ιεφάλαιο 3


Ζ ηαμηλόκεζε είλαη κηα από ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο επί ησλ δνκώλ
δεδνκέλσλ.



Σα ζηνηρεία ελόο πίλαθα κπνξνύλ λα απνηεινύληαη από δεδνκέλα
δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ.



ηελ επαλαιεπηηθή δνκή Όζν … Δπαλάιαβε δελ γλσξίδνπκε εθ ησλ
πξνηέξσλ ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ.



Καηά ηελ εθηέιεζε ελόο πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αιιάδεη ε ηηκή θαη ν
ηύπνο κηαο κεηαβιεηήο.



Ζ
ζεηξηαθή
αλαδήηεζε
ηαμηλνκεκέλνπο πίλαθεο.



ε κία δπλακηθή δνκή δεδνκέλσλ ηα δεδνκέλα
ππνρξεσηηθά ζε ζπλερόκελεο ζέζεηο κλήκεο.



Με ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπγρώλεπζεο, δύν ή πεξηζζόηεξεο δνκέο
δεδνκέλσλ ζπλελώλνληαη ζε κία εληαία δνκή.



Κάζε βξόρνο πνπ πινπνηείηαη κε ηελ εληνιή ΟΟ … ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ
κπνξεί λα γξαθεί θαη κε ρξήζε ηεο εληνιήο ΓΗΑ … ΑΠΟ … ΜΔΥΡΗ.



Ζ δπλακηθή παξαρώξεζε κλήκεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζηαηηθέο δνκέο
δεδνκέλσλ.



ε κηα ζηαηηθή δνκή ην αθξηβέο κέγεζνο ηεο απαηηνύκελεο θύξηαο κλήκεο
θαζνξίδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.



Ο βξόρνο Γηα θ από −4 κέρξη − 3 εθηειείηαη αθξηβώο δύν θνξέο.



Όηαλ γίλεηαη ζεηξηαθή αλαδήηεζε θάπνηνπ ζηνηρείνπ ζε έλαλ κε
ηαμηλνκεκέλν πίλαθα θαη ην ζηνηρείν δελ ππάξρεη ζηνλ πίλαθα, ηόηε

ρξεζηκνπνηείηαη
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απνθιεηζηηθά

ζηνπο

απνζεθεύνληαη

ππνρξεσηηθά

πξνζπειαύλνληαη

όια

ηα

ζηνηρεία

ηνπ

πίλαθα.



Οη εληνιέο πνπ βξίζθνληαη ζε κηα επαλάιεςε ΟΟ, εθηεινύληαη
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά



Ο αιγόξηζκνο ηεο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε
ηαμηλνκεκέλνπο πίλαθεο.



Όηαλ ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ είλαη γλσζηό, δελ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ε εληνιή επαλάιεςεο Όζν ... Δπαλάιαβε.



Ο πίλαθαο είλαη κία δνκή πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη ζηνηρεία δηαθνξεηηθνύ
ηύπνπ.



Ζ ρξήζε ησλ πηλάθσλ ζε έλα πξόγξακκα απμάλεη ηελ απαηηνύκελε
κλήκε.



Οη δπλακηθέο δνκέο δεδνκέλσλ απνζεθεύνληαη πάληα ζε ζπλερόκελεο
ζέζεηο κλήκεο.

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ε ηήιε Α πεξηέρεη δνκέο δεδνκέλσλ θαη ε ηήιε Β
πεξηέρεη ιεηηνπξγίεο. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο ηεο ηήιεο
Α θαη δίπια ηα γξάκκαηα ηεο ηήιεο Β πνπ αληηζηνηρνύλ ζσζηά. Αο
ζεκεησζεί όηη ζε θάπνηεο δνκέο δεδνκέλσλ κπνξεί λα αληηζηνηρνύλ
πεξηζζόηεξεο από κία ιεηηνπξγίεο.
ηήιε Α

ηήιε Β

1. Οπξά

α. Απώζεζε

2. ηνίβα

β. Δμαγσγή
γ. Ώζεζε
δ. Δηζαγσγή

Β. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζ≧νύο ηεο ηήιεο Α θαη δίπια ηα
γξά≧≧αηα ηεο ηήιεο Β πνπ αληηζηνηρνύλ ζσζηά (Να ζε≧εησζεί όηη ζηηο
Δληνιέο ηεο ηήιεο Α αληηζηνηρνύλ πεξηζζόηεξεο από ≧ία Πξνηάζεηο ηεο
ηήιεο Β). Μνλάδεο 8
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ηήιε Α

ηήιε Β

Δληνιέο

Παξαδείγκαηα εληνιώλ

1. Όζν ζπλζήθε επαλάιαβε
εληνιέο
Σέινο_επαλάιεςεο
2. Αξρή_επαλάιεςεο
εληνιέο
Μέρξηο_όηνπ ζπλζήθε

α. Ο βξόρνο επαλάιεςεο ηεξκαηίδεηαη
όηαλ ε ζπλζήθε είλαη αιεζήο

β. Ο βξόρνο επαλάιεςεο ηεξκαηίδεηαη
όηαλ ε ζπλζήθε είλαη ςεπδήο
γ. Ο βξόρνο επαλάιεςεο εθηειείηαη
νπσζδήπνηε ≧ία θνξά
δ. Ο βξόρνο επαλάιεςεο είλαη δπλαηό
λα ≧ελ εθηειεζηεί

Ιεφάλαιο 10













Ο ηξόπνο θιήζεο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ ζπλαξηήζεσλ είλαη ίδηνο, ελώ
ν ηξόπνο ζύληαμήο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθόο.
Καηά ηελ θιήζε ελόο ππνπξνγξάκκαηνο ε πξαγκαηηθή παξάκεηξνο θαη ε
αληίζηνηρε ηππηθή ηεο είλαη δπλαηόλ λα έρνπλ ην ίδην όλνκα.
ηε δηαδηθαζία ε ιίζηα παξακέηξσλ είλαη ππνρξεσηηθή.
Όηαλ έλα ππνπξόγξακκα θαιείηαη από δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ
πξνγξάκκαηνο, νη πξαγκαηηθέο παξάκεηξνη πξέπεη λα είλαη νη ίδηεο.
Όηαλ έλα ππνπξόγξακκα θαιείηαη από ην θύξην πξόγξακκα, ε δηεύζπλζε
επηζηξνθήο απνζεθεύεηαη από ην κεηαθξαζηή ζε κηα νπξά.
ηε δηαδηθαζία ε ιίζηα παξακέηξσλ είλαη ππνρξεσηηθή.
Καηά ηελ θιήζε ελόο ππνπξνγξάκκαηνο ε πξαγκαηηθή παξάκεηξνο θαη ε
αληίζηνηρε ηππηθή ηεο είλαη δπλαηόλ λα έρνπλ ην ίδην όλνκα.
Όηαλ έλα ππνπξόγξακκα θαιείηαη από δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ
πξνγξάκκαηνο, νη πξαγκαηηθέο παξάκεηξνη πξέπεη λα είλαη νη ίδηεο.
Ση νλνκάδεηαη ηκεκαηηθόο πξνγξακκαηηζκόο;
Ση ιέγεηαη ππνπξόγξακκα;
Ση νλνκάδεηαη παξάκεηξνο ελόο ππνπξνγξάκκαηνο;
Μεηαμύ ησλ εληνιώλ ηνπ ζώκαηνο κηαο ζπλάξηεζεο πξέπεη ππνρξεσηηθά
λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία εληνιή εθρώξεζεο ηηκήο ζην όλνκα ηεο
ζπλάξηεζεο.
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Γίλεηαη ην παξαθάησ πξόγξακκα θαη ππνπξνγξάκκαηα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύξην
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ
ΑΚΔΡΑΗΔ: Α, Β, Γ
ΑΡΥΖ
ΓΗΑΒΑΔ Α, Β, Γ
ΚΑΛΔΔ Γηαδ1(Α, Β, Γ)
ΓΡΑΦΔ Α, Β, Γ
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Γηαδ1(Β, Α, Γ)
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ
ΑΚΔΡΑΗΔ: Α, Β, Γ
ΑΡΥΖ
Α<-- Α + 2
Β<-- Β - 3
Γ<-- Α + Β
ΓΡΑΦΔ Α, Β, Γ
ΣΔΛΟ_ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Ση ζα εκθαληζηεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλ
σο ηηκέο εηζόδνπ δνζνύλ νη αξηζκνί 5, 7, 10;



Γηα πνηεο από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
ζπλάξηεζε:
α. εηζαγσγή ελόο δεδνκέλνπ
β. ππνινγηζκόο ηνπ κηθξόηεξνπ από πέληε αθεξαίνπο
γ. ππνινγηζκόο ησλ δύν κηθξόηεξσλ από πέληε αθεξαίνπο
δ. έιεγρνο αλ δύν αξηζκνί είλαη ίζνη
ε. ηαμηλόκεζε πέληε αξηζκώλ
ζη. έιεγρνο αλ έλαο ραξαθηήξαο είλαη θσλήελ ή ζύκθσλν.



Γίλεηαη παξαθάησ έλα πξόγξακκα κε έλα ππνπξόγξακκα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τπνινγηζκνί
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ: α, β, γ
ΑΡΥΖ
ΓΗΑΒΑΔ α, β
γ <-- α + Πξάμε (α, β)
ΓΡΑΦΔ γ
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΤΝΑΡΣΖΖ Πξάμε (ρ, ς): ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ: ρ, ς
ΑΡΥΖ
ΑΝ ρ >= ς ΣΟΣΔ
Πξάμε <-- ρ – ς
ΑΛΛΗΧ
Πξάμε <-- ρ + ς
ΣΔΛΟ_ΑΝ
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ΣΔΛΟ_ΤΝΑΡΣΖΖ
α. Να μαλαγξάςεηε ην πξόγξακκα, ώζηε λα επηηειεί ηελ ίδηα ιεηηνπξγία
ρξεζηκνπνηώληαο δηαδηθαζία αληί ζπλάξηεζεο.
β. Να μαλαγξάςεηε ην πξόγξακκα πνπ δόζεθε αξρηθά, ώζηε λα επηηειεί
ηελ ίδηα ιεηηνπξγία ρσξίο ηε ρξήζε ππνπξνγξάκκαηνο.
γ. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο ηηκέο πνπ ζα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ αξρηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ δόζεθε, αλ σο ηηκέο εηζόδνπ
δνζνύλ νη αξηζκνί:
i. α = 10 β = 5
ii. α = 5 β = 5
iii. α = 3 β = 5
Γίλεηαη ηo παξαθάησ πξόγξακκα θαη έλα ππνπξόγξακκα:
Πξόγξακκα ΘέκαΒ
Γηαδηθαζία Γηαδ(w,z)
Μεηαβιεηέο
Μεηαβιεηέο
Αθέξαηεο: z,w
Αθέξαηεο: z,w
Αξρή
Αξρή
z <-- 1
w <-- w+z
w <-- 3
z <-- z+2
Όζν z<=35 επαλάιαβε
Γξάςε z
Κάιεζε Γηαδ(z,w)
Σέινο_Γηαδηθαζίαο
Γξάςε z
Σέινο_επαλάιεςεο
Tέινο_Πξνγξάκκαηνο
Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο ηηκέο πνπ ζα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηε ζεηξά πνπ ζα εκθαληζηνύλ.

11

ΑΡΙΖΡΔΘΡ ΟΑΜΔΚΚΖΜΘΩΜ ΔΝΔΑΡΔΩΜ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΙΖΡ ΑΜΑ ΔΘΔΑΙΔΑ
ΔΜΞΖΑ
Δμότητες: 7.5, 7.6, 7.7
ΑΚΖΖ 1
Να ραξαθηεξίζεηε πνηεο από ηηο παξαθάησ εληνιέο εθρώξεζεο είλαη ζσζηέο
ή ιάζνο θαη ζε πεξίπησζε ιάζνπο λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο:
1. W ← 4* 2* x – 3 / 3*x*x*x – 1) – 10
2. W ← 4* (2x – 3) / (3*x*x*x – 1) – 10
3. W ← 4* *2*x – 3) / (3*x*x*x – 1) – 10
4. W ← 4* (2*x – 3) / 3*x*x*x – 1– 10

ΑΚΖΖ 2
Να γξάςεηε ηηο παξαθάησ καζεκαηηθέο εθθξάζεηο ζε ΓΛΧΑ:
1.

2.

2[(3x1–7x2)5–8x3]

ΑΚΖΖ 3
Να ραξαθηεξίζεηε θάζε κία από ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο
ζην ηεηξάδηό ζαο, δίπια από ηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο, ην γξάκκα , αλ
απηή είλαη σζηή, ή ην γξάκκα Λ, αλ απηή είλαη Λαλζαζκέλε.
1. Σν ζύκβνιν = είλαη αξηζκεηηθόο ηειεζηήο.

2. Α_Μ(Υ) είλαη ε ζπλάξηεζε ηεο ΓΛΧΑ πνπ ππνινγίδεη ηελ απόιπηε ηηκή
ηνπ Υ.

1. ηελ αξηζκεηηθή έθθξαζε Α+Β*Γ εθηειείηαη πξώηα ε πξόζζεζε θαη κεηά ν
πνιιαπιαζηαζκόο.
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4. Ο ηειεζηήο MOD ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πειίθνπ κίαο
δηαίξεζεο αθεξαίσλ αξηζκώλ.

5. ηελ αξηζκεηηθή έθθξαζε Α+Β*Γ εθηειείηαη πξώηα ε πξόζζεζε θαη κεηά ν
πνιιαπιαζηαζκόο.

ΑΚΖΖ 4
Να γξάςεηε ηηο παξαθάησ καζεκαηηθέο εθθξάζεηο ζε ΓΛΧΑ:

Δμότητες: 7.8, 7.9, 7.10 και 2.4.1
ΑΚΖΖ 1
Γίλνληαη ηα παξαθάησ ηκήκαηα ελόο πξνγξάκκαηνο:
α. ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
β. ΓΗΑΒΑΔ Α,Β
γ. ΓΡΑΦΔ „Άζξνηζκα=‟, Γ
δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πξώην
ε. ΓΑ+Β
Να ηνπνζεηεζνύλ ζηε ζσζηή ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζε
πξόγξακκα.
ΑΚΖΖ 2
Να ραξαθηεξίζεηε θαζεκηά από ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο
ζην ηεηξάδηό ζαο, δίπια από ηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο, ην γξάκκα , αλ
απηή είλαη ζσζηή, ή ην γξάκκα Λ, αλ απηή είλαη ιαλζαζκέλε.
α. Κάζε κεηαβιεηή παίξλεη ηηκή κόλν κε ηελ εληνιή ΓΗΑΒΑΔ.
β. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε εληνιή ΓΗΑΒΑΔ δηαθόπηεη ηελ
εθηέιεζή ηνπ θαη πεξηκέλεη ηελ εηζαγσγή ηηκώλ από ην πιεθηξνιόγην.
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γ. Οη δεζκεπκέλεο ιέμεηο ηεο ΓΛΧΑ δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο

νλόκαηα δεδνκέλσλ ζε έλα πξόγξακκα.
Γ. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο ΓΗΑΒΑΔ, ην πξόγξακκα δηαθόπηεη ηελ
εθηέιεζή ηνπ θαη πεξηκέλεη ηελ εηζαγσγή ηηκώλ από ην πιεθηξνιόγην.

ΑΚΖΖ 3
Γηα ηελ εληνιή εθρώξεζεο:
i. Να γξάςεηε ηε ζύληαμή ηεο.
ii. Να πεξηγξάςεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο.

Δμότητες: 3.3 και 9.1
ΑΚΖΖ 1
Γίλεηαη πίλαθαο Α[Ν] αθέξαησλ θαη ζεηηθώλ αξηζκώλ, θαζώο θαη πίλαθαο Β[Ν1] πξαγκαηηθώλ θαη ζεηηθώλ αξηζκώλ. Να γξαθεί αιγόξηζκνο, ν νπνίνο λα
ειέγρεη αλ θάζε ζηνηρείν Β[i] είλαη ν κέζνο όξνο ησλ ζηνηρείσλ Α[i] θαη Α[i+1],
δειαδή αλ Β[i] = (Α[i] + Α[i+1])/2. ε πεξίπησζε πνπ ηζρύεη, ηόηε λα
εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «Ο πίλαθαο Β είλαη ν ηξέρσλ κέζνο ηνπ Α»,
δηαθνξεηηθά λα εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «Ο πίλαθαο Β δελ είλαη ν ηξέρσλ κέζνο
ηνπ Α».
Γηα παξάδεηγκα:
Έζησ όηη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Α είλαη: 1, 3, 5, 10, 15
θαη όηη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Β είλαη: 2, 4, 7.5, 12.5.
Σόηε ν αιγόξηζκνο ζα εκθαλίζεη ην κήλπκα «Ο πίλαθαο Β είλαη ν ηξέρσλ
κέζνο ηνπ Α», δηόηη 2 = (1+3)/2, 4=(3+5)/2, 7.5= (5+10)/2, 12.5=(10+15)/2.

ΑΚΖΖ 2
Γίλεηαη ν πίλαθαο Α[10], ζηνλ νπνίν επηζπκνύκε λα απνζεθεύζνπκε όινπο
ηνπο αθεξαίνπο αξηζκνύο από ην 10 κέρξη ην 1 κε θζίλνπζα ζεηξά. ηνλ
πίλαθα έρνπλ εηζαρζεί νξηζκέλνη αξηζκνί, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζην
παξαθάησ ζρήκα:
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α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο εληνιέο εθρώξεζεο, ώζηε ηα θελά θειηά
ηνπ πίλαθα λα απνθηήζνπλ ηηο επηζπκεηέο ηηκέο.
Α[3]  3 + Α[...]
Α[9]  Α[...] – 2
Α[8]  Α[...] – 5
Α[4]  5 + Α[...]
Α[5]  (Α[...] + Α[7]) div 2

ΑΚΖΖ 3
ε κηα δηαδξνκή ηξέλνπ ππάξρνπλ 20 ζηαζκνί (ζε απηνύο πεξηιακβάλνληαη ε
αθεηεξία θαη ν ηεξκαηηθόο ζηαζκόο). Σν ηξέλν ζηακαηά ζε όινπο ηνπο
ζηαζκνύο. ε θάζε ζηαζκό επηβηβάδνληαη θαη απνβηβάδνληαη επηβάηεο. Οη
πξώηνη επηβάηεο επηβηβάδνληαη ζηελ αθεηεξία θαη ζηνλ ηεξκαηηθό ζηαζκό
απνβηβάδνληαη όινη νη επηβάηεο. Να θαηαζθεπάζεηε αιγόξηζκν, ν νπνίνο λα
δηαρεηξίδεηαη ηελ
θίλεζε ησλ επηβαηώλ. πγθεθξηκέλα:
Α. Να δεηάεη από ην ρξήζηε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ επηβηβάζηεθαλ ζε
θάζε ζηαζκό, εθηόο από ηνλ ηεξκαηηθό, θαη λα ηνλ εηζάγεη ζε πίλαθα ΔΠΗΒ[19].
Β. Να εηζάγεη ζε πίλαθα ΑΠΟΒ[19] ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ
απνβηβάζηεθαλ ζε θάζε ζηαζκό, εθηόο από ηνλ ηεξκαηηθό, σο εμήο: Γηα ηελ
αθεηεξία λα εηζάγεη ηελ ηηκή κεδέλ (0) θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο ζηαζκνύο λα
δεηάεη από ηνλ ρξήζηε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ απνβηβάζηεθαλ.
Γ. Να δεκηνπξγεί πίλαθα ΑΔ[19], ζηνλ νπνίν λα θαηαρσξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ
επηβαηώλ πνπ βξίζθνληαη ζην ηξέλν, κεηά από θάζε αλαρώξεζή ηνπ.
Γ. Να βξίζθεη θαη λα εκθαλίδεη ηνλ ζηαζκό από ηνλ νπνίν ην ηξέλν αλαρσξεί
κε ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό επηβαηώλ. (Να ζεσξήζεηε όηη από θάζε ζηαζκό ην
ηξέλν αλαρσξεί κε δηαθνξεηηθό αξηζκό επηβαηώλ).

ΑΚΖΖ 4

Γίλεηαη ν κνλνδηάζηαηνο πίλαθαο C κε έμη ζηνηρεία πνπ έρνπλ αληίζηνηρα ηηο
παξαθάησ ηηκέο:
2, 5, 15, –1, 32, 14 θαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ:
min ← 100
max ← –100
Γηα i από 1 κέρξη 6 κε_βήκα 2
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Α ← C[i]
B ← C[i+1]
Αλ A<Β ηόηε
Lmin ← A
Lmax ← B
αιιηώο
Lmin ← Β
Lmax ← Α
Σέινο_αλ
Αλ Lmin<min ηόηε
min ← Lmin
Σέινο_αλ
Αλ Lmax>max ηόηε
max ← Lmax
Σέινο_αλ
Δθηύπσζε Α, Β, Lmin, Lmax, min, max
Σέινο_επαλάιεςεο
D ← max∗min
Δθηύπσζε D
Να εθηειέζεηε ην παξαπάλσ ηκήκα αιγνξίζκνπ θαη λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό
ζαο:
α. Σηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ Α, Β, Lmin, Lmax, min θαη max, όπσο απηέο
εθηππώλνληαη ζε θάζε επαλάιεςε.
β. Σελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο D πνπ εθηππώλεηαη.
ΑΚΖΖ 5
Έζησ κνλνδηάζηαηνο πίλαθαο Π[100], ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία πεξηέρνπλ ηηο
ινγηθέο ηηκέο ΑΛΖΘΖ θαη ΦΔΤΓΖ. Να γξαθεί ηκήκα αιγνξίζκνπ πνπ ρσξίο
ηε ρξήζε «αιγνξίζκσλ ηαμηλόκεζεο» λα ηνπνζεηεί ζηηο πξώηεο ζέζεηο ηνπ
πίλαθα ηελ ηηκή ΑΛΖΘΖ θαη ζηηο ηειεπηαίεο ηελ ηηκή ΦΔΤΓΖ.
Δμότητες: 9.2 και 9.4
ΑΚΖΖ 1
1. Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο ηππηθέο επεμεξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζηα ζηνηρεία
ησλ πηλάθσλ.
2. Γηα θάζε κία πξόηαζε λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ην αληίζηνηρν
γξάκκα θαη δίπια ηε ιέμε ΧΣΟ ή ΛΑΘΟ, αλ ζεσξείηε όηη ε
πξόηαζε είλαη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε αληίζηνηρα.
(a) Ζ ζεηξηαθή αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο
ηαμηλνκεκέλνπο πίλαθεο.
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(b) ε κηα ζηαηηθή δνκή ην αθξηβέο κέγεζνο ηεο απαηηνύκελεο
θύξηαο κλήκεο θαζνξίδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
(c) Όηαλ γίλεηαη ζεηξηαθή αλαδήηεζε θάπνηνπ ζηνηρείνπ ζε έλαλ
κε ηαμηλνκεκέλν πίλαθα θαη ην ζηνηρείν δελ ππάξρεη ζηνλ
πίλαθα, ηόηε ππνρξεσηηθά πξνζπειαύλνληαη όια ηα ζηνηρεία
ηνπ πίλαθα.
(d) Ζ ρξήζε ησλ πηλάθσλ ζε έλα πξόγξακκα απμάλεη ηελ
απαηηνύκελε κλήκε.
.
ΑΚΖΖ 2
Πξόγξακκα πνπ ζα δεηάεη ηηο ειηθίεο 100 αλζξώπσλ θαη λα εκθαλίδεη ην κέζν
όξν ειηθίαο ηνπο...». Γίλνληαη νη παξαθάησ πξνηάζεηο. Γηα θάζε κία πξόηαζε
λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ην αληίζηνηρν γξάκκα θαη δίπια ηε ιέμε ΧΣΟ
ή ΛΑΘΟ, αλ ζεσξείηε όηη ε πξόηαζε είλαη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε αληίζηνηρα.
α. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί πίλαθαο.
β. Δίλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζεί πίλαθαο.
γ. Δίλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε εληνιή Όζν.
δ. Δίλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε εληνιή Γηα.
ε. Ζ εληνιή Γηα είλαη ε θαηαιιειόηεξε.

Δμότητα 9.3:
ΑΚΖΖ 1
Γίλεηαη ν πίλαθαο Α (ζρήκα 1) θαη ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο:
sum ← 0
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 5
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 5
ΑΝ i = j TOTE
sum ← sum + A[i,j]
AΛΛΙΧ
A[i,j] ← 0
ΣΔΛΟ_ΑΝ
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ
ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ
ΓΡΑΦΔ sum

Απηό ην ηκήκα πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηεί ηνλ πίλαθα Α, κε ηηο ηηκέο ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ, όπσο απηέο θαίλνληαη ζην ζρήκα 1.
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1.
Να
ζρεδηάζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ
πίλαθα Α κε
ηηο ηηκέο πνπ ζα έρνπλ ηα
ζηνηρεία ηνπ, κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο πξνγξάκκαηνο.
2. Πνηα είλαη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο sum πνπ ζα εκθαληζηεί;

ΑΚΖΖ 2
Ο κνλνδηάζηαηνο αξηζκεηηθόο πίλαθαο Table έρεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία:

Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο :
Γηα Ι από 2 κέρξη 5
Γηα J από 5 κέρξη Ι κε_βήκα -1
Αλ Table[J-1] < Table[J] ηόηε
Αληηκεηάζεζε Table[J-1], Table[J]
Σέινο_αλ
Σέινο_επαλάιεςεο
Σέινο_επαλάιεςεο
Να κεηαθεξζεί ζην ηεηξάδηό ζαο ν αθόινπζνο πίλαθαο θαη λα ζπκπιεξσζεί
γηα όιεο ηηο ηηκέο ηνπ J, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε I=2 θαη Η=3.
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ΑΚΖΖ 3
Μηα εηαηξεία απνζεθεύεη είθνζη (20) πξντόληα ζε δέθα (10) απνζήθεο. Να
γξάςεηε πξόγξακκα ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ "ΓΛΧΑ", ην νπνίν:
α. πεξηέρεη ηκήκα δήισζεο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
β. εηζάγεη ζε κνλνδηάζηαην πίλαθα ηα νλόκαηα ησλ είθνζη πξντόλησλ
γ. εηζάγεη ζε πίλαθα δύν δηαζηάζεσλ Π[20,10] ηελ πιεξνθνξία πνπ αθνξά
ζηελ παξνπζία ελόο πξντόληνο ζε κηα απνζήθε (θαηαρσξνύκε ηελ ηηκή 1
ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ην πξντόλ ζηελ απνζήθε θαη ηελ ηηκή 0, αλ ην
πξντόλ δελ ππάξρεη ζηελ απνζήθε).
δ. ππνινγίδεη ζε πόζεο απνζήθεο βξίζθεηαη ην θάζε πξντόλ
ε. ηππώλεη ην όλνκα θάζε πξντόληνο θαη ην πιήζνο ησλ απνζεθώλ ζηηο
νπνίεο ππάξρεη ην πξντόλ.
ΑΚΖΖ 4
‟ έλα δηαγσληζκό ζπκκεηέρνπλ 100 ππνςήθηνη. Κάζε ππνςήθηνο
δηαγσλίδεηαη ζε 50 εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Να αλαπηύμεηε
πξόγξακκα πνπ λα θάλεη ηα παξαθάησ:
α. Να θαηαρσξεί ζε πίλαθα AΠ[100,50] ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ
ηνπ θάζε ππνςεθίνπ ζε θάζε εξώηεζε. Κάζε θαηαρώξεζε κπνξεί λα είλαη
κόλν κία από ηηο παξαθάησ:
i.  αλ είλαη ζσζηή ε απάληεζε
ii. Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλε ε απάληεζε θαη
iii. Ξ αλ ν ππνςήθηνο δελ απάληεζε.
Να γίλεηαη έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ εηζόδνπ.
β. Να βξίζθεη θαη λα ηππώλεη ηνπο αξηζκνύο ησλ εξσηήζεσλ πνπ
παξνπζηάδνπλ ην κεγαιύηεξν βαζκό δπζθνιίαο, δειαδή έρνπλ ην κηθξόηεξν
πιήζνο ζσζηώλ απαληήζεσλ.
γ. Αλ θάζε  βαζκνινγείηαη κε 2 κνλάδεο, θάζε Λ κε -1 κνλάδα θαη θάζε Ξ κε
0 κνλάδεο ηόηε
i. Να δεκηνπξγεί έλα κνλνδηάζηαην πίλαθα ΒΑΘ[100], θάζε ζηνηρείν ηνπ
νπνίνπ ζα πεξηέρεη αληίζηνηρα ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ελόο ππνςεθίνπ.
ii. Να ηππώλεη ην πιήζνο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζπγθέληξσζαλ βαζκνινγία
κεγαιύηεξε από 50.
ΑΚΖΖ 5
ην επξσπατθό πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ ζπκκεηέρνπλ 16 νκάδεο. Κάζε
νκάδα ζπκκεηέρεη ζε 30 αγώλεο. Να γξάςεηε πξόγξακκα ν νπνίνο:
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α. Γηαβάδεη ζε κνλνδηάζηαην πίλαθα ΟΝ[16] ηα νλόκαηα ησλ νκάδσλ.
β. Γηαβάδεη ζε δηζδηάζηαην πίλαθα ΑΠ[16,30] ηα απνηειέζκαηα ζε θάζε αγώλα σο

εμήο:
Σνλ ραξαθηήξα «Ν»γηα ΝΗΚΖ
Σνλ ραξαθηήξα «Η» γηα ΗΟΠΑΛΗΑ
Σνλ ραξαθηήξα «Ζ» γηα ΖΣΣΑ
θαη θάλεη ηνλ απαξαίηεην έιεγρν εγθπξόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ.
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.
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.
ε. Δκθαλίδεη ηα νλόκαηα θαη ηε βαζκνινγία ησλ νκάδσλ ηαμηλνκεκέλα ζε
θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε βαζκνινγία.
ΑΚΖΖ 6
ε θάπνην ζρνιηθό αγώλα, γηα ην άζιεκα «Άικα εηο κήθνο» θαηαγξάθεηαη γηα
θάζε αζιεηή ε θαιύηεξε έγθπξε επίδνζή ηνπ. Σηκήο έλεθελ, πξώηνο
αγσλίδεηαη ν πεξζηλόο πξσηαζιεηήο. Ζ Δπηηξνπή ηνπ αγώλα δηαρεηξίδεηαη ηα
ζηνηρεία ησλ αζιεηώλ πνπ αγσλίζηεθαλ.
Να γξάςεηε πξόγξακκα ν νπνίνο:
Γ1. Να δεηάεη ην ξεθόξ αγώλσλ θαη λα ην δέρεηαη, εθόζνλ είλαη ζεηηθό θαη
κηθξόηεξν ησλ 10 κέηξσλ.
Γ2. Να δεηάεη ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ αγσληδνκέλσλ θαη γηα θάζε αζιεηή ην
όλνκα θαη ηελ επίδνζή ηνπ ζε κέηξα κε ηε ζεηξά πνπ αγσλίζηεθε.
Γ3. Να εκθαλίδεη ην όλνκα ηνπ αζιεηή κε ηε ρεηξόηεξε επίδνζε.
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 50
εθαηνζηώλ.
Γ5. Να βξίζθεη θαη λα εκθαλίδεη ηε ζέζε πνπ θαηέιαβε ζηελ ηειηθή θαηάηαμε ν
πεξζηλόο πξσηαζιεηήο.
εκείσζε: Να ζεσξήζεηε όηη θάζε αζιεηήο έρεη έγθπξε επίδνζε θαη όηη όιεο
νη επηδόζεηο ησλ αζιεηώλ πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο.
ΑΚΖΖ 7
Σν ξάιη Βνξείσλ πνξάδσλ είλαη έλαο αγώλαο ηζηνπινΐαο αλνηθηήο
ζάιαζζαο πνπ γίλεηαη θάζε ρξόλν. ηελ ηειεπηαία δηνξγάλσζε ζπκκεηείραλ
35 ζθάθε πνπ δηαγσλίζηεθαλ ζε δηαδξνκή ζπλνιηθήο απόζηαζεο 70 κηιίσλ.
Κάζε ζθάθνο αλήθεη ζε κηα από ηηο θαηεγνξίεο C1, C2, C3. Δπεηδή ζηνλ
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αγώλα ζπκκεηέρνπλ ζθάθε δηαθνξεηηθώλ δπλαηνηήησλ, ε θαηάηαμε δελ
πξνθύπηεη από ηνλ «πξαγκαηηθό» ρξόλν ηεξκαηηζκνύ αιιά από έλα
«ζρεηηθό» ρξόλν, πνπ ππνινγίδεηαη δηαηξώληαο ηνλ «πξαγκαηηθό» ρξόλν ηνπ
ζθάθνπο κε ηνλ «ηδαληθό». Ο ηδαληθόο ρξόλνο είλαη δηαθνξεηηθόο γηα θάζε
ζθάθνο θαη πξνθύπηεη πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ απόζηαζε ηεο δηαδξνκήο κε
ηνλ δείθηε GPH ηνπ ζθάθνπο. Ο δείθηεο GPH αληηπξνζσπεύεη ηνλ ηδαληθό
ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη ην ζθάθνο γηα λα θαιύςεη απόζηαζε ελόο κηιίνπ.
Να θαηαζθεπάζεηε πξόγξακκα ην νπνίν Γ1. Να δεηάεη γηα θάζε ζθάθνο:
- ην όλνκά ηνπ
- ηελ θαηεγνξία ηνπ ειέγρνληαο ηελ νξζή θαηαρώξεζε
- ηνλ ρξόλν (ζε δεπηεξόιεπηα) πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα ηεξκαηίζεη
- ηνλ δείθηε GPH (ζε δεπηεξόιεπηα).
Γ2. Να ππνινγίδεη ηνλ ζρεηηθό ρξόλν θάζε ζθάθνπο.
Γ3. Να εκθαλίδεη ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα πεξηζζόηεξα ζθάθε.
Γ4. Να εκθαλίδεη γηα θάζε θαηεγνξία θαζώο θαη γηα ηελ γεληθή θαηάηαμε ηα
νλόκαηα ησλ ζθαθώλ πνπ θεξδίδνπλ κεηάιιην.
(Μεηάιιηα απνλέκνληαη ζηνπο 3 πξώηνπο θάζε θαηεγνξίαο θαη ζηνπο 3
πξώηνπο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο).
εκείσζε: Να ζεσξήζεηε όηη θάζε θαηεγνξία έρεη δηαθνξεηηθό αξηζκό ζθαθώλ
θαη ηνπιάρηζηνλ ηξία ζθάθε.
ΑΚΖΖ 8
ηελ αξρή ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ νη 22 παίθηεο κηαο νκάδαο, νη νπνίνη
αξηζκνύληαη από 1 έσο 22, ςεθίδνπλ γηα ηνπο 3 αξρεγνύο πνπ ζα ηνπο
εθπξνζσπνύλ. Κάζε παίθηεο κπνξεί λα ςεθίζεη όζνπο ζπκπαίθηεο ηνπ ζέιεη,
αθόκα θαη ηνλ εαπηό ηνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο θαηαρσξίδνληαη
ζε έλαλ πίλαθα ΦΖΦΟ κε 22 γξακκέο θαη 22 ζηήιεο, έηζη ώζηε ην ζηνηρείν
ΦΖΦΟ[i,j] λα έρεη ηελ ηηκή 1, όηαλ ν παίθηεο κε αξηζκό i έρεη ςεθίζεη ηνλ
παίθηε κε αξηζκό j, θαη ηηκή 0 ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. Να γξάςεηε
πξόγξακκα ην νπνίν:
Γ1. Να δηαβάδεη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ΦΖΦΟ θαη λα ειέγρεη ηελ νξζόηεηά
ηνπο κε απνδεθηέο ηηκέο 0 ή 1.
Γ2. Να εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ παηθηώλ πνπ δελ ςήθηζαλ θαλέλαλ.
Γ3. Να εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ παηθηώλ πνπ ςήθηζαλ ηνλ εαπηό ηνπο.
Γ4. Να βξίζθεη ηνπο 3 παίθηεο πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο θαη λα
εκθαλίδεη ηνπο αξηζκνύο ηνπο θαη ηηο ςήθνπο πνπ έιαβαλ. Θεσξήζηε όηη δελ
ππάξρνπλ ηζνςεθίεο.
ΑΚΖΖ 9
Μηα εηαηξεία Πιεξνθνξηθήο θαηαγξάθεη, γηα δέθα ηζηόηνπνπο, ηνλ αξηζκό ησλ
επηζθέςεσλ πνπ δέρεηαη ν θαζέλαο, θάζε κέξα, γηα ηέζζεξηο εβδνκάδεο. Να
αλαπηύμεηε πξόγξακκα,ην νπνίν:
Γ1. Γηα θαζέλα από ηνπο ηζηόηνπνπο λα δηαβάδεη ην όλνκά ηνπ θαη ηνλ αξηζκό
ησλ επηζθέςεσλ πνπ δέρζεθε ν ηζηόηνπνο γηα θαζεκηά εκέξα.
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Γελ απαηηείηαη έιεγρνο εγθπξόηεηαο ηηκώλ.
Γ2. Να εκθαλίδεη ην όλνκα θάζε ηζηνηόπνπ θαη ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ
επηζθέςεσλ πνπ δέρζεθε απηόο ζην δηάζηεκα ησλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ.
Γ3. Να εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ ηζηνηόπσλ πνπ θάζε κέξα ζην δηάζηεκα
ησλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ δέρζεθαλ πεξηζζόηεξεο από 500 επηζθέςεηο. Αλ
δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη ηζηόηνπνη, λα εκθαλίδεη θαηάιιειν κήλπκα.
Γ4. Να δηαβάδεη ην όλνκα ελόο ηζηνηόπνπ. Αλ ην όλνκα απηό δελ είλαη έλα από
ηα δέθα νλόκαηα πνπ έρνπλ δνζεί, λα ην μαλαδεηά, κέρξη λα δνζεί έλα από
απηά ηα νλόκαηα. Να εκθαλίδεη ηνπο αξηζκνύο ησλ εβδνκάδσλ (1-4) θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ν ζπλνιηθόο (εβδνκαδηαίνο) αξηζκόο επηζθέςεσλ ζηνλ
ηζηόηνπν απηό είρε ηε κέγηζηε ηηκή.
ΑΚΖΖ 10
ε έλα παλειιήλην ζρνιηθό δηαγσληζκό κεηέρνπλ 20 ζρνιεία. Κάζε ζρνιείν
αμηνινγεί 5 άιια ζρνιεία θαη δελ απηναμηνινγείηαη. Ζ βαζκνινγία θπκαίλεηαη
από 1 έσο θαη 10.
Να γξαθεί πξόγξακκα πνπ
α) λα δηαβάδεη ηα νλόκαηα ησλ ζρνιείσλ θαη λα ηα απνζεθεύεη ζε
κνλνδηάζηαην πίλαθα Α 20 ζέζεσλ,
β) λα εηζάγεη αξρηθά ηελ ηηκή 0 ζε όιεο ηηο ζέζεηο ελόο δηζδηάζηαηνπ πίλαθα Β
20 γξακκώλ θαη 20 ζηειώλ.
γ) Να θαηαρσξίδεη ζηνλ πίλαθα Β ηε βαζκνινγία πνπ δίλεη θάζε ζρνιείν γηα 5
άιια ζρνιεία.
εκείσζε: ηε ζέζε i,j ηνπ πίλαθα Β απνζεθεύεηαη ν βαζκόο πνπ ην ζρνιείν i
δίλεη ζην ζρνιείν j, όπσο θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί.
δ) λα ππνινγίδεη ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ θάζε ζρνιείνπ θαη λα ηελ
θαηαρσξίδεη ζε κνλνδηάζηαην πίλαθα 20 ζέζεσλ κε όλνκα SUM,
ε) λα εκθαλίδεη ηα νλόκαηα θαη ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία όισλ ησλ ζρνιείσλ
θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο.
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ην αλσηέξσ παξάδεηγκα:
Σν ρνιείν2 έδσζε ηελ παξαθάησ βαζκνινγία: ζην ρνιείν1 ην βαζκό 10,
ζην ρνιείν5 ην βαζκό 8, ζην ρνιείν18 ην βαζκό 4, ζην ρνιείν19 ην βαζκό
8, θαη ζην ρνιείν20 ην βαζκό 6. Σν ρνιείν5 έρεη πάξεη ηελ παξαθάησ
βαζκνινγία: από ην ρνιείν2 ην βαζκό 8 θαη από ην ρνιείν20 ην βαζκό 4.

ΑΚΖΖ 11
Έλαο επελδπηήο δηέζεζε 10.000 € γηα ηελ αγνξά νξηζκέλσλ ηεκαρίσλ 10
δηαθνξεηηθώλ κεηνρώλ. Να γξάςεηε πξόγξακκα ην νπνίν:
α. Γηα θαζεκία από ηηο 10 κεηνρέο δηαβάδεη • ην όλνκα ηεο κεηνρήο, • ην
πιήζνο ησλ ηεκαρίσλ ηεο κεηνρήο, πνπ θαηέρεη ν επελδπηήο, ειέγρνληαο ην
πιήζνο λα είλαη ζεηηθόο αξηζκόο, θαη θαηαρσξίδεη ηα δεδνκέλα απηά ζε
ζρεηηθνύο πίλαθεο.
β. Γηα θαζεκία από ηηο 10 κεηνρέο θαη γηα θαζεκία από ηηο πέληε (5) εξγάζηκεο
εκέξεο ηεο εβδνκάδαο δηαβάδεη ηελ ηηκή ελόο ηεκαρίνπ ηεο κεηνρήο θαη ηελ
απνζεθεύεη ζε θαηάιιειν πίλαθα δύν δηαζηάζεσλ, ειέγρνληαο ε ηηκή ηνπ
ηεκαρίνπ λα είλαη ζεηηθόο αξηζκόο.
γ. Γηα θαζεκία από ηηο 10 κεηνρέο ππνινγίδεη ηε κέζε εβδνκαδηαία ηηκή ηνπ
ηεκαρίνπ ηεο θαη ηελ απνζεθεύεη ζε κνλνδηάζηαην πίλαθα.
δ. Τπνινγίδεη θαη εκθαλίδεη ηε ζπλνιηθή αμία όισλ ησλ ηεκαρίσλ όισλ ησλ
κεηνρώλ ηνπ επελδπηή, ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο εβδνκάδαο.
ε. Τπνινγίδεη εάλ ν επελδπηήο ζην ηέινο ηεο εβδνκάδαο έρεη θέξδνο ή δεκία ή
θακία κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ην αξρηθό πνζό πνπ δηέζεζε, εκθαλίδνληαο
θαηάιιεια κελύκαηα.

ΑΚΖΖ 12
ε κηα δεκνηηθή δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε ππάξρνπλ 158 κέιε πνπ δαλείδνληαη
βηβιία.
Να γξαθεί πξόγξακκα πνπ:

Γ1 α. Γηα θάζε κέινο δηαβάδεη ην επώλπκν θαη ην θύιν ηνπ (Α=άλδξαο,
Γ=γπλαίθα) θαη ηα απνζεθεύεη ζηνπο πίλαθεο ΜΔΛΖ θαη ΦΤΛΟ, αληίζηνηρα. Να
γίλεηαη έιεγρνο εγθπξόηεηαο εηζαγσγήο ηνπ θύινπ
β. Γηα θάζε κήλα ελόο έηνπο δηαβάδεη ην πιήζνο ησλ βηβιίσλ πνπ
δαλείζηεθε θάζε κέινο θαη ην απνζεθεύεη ζηνλ πίλαθα δύν δηαζηάζεσλ
ΒΗΒΛΗΑ.
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Γ2. Γηα θάζε κέινο ππνινγίδεη ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ βηβιίσλ πνπ
δαλείζηεθε ζην έηνο θαη ην απνζεθεύεη ζηνλ πίλαθα SUM.
Γ3. α. Τπνινγίδεη ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ βηβιίσλ πνπ
άλδξεο.

δαλείζηεθαλ νη

β. Τπνινγίδεη ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ βηβιίσλ πνπ δαλείζηεθαλ νη
γπλαίθεο.
γ. Δκθαλίδεη θαηάιιειν κήλπκα πνπ δείρλεη αλ νη άλδξεο ή νη γπλαίθεο
έρνπλ δαλεηζηεί ηα πεξηζζόηεξα βηβιία. ε πεξίπησζε ίζσλ ζπλνιηθώλ
αξηζκώλ βηβιίσλ λα εκθαλίδεη ην κήλπκα “ΗΟ ΑΡΗΘΜΟ ΒΗΒΛΗΧΝ”.
Γ4. Να δηαβάδεη έλα επώλπκν θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζεηξηαθή αλαδήηεζε,
ζε πεξίπησζε πνπ ην επώλπκν είλαη απνζεθεπκέλν ζηνλ πίλαθα ΜΔΛΖ, λα
εκθαλίδεη ην ζύλνιν ησλ βηβιίσλ πνπ δαλείζηεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ε
πεξίπησζε πνπ ην επώλπκν δελ είλαη απνζεθεπκέλν ζηνλ πίλαθα λα
εκθαλίδεη ην κήλπκα “ΣΟ ΔΠΧΝΤΜΟ ΑΤΣΟ ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ”.
εκείσζε: Γελ απαηηείηαη θαλέλαο άιινο έιεγρνο εγθπξόηεηαο εηζαγσγήο. Γελ
ππάξρεη ζπλσλπκία επσλύκσλ.
ΑΚΖΖ 13
Tα δεδνκέλα (θείκελν, εηθόλα, ήρνο, θ.ι.π.), θαηά ηε κεηάδνζή ηνπο κέζσ
ελζύξκαησλ ή αζύξκαησλ θαλαιηώλ επηθνηλσλίαο, αιινηώλνληαη ιόγσ ηνπ
ζνξύβνπ πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε θαλάιη. Ο ηξόπνο πξνζηαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ κεηάδνζεο είλαη ν αθόινπζνο:
Γηα θάζε bit (αθέξαηνο κε ηηκή 0 ή 1), πνπ ν πνκπόο ζέιεη λα ζηείιεη, κεηαδίδεη
κηα ιέμε, πνπ αληηζηνηρεί ζε πίλαθα ΜΔΣΑΓΟΖ[31] κε όιεο ηηο ηηκέο ηνπ
ηαπηόζεκεο κε ην πξνο κεηάδνζε bit, δειαδή, εάλ πξόθεηηαη λα ζηαιεί ην bit 1,
ηόηε ε ιέμε πνπ κεηαδίδεηαη είλαη ε 11..1 κήθνπο 31 bits, ελώ αλ πξόθεηηαη λα
ζηαιεί ην bit 0, ηόηε ε ιέμε πνπ κεηαδίδεηαη είλαη ε 00..0, κήθνπο 31 bits. Ο
δέθηεο ιακβάλεη ιέμε κήθνπο 31 bits, ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη ζε πίλαθα
ΛΖΦΖ[31]. Έρνπκε «ΛΑΝΘΑΜΔΝΖ ΛΖΦΖ», εάλ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα
ζηνηρείν ηνπ πίλαθα ΛΖΦΖ[31] κε δηαθνξεηηθή ηηκή από απηήλ ηνπ αληίζηνηρνπ
ζηνηρείνπ ηνπ πίλαθα ΜΔΣΑΓΟΖ[31]. Δάλ ην πιήζνο ησλ 1 ηνπ πίλαθα
ΛΖΦΖ[31] είλαη κεγαιύηεξν από ην πιήζνο ησλ 0, ηόηε ν δέθηεο απνθαζίδεη
όηη ν πνκπόο έζηεηιε 1, ελώ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ν δέθηεο απνθαζίδεη όηη ν
πνκπόο έζηεηιε 0. ε θάζε πεξίπησζε, αλ πεξηζζόηεξα από ηα κηζά ησλ 31
bits ηεο ιέμεο κεηάδνζεο έρνπλ αιινησζεί, ηόηε ν δέθηεο ζα έρεη πάξεη
«ΛΑΝΘΑΜΔΝΖ ΑΠΟΦΑΖ».
Να γξαθεί Πξόγξακκα, ην νπνίν λα θάλεη ηα εμήο:
Γ1. Γηα θάζε ηηκή πνηόηεηαο ηνπ θαλαιηνύ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από αθεξαίνπο
από 1 έσο θαη 10, πξαγκαηνπνηνύληαη ην πνιύ 100.000 δηαθνξεηηθέο
πξνζπάζεηεο κεηάδνζεο-ιήςεο θαη δηόξζσζεο ιαζώλ. Δάλ όκσο ιεθζνύλ
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100 ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο, ηόηε λα δηαθόπηεηαη ε δηαδηθαζία γηα ην
ζπγθεθξηκέλν θαλάιη.
Γ2. ε θάζε πξνζπάζεηα κεηάδνζεο-ιήςεο θαη δηόξζσζεο ιαζώλ λα
πξαγκαηνπνηνύληαη νη αθόινπζεο ελέξγεηεο:
α. Να δηαβάδεη (ρσξίο έιεγρν εγθπξόηεηαο ησλ ηηκώλ ηνπο) ηε κεηαδνζείζα
ιέμε, θαζώο θαη ηε ιεθζείζα ιέμε, θαη λα ειέγρεη, εάλ απηέο ηαπηίδνληαη.
β. Να δηνξζώλεη ηε ιεθζείζα ιέμε ζην δέθηε, βάζεη ηεο παξαπάλσ
πεξηγξαθήο ηνπ αιγνξίζκνπ.
γ. Να εκθαλίδεη κήλπκα «ΛΑΝΘΑΜΔΝΖ ΑΠΟΦΑΖ», αλ ην bit, πνπ
εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα ζηνλ πίλαθα ΛΖΦΖ[31], είλαη δηαθνξεηηθό από ην bit
πνπ έρεη κεηαδνζεί.
Γ3.
Α. Να απνζεθεύεη ζε πίλαθα ΛΑΘΖΑΠΟΦ[10] ην πνζνζηό ησλ
ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ θαη ζε πίλαθα ΛΑΘΖΛΖΦ[10] ην πνζνζηό ησλ
ιαλζαζκέλσλ ιήςεσλ.
β. Να εκθαλίδεη ζπγθεληξσηηθά ηα πνζνζηά ησλ ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ
θαη ιαλζαζκέλσλ ιήςεσλ ζην δέθηε.
Δμότητες: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 και 10.6
ΑΚΖΖ 1
ε έλα δηαγσληζκό ηνπ ΑΔΠ εμεηάδνληαη 1500 ππνςήθηνη. Χο εμεηαζηηθό
θέληξν ρξεζηκνπνηείηαη έλα θηίξην κε αίζνπζεο δηαθνξεηηθήο ρσξεηηθόηεηαο.
Ο αξηζκόο ησλ επηηεξεηώλ πνπ απαηηνύληαη αλά αίζνπζα θαζνξίδεηαη
απνθιεηζηηθά κε βάζε ηε ρσξεηηθόηεηα ηεο αίζνπζαο σο εμήο:
ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ
Μέρξη θαη 15 ζέζεηο
Από 16 κέρξη θαη 23 ζέζεηο
Πάλσ από 23 ζέζεηο

ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΗΣΖΡΖΣΧΝ
1
2
3

Να γίλεη πξόγξακκα ζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ «ΓΛΧΑ» ην νπνίν:
α. γηα θάζε αίζνπζα ζα δηαβάδεη ηε ρσξεηηθόηεηά ηεο, ζα ππνινγίδεη θαη ζα
εκθαλίδεη ηνλ αξηζκό ησλ επηηεξεηώλ πνπ ρξεηάδνληαη. Ο ππνινγηζκόο ηνπ
αξηζκνύ ησλ επηηεξεηώλ λα γίλεηαη από ζπλάξηεζε πνπ ζα θαηαζθεπάζεηε
γηα ην ζθνπό απηό.
β. ζα ζηακαηάεη όηαλ εμαζθαιηζζεί ν απαηηνύκελνο ζπλνιηθόο αξηζκόο
ζέζεσλ.
εκείσζε: Να ζεσξήζεηε όηη ε ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα ησλ αηζνπζώλ ηνπ
θηηξίνπ επαξθεί γηα ηνλ αξηζκό ησλ ππνςεθίσλ.
ΑΚΖΖ 2
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Μία εηαηξεία ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ έρεη λνηθηάζεη 30 απηνθίλεηα ηα νπνία
θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε νηθνινγηθά θαη ζπκβαηηθά. Ζ πνιηηηθή ρξέσζεο γηα ηελ
ελνηθίαζε αλά θαηεγνξία θαη αλά εκέξα δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
ΖΜΔΡΔ
ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ
ΤΜΒΑΣΗΚΑ
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.
β. Γηα θάζε απηνθίλεην ην νπνίν έρεη ελνηθηαζηεί:
i. Γηαβάδεη ηελ θαηεγνξία ηνπ («ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ» ή «ΤΜΒΑΣΗΚΑ») θαη ηηο
εκέξεο ελνηθίαζεο.
ii. Καιεί ππνπξόγξακκα κε είζνδν ηελ θαηεγνξία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηηο
εκέξεο ελνηθίαζεο θαη ππνινγίδεη κε βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ηε
ρξέσζε.
iii. Δκθαλίδεη ην κήλπκα “ρξέσζε” θαη ηε ρξέσζε πνπ ππνινγίζαηε.
γ. Τπνινγίδεη θαη εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ νηθνινγηθώλ θαη ησλ ζπκβαηηθώλ
απηνθηλήησλ.
2. Να θαηαζθεπάζεηε ην θαηάιιειν ππνπξόγξακκα ηνπ εξσηήκαηνο 1.β.ii .
ΖΜΔΗΧΖ:
1)Γελ απαηηείηαη έιεγρνο εγθπξόηεηαο γηα ηα δεδνκέλα εηζόδνπ
θαη
2) Ο ππνινγηζκόο ηεο ρξέσζεο δελ πξέπεη λα γίλεη θιηκαθσηά.
ΑΚΖΖ 3
Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε δηαζέηεη 25 δσκάηηα. Σα δσκάηηα αξηζκνύληαη από
ην 1 κέρξη ην 25. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινύληαη
εκεξεζίσο ζην μελνδνρείν εμαξηάηαη από ηα θαηεηιεκκέλα δσκάηηα θαη δίλεηαη
από ηνλ παξαθάησ πίλαθα
Αξηζκόο θαηεηιεκκέλσλ δσκαηίσλ πλνιηθόο αξηζκόο ππαιιήισλ
από 0 κέρξη 4
3
από 5 κέρξη 8
4
από 9 κέρξη 12
5
πάλσ από 12
6
Ζ εκεξήζηα ρξέσζε γηα θάζε δσκάηην είλαη 75€ θαη ην εκεξνκίζζην θάζε
ππαιιήινπ 45€
Α. Να θαηαζθεπάζεηε θύξην πξόγξακκα ην νπνίν:
1. Να πεξηιακβάλεη ηκήκα δειώζεσλ.
2. Να δηαβάδεη ζε πίλαθα ΚΡΑΣ[25,7] ηελ θαηάζηαζε θάζε δσκαηίνπ γηα
θάζε κέξα ηεο εβδνκάδαο, ειέγρνληαο ηελ νξζή θαηαρώξηζε. Σν
πξόγξακκα λα δέρεηαη κόλν ηνπο ραξαθηήξεο «Κ» γηα θαηεηιεκκέλν,
«Γ» γηα δηαζέζηκν αληίζηνηρα.
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3. Να ππνινγίδεη ην ζπλνιηθό θέξδνο ή ηε ζπλνιηθή δεκηά θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εβδνκάδαο θαη λα εκθαλίδεη θαηάιιειν κήλπκα. Γηα ην ζθνπό απηό
λα θαιεί ην ππνπξόγξακκα ΚΔΡΓΟ, πνπ πεξηγξάθεηαη ζην εξώηεκα B.
B. Να αλαπηύμεηε ην ππνπξόγξακκα ΚΔΡΓΟ, ην νπνίν λα δέρεηαη ηνλ
πίλαθα ησλ θξαηήζεσλ θαη έλαλ αξηζκό εκέξαο (από 1 έσο 7). Σν
ππνπξόγξακκα λα ππνινγίδεη θαη λα επηζηξέθεη ην θέξδνο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο. Σν θέξδνο θάζε εκέξαο πξνθύπηεη από ηα
εκεξήζηα έζνδα ελνηθηάζεσλ, αλ αθαηξεζνύλ ηα εκεξνκίζζηα ησλ
ππαιιήισλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο. Αλ ηα έζνδα είλαη κηθξόηεξα από
ηα εκεξνκίζζηα, ην θέξδνο είλαη αξλεηηθό (δεκηά).
ΑΚΖΖ 4
Μηα εηαηξεία αζρνιείηαη κε εγθαηαζηάζεηο θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ, κε ηα
νπνία νη πειάηεο ηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα αθελόο λα παξάγνπλ ειεθηξηθή
ελέξγεηα γηα λα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο νηθίαο ηνπο, αθεηέξνπ λα πσινύλ
ηελ πιενλάδνπζα ελέξγεηα πξνο 0,55€/kWh, εμαζθαιίδνληαο επηπιένλ έζνδα.
Ζ εηαηξεία απνθάζηζε λα εξεπλήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε
ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά ζε δέθα (10) πειάηεο πνπ βξίζθνληαη ν θαζέλαο ζε
δηαθνξεηηθή πόιε ηεο Διιάδαο.
Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε ΓΛΧΑ ην νπνίν:
Γ1. α. Να πεξηιακβάλεη θαηάιιειν ηκήκα δειώζεσλ.
β. Να δηαβάδεη γηα θάζε πειάηε ην όλνκά ηνπ θαη ην όλνκα ηεο πόιεο ζηελ
νπνία δηακέλεη θαη λα ηα απνζεθεύεη ζηνλ δηζδηάζηαην πίλαθα
ΟΝ[10,2].
γ. Να δηαβάδεη ην πνζό ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε kWh πνπ παξήγαγαλ
ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θάζε πειάηε, θαζώο θαη ην πνζό ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλάισζε θάζε πειάηεο γηα θάζε κήλα ηνπ
έηνπο, θαη λα ηα απνζεθεύεη ζηνπο πίλαθεο Π[10,12] γηα ηελ παξαγσγή
θαη Κ[10,12] γηα ηελ θαηαλάισζε αληίζηνηρα (δελ απαηηείηαη έιεγρνο
εγθπξόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ).
Γ2. Να ππνινγίδεη ηελ εηήζηα παξαγσγή θαη θαηαλάισζε αλά πειάηε θαζώο
θαη ηα εηήζηα έζνδά ηνπ ζε επξώ (€). Θεσξήζηε όηη γηα θάζε πειάηε ε
εηήζηα παξαγόκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη κεγαιύηεξε ή ίζε ηεο
ελέξγεηαο πνπ έρεη θαηαλαιώζεη.
Γ3. Να εκθαλίδεη ην όλνκα ηεο πόιεο ζηελ νπνία ζεκεηώζεθε ε κεγαιύηεξε
παξαγσγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.
Γ4.Να θαιεί θαηάιιειν ππνπξόγξακκα κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ζα
εκθαλίδνληαη ηα εηήζηα έζνδα θάζε πειάηε θαηά θζίλνπζα ζεηξά. Να
θαηαζθεπάζεηε ην ππνπξόγξακκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ην ζθνπό απηό.
Γ5. Να εκθαλίδεη ηνλ αξηζκό ηνπ κήλα κε ηε κηθξόηεξε παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. Θεσξήζηε όηη ππάξρεη κόλν έλαο ηέηνηνο κήλαο.
ΑΚΖΖ 5

27

ε έλα πξόγξακκα αληαιιαγήο καζεηώλ Comenius ζπκκεηέρνπλ καζεηέο
από δπν ρώξεο: Διιάδα (EL) θαη Ηζπαλία (ES). Οη καζεηέο απηνί θαινύληαη λα
απαληήζνπλ ζε κηα εξώηεζε όπνπ νη δπλαηέο απαληήζεηο είλαη:
1. Πνιύ ζπρλά 2. πρλά 3. Αξθεηέο θνξέο 4. πάληα 5. Πνηέ
ηελ πξώηε θάζε επεμεξγαζίαο ηεο εξώηεζεο πξέπεη λα θαηαγξαθνύλ νη
απαληήζεηο από θάζε ρώξα θαη λα κεηξήζνπλ γηα θάζε αξηζκό απάληεζεο
πόζεο θνξέο ππάξρεη, κε ζθνπό λα αλαθέξνπλ γηα θάζε ρώξα, πνηα
απάληεζε είρε ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά.
Γηα λα βνεζήζεηε ζηελ επεμεξγαζία λα αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε ΓΛΧΑ
ην νπνίν:
Γ1. α. Να πεξηέρεη ηκήκα δειώζεσλ.
β. Να δεκηνπξγεί δύν πίλαθεο EL[5] θαη ES[5] θαη λα θαηαρσξίδεη ζε
απηνύο ηελ ηηκή 0 ζε όια ηα ζηνηρεία ηνπο.
Γ2. Γηα θάζε καζεηή λα δηαβάδεη ην όλνκα ηεο ρώξαο ηνπ θαη ηνλ αξηζκό ηεο
απάληεζήο ηνπ. Οη δπλαηέο ηηκέο γηα ηε ρώξα είλαη: EL, ES θαη γηα ηελ
απάληεζε 1,2,3,4,5. Ζ θάζε απάληεζε ζα πξέπεη λα πξνζκεηξάηαη ζε
έλαλ από ηνπο δύν πίλαθεο EL[5], ES[5] αλάινγα κε ηε ρώξα θαη ζην
αληίζηνηρν ζηνηρείν. Γειαδή, αλ δνζνύλ γηα ηηκέο νη ES θαη 4, ηόηε ζα
πξέπεη ζην 4ν ζηνηρείν ηνπ πίλαθα ES[5] λα πξνζηεζεί κηα αθόκα
θαηαρώξηζε. (Γελ απαηηείηαη έιεγρνο εγθπξόηεηαο ηηκώλ)
Γ3. Ζ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θαη θαηαρώξηζεο
απαληήζεσλ ζα ειέγρεηαη από ηελ εξώηεζε «γηα Γηαθνπή ηεο
εηζαγσγήο παηήζηε Γ ή δ», πνπ ζα εκθαλίδεηαη, θαη ν ρξήζηεο ζα
πξέπεη λα δώζεη ην ραξαθηήξα Γ ή δ γηα λα ζηακαηήζεη ηελ
επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία.
Γ4. ην ηέινο γηα θάζε ρώξα λα εκθαλίδεη πνηνο αξηζκόο απάληεζεο είρε ην
κεγαιύηεξν πνζνζηό, θαζώο θαη ην πνζνζηό απηό. Γηα ηελ πινπνίεζε
απηνύ ηνπ εξσηήκαηνο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε δπν θνξέο ην
ππνπξόγξακκα MΔΓ_ΠΟ πνπ ζα θαηαζθεπάζεηε ζην εξώηεκα Γ5.
Θεσξνύκε όηη γηα θάζε ρώξα ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ είλαη
δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο θαη δελ ππάξρεη πεξίπησζε ηζνβαζκίαο.
Γ5. Να αλαπηύμεηε ην ππνπξόγξακκα ΜΔΓ_ΠΟ ην νπνίν:
1. Να δέρεηαη έλαλ πίλαθα αθεξαίσλ 5 ζέζεσλ.
2. Να βξίζθεη ην κεγαιύηεξν ζηνηρείν ηνπ πίλαθα θαη ζε πνηα ζέζε
βξίζθεηαη.
3. Να βξίζθεη ην πνζνζηό πνπ θαηέρεη ην κεγαιύηεξν ζηνηρείν ζε ζρέζε
κε ην άζξνηζκα όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα.
4. Να επηζηξέθεη ζην θπξίσο πξόγξακκα ην πνζνζηό απηό, θαζώο θαη
ηελ ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Θεσξήζηε όηη όιεο νη ηηκέο ησλ
πηλάθσλ είλαη δηαθνξεηηθέο θαη όηη γηα θάζε ρώξα ππάξρεη
ηνπιάρηζηνλ κηα απάληεζε ζηελ εξώηεζε.
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ΑΡΙΖΡΔΘΡ ΠΑΟΔΕΑΡ ΗΔΛΑΩΜ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΩΜ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΙΖΡ ΑΜΑ
ΔΘΔΑΙΔΑ ΔΜΞΖΑ

Δλόηεηεο
6.3, 7.1,
7.2, 7.3,
7.4

Αληηζηνηρίζηε ηηο εθθξάζεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο ινγηθέο ζηαζεξέο ηεο
ζηήιεο Β κε δεδνκέλν όηη α=10, β=5, γ=3
ηήιε Α
(εθθξάζεηο)
1.
2.
3.
4.

ηήιε Β
(ζηαζεξέο)

α>β
β=γ
α ≠ β θαη (γ – β) < 0
α > β ή (α > γ θαη γ > β)

α. Αιεζήο
β. Φεπδήο

Να γξάςεηε ζην γξαπηό ζαο ην γξάκκα α, β, γ, δ ησλ ηηκώλ πνπ
ππάξρνπλ ζηηο ειιείςεηο ηνπ παξαθάησ γξαθήκαηνο θαη δίπια ηνλ
αληίζηνηρν αξηζκό 1,2,3 πνπ θαζεκηά αληηζηνηρεί (ζεκεηώλεηαη όηη έλαο
αξηζκόο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζζόηεξεο ηεο κία θνξέο).

Δλόηεηεο
7.5, 7.6,
7.7

Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο
Υ ← -2
Μ←0
Όζν Υ < 0 επαλάιαβε
Γηάβαζε Α
Υ←Υ+Α
Μ←Μ+1
Σέινο_επαλάιεςεο
Μειεηήζηε ηνλ παξαπάλσ αιγόξηζκν θαη ζεκεηώζηε ζην γξαπηό ζαο:
α. ηηο κεηαβιεηέο
γ. ηνπο αξηζκεηηθνύο ηειεζηέο
β. ηνπο ζρεζηαθνύο ηειεζηέο
δ. ηηο ινγηθέο εθθξάζεηο
ε. ηηο εληνιέο εθρώξεζεο
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Δλόηεηεο
7.8, 7.9,
7.10. 2.4.1

Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο
1.
2
3
4
5

Γηάβαζε Μ, Ν
Μ←Μ+Ν
Ν←Μ–Ν
Μ←Μ–Ν
Γξάςε Μ + 10*Ν + 100 * Μ
Σέινο Β2

Να γξάςεηε ζην γξαπηό ζαο:
α) ηελ ηηκή πνπ ζα εκθαληζηεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο
πξνγξάκκαηνο, ζηελ νζόλε
β) ηηο ηηκέο πνπ απνδίδνληαη ζηηο κεηαβιεηέο ησλ γξακκώλ 2, 3, 4
αλ δνζνύλ από ηνλ ρξήζηε νη αξηζκνί 2 θαη 9 κε απηή ηε ζεηξά.
Δλόηεηα
6.7

Να γξάςεηε ζην γξαπηό ζαο κε ηε ζσζηή ζεηξά ηα πξνγξάκκαηα ηνπ
γξαθήκαηνο, έηζη ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαγιώηηηζε θαη ε
ζύλδεζε πξνγξάκκαηνο. αο δίλεηαη ην πξώην πνπ είλαη ην «3. Πεγαίν
πξόγξακκα».

Να γξάςεηε ζην γξαπηό ζαο κε ηε ζσζηή ζεηξά ηα αληηθείκελα
(πξνγξάκκαηα) ηνπ πίλαθα ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαγιώηηηζε θαη
ε ζύλδεζε πξνγξάκκαηνο.
Αληηθείκελν πξόγξακκα
Πεγαίν Πξόγξακκα
Μεηαγισηηηζηήο (ή πξόγξακκα κεηαγιώηηηζεο)
Δθηειέζηκν πξόγξακκα
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Να γξάςεηε ζην γξαπηό ζαο ηνπο αξηζκνύο ηεο ζηήιεο Α θαη δίπια ην
γξάκκα ηεο ζηήιεο Β πνπ αληηζηνηρεί ζσζηά.
ηήιε Α
1.

ηήιε Β

πκβνινκεηαθξαζηήο

α. Κιάζεηο

2.
Αληηθεηκελνζηξαθήο
πξνγξακκαηηζκόο
3.

β. Κώδηθαο
γιώζζα

Μεηαγισηηηζηήο

ζπκβνιηθή

γ. πληαθηηθά ιάζε

4.
Γνκεκέλνο
πξνγξακκαηηζκόο
Δλόηεηεο
2.4.2,
2.4.3.
2.4.4,

ζε

δ. Ηεξαξρηθή ζρεδίαζε

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα αιεζείαο.
Υ

Τ

Όρη Υ

ΥήΤ

Αιεζήο

Αιεζήο

Φεπδήο

Αιεζήο

Αιεζήο

Φεπδήο

1

3

Φεπδήο

Αιεζήο

2

Αιεζήο

Φεπδήο

Φεπδήο

Αιεζήο

4

Να γξάςεηε ζην γξαπηό ζαο ηνλ αξηζκό ησλ θελώλ θειηώλ ηνπ πίλαθα θαη
δίπια ηε Λέμε Αιεζήο ή Φεπδήο πνπ αληηζηνηρεί.
Δλόηεηεο
2.4.2,
2.4.3.
2.4.4, 8.1

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ εληνιέο ώζηε θαηά ηελ
εθηέιεζή ηνπο λα εκθαλίδνπλ ηα δύν ηκήκαηα πξνγξάκκαηνο ηνλ ίδην
αξηζκό.
ΣΠ 1
Α ← 10
Β ← 100
Αλ Α ….. Β Σόηε
Γξάςε Α – 2
Σέινο_Αλ
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ΣΠ 2
Α←4
Β←2
Αλ Α ….. Β Σόηε
Γξάςε Α….Β
Αιιηώο
Γξάςε Α+Β
Σέινο_αλ

αο δίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο:
Κ ← 20
Γηάβαζε Μ
Αλ Μ < 20 ηόηε
Κ←Κ+Μ
(εληνιή 1)
Αιιηώο
Κ←Κ-Μ
(εληνιή 2)
Σέινο_Αλ
Γξάςε Κ
Να απαληήζηε ζην γξαπηό ζαο ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο:
α. Να γξάςεηε δύν αξηζκνύο, ν θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο αλ δνζεί ζηε
κεηαβιεηή Μ ζα εθηειεζηεί ε εληνιή 1.
β. Τπάξρεη αξηζκόο πνπ κπνξεί λα δνζεί ζηε κεηαβιεηή Μ ώζηε ε
εληνιή Γξάςε Κ λα κελ εθηειεζηεί πνηέ;
Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηηο ζσζηέο ινγηθέο ηηκέο.
Υ

Τ

Όρη Υ

Υ θαη Τ

Αιεζήο

Αιεζήο

Φεπδήο

Αιεζήο

Αιεζήο

Φεπδήο

1

2

Φεπδήο

Αιεζήο

Αιεζή

3

Φεπδήο

Φεπδήο

Αιεζήο

4

Να γξάςεηε ζην γξαπηό ζαο ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζην θελό θειί
ηνπ πίλαθα θαη δίπια ηε ζσζηή έλδεημε Αιεζήο ή Φεπδήο.

Να ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ εληνιέο ώζηε θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο λα
εκθαλίδνπλ ηα ηκήκαηα ησλ δύν πξνγξακκάησλ (ΣΠ1 θαη ΣΠ2) ηνλ
αξηζκό 10.
ΣΠ 1
Α ← ……
Β ← 20
Αλ Α …. Β Σόηε
Γξάςε Β - ……
Σέινο_Αλ

ΣΠ 2
Α ← …….
Β ← 100
Αλ Α ….. Β Σόηε
Γξάςε Α – ….
Σέινο_Αλ
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Δλόηεηεο
2.4.5, 8.2,
8.2.1

Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο
1: Α  0
2: Β 10
3: Όζν Β < 100 επαλάιαβε
4:
Β  Β + 20
5:
ΑΑ+Β
6 Σέινο_Δπαλάιεςεο
7: Γξάςε Α
Να γξάςεηε ζην γξαπηό ζαο:
α. Πόζεο θνξέο ζα εθηειεζηεί ε εληνιή ζηε γξακκή 3.
β. Ση ζα εκθαληζηεί θαηά ηελ όιε εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο πξνγξάκκαηνο.

Δλόηεηεο
8.2.2

Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν
1500 ΜΒ (Mbytes). Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ην νπνίν:
Γ1. Να δηαβάδεη ην κέγεζνο ζε ΜΒ κηαο θσηνγξαθίαο κε ζθνπό
λα απνζεθεπζεί ζην άικπνπκ.
Γ2. Να επαλαιακβάλεηαη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία κέρξη ην
άικπνπκ λα κε ρσξάεη άιιε θσηνγξαθία. (Γειαδή ν αιγόξηζκνο
ζα ζηακαηάεη όηαλ ην κέγεζνο ηεο θσηνγξαθίαο πνπ πξνζπαζεί
θάπνηνο λα απνζεθεύζεη είλαη κεγαιύηεξν από ηνλ δηαζέζηκν
ρώξν πνπ απνκέλεη ζην άικπνπκ).
Γ3. ην ηέινο λα εκθαλίδεη πόζεο θσηνγξαθίεο απνζεθεύηεθαλ
ζην άικπνπκ.
Να γξάςεηε πξόγξακκα ην νπνίν:
Γ1. Να δηαβάδεη επαλαιεπηηθά αιθαξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο
(ππνζέηνπκε όηη εηζάγεηαη έλαο θάζε θνξά) κέρξη λα δνζεί ν
ραξαθηήξαο „#‟.
Γ2. Να εκθαλίδεη πόζεο θνξέο (πιήζνο) δόζεθε ν ραξαθηήξαο
„Α‟.
Γ3. Να εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί
(ρσξίο ηνλ ραξαθηήξα „#‟) .

Δλόηεηα
8.2.3

Πνηεο ηηκέο πξέπεη λα εηζάγνπκε ζηηο κεηαβιεηέο α, η, β ώζηε ε εθηέιεζε
ηεο εληνιήο επαλάιεςεο ζην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο λα
εκθαλίζεη δηαδνρηθά:
1. Όινπο ηνπο αθέξαηνπο από ην 1 κέρξη θαη ην 100.
2. Σνπο πεξηηηνύο αξηζκνύο 1, 3, 5,….,99.
Γηάβαζε α, η, β
Γηα i από α κέρξη η κε_βήκα β
Γξάςε i
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Σέινο_επαλάιεςεο
Να κεηαθέξεηε ζην γξαπηό ζαο ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ α, η, β γηα
θάζε πεξίπησζε.
Γίλνληαη ηα παξαθάησ ηκήκαηα πξνγξάκκαηνο ΣΠ1 θαη ΣΠ2
ΣΠ 1
Γηάβαζε Ν
Γηα Κ από 5 κέρξη Ν+5 κε_βήκα 5
Γξάςε Κ
Σέινο_επαλάιεςεο

ΣΠ 2
Γηάβαζε Ν
K←0
Δπαλάιαβε
K←K+5
Γξάςε K+5
Μέρξηο_όηνπ K > Ν

Ση ζα εκθαλίζνπλ θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο ηα δύν ηκήκαηα πξνγξάκκαηνο
(ΣΠ1 θαη ΣΠ2) αλ ζε θάζε έλαλ από απηά δνζεί σο είζνδνο ν αξηζκόο
10;

Δλόηεηα
Γεληθέο
Αζθήζεηο
κέρξη θαη ηελ
Γνκή
Δπαλάιεςεο

Γίλνληαη ηα παξαθάησ ηκήκαηα δύν πξνγξακκάησλ (ΣΠ1 θαη ΣΠ2).
ΣΠ 1
ΣΠ 2
Κ  –1
Όζν
Κ>
–5
Κ Κ–1
Σέινο_Δπαλάιεςεο
Γξάςε

Μ3
Δπαλάιαβε Δπαλάιαβε
ΜΜ–1
Μέρξηο_όηνπ Μ = 0
Κ Γξάςε Μ

Να γξάςεηε ζην γξαπηό ζαο:
α. Πόζεο θνξέο ζα εθηειεζηεί ε εληνιή Κ  Κ–1 ηνπ Α ηκήκαηνο
πξνγξάκκαηνο.
β. Σελ ηηκή πνπ ζα εκθαληζηεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ηνπ Α ηκήκαηνο
πξνγξάκκαηνο.
Γίλνληαη ηα δύν παξαθάησ ηκήκαηα πξνγξάκκαηνο (ΣΠ1 θαη ΣΠ2)
ΣΠ 1

ΣΠ 2
Γηάβαζε Ν
Κ←0
Όζν Κ ≤ Ν Δπαλάιαβε
Κ←Κ+4
Γξάςε Κ
Σέινο_Δπαλάιεςεο
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Γηάβαζε Ν
Κ←0
Δπαλάιαβε
Γξάςε Κ
Κ←Κ+4
Μέρξηο_όηνπ Κ > Ν

Ση ζα εκθαλίζνπλ ηα δύν ηκήκαηα πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ εθηέιεζή
ηνπο αλ δνζεί σο είζνδνο ν αξηζκόο 10;

Ση ζα εκθαλίζνπλ ζηελ νζόλε ηα παξαθάησ ηκήκαηα πξνγξάκκαηνο (ΣΠ1
θαη ΣΠ2);
ΣΠ 1

ΣΠ 2

Γηα ΑΡΗΘΜΟ από 1 κέρξη 10
κε βήκα 4
Γξάςε ΑΡΗΘΜΟ
Σέινο_Δπαλάιεςεο

Γ ← 20
Όζν Γ > 10 Δπαλάιαβε
Γξάςε Γ - 10
Γ←Γ-4
Σέινο_Δπαλάιεςεο

Να γξάςεηε ζην γξαπηό ζαο ηνπο αξηζκνύο από ηε ζηήιε Α θαη δίπια ηα
γξάκκαηα ηε ζηήιεο Β ώζηε λα πξνθύπηεη ε ζσζηή αληηζηνίρεζε.
ηήιε Α

ηήιε Β

1.

ρεζηαθόο ηειεζηήο

α. “Α”

2.

Αξηζκεηηθόο ηειεζηήο

β. ΚΑΗ

3.

Αιθαξηζκεηηθή ηηκή

γ.

4.

Λνγηθόο ηειεζηήο

δ.

<
+

Ση ζα εκθαλίζνπλ ζηελ νζόλε ηα παξαθάησ δύν ηκήκαηα πξνγξάκκαηνο
(ΣΠ1 θαη ΣΠ2);
ΣΠ 1

ΣΠ 2
Γηα Α από 3 κέρξη 5
Γξάςε Α*Α
Σέινο_Δπαλάιεςεο

Α←9
Γ←7
Γηα Κ από 1 κέρξη 3
Γξάςε Α
Α←Α+Γ
Γ←Γ+2
Σέινο_Δπαλάιεςεο
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Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα πξνγξάκκαηνο:
Υ ← -2
Μ←0
Όζν Υ < 0 επαλάιαβε
Γηάβαζε Α
Υ←Υ+Α
Μ←Μ+1
Σέινο_επαλάιεςεο
Μειεηήζηε ηνλ παξαπάλσ ηκήκα πξνγξάκκαηνο θαη ζεκεηώζηε ζην
γξαπηό ζαο:
α. ηηο κεηαβιεηέο
β. ηνπο ζρεζηαθνύο ηειεζηέο

Ση εκθαλίδνπλ θαηά ηελ εθηέιεζή
πξνγξάκκαηνο (ΣΠ1 θαη ΣΠ2);
ΣΠ 1
Ε←1
Όζν Α <= 10 Δπαλάιαβε
Γξάςε Ε
Ε←Ε+4
Σέινο_Δπαλάιεςεο

γ.
ηνπο
αξηζκεηηθνύο
ηειεζηέο
δ. ηηο ινγηθέο εθθξάζεηο
ε. ηηο εληνιέο εθρώξεζεο
ηνπο ηα παξαθάησ ηκήκαηα
ΣΠ 2
Γηα Β από 90 κέρξη 1 κε βήκα –40
Γξάςε Β
Σέινο_Δπαλάιεςεο

Μηα εηαηξεία Πιεξνθνξηθήο ζέιεη λα ππνινγίζεη ην κεληαίν θόζηνο
αλάπηπμεο ελόο Λνγηζκηθνύ. Σν θόζηνο απηό ππνινγίδεηαη βάζεη
ηνπ πίλαθα:
Καηεγνξία πξνζσπηθνύ

Κόζηνο κήλα

Πιεξνθνξηθνί

2500 €

Λνηπό πξνζσπηθό

1800 €

Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα
πνπ γηα 40 άηνκα πνπ ζα
απαζρνιεζνύλ θαη γηα έλα κόλν κήλα:
Γ1. Να δηαβάδεη επαλαιεπηηθά ηνλ θσδηθό θαηεγνξίαο ηνπ θάζε
ππαιιήινπ (0 γηα Πιεξνθνξηθνύο, 1 γηα Λνηπό πξνζσπηθό).
Γ2. Να εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ Πιεξνθνξηθώλ πνπ ζα
απαζρνιεζνύλ.
Γ3. ην ηέινο λα εκθαλίδεη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ κήλα γηα ηελ
εηαηξεία.
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ε κηα εμέηαζε Αγγιηθώλ 220 ππνςήθηνη εμεηάδνληαη πξνθνξηθά
θαη γξαπηά θαη βαζκνινγνύληαη από ην 1 έσο θαη 100 κνλάδεο
ζε θάζε εμέηαζε. Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ην νπνίν:
Γ1. Να δηαβάδεη επαλαιεπηηθά ην όλνκα, ηελ πξνθνξηθή θαη ηε
γξαπηή βαζκνινγία θάζε ππνςεθίνπ.
Γ2. Να εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ πνπ ην άζξνηζκα
ηεο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο βαζκνινγίαο είλαη πάλσ από 160
κνλάδεο.
Γ3. Να εκθαλίδεη ζην ηέινο ην πιήζνο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ε
πξνθνξηθή βαζκνινγία ηνπο ήηαλ κεγαιύηεξε από ηε γξαπηή
βαζκνινγία ηνπο.
Οη 100 καζεηέο ηεο Β‟ Λπθείνπ ελόο ζρνιείνπ έγξαςαλ
δηαγώληζκα ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηε Φπζηθή. Να γξάςεηε
πξόγξακκα ην νπνίν:
Γ1. Να δηαβάδεη γηα θάζε καζεηή ην όλνκά θαη ηνπο βαζκνύο ηνπ
ζηα δπν απηά καζήκαηα.
Γ2. Να εκθαλίδεη ην κήλπκα “ΦΤΗΚΖ” αλ ν καζεηήο έγξαςε
θαιύηεξα ζηε Φπζηθή απ‟ όηη ζηα Μαζεκαηηθά.
Γ3. Να εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ καζεηώλ πνπ έγξαςαλ 20 θαη
ζηα δύν καζήκαηα.
ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ελόο βηβιηνπσιείνπ γηα 1200 βηβιία
πνπ δηαζέηεη θαηαρσξνύληαη γηα θάζε βηβιίν, ν ηίηινο,
ν
ζπγγξαθέαο,
ε ρώξα θαη ε ηηκή ηνπ βηβιίνπ. Να γξαθεί
πξόγξακκα ην νπνίν:
Γ1. Γηα θάζε βηβιίν δηαβάδεη ηα παξαπάλσ δεδνκέλα.
Γ2 . Δκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ ειιεληθώλ βηβιίσλ (ρώξα
“ΔΛΛΑΓΑ”).
Γ3. Δκθαλίδεη ηε κέζε ηηκή ησλ βηβιίσλ ηνπ ζπγγξαθέα
“ΔΛΤΣΖ”.
Οη 70 καζεηέο ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ ελόο ζρνιείνπ έγξαςαλ
δηαγώληζκα ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη ζηα Μαζεκαηηθά. Να
αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο:
Γ1. Να δηαβάδεη γηα θάζε καζεηή ην όλνκά θαη ηνπο βαζκνύο ηνπ
ζηα δπν απηά καζήκαηα.
Γ2.
Να εκθαλίδεη ην κήλπκα “ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ” αλ ν καζεηήο
έγξαςε θαιύηεξα ζηε ζηα Μαζεκαηηθά από όηη ζηελ
Πιεξνθνξηθή.
Γ3. Να εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ καζεηώλ πνπ έγξαςαλ 20 θαη
ζηα δύν καζήκαηα.
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ε έλα ηξαίλν ππάξρνπλ εηζηηήξηα Α΄ Θέζεο (θσδηθόο 1) πξνο
40€ θαη Β‟ ζέζεο (θσδηθόο 2) πξνο 25€ ην έλα. Σν ηξαίλν ρσξάεη
600 άηνκα θαη γέκηζε γηα ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκό.
Να γξάςεηε πξόγξακκα ην νπνίν:
Γ1. Να δηαβάδεη ηελ θαηεγνξία εηζηηεξίνπ γηα θάζε επηβάηε.
Γ2. Να εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ επηβαηώλ ηεο Α‟ ζέζεο.
Γ3. Να εκθαλίδεη ην ζπλνιηθό πνζό πνπ πιήξσζαλ όινη νη
επηβάηεο.
Από έλα ΑΣΜ (κεράλεκα αλάιεςεο θαη άιισλ εξγαζηώλ
Σξάπεδαο) εμππεξεηήζεθαλ 1000 άηνκα θαηά ηελ πξνεγνύκελε
εκέξα. Ζ θάζε ζπλαιιαγή έρεη έλαλ θσδηθό, θαη ζπγθεθξηκέλα 1
γηα Αλάιεςε, 2. Δλεκέξσζε, 3. Άιιε εξγαζία θαη 0 Αθύξσζε.
Να γξάςεηε πξόγξακκα ην νπνίν:
Γ1. Να δηαβάδεη ηελ θαηεγνξία θάζε ζπλαιιαγήο.
Γ2. Να εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ αηόκσλ πνπ έθαλαλ αλάιεςε.
Γ3. Να εκθαλίδεη πόζνη πειάηεο δελ έθαλαλ θάπνηα ζπλαιιαγή
(αθύξσζε).
Να γξάςεηε πξόγξακκα ην νπνίν:
Γ1. Να δηαβάδεη επαλαιεπηηθά αξηζκνύο κέρξη ην άζξνηζκά ηνπο
λα μεπεξάζεη ην 1000. Τπνζέηνπκε όηη δίδνληαη κόλν ζεηηθνί
αξηζκνί.
Γ2. Να εκθαλίδεη ζην ηέινο ην πιήζνο ησλ αξηζκώλ πνπ
δόζεθαλ.
Γ3. Να εκθαλίδεη ζην ηέινο θαηά πόζν ην άζξνηζκα μεπέξαζε ην
1000.
Δλόηεηα

Δμήληα (60) καζεηέο Λπθείνπ ςήθηζαλ, κία από δύν ππνςήθηεο
Αζθήζεηο
ηνπνζεζίεο γηα ηελ πνιπήκεξε εθδξνκή ηνπο. Οη επηινγέο 1,2
Δκπέδσζεο αληίζηνηρα θαη κεδέλ (0) γηα όπνηνλ δελ ήζειε εθδξνκή έρνπλ
Πίλαθεο
θαηαρσξηζζεί ζε κνλνδηάζηαην πίλαθα Δ.
Εεηείηαη ε αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο ην νπνίν:
Γ1. Να εκθαλίδεη όιεο ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα .
Γ2. Να εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ καζεηώλ πνπ
εθδξνκή.

δελ ήζειαλ

Γ2. Να εκθαλίδεη ηελ ηνπνζεζία (1 ή 2) πνπ πξνηίκεζε ε
πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ.
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ε έλα πίλαθα έρνπλ θαηαρσξηζζεί από ηνπο θξηηέο ηα επίζεηα 30
αζιεηώλ, γηα απνδνηηθόηεξε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. Να
αλαπηύμεηε πξόγξακκα ην νπνίν:
Γ1. Να εκθαλίδεη ηα επίζεηα ησλ αζιεηώλ.
Γ2. Να βξίζθεη θαη λα εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ αζιεηώλ κε
επίζεην "ΓΖΜΟΤ".
Γ3. Να εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ αζιεηώλ πνπ βξίζθνληαη
θαηαρσξηζκέλα ζηηο πέληε ηειεπηαίεο ζέζεηο ηνπ πίλαθα.
Ογδόληα (80) καζεηέο Λπθείνπ ςήθηζαλ αλ επηζπκνύλ λα πάλε ή
όρη ηξηήκεξε εθδξνκή. Οη επηινγέο 1 (ΝΑΗ) ή 0 (ΟΥΗ) αληίζηνηρα
θαηαρσξίζζεθαλ ζε κνλνδηάζηαην πίλαθα Α.
Εεηείηαη ε πξνγξάκκαηνο ην νπνίν:
Γ1. Να δηαβάδεη ηνλ πίλαθα θαη λα εκθαλίδεη ηηο ηηκέο ηνπ.
Γ2. Να εκθαλίδεη πόζνη καζεηέο δελ ήζειαλ εθδξνκή.
Γ3. Να εκθαλίδεη πνηα επηινγή επηθξάηεζε, δεδνκέλνπ όηη δελ
έρνπκε ηζνςεθία.
ε έλα πίλαθα έρνπλ θαηαρσξηζηεί νη πόληνη πνπ πέηπρε κηα
νκάδα κπάζθεη ζηνπο ηειεπηαίνπο 100 αγώλεο ηεο.
Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ην νπνίν:
Γ1. Να εκθαλίδεη ηνπο πόληνπο πνπ πέηπρε ε νκάδα ζε θάζε
αγώλα.
Γ2. Γηα θάζε αγώλα, λα εκθαλίδεη ην κήλπκα «Δμαηξεηηθά» αλ ε
επίδνζε ηεο νκάδαο είλαη άλσ ησλ 80 πόλησλ.
Γ3. Να εκθαλίδεη ην κέζν όξν ησλ πόλησλ πνπ πέηπρε ε νκάδα
ζηνπο 100 απηνύο αγώλεο.
ε έλα πίλαθα έρνπλ θαηαρσξηζηεί νη ζεξκνθξαζίεο κηαο πόιεο
γηα ηηο 25 πξώηεο εκέξεο ηνπ πξνεγνύκελνπ κήλα.
Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ην νπνίν:
Γ1. Να εκθαλίδεη ηελ θάζε ζεξκνθξαζία.
Γ2. Αλά ζεξκνθξαζία, λα εκθαλίδεη ην κήλπκα «Πηζαλόο
παγεηόο» αλ απηή είλαη θάησ ησλ 4 βαζκώλ θειζίνπ.
Γ3. Να εκθαλίδεη ην κέζν όξν ησλ ζεξκνθξαζηώλ απηώλ.
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ΟΠΞΒΚΖΛΑΑ ΟΑΜΔΚΚΖΜΘΩΜ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΩΜ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΙΖΡ που
αμτιστοιχούμ στημ ύλη του Α.Δ.Ο.Ο., ΑΜΑ ΔΘΔΑΙΔΑ ΔΜΞΖΑ
Γεμικές Ασκήσεις μέχρι και τημ Δομή Δπαμάληψης
1. Έλα από ηα πιένλ όκνξθα θαη ηαπηόρξνλα δπλακηθά Οιπκπηαθά
Αγσλίζκαηα είλαη ην Γέθαζιν. Οη δεθαζιεηέο, δνθηκάδνληαη θπξηνιεθηηθά ζε
δέθα αγσλίζκαηα ζηίβνπ. ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηεο Αζήλαο νη
δεθαζιεηέο αγσλίζηεθαλ ζε απηά ηα αγσλίζκαηα, ζηηο 23 & 24 Απγνύζηνπ
2004. Ζ ηειηθή θαηάηαμε πξνέθπςε από ην άζξνηζκα ησλ βαζκώλ πνπ
ζπγθέληξσζαλ νη αζιεηέο ζε θάζε αγώληζκα. Γηα ιόγνπο θαζαξά ζηαηηζηηθήο,
ζε θάζε αγώληζκα βγήθε έλαο «ληθεηήο» αγσλίζκαηνο. ην άικα επί θνληώ, ν
ληθεηήο πξνθύπηεη από ηνπο αζιεηέο πνπ ππεξπήδεζαλ ην ίδην ύςνο κε
κηθξόηεξν αξηζκό ζπλνιηθώλ πξνζπαζεηώλ. Αζιεηέο κε ίδην αξηζκό
πξνζπαζεηώλ πνπ ππεξπήδεζαλ ην ίδην ύςνο αλαθεξύζζνληαη εμ ίζνπ
ληθεηέο.
Πξόβιεκα:
Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε Γιώζζα ην νπνίν ζα δέρεηαη γηα θάζε αζιεηή,
κε βάζε ηε ζεηξά ζπκκεηνρήο ζην άζιεκα, ηειηθό ύςνο ππεξπήδεζεο θαη ηνλ
αξηζκό ησλ ζπλνιηθώλ πξνζπαζεηώλ. Ζ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζηακαηά κε ηνλ
«αζιεηή» ν νπνίνο έρεη ζεηξά 0. Σν πξόγξακκα ζα εκθαλίδεη ηνλ αξηζκό ησλ
ληθεηώλ ηνπ αγσλίζκαηνο θαη ηε ζεηξά ζπκκεηνρήο, πνπ απηόο / απηνί είρε /
είραλ.
ΔΠΤ, 17νο Π.Γ.Π. (2005) Α΄ Φάζε
2. Οη αξραίνη Έιιελεο δελ άθεζαλ πίζσ ηνπο κόλν κηα αζύιιεπηε
πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά κε ηα ζεσξεηηθά έξγα ηνπο: Αιιά, θαη κε ηα
ηερλνινγηθά ηνπο επηηεύγκαηα, παξέδσζαλ ζηελ αλζξσπόηεηα έλαλ
ηερλνινγηθό πνιηηηζκό, πνπ αλ είρε αμηνπνηεζεί, νη ζεκεξηλέο καο δπλαηόηεηεο
ζα ήηαλ αζύγθξηηα κεγαιύηεξεο. Σα θαηαζθεπαζηηθά ηνπο ζαύκαηα, όπσο ν
ρηιηνκεηξεηήο ησλ Αζελώλ, ε αηκνκεραλή ηνπ Ήξσλνο, ν αζηξνιάβνο ησλ
Αληηθπζήξσλ, νη κεραλέο ηνπ Αξρηκήδνπο θα. απνηεινύλ κεξηθά από ηα
πνιιά θαη πνιύηηκα δεκηνπξγήκαηά ηνπο. Δμ‟ ίζνπ ζεκαληηθά ήηαλ θαη ηα
επηηεύγκαηά ηνπο ζηηο επηθνηλσλίεο. Υξεζηκνπνηώληαο νπηηθέο ςεθηαθέο
επηθνηλσλίεο από ην 12 πΥ. αηώλα κεηέθεξαλ ην κήλπκα ηεο λίθεο από ηελ
Σξνία ζηηο Μπθήλεο κέζα ζε ιίγα 24σξα. Από ηα κέζα ηνπ 9νπ πΥ αηώλα
ρξεζηκνπνίεζαλ θσδηθνπνίεζε ηνπ Διιεληθνύ αιθαβήηνπ (Καδκεία γξαθή)
γηα ηε κεηάδνζε θεηκέλσλ κε νπηηθή θσδηθνπνίεζε ζε Καξηεζηαλέο
ζπληεηαγκέλεο! Σν εθπιεθηηθό είλαη όηη θσδηθνπνίεζαλ ην αιθάβεην κε βάζε
ηελ εληξνπία ηνπ θάζε γξάκκαηνο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη γηα
παξάδεηγκα κηα ηέηνηα θσδηθνπνίεζε, όπνπ ην γξάκκα Μ αληηζηνηρεί ζε ηξεηο
νξηδόληηα θαη ηξεηο θάζεηα αλακκέλνπο δαπινύο.
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Ζ βαζηθή αξρή απηήο ηεο θσδηθνπνίεζεο είλαη ηα γξάκκαηα λα ηαμηλνκνύληαη
κε βάζε ηε θζίλνπζα ζεηξά εκθάληζήο ηνπο. Σα γξάκκαηα κε ηε κεγαιύηεξε
ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζα απαηηνύλ ην άλακκα ιηγόηεξσλ δαπιώλ θαη
αληίζηνηρα απηά κε ηε κηθξόηεξε ζπρλόηεηα εκθάληζεο, πεξηζζόηεξσλ.
Πξόβιεκα:
Να αλαπηύμεηε έλα πξόγξακκα ζε Γιώζζα ην νπνίν: Θα «δηαβάδεη» έλα
θείκελν ραξαθηήξα – ραξαθηήξα θαη αθνύ θαηακεηξήζεη πόζεο θνξέο
εκθαλίδεηαη θάζε ραξαθηήξαο (Κεθαιαία Διιεληθά & θελό ζύλνιν 25
ραξαθηήξεο) ζα ηνπο εκθαλίδεη κε ζεηξά θζίλνπζαο εκθάληζεο, εκθαλίδνληαο
θαη ηελ αληίζηνηρε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ώζηε λα ηύρνπλ θαιιίηεξεο
θσδηθνπνίεζεο. Ζ εηζαγσγή ραξαθηήξσλ ζα ηεξκαηίδεηαη όηαλ εηζαρζεί ν
ραξαθηήξαο „.‟
ΔΠΤ, 20νο Π.Γ.Π. (2008) Α΄ Φάζε
3. Σν Δξγαζηήξην Τδξνινγίαο ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ (ΔΜΠ),
έρεη αλαπηύμεη έλα Γεσγξαθηθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ (Geographic
Information Suystem: GIS) γηα ηελ επνπηεία ησλ πδξνινγηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ
Διιαδηθνύ ρώξνπ (http://titan.chi.civil.ntua.gr/website/greece/viewer.htm ). Οη
ππεύζπλνη πδξνπιεξνθνξηθήο αλαπηύζζνπλ πνιιέο εθαξκνγέο γηα ηελ
επεμεξγαζία ζε πξαγκαηηθό ρξόλν πιεηάδαο πδξνινγηθώλ δεδνκέλσλ. Γηα ηνλ
ππνινγηζκό ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ, ρξεζηκνπνηνύληαη πνιιέο
παξάκεηξνη κε θπξηόηεξεο: ηα εθαηνζηόκεηξα βξνρόπησζεο Ν θαη ηηο εκέξεο
ειηνθάλεηαο (εμαηκηζνδηαπλνήο) Μ, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο a θαη b
γηα ηε ιεθάλε απνξξνήο ηελ νπνία κειεηάκε. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ
παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη κε ρξήζε θαηάιιεισλ ζπληειεζηώλ, θάζε
εθαηνζηόκεηξν βξνρήο ιεηηνπξγεί πνιιαπιαζηαζηηθά ζηα απνζέκαηα πνπ
έρνπλ ζπζζσξεπηεί πξνεγνύκελα θαη θάζε κέξα ειηνθάλεηαο πξνζζεηηθά
ζηελ εμάηκηζε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα 15 εθαηνζηόκεηξα βξνρόπησζεο θαη
100 κέξεο ειηνθάλεηαο ν ζπλνιηθόο όγθνο λεξνύ πνπ ζπγθεληξώλεηαη (ζε
θπβηθά κέηξα) είλαη:
V= Vr + a*(1*2*3* … *15)/1000000 – b*(1+2+3+ … +100)
(Vr: Τθηζηάκελα απνζέκαηα, a: ζπλ. ζπγθέληξσζεο, b: ζπλ. εμάηκηζεο).
Πξόβιεκα:
Να αλαπηύμεηε έλα πξόγξακκα ζε Γιώζζα ην νπνίν ζα δηαβάδεη ηηο
παξαπάλσ ηηκέο θαη εκθαλίδεη ηα πδάηηλα απνζέκαηα κηαο ιεθάλεο απνξξνήο.
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Ο εκθαληδόκελνο αξηζκόο ζα είλαη ν πιεζηέζηεξνο αθέξαηνο ζηα θπβηθά κέηξα
πδάηηλσλ απνζεκάησλ.
ΔΠΤ, 21νο Π.Γ.Π. (2009) Σειηθή Φάζε (1ν Θέκα)
4. Σν πνδόζθαηξν από ηελ αλαθάιπςή ηνπ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge,
έγηλε ην πην δεκνθηιέο αιιά θαη ην πην εύθνια παηδόκελν άζιεκα. Έλαο
ζρεηηθά επίπεδνο ηόπνο θαη κηα κπάια αξθνύλ. ύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο
ηνπ, ν δηαηηεηήο θηλείηαη κέζα ζην γήπεδν θαη νη επόπηεο γξακκώλ θαηά κήθνο
ησλ πιεπξηθώλ γξακκώλ, ζην κηζό γεπέδνπ έθαζηνο. Αλ ην γήπεδν
πνδνζθαίξνπ έρεη κήθνο Α, νη δύν επόπηεο γξακκώλ μεθηλνύλ από ην θέληξν
ηνπ γεπέδνπ (A/2). Μέζα ζην γήπεδν ε κπάια θηλείηαη ζε δηάθνξα ζεκεία. Οη
επόπηεο πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ ηηο θάζεηο, θηλνύκελνη κόλν θαηά κήθνο
ησλ πιεπξηθώλ γξακκώλ από ην 0 έσο Α/2 θαη από Α/2 έσο Α αληίζηνηρα.
Πξόβιεκα:
Να αλαπηύμεηε έλα πξόγξακκα ζε Γιώζζα ην νπνίν ζα δηαβάδεη ην κήθνο ηνπ
γεπέδνπ (0 – 250) θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα
κεηαθηλεζεί θάζε επόπηεο. Ζ εηζαγσγή θάζεσλ ηεξκαηίδεηαη όηαλ εηζαρζεί
κήθνο –1. ηε ζπλέρεηα, ζα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ηα κέηξα πνπ
δηάλπζαλ νη επόπηεο γξακκώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο αγώλα.
[Παξαηήξεζε: Οη επόπηεο μεθηλνύλ από ην θέληξν αιιά δελ επηζηξέθνπλ
ππνρξεσηηθά ζε απηό ζην ηέινο.]
Παξάδεηγκα:
Γηα εηζαγσγή δεδνκέλσλ:
100
30
25
0
50
55
40
30
20
0
-1
Σν πξόγξακκα επηζηξέθεη ηηο ηηκέο: 150 10
Δμήγεζε παξαδείγκαηνο:
Σν κήθνο ηνπ γεπέδνπ είλαη 100, άξα ν πξώηνο επόπηεο θηλείηαη κεηαμύ 0 θαη
50 θαη ν δεύηεξνο κεηαμύ 50 θαη 100 (βι. ζρήκα). Γίλνληαη ζπλνιηθά 10
θάζεηο. Καη νη δύν επόπηεο μεθηλνύλ από ηε ζέζε 50. ηηο πξώηεο ηέζζεξηο
θάζεηο (49, 30, 25 θαη 0) ν πξώηνο επόπηεο ηξέρεη κέρξη ηε ζέζε 0
δηαλύνληαο ζπλνιηθά 50 κέηξα, ελώ ν δεύηεξνο επόπηεο παξακέλεη αθίλεηνο
ζηε ζέζε 50. ηελ πέκπηε θάζε (50), ν πξώηνο επόπηεο επηζηξέθεη ζηε
ζέζε 50 δηαλύνληαο άιια 50 κέηξα θαη ν δεύηεξνο παξακέλεη αθίλεηνο ζηε
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ζέζε 50. ηελ έθηε θάζε (55), ν δεύηεξνο επόπηεο ηξέρεη κέρξη ηε ζέζε 55
δηαλύνληαο 5 κέηξα, ελώ ν πξώηνο παξακέλεη αθίλεηνο ζηε ζέζε 50. ηελ
έβδνκε θάζε (40), ν δεύηεξνο επόπηεο επηζηξέθεη ζηε ζέζε 50 δηαλύνληαο
άιια 5 κέηξα θαη ν πξώηνο επόπηεο ηξέρεη κέρξη ηε ζέζε 40 δηαλύνληαο 10
κέηξα. ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο θάζεηο (30, 20 θαη 0), ν πξώηνο επόπηεο ηξέρεη
κέρξη ηε ζέζε 0 δηαλύνληαο ζπλνιηθά 40 κέηξα ελώ ν δεύηεξνο επόπηεο
παξακέλεη αθίλεηνο ζηε ζέζε 50. Οη ζπλνιηθέο απνζηάζεηο πνπ δηαλύζεθαλ
από ηνπο δύν επόπηεο είλαη: L1=50+50+10+40 = 150 θαη L2 = 5+5 = 10.
ΔΠΤ, 22νο Π.Γ.Π. (2010) Σειηθή Φάζε (1ν Θέκα)
5. Γίλεηαη κία αθνινπζία απνηεινύκελε από Ν ζεηηθνύο αθέξαηνπο αξηζκνύο.
Εεηείηαη λα βξεζεί ν κέγηζηνο αξηζκόο ηεο αθνινπζίαο, ν νπνίνο δηαηξείηαη
αθξηβώο από όινπο ηνπο αξηζκνύο πνπ πξνεγνύληαη απηνύ ζηελ αθνινπζία.
Πξνθαλώο ν αξηζκόο πνπ εκθαλίδεηαη πξώηνο ζηελ αθνινπζία δηαηξείηαη
αθξηβώο από όινπο ηνπο πξνεγνύκελνύο ηνπ (γηαηί δελ έρεη θαλέλαλ
πξνεγνύκελν). Άξα, αλ ε αθνινπζία δελ είλαη θελή, ππάξρεη πάληα ιύζε ζην
πξόβιεκα.
ΔΠΤ, 23νο Π.Γ.Π. (2011) Γ΄ Φάζε (Θέκα 1ν)
6. Οη ηειεζηηθνί εληζρπηέο είλαη ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο νη νπνίεο επηηξέπνπλ
ηελ ηέιεζε αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ κεηαμύ ησλ αλαινγηθώλ ζεκάησλ ησλ
εηζόδσλ ηνπο. Δηδηθή θαηεγνξία ηειεζηηθώλ εληζρπηώλ απνηεινύλ νη
αζξνηζηέο ζηνπο νπνίνπο ζπλδένπκε δύν θαιώδηα εηζόδνπ θαη εθεί
θαηεπζύλνπκε δύν ζήκαηα ζε κνξθή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ κεηξηέηαη σο
έλαο ζεηηθόο ή αξλεηηθόο αξηζκόο. ε έλα άιιν θαιώδην παξέρνπλ σο έμνδν
ην αλαινγηθό άζξνηζκα ησλ ζεκάησλ εηζόδνπ ηνπο, πάιη ζε κνξθή
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Ζ απόδνζε ησλ εληζρπηώλ απηώλ είλαη ηδηαίηεξα πςειή
γηα ζήκαηα εηζόδνπ πνπ έρνπλ άζξνηζκα θνληά ζην 0. Γηα παξάδεηγκα, θαιή
απόδνζε ππάξρεη γηα δύν ζήκαηα εηζόδνπ πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο πεξίπνπ
αληίζεηεο ηηκέο, όπσο 13 θαη -12. Οη ηειεζηηθνί εληζρπηέο βξίζθνπλ κεγάιε
εθαξκνγή ζήκεξα. Γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κίμε ερεηηθώλ
ζεκάησλ.
Πξόβιεκα:
Να αλαπηύμεηε έλα πξόγξακκα ζε Γιώζζα ην νπνίν ζα δέρεηαη σο είζνδν Ν
αθέξαηνπο αξηζκνύο (ζεηηθνύο θαη αξλεηηθνύο) ζε αύμνπζα ζεηξά. Σν
πξόγξακκα ζα βξίζθεη ηνπο δύν αξηζκνύο πνπ ην άζξνηζκά ηνπο είλαη πην
θνληά ζην 0 ώζηε λα “νδεγήζεη” ηα αληίζηνηρα θαλάιηα ζηνλ θαηάιιειν
ηειεζηηθό εληζρπηή. (Αλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα δεύγε αξηζκώλ κε ην
ίδην βέιηηζην άζξνηζκα, επηιέμηε έλα νπνηνδήπνηε. )
ΔΠΤ, 24νο Π.Γ.Π. (2012) Β΄ Φάζε (Θέκα Γπκλαζίνπ)
Ασκήσεις Δμπέδωσης Οίμακες
1. Ζ Αθξόπνιε ησλ Αζελώλ απνηειεί, αλ όρη ην ζεκαληηθόηεξν, έλα από ηα
ζεκαληηθόηεξα δεκηνπξγήκαηα ηεο αλζξσπόηεηαο. Ζ θαηαζθεπή ηεο
Αθξόπνιεο από ηε ζύιιεςε, ηε ζρεδίαζε, ηε κειέηε, ην θηίζηκν θαη ηε
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δεκηνπξγία ησλ αηώλησλ γιππηώλ ηεο, απνθαιύπηνπλ ην κεγαιείν ηνπ
Διιεληθνύ πνιηηηζκνύ. Έλα από ηα πάξα πνιιά πξνβιήκαηα πνπ είραλ λα
αληηκεησπίζνπλ νη Αξραίνη Έιιελεο ήηαλ ε αλύςσζε ησλ καξκάξσλ ζηνλ
ηεξό βξάρν. Γηα λα ην επηηύρνπλ ρξεζηκνπνίεζαλ έλα ζύζηεκα κε ηξνραιίεο,
έηζη ώζηε όηαλ θαηέξρνληαλ κηα άδεηα άκαμα, λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ
αληίβαξν γηα ηελ αλεξρόκελε. Γηα ηελ θαιύηεξε επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ,
ήηαλ πξνηηκόηεξν νη ειαθξύηεξεο άκαμεο λα αλέιζνπλ πξώηεο. Χζηόζν, θαηά
ε δεκηνπξγία ησλ γιππηώλ ηεο κεηώπεο ηνπ Παξζελώλα, κεξηθά μερσξηζηά
θνκκάηηα πεληειηθνύ καξκάξνπ έπξεπε λα κεηαθεξζνύλ άκεζα θαη ζε
ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Σα θνκκάηηα απηά ήηαλ κηθξά θαη πξαθηηθά κηθξνύ
βάξνπο (ελδεηθηηθό βάξνο 1).
Πξόβιεκα:
Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε Γιώζζα, ην νπνίν αθνύ θαηαρσξίζεη ζε έλαλ
πίλαθα 100 ζέζεσλ ηα βάξε ησλ καξκάξσλ πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ κε
βάζεη ηε ζεηξά εμόξπμεο, ζα ππνινγίζεη θαη ζα εκθαλίδεη ηε ζεηξά κεηαθνξάο
ηνπο από ην ειαθξύηεξν πξνο ην βαξύηεξν. Σα βάξε κε ηελ ελδεηθηηθή ηηκή 1,
αληηζηνηρνύλ ζε απηά ηα μερσξηζηά θνκκάηηα καξκάξνπ, ηα νπνία πξέπεη λα
κεηαθεξζνύλ κε ηε δεδνκέλε ζεηξά εκθάληζεο (λα εμαηξεζνύλ δειαδή ηεο
ηαμηλόκεζεο) .
ΔΠΤ, 18νο Π.Γ.Π. (2006) Α΄ Φάζε
2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην camp ηνπ 18νπ ΠΓΠ, επηζθέθζεθαλ ην λέν Κπθιηθό
Δπηηαρπληή ηνηρεησδώλ σκαηείσλ (ΚΔ) Θεζζαινλίθεο. Ο επηηαρπληήο
απηόο, πεξηιακβάλεη N ζπξίδεο εηζόδνπ ζσκαηείσλ. ηελ είζνδν θάζε
ζπξίδαο ηα ζσκάηηα ιακβάλνπλ ελέξγεηα Δin(Ν) (όπνπ Ν ν αξηζκόο ηεο
ζπξίδαο). Καηά ηελ ηξνρηά ηνπο κέρξη ηελ επόκελε ζπξίδα, ηα ζσκάηηα,
δαπαλνύλ ελέξγεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε θξάγκα δπλακηθνύ Δ out(Ν) πνπ πξέπεη
λα «ππεξπεδήζνπλ». Αλ Δin(Ν) ≥ Δout(Ν) ην ζσκάηην ζα θζάζεη ζηελ επόκελε
ζπξίδα (Ν+1), ζηελ νπνία θαη ζα ιάβεη ελέξγεηα Δ in(Ν+1. Ζ ζπλνιηθή ινηπόλ
ελέξγεηα ηνπ ζσκαηίνπ ζηελ Ν+1 ζπξίδα (εθόζνλ κπήθε ζηελ Ν) ζα είλαη:
Δin(Ν) - Δout(Ν) + Δin (Ν+1)
Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε Γιώζζα, ην νπνίν αθνύ θαηαρσξίζεη δεδνκέλα
ζε έλαλ πίλαθα 50 Υ 2 ζέζεσλ όπνπ ζηελ [Ν-νζηή, 1] ζέζε ζα θαηαρσξείηαη
ε ηηκή Δin(Ν) θαη ζηελ [Ν-νζηή, 2] ζέζε ζα θαηαρσξείηαη ε ηηκή Δ out(Ν) Σν
πξόγξακκα ζηε ζπλέρεηα ζα πξνζδηνξίδεη θαη ζα εκθαλίδεη ηελ πξώηε (κε ην
κηθξόηεξν αξηζκό) ζπξίδα από ηελ νπνία αλ εηζέιζεη ην ζσκάηην, ζα
νινθιεξώζεη κηα πιήξε θπθιηθή ηξνρηά εληόο ηνπ επηηαρπληή.
ΔΠΤ, 18νο Π.Γ.Π. (2006) Σειηθή Φάζε (1ν ζέκα)
3. Ζ εηαηξεία “Διιεληθέο παιόζθαηξεο” θαηαζθεπάδεη γπάιηλεο κπάιεο από
εηδηθό γπαιί. Κάζε κέξα παξάγεη έλα ζύλνιν από κπάιεο ίδηαο αληνρήο.
Χζηόζν, δηαθνξεηηθά ζύλνια κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή αληνρή. Γηα λα
κεηξήζεη ηελ αληνρή θάζε ζπλόινπ, ν κεραληθόο παξαγσγήο αθνινπζεί ηελ
εμήο δηαδηθαζία: Αθήλεη ζε ειεύζεξε πηώζε θάπνηεο κπάιεο (από έλα
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ζύλνιν) από δηαθνξεηηθά επίπεδα ελόο θηηξίνπ θαη, επνκέλσο, παξηζηάλεη ηελ
αληνρή ηνπο κε ην ρακειόηεξν επίπεδν ζην νπνίν ε κπάια ζα ζπάζεη ζηελ
ειεύζεξε πηώζε. Κάζε επίπεδν θαζνξίδεηαη από έλα όξνθν. ηελ αξρή
απνθαζίδεη λα αλεβαίλεη έλα - έλα ηα παηώκαηα θαη λα εθηειεί ην πείξακα
δηαδνρηθά. Δπνκέλσο αλ κηα κπάια έρεη αληνρή 10, ζα εθηειέζεη 10
πξνζπάζεηεο. Μεηά απνθάζηζε λα θάλεη θάηη πην γξήγνξν, κε θόζηνο λα
ρξεζηκνπνηεί πεξηζζόηεξεο κπάιεο. Έηζη απνθάζηζε λα εθηειεί ηπραία
πεηξάκαηα από δηαθνξεηηθνύο νξόθνπο ώζηε λα πεξηνξίδεη ηνπο νξόθνπο πνπ
ζα θάλεη πξνζπάζεηεο. Σν «αθεληηθό» ηνπ όκσο βξίζθεη όηη ζπάεη πνιιέο
κπάιεο έηζη θαη ηνπ πξνηείλεη λα βξίζθεη ηελ αληνρή ρξεζηκνπνηώληαο κόλν
δύν κπάιεο από θάζε ζύλνιν. Μεηά από ζθέςε ν κεραληθόο απνθαζίδεη λα
θάλεη ην εμήο. Θα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πξώηε κπάια γηα κηα πξνζπάζεηα από
ηνλ κεζαίν όξνθν. Αλ ε κπάια ζπάζεη, είλαη ζίγνπξν όηη ε αληνρή ηεο είλαη
κηθξόηεξε ή ίζε από απηή πνπ αληηζηνηρεί ζην κεζαίν επίπεδν. Δπνκέλσο, ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ δεύηεξε κπάια γηα λα ειέγμεη ηελ αληνρή ζεηξηαθά
μεθηλώληαο από ην πξώην επίπεδν θαη δνθηκάδνληαο δηαδνρηθά θάζε επίπεδν.
Αλ όκσο δελ ζπάζεη όηαλ αθεζεί ζε ειεύζεξε πηώζε από ην κεζαίν επίπεδν,
ηόηε ζα απνθιείζεη ην θάησ κηζό ηνπ θηηξίνπ θαη ζα ζπλερίζεη κε ηνλ ίδην
ηξόπν γηα ην άλσ κηζό. Γειαδή ρξεζηκνπνηώληαο πάιη ηελ πξώηε κπάια ζα
πξνζπαζήζεη λα βξεη ηελ αληνρή ηεο ζπλερίδνληαο από ην κεζαίν επίπεδν
ηνπ πάλσ κηζνύ ηνπ θηηξίνπ. Παξόκνηα, ζα εθηειεί έλα βήκα ηύπνπ δπαδηθήο
αλαδήηεζεο αλ ε πξώηε κπάια αληέρεη ζηελ ειεύζεξε πηώζε ή έλα βήκα
γξακκηθήο αλαδήηεζεο κεηά από ην ζπάζηκν ηεο πξώηεο κπάιαο.
Να αλαπηύμεηε έλα πξόγξακκα ζε Γιώζζα, ην νπνίν αθνύ θαηαρσξήζεη ζε
έλαλ Πίλαθα [20 Υ 2] ζέζεσλ ηα επίπεδα ειέγρνπ θαη ηελ αληνρή θάζε κπάιαο
ζηε ζπλέρεηα, ζα ππνινγίδεη θαη ζα εκθαλίδεη γηα θάζε κπάια ην κηθξόηεξν
αξηζκό πξνζπαζεηώλ πνπ απαηηείηαη γηα λα ππνινγηζηεί ε αληνρή ηεο (Κακηά
κπάια δελ ζπάεη ζην ηζόγεην).
ΔΠΤ, 19νο Π.Γ.Π. (2007) Σειηθή Φάζε (2ν ζέκα)
4. Ζ Πνιεκηθή Αεξνπνξία επηηειεί έλα πνιύπιεπξν έξγν. ε θαηξό εηξήλεο,
ιακβάλεη κέξνο ζε πιεζώξα απνζηνιώλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο,
αεξνδηαθνκηδώλ, αεξνππξόζβεζεο θαη εηξελεπηηθώλ απνζηνιώλ ζε θάζε
γσληά ηνπ πιαλήηε. Ο θύξηνο όκσο ξόινο ηεο, είλαη ε πξνάζπηζε ηνπ
Διιεληθνύ ελαέξηνπ ρώξνπ από παξαβηάζεηο. ρεδόλ θαζεκεξηλά, Διιεληθά
καρεηηθά αεξνζθάθε αλαιακβάλνπλ απνζηνιέο αλαγλώξηζεο θαη αλαραίηηζεο
μέλσλ αεξνζθαθώλ. ε αξθεηέο πεξηπηώζεηο νη αλαραηηίζεηο εμειίζζνληαη ζε
εκπινθέο. Οη ζπλζήθεο ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη ηδηαίηεξα δπζκελείο γηα
δύν θπξίσο ιόγνπο: Σα καρεηηθά αεξνζθάθε έρνπλ ην ειάρηζην δπλαηό
εθπεκπόκελν ζήκα (ζε όιν ην θάζκα ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ) γηα λα κελ
αλαγλσξίδνληαη εύθνια, θαη είλαη γεληθά ηνπ ηδίνπ ηύπνπ κε ηα αληίπαια
αεξνζθάθε. Ζ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ, θαζηζηά απαξαίηεηα ζπζηήκαηα πνπ
βνεζνύλ ζηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ελαέξηνπ ρώξνπ από ηνπο
αξκόδηνπο θνξείο. Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, ην ζεκαληηθόηεξν ξόιν
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παίδνπλ ηα ζπζηήκαηα παξνρήο αμηόπηζηεο θαη ζπγθεληξσηηθήο εηθόλαο ηεο
ελαέξηαο θπθινθνξίαο θαη ηα ζπζηήκαηα αλαγλώξηζεο εγγπηέξνπ ίρλνπο, πνπ
απνζθνπνύλ ζηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ ρεηξηζηώλ ζρεηηθά, κε ηελ
θαηάζηαζε ηνπ αεξνπνξηθνύ ρώξνπ δξάζεο ηνπο. Σα ζπζηήκαηα απηά πξέπεη
λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ (βξίζθνπλ ηηο ζπληεηαγκέλεο) ην ζπληνκόηεξν
δπλαηόλ, ησλ πιεζηέζηεξσλ αεξνζθαθώλ.
Πξόβιεκα:
Να αλαπηύμεηε έλα πξόγξακκα ζε Γιώζζα ην νπνίν, αθνύ δηαβάζεη ηα
δεδνκέλα ηεο εμόδνπ ελόο ςεθηαθνύ ξαληάξ, κε ηε κνξθή ηξηάδαο δεδνκέλσλ
πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε εληνπηζζέλ ίρλνο, ζα ηα θαηαρσξεί ζε έλαλ Πίλαθα
[20 Υ 3], ζα εληνπίδεη θαη ζα επηζεκαίλεη (άξα ζα εκθαλίδεη ηηο ζπληεηαγκέλεο)
από ηα ίρλε κε ηε κηθξόηεξε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε, άξα ην κεγαιύηεξν
θίλδπλν ζύγθξνπζεο.
Παξαηεξήζεηο:
- Σν κνλαδηθό θξηηήξην εληνπηζκνύ είλαη ε ειάρηζηε απόζηαζε θαη όρη θαη άιια
όπσο ε ηαπηόηεηα ησλ αεξνζθαθώλ.
- Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ ηρλώλ είλαη ηεο κνξθήο
 10 -1 0 (10 εκπξόο, - 1 δεμηά, ίδην επίπεδν πηήζεο)
 -2 2 1 (-2 πίζσ, + 2 αξηζηεξά, +1 επίπεδν πηήζεο)
- Σν αεξνζθάθνο καο βξίζθεηαη πάληα ζηε ζέζε [0, 0, 0]
Μπνξεί ηαπηόρξνλα πεξηζζόηεξα από έλα αεξνζθάθε λα βξίζθνληαη ζηελ
εγγύηεξε απόζηαζε νπόηε ζα εκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξεο από κία ηξηάδεο
αξηζκώλ
ΔΠΤ, 21νο Π.Γ.Π. (2009) Β΄ Φάζε (Θέκα Γπκλαζίνπ)
5. Απνηειεί πιένλ θνηλή παξαδνρή όηη ην πθηζηάκελν κνληέιν αλάπηπμεο,
πέξαλ όισλ ησλ άιισλ ζηξεβιώζεσλ πξνθαιεί κηα ηξνκαθηηθή ππνβάζκηζε
ζην πεξηβάιινλ ηνπ πιαλήηε καο. Ζ κείσζε ηεο θαύζεο πδξνγνλαλζξάθσλ
θαη ν πεξηνξηζκόο ηεο πνζόηεηαο ηνπ εθπεκπόκελνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα
(CO2), απνηεινύλ πξώηηζηε πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ αλζξσπόηεηα. Ζ ρξήζε
πδξνγόλνπ (H2), πνπ κπνξεί λα παξαρζεί θζελά από ην ζαιαζζηλό λεξό κε
ειεθηξόιπζε, ηα ειεθηξηθά θνξηία ηεο νπνίαο κπνξνύλ λα καο ηα παξέρνπλ
θσηνβνιηατθά ζηνηρεία, είλαη κηα ειπηδνθόξα ιύζε. Ζ έλσζε ηνπ Τδξνγόλνπ
(H2) κε ην Ομπγόλν (Ο2) γίλεηαη κε ηζρπξή εμώζεξκε αληίδξαζε θαη κόλν
θαηάινηπν ην λεξό! (2H2 + O2  2H2O). Ζ ειεγρόκελε αληίδξαζε ζε
«θπςέιεο πδξνγόλνπ» παξάγεη ειεθηξηθό ξεύκα.
ύκπξαμε Διιεληθώλ Παλεπηζηεκίσλ, e-TEE θαη ΔΠΤ θαηαζθεύαζαλ κεξηθά
δνθηκαζηηθά απηνθίλεηα πδξνγόλνπ κε εμειηγκέλα ζπζηήκαηα κεηαηξνπήο
ηζρύνο, κεραλνινγηθά αιιά θαη ειεθηξνληθά, γηα βέιηηζηε ζπκπεξηθνξά.
Πξνθεηκέλνπ λα δνθηκαζηεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο
νδήγεζεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ δηθηύνπ ησλ Διιεληθώλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ,
θαηαγξάθεηαη ζε θεληξηθό πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα θάζε βιάβε πνπ
εληνπίδεηαη ζε θάζε έλα από 100 μερσξηζηά ηκήκαηα κε εηδηθό ελδηαθέξνλ ηνπ
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απηνθηλήηνπ. Οη βιάβεο πνπ δελ νθείινληαη ζηνλ νδεγό, ειέγρνληαη θαη
θαηαρσξίδνληαη, ελώ νη άιιεο “νθεηιόκελεο ζηνλ νδεγό” δελ θαηαρσξίδνληαη.
Πξόβιεκα:
Να αλαπηύμεηε έλα πξόβιεκα ζε Γιώζζα ην νπνίν, αθνύ δηαβάζεη ηηο
αλαθνξέο βιαβώλ γηα θάζε ηκήκα, ζα θαηαρσξεί ζε δύν πίλαθεο 100 ζέζεσλ
ην όλνκα ηνπ αληαιιαθηηθνύ (ηκήκαηνο ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ παξνπζίαζε
βιάβε) θαη ηνλ αξηζκό ησλ βιαβώλ. ηε ζπλέρεηα ζα εκθαλίδεη ηα νλόκαηα
ησλ αληαιιαθηηθώλ κε θζίλνπζα ζεηξά βιαβώλ.
ΔΠΤ, 22νο Π.Γ.Π. (2010) Α΄ Φάζε
6. Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ελόο Λπθείνπ, αληηκεηώπηζε έλα μαθληθό
πξόβιεκα. Ο αθνζησκέλνο ππνινγηζηήο πνπ θαηαγξάθεη ηα θείκελα πνπ
εκθαλίδνληαη ζηνλ «έμππλν» ειεθηξνληθό πίλαθα ηνπ εξγαζηεξίνπ
Πιεξνθνξηθήο, ηνπ «έδεημε» κπιε νζόλε! Με ρξήζε εηδηθώλ εξγαιείσλ
ινγηζκηθνύ αλάθηεζε ζε θπζηθό επίπεδν (surface reading) ηκήκα ησλ αξρείσλ
ηνπ δίζθνπ, ρσξίο όκσο ηα ζηνηρεία ρξόλνπ. Έηζη δπζηπρώο όιεο νη ζέζεηο
πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζην πεξηερόκελν ηνπ «έμππλνπ» ειεθηξνληθνύ πίλαθα
ήηαλ πιήξεηο κε ραξαθηήξεο. (Σνπο ηειεπηαίνπο πνπ είραλ αλαγξαθεί ζηελ
θάζε ζέζε). Γηα ηελ αλάθηεζε ησλ ζηνηρείσλ ρξόλνπ, ρξεηάδεηαη λα βξεη ηε
ζέζε ζηε ζπκβνινζεηξά πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην δίζθν, ηνπιάρηζηνλ κηαο
θξάζεο, πνπ ζπκάηαη όηη είρε γξάςεη ηελ ηειεπηαία θνξά.
Παξάδεηγκα:
ηελ επξύηεξε ζπκβνινζεηξά
A;KDLJKNF,lMBUBBLE SORTDIHEWN GLM FR &JSALJFLMC, ε
ζπκβνινζεηξά BUBBLE SORT μεθηλά ζηε 13ε ζέζε.
Πξόβιεκα:
Να αλαπηύμεηε έλα πξόγξακκα ζε Γιώζζα, ην νπνίν αθνύ εηζαγάγεη κηα
ζπκβνινζεηξά ζε έλαλ κνλνδηάζηαην Πίλαθα 100 ζέζεσλ, ζα εηζαγάγεη κηα
δεύηεξε ζπκβνινζεηξά ζε έλαλ Πίλαθα 20 ζέζεσλ θαη ζα εκθαλίδεη ηε ζέζε
ζηνλ αξρηθό πίλαθα πνπ απηή μεθηλά. Αλ δελ ππάξρεη, ζα εκθαλίδεη θαηάιιειν
κήλπκα.
ΔΠΤ, 22νο Π.Γ.Π. (2010) Β΄ Φάζε (Θέκα Γπκλαζίνπ)
7. Οη ηηκέο θάπνησλ αγαζώλ ή ηίηισλ (π.ρ. πεηξειαίνπ, ρξπζνύ, κεηνρώλ αιιά
θαη βαζηθώλ ηξνθίκσλ όπσο ησλ αιεύξσλ, ηεο δάραξεο θ.ιπ.)
δηακνξθώλνληαη θαζεκεξηλά βάζεη ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, αιιά θαη
κε βάζε ηελ εθηίκεζε γηα ηε κειινληηθή ηνπο πνξεία. Απνηέιεζκα απηώλ ησλ
ζπλαιιαγώλ είλαη νη ηηκέο απηέο λα αιιάδνπλ από κέξα ζε κέξα. Κάπνηνη
εθκεηαιιεύνληαη απηήλ ηελ απμνκείσζε ησλ ηηκώλ, αγνξάδνληαο κία
πνζόηεηα (ή δηθαίσκα ζε πνζόηεηα) θζελά, θαη έπεηηα πνπινύλ ηελ ίδηα
πνζόηεηα ή δηθαίσκα αθξηβόηεξα. Σν θέξδνο εθθξάδεηαη από ην ιόγν ηεο
ηηκήο πώιεζεο πξνο ηελ ηηκή αγνξάο. Έζησ όηη γλσξίδνπκε ηελ ηηκή πνπ έρεη
θάπνην αγαζό θάζε κέξα γηα έλα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Θέινπκε λα
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ππνινγίζνπκε ην κέγηζην θέξδνο πνπ ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα απνθνκίζεη κε
κία αγνξά θαη ζηε ζπλέρεηα κία πώιεζε.
Πξόβιεκα:
Να αλαπηύμεηε έλα πξόγξακκα ζε Γιώζζα ην νπνίν θαηαρσξεί ζε έλαλ
Πίλαθα 30 ζέζεσλ, ηελ ηηκή ελόο αγαζνύ γηα θάζε κία από απηέο ηηο εκέξεο,
θαη ζα εκθαλίδεη ην κέγηζην δπλαηό θέξδνο από κία αγνξά θαη ζηε ζπλέρεηα
κία πώιεζε.
Παξάδεηγκα 1
5 4 3 10 11 9 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Δπεμήγεζε παξαδείγκαηνο 1: Σν κέγηζην θέξδνο πξνθύπηεη αλ θάπνηνο
αγνξάζεη ηελ ηξίηε κέξα (Υ3 = 3) θαη πνπιήζεη ηελ πέκπηε (Υ5 = 11). Σν
θέξδνο είλαη Υ5 / Υ3 = 11/3 = 3.6666666…
ΔΠΤ, 23νο Π.Γ.Π. (2011) Α΄ Φάζε
8. Ζ Διιάδα εθηόο από μαθνπζηόο θαινθαηξηλόο πξννξηζκόο, απνηειεί θαη
ηόπν ρεηκεξηλνύ ηνπξηζκνύ. Υηνληζκέλα βνπλά, άγξηα πνηάκηα θαη κηα ζπλερήο
αιιαγή πεξηβάιινληνο κπνξνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ θάζε ζρεηηθή πξνζδνθία.
Ξερσξηζηή θπζηθά ζέζε ζην ρεηκεξηλό ηνπίν, έρνπλ ηα 16 ρηνλνδξνκηθά
θέληξα ηεο ρώξαο καο. Μεξηθά από απηά, όπσο ην ρηνλνδξνκηθό θέληξν ζηα
“3 - 5 Πεγάδηα” (Βέξκην Ζκαζίαο) πξνζθέξνπλ ςπραγσγία όιν ην ρξόλν. Σν
θέληξν, δηαζέηεη ηερληθή ρηνλόπησζε θαη ηελ πίζηα ηεο κεγάιεο θαηάβαζεο
από ηα 2005 m ζηα 1430 m. ε απηήλ ηε κεγάιε πίζηα κέζα ζηα έιαηα,
γίλεηαη ν ηειηθόο ηαρύηεηαο κε αηνκηθή ρξνλνκέηξεζε. Ο θάζε ρηνλνδξόκνο
θαηεβαίλεη ηε δηαδξνκή θαη κε βάζε ην ρξόλν ηνπ, νη θσηεηλνί πίλαθεο δίλνπλ
ηε ζέζε ηνπ ζηε γεληθή θαηάηαμε. Ο πξώηνο γηα παξάδεηγκα ζα έρεη
αλαγθαζηηθά ζέζε 1. Ο δεύηεξνο 1 ή 2 θαη ν Νηνζηόο νπνηαδήπνηε ζέζε από
1 έσο Ν.
Πξόβιεκα:
Να αλαπηύμεηε έλα πξόγξακκα ζε Γιώζζα ην νπνίν αθνύ θαηαρσξίζεη ζε
Πίλαθα 20 ζέζεσλ ηε ζέζε πνπ παίξλεη ν θάζε ρηνλνδξόκνο ζηε γεληθή
θαηάηαμε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή, ζα εκθαλίδεη ηελ ηειηθή ζέζε θάζε
ρηνλνδξόκνπ κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα.
ΔΠΤ, 23νο Π.Γ.Π. (2011) Β΄ Φάζε (Θέκα Γπκλαζίνπ)
9. Οη ηειεζηηθνί εληζρπηέο είλαη ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο νη νπνίεο επηηξέπνπλ
ηελ ηέιεζε αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ κεηαμύ ησλ αλαινγηθώλ ζεκάησλ ησλ
εηζόδσλ ηνπο. Δηδηθή θαηεγνξία ηειεζηηθώλ εληζρπηώλ απνηεινύλ νη
αζξνηζηέο ζηνπο νπνίνπο ζπλδένπκε δύν θαιώδηα εηζόδνπ θαη εθεί
θαηεπζύλνπκε δύν ζήκαηα ζε κνξθή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ κεηξηέηαη σο
έλαο ζεηηθόο ή αξλεηηθόο αξηζκόο. ε έλα άιιν θαιώδην παξέρνπλ σο έμνδν
ην αλαινγηθό άζξνηζκα ησλ ζεκάησλ εηζόδνπ ηνπο, πάιη ζε κνξθή
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Ζ απόδνζε ησλ εληζρπηώλ απηώλ είλαη ηδηαίηεξα πςειή
γηα ζήκαηα εηζόδνπ πνπ έρνπλ άζξνηζκα θνληά ζην 0. Γηα παξάδεηγκα, θαιή
απόδνζε ππάξρεη γηα δύν ζήκαηα εηζόδνπ πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο πεξίπνπ
αληίζεηεο ηηκέο, όπσο 13 θαη -12. Οη ηειεζηηθνί εληζρπηέο βξίζθνπλ κεγάιε
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εθαξκνγή ζήκεξα. Γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κίμε ερεηηθώλ
ζεκάησλ.
Πξόβιεκα:
Να αλαπηύμεηε έλα πξόγξακκα ζε Γιώζζα ην νπνίν ζα δέρεηαη σο είζνδν Ν
αθέξαηνπο αξηζκνύο (ζεηηθνύο θαη αξλεηηθνύο) ζε αύμνπζα ζεηξά. Σν
πξόγξακκα ζα βξίζθεη ηνπο δύν αξηζκνύο πνπ ην άζξνηζκά ηνπο είλαη πην
θνληά ζην 0 ώζηε λα “νδεγήζεη” ηα αληίζηνηρα θαλάιηα ζηνλ θαηάιιειν
ηειεζηηθό εληζρπηή. (Αλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα δεύγε αξηζκώλ κε ην
ίδην βέιηηζην άζξνηζκα, επηιέμηε έλα νπνηνδήπνηε. )
ΔΠΤ, 24νο Π.Γ.Π. (2012) Β΄ Φάζε (Θέκα Γπκλαζίνπ)
10. Παιίλδξνκν νλνκάδεηαη κηα ζπκβνινζεηξά πνπ ην ίδην ηόζν από αξηζηεξά
όζν
θαη
από
δεμηά.
Γηα
παξάδεηγκα
ε
ζπκβνινζεηξά
«ΝΗΦΟΝΑΝΟΜΖΜΑΣΑΜΖΜΟΝΑΝΟΦΗΝ», είλαη έλα παιίλδξνκν.
Πξόβιεκα:
Να αλαπηύμεηε έλα πξόγξακκα ζε Γιώζζα ην νπνίν αθνύ δηαβάζεη κηα
ζπκβνινζεηξά ζα ππνινγίδεη ην κήθνο ηνπ κηθξόηεξνπ παιίλδξνκνπ πνπ
κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί. Χο ελδεηθηηθό κήθνο ζπκβνινζεηξάο κπνξεί λα
ιεθζεί ν αξηζκόο 20.
Παξάδεηγκα
Ζ ζπκβνινζεηξά abccbbabbc δίδεη ην παιίλδξνκν abccbbabbccba κε κήθνο
13
ΔΠΤ, 24νο Π.Γ.Π. (2012) Γ΄ Φάζε (Θέκα 2ν)
11. Ζ αλαπαξάζηαζε ελόο ζήκαηνο ζην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ απνηειεί ην
θάζκα ηνπ. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθή είλαη ε παξαηήξεζε όηη ηα ηερλεηά ζήκαηα
(ηα ζήκαηα δειαδή πνπ παξάγνληαη από ηερλεηά θαηαζθεπαζκέλα
ζπζηήκαηα), έρνπλ κηα κνλαδηθή ραξαθηεξηζηηθή θαηαλνκή θάζκαηνο. Ζ
θαηαλνκή απηή νλνκάδεηαη θαη ραξαθηεξηζηηθή ηξηπιέηα επεηδή ζπκκεηξηθά θαη
εθαηέξσζελ κηαο δεδνκέλεο ζπρλόηεηαο, (ραξαθηεξηζηηθή ζπρλόηεηα),
εκθαλίδνληαη δύν ζήκαηα ίδηαο ηζρύνο, θαη κάιηζηα κηθξόηεξεο από ην 50%
ηεο ηζρύνο ηνπ ζήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ραξαθηεξηζηηθή ζπρλόηεηα.
Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Berkeley (California U.S.A.) έρεη αλαπηύμεη έλα δηεζλέο
πξόγξακκα επεμεξγαζίαο ζεκάησλ από εζεινληέο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ,
πνπ απνζθνπεί ζηελ αλαδήηεζε εμσγήηλεο λνεκνζύλεο θαη βαζίδεηαη ζηελ
αλάιπζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζπιιέγνληαη από ξαδηνηειεζθόπηα
(http://setiathome.berkeley.edu). Σν Berkeley ζπιιέγεη ηα ζήκαηα από ηα
ξαδηνηειεζθόπηα θαη, αθνύ θάλεη κηα αξρηθή επεμεξγαζία, ηα δηαλέκεη ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα γηα λα ηα επεμεξγαζηνύλ. Απηό πνπ ζαο
δεηείηαη ζε απηό ην πξόβιεκα είλαη κία πνιύ απινπνηεκέλε εθδνρή ηεο
επεμεξγαζίαο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα θάλνπλ.
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ρήκα 1. Μεηαζρεκαηηζκόο ζήκαηνο από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ησλ
ζπρλνηήησλ.
Πξόβιεκα:
Να αλαπηύμεηε έλα πξόγξακκα ζε Γιώζζα ην νπνίν ζα δηαβάδεη ηηο ηηκέο ζην
πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε έλα κεηαζρεκαηηζκελν ζήκα θαη
ζα ηηο θαηαρσξεί ζε έλαλ Πίλαθα 100 ζέζεσλ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαγλσξίδεη
θαη ζα εκθαλίδεη ην πιήζνο θαη ηε ζέζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζπρλνηήησλ
κέζα ζηηο αλαγλσξηδόκελεο ηξηπιέηεο. (πιήζνο είλαη θαη ην 0)
εκείσζε:
Μία ηξηπιέηα ζε έλα ζήκα είλαη κία ηξηάδα ηηκώλ ηνπ ζήκαηνο κε ηηο εμήο
ηδηόηεηεο: (α) νη δύν αθξαίεο ηηκέο ηζαπέρνπλ από ηε κεζαία ηηκή, θαη (β) νη
δύν αθξαίεο ηηκέο είλαη ίζεο κεηαμύ ηνπο θαη κηθξόηεξεο ηνπ κηζνύ ηεο κεζαίαο
ηηκήο. Γηα παξάδεηγκα, ε ηξηάδα ηηκώλ πνπ θαίλνληαη κε έληνλα γξάκκαηα
παξαθάησ, είλαη ηξηπιέηα:

Ζ κεζαία ηηκή κίαο ηξηπιέηαο καο δίλεη ηε ραξαθηεξηζηηθή ζπρλόηεηα, ε νπνία
ηζνύηαη κε ηε ζέζε ηεο κεζαίαο ηηκήο ζην ζήκα. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα,
ε ραξαθηεξηζηηθή ζπρλόηεηα είλαη 6 (γηαηί ε κεζαία ηηκή 5, είλαη ν έθηνο
αξηζκόο πνπ εκθαλίδεηαη ζην ζήκα).
ΔΠΤ, 25νο Π.Γ.Π. (2013) Α΄ Φάζε,
12. Λόγσ ηεο δηεύξπλζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη πξνθεηκέλνπ απηή λα
κελ ιάβεη ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθήο θαηαζηξνθήο, ηδξύκαηα (εθπαηδεπηηθά
θαη κε), κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο θαη εθαηνληάδεο ζπιινγηθόηεηεο ζε
νιόθιεξε ηελ Διιάδα, αλαπηύζζνπλ δξάζεηο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο θαη
πξνζηαζίαο. Αληαιιαγή αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, δηαλνκή εηδώλ πξώηεο
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αλάγθεο, παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο θαη εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο είλαη
κεξηθέο από ηηο πνιιαπιέο δξάζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηνλ ηόπν καο.
Απηό πνπ από ηελ αξρή έγηλε θαλεξό, ήηαλ όηη νη δξάζεηο απηέο είλαη ηόζν
πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθέο, όζν πην ζπληνληζκέλεο είλαη θαη όζν
κεγαιύηεξε δηαζπνξά έρνπλ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. Βαζηθόο κνριόο θαη
γηα ηα δύν, είλαη νη ζύλδεζε θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ δνκώλ αιιειεγγύεο.
Οη καζεηέο ελόο ζρνιείνπ δεύηεξεο επθαηξίαο αλέιαβαλ ηελ πξσηνβνπιία λα
θαηαγξάςνπλ ηηο πθηζηάκελεο δνκέο θαη λα εληνπίζνπλ εθείλεο πνπ έρνπλ
ζύλδεζε κε ιηγόηεξεο από δύν άιιεο δνκέο.
Πξόβιεκα:
Να αλαπηύμεηε έλα πξόγξακκα ζε Γιώζζα, ην νπνίν αθνύ θαηαρσξίζεη ζε
έλαλ Πίλαθα [Ν Υ 2] όιεο ηηο πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο ζε έλα δίθηπν δνκώλ
αιιειεγγύεο ζα εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ δνκώλ πνπ έρνπλ ιηγόηεξεο από
δύν ζπλδέζεηο.
Παξάδεηγκα:
ηνλ παξαθάησ πίλαθα εηζόδνπ ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο είλαη 2 (νη
δνκέο 2 & 7 έρνπλ κόλν κηα ζύλδεζε ε θαζεκηά ηνπο)
67
24
41
35
43
13
51
56
ΔΠΤ, 26νο Π.Γ.Π. (2014) Α΄ Φάζε,
13. Ζ Ρπζκηθή Γπκλαζηηθή είλαη έλα όκνξθν αιιά θαη απαηηεηηθό άζιεκα.
Δπηπιένλ, ζηελ θαηεγνξία ησλ θνξηηζηώλ ηα όξηα από ην ρνξό είλαη
δπζδηάθξηηα. Οη Διιεληθέο Οιπκπηαθέο νκάδεο ζπγθξνηνύληαη από ηε
Γπκλαζηαθή βαζκίδα θαη ζπλερίδνπλ θαη κεηά ην Λύθεην. ηε ξπζκηθή
γπκλαζηηθή ππάξρνπλ Ν θξηηέο πνπ βαζκνινγνύλ ηελ επίδνζε θάζε
αζιήηξηαο. Ζ ηειηθή βαζκνινγία είλαη ν κέζνο όξνο ησλ βαζκνινγηώλ ησλ Ν
θξηηώλ. Οη βαζκνινγίεο είλαη πξαγκαηηθνί αξηζκνί κεηαμύ 0 θαη 10 (κε έλα
δεθαδηθό ςεθίν).
Γηα παξάδεηγκα γηα Ν=10 θξηηέο πνπ έδσζαλ ηηο παξαθάησ βαζκνινγίεο: 9.1,
6.2, 7.8, 8.2, 8.4, 5.6, 9.2, 9.3, 8.5, 6.4 ε κέζε βαζκνινγία ηεο αζιήηξηαο
είλαη: 7.87 (πάληα ζηξνγγπιεύεηαη ζε 2 δεθαδηθά ςεθία). Όκσο επεηδή απηόο
ν ηξόπνο βαζκνινγίαο ζεσξείηαη άδηθνο, γηαηί κπνξεί λα επεξεαζζεί αξλεηηθά
ή ζεηηθά από πνιύ ρακειέο ή πνιύ πςειέο βαζκνινγίεο, έρνπλ πξνηαζεί δύν
άιιεο βαζκνινγίεο. Α) Απόξξηςε Κ πςειώλ θαη ρακειώλ βαζκνινγηώλ θαη
ππνινγηζκόο ηεο κέζεο ηηκήο από ηηο ππόινηπεο βαζκνινγίεο. ην
παξαπάλσ παξάδεηγκα αλ Κ=2 θόβνπκε ηηο δπν ρακειόηεξεο (5,6 θαη 6,2) θαη
ηηο δπν πςειόηεξεο (9,2 θαη 9,3) βαζκνινγίεο θαη ε βαζκνινγία είλαη ε κέζε
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ηηκή ησλ ππνινίπσλ. Γειαδή ζην παξάδεηγκά καο ε βαζκνινγία ηεο
αζιήηξηαο είλαη: 8.07. Β) Αληηθαηάζηαζε γηα ηηο Κ ρακειόηεξεο θαη ηηο Κ
πςειόηεξεο κε ηελ πιεζηέζηεξε βαζκνινγία θαη ππνινγηζκόο ζηε ζπλέρεηα
ηνπ κέζνπ ησλ βαζκνινγηώλ πνπ πξνθύπηνπλ. Γειαδή γηα Κ=2 ην 5.6 θαη ην
6.2 ζα αληηθαηαζηαζνύλ από ην 6.4 θαη ηα 9.2 θαη 9.3 από ην 9.1. Οπόηε ε
βαζκνινγία ζα ππνινγηζζεί κε βαζκνινγίεο: 9.1, 6.4, 7.8, 8.2, 8.4, 6.4, 9.1,
9.1, 8.5, 6.4 θαη είλαη: 7.94.
Πξόβιεκα
Να αλαπηύμεηε έλα πξόγξακκα ζε Γιώζζα, ην νπνίν ζα δηαβάδεη ηε
βαζκνινγία ησλ 20 θξηηώλ, θαη ζα επηζηξέθεη ηε ππνινγηζκέλε βαζκνινγία κε
βάζε ηηο δύν παξαπάλσ κεζόδνπο.
εκείσζε:
Σα αλαθεξόκελα ζην πξόβιεκα πιήζε δεθαδηθώλ ςεθίσλ λα κε ιεθζνύλ
ππόςε ζην πεξηβάιινλ ηεο «Γλώσσας»
ΔΠΤ, 26νο ΠΓΠ (2014)Β΄ Φάζε (Θέκα Λπθείνπ)
14. Ζιηαθόο άλεκνο νλνκάδεηαη ε ξνή ζσκαηείσλ (θπξίσο πξσηνλίσλ) πνπ
εθπέκπνληαη από ηελ εμσηεξηθή «αηκόζθαηξα» ηνπ ήιηνπ, ην ειηαθό ζηέκκα,
ηα νπνία όπσο απνδείρζεθε από ηε δηαζηεκηθή απνζηνιή Voyager I θηάλνπλ
κέρξη ηηο εζραηηέο ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο. ηε γε, ν ειηαθόο άλεκνο έρεη
ηεξάζηηα επίπησζε ζηε δνκή ηεο ηνλόζθαηξαο, ηηο επηθνηλσλίεο αιιά θαη ηηο
κεηεσξνινγηθέο κεηαβνιέο. Από ην μεθίλεκα ηεο δηαζηεκηθήο επνρήο (60‟) κε
ηνπο δνξπθόξνπο ηεο επνρήο θαη ειάρηζηε δηαζεζηκόηεηα κλήκεο (κεξηθέο
εθαηνληάδεο bytes) ε αλζξσπόηεηα πξνζπάζεζε λα ηνλ κειεηήζεη. πζθεπέο
απίζηεπηεο επθπΐαο αλαπηύρηεθαλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ειηαθνύ αλέκνπ νη
νπνίεο θπζηθά είραλ απόιπηε αλάγθε ηε ζπκπίεζε ηεο θαηαγξαθόκελεο
πιεξνθνξίαο. Ζ βαζηθή ηδέα ήηαλ λα ππνινγηζηεί ε θιίζε ηεο θακπύιεο
κεηαβνιήο θαη απηή λα εληακηεπηεί ζηε κλήκε. Γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην, θαη
επεηδή ην θαηλόκελν είρε πνιιέο δηαθπκάλζεηο, μερσξηζηή ζεκαζία έρεη ε
εύξεζε ηνπ ζεκείνπ νκαιήο κεηαβνιήο. Σνπ ζεκείνπ δειαδή εθείλνπ, όπνπ
όιεο νη πξνεγνύκελεο ηηκέο είλαη κηθξόηεξεο θαη όιεο νη επόκελεο
κεγαιύηεξεο.
Πξόβιεκα:
Να γξαθεί πξόγξακκα ζε Γιώζζα ην νπνίν δνζείζεο κηαο αθνινπζίαο 128
αθεξαίσλ αξηζκώλ, ζα βξίζθεη ηνλ όξν ηεο αθνινπζίαο πνπ όινη νη
πξνεγνύκελνί ηνπ λα είλαη κηθξόηεξνί ηνπ θαη όινη νη επόκελνί ηνπ λα είλαη
κεγαιύηεξνί ηνπ. Αλ ππάξρνπλ ηέηνηνη όξνη, λα εθηππώλεηαη ν κεγαιύηεξνο
(ηειεπηαίνο ζηε ρξνλνζεηξά). Αλ δελ ππάξρνπλ, λα εθηππώλεηαη "NOT
FOUND".
ΔΠΤ, 26νο ΠΓΠ (2014), Β΄ Φάζε (Θέκα Λπθείνπ)
15. Μηα νκάδα παηδηώλ ζηέθνληαη ζε κηα επζεία γξακκή, ην έλα πίζσ από ην
άιιν, πεξηκέλνληαο ηε ζεηξά ηνπο ζην θπιηθείν ηνπ ζρνιείνπ. Σν πξώην παηδί
πξνθαλώο βιέπεη ηελ είζνδν ηνπ θπιηθείνπ, όζα παηδηά όκσο ζηέθνληαη πίζσ
ηνπ δελ είλαη ζίγνπξν όηη θαη απηά ηε βιέπνπλ. Γηα λα βιέπεη έλα παηδί ηελ
είζνδν ηνπ θπιηθείνπ πξέπεη όια ηα παηδηά πνπ ζηέθνληαη κπξνζηά ηνπ λα
είλαη θνληύηεξα από απηό.
Πξόβιεκα:
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Να αλαπηύμεηε έλα πξόγξακκα ζε Γιώζζα ην νπνίν, αθνύ δηαβάζεη ηα ύςε
20 παηδηώλ πνπ βξίζθνληαη ην έλα πίζσ από ην άιιν ζα εκθαλίδεη ηνλ αξηζκό
ησλ παηδηώλ πνπ βιέπνπλ ηελ είζνδν ηνπ θπιηθείνπ.
ΔΠΤ, 27νο ΠΓΠ (2015), Α΄ Φάζε
16. Λέκε όηη δύν θπζηθνί αξηζκνί είλαη ζηελ ίδηα «παξέα» όηαλ έρνπλ ην ίδην
πιήζνο άζσλ (1) ζηε δπαδηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ην 5 θαη
ην 17 είλαη ζηελ ίδηα παξέα γηαηί 5 = 101 (2) θαη 17 = 10001(2), άξα θαη νη δύν
απηνί αξηζκνί έρνπλ δύν άζνπο ζηε δπαδηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε. Αληίζεηα, ην
1
Πξόβιεκα:
Να γξαθεί έλα πξόγξακκα ζε Γιώζζα, ην νπνίν ζα δηαβάδεη κία αθνινπζία Ν
αξηζκώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα βξίζθεη θαη ζα εκθαλίδεη ην πιήζνο ησλ κειώλ
ηεο κεγαιύηεξεο παξέαο πνπ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί από όξνπο ηεο
αθνινπζίαο. Ζ αθνινπζία ελδέρεηαη λα πεξηέρεη όξνπο πνπ είλαη ίζνη θαη ζηελ
πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε όινπο ηνπο ίζνπο όξνπο, ζηελ
ίδηα θπζηθά παξέα.
ΔΠΤ, 27νο ΠΓΠ (2015), Γ΄ Φάζε (Θέκα 1ν)
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