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ΤΑΞΗ:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ε_3.Πλ3Τ(ε)

Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω
προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν
είναι λανθασµένη.
1. Η συνάρτηση είναι ένας τύπος υποπρογράµµατος που δεν µπορεί να
εκτελέσει όλες τις λειτουργίες ενός προγράµµατος.
2. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραµµάτων που έχουν γραφεί
σε συµβολική γλώσσα είναι η δυνατότητα µεταφερσιµότητας τους.
3. Η χρήση ενός πίνακα σε ένα πρόγραµµα απαιτεί από πριν να γνωρίζουµε το
µέγιστο πλήθος των στοιχείων που θα αποθηκευτούν σε αυτόν.
4. Η επανάληψη ΓΙΑ i ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ 1 θα εκτελεστεί 10 φορές.
5. Κατά την δηµιουργία ενός προγράµµατος χρησιµοποιούνται κατά σειρά
1.συντάκτης 2. συνδέτης – φορτωτής 3. µεταγλωττιστής ή διερµηνευτής.
Μονάδες 5

Α2.

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Να αναφέρετε τους τρόπους αναπαράστασης ενός αλγορίθµου, αναλύοντας
µε λίγα λόγια τον κάθε ένα.
Μονάδες 5
2. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµµατισµού.
Μονάδες 5
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Αναφέρετε τι τύπου πρέπει να είναι η κάθε µεταβλητή που βρίσκεται στο
αριστερό τµήµα της εντολής εκχώρησης. Οι µεταβλητές a, b, c, s είναι
ακέραιου τύπου και διάφορες του µηδενός.
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Α3.

Ε_3.Πλ3Τ(ε)

1. ya MOD b
2. ys/c
3. y”ΑΛΗΘΗΣ”
4. y”ΛΑΖΑΡΟΣ” = ”AΘΗΝΑ”
5. ya^5+19

Μονάδες 5

Α4.

Να αναφέρετε και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας, ποιο από τα κριτήρια
που πρέπει να έχει ένας αλγόριθµος παραβιάζεται στις παρακάτω περιπτώσεις.
1.
Αλγόριθµος Α41
x1
Όσο x<>0 Επανάλαβε
∆ιάβασε y
ax+y
xx+1
Τέλος_Επανάληψης
Εκτύπωσε a
Τέλος Α41

2.
Αλγόριθµος Α42
∆ιάβασε α, β
Μ_οα/β
Εκτύπωσε Μ_ο
Τέλος Α42

3.
Αλγόριθµος Α43
Αρχή_Επανάληψης
∆ιάβασε ον
Μέχρις_ότου ον<>”ΤΕΛΟΣ”
s0
Όσο ον<>”ΤΕΛΟΣ” Επανάλαβε
∆ιάβασε β
ss+β
Τέλος_Επανάληψης
Εκτύπωσε s
Τέλος Α43

Μονάδες 9

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 6

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013
Α5.

Ε_3.Πλ3Τ(ε)

Να µετατραπούν οι παρακάτω προτάσεις σε λογικές εκφράσεις.
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1. O αριθµός x απέχει από το 28 το πολύ 5.
2. To τελευταίο ψηφίο του θετικού ακεραίου x είναι πολλαπλάσιο του 3.
3. O θετικός ακέραιος x είναι άρτιος, τριψήφιος και έχει άρτιο πρώτο ψηφίο.

Σηµείωση: Στα ερωτήµατα 2,3 δεν απαιτείται έλεγχος ότι ο αριθµός x είναι ακέραιος
και θετικός
Μονάδες 6

Α6.

Να συµπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω τµήµα αλγορίθµου µε τις
κατάλληλες σταθερές ή µεταβλητές έτσι ώστε να εµφανίζει την µέγιστη τιµή
του πίνακα Π[100].

θ 1
Για κ από 2 µέχρι __
Αν Π[κ]>Π[__] τότε
__  __
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Εµφάνισε Π[__]

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ B
Β1.

∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου στο οποίο έχουν αριθµηθεί όλες οι
γραµµές.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SUM 0
∆ιάβασε χ
Όσο χ<=40 επανάλαβε
Αρχή_επανάληψης
∆ιάβασε αρ
Μέχρις_ότου αρ>=1
Κ[αρ]χ
SUMSUM+Κ[αρ]
∆ιάβασε χ
Τέλος_επανάληψης
Εµφάνισε SUM
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καθώς και το παρακάτω υπόδειγµα πίνακα τιµών, σε συµπληρωµένη την
πρώτη γραµµή. Όλες οι µεταβλητές του παραπάνω τµήµατος είναι ακέραιες.
αριθµός
γραµµής

χ<=40

αρ>=1

1

χ

αρ

SUM

K[1] K[2]

K[3]

Έξοδος

0

Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα και να τον συµπληρώσετε,
εκτελώντας τον αλγόριθµο, αν δοθούν ως είσοδος κατά σειρά οι τιµές
20, 2, 40, -1 , 1, -20, 3 , 50. Για κάθε εντολή που εκτελείται, να γράψετε σε
νέα γραµµή του πίνακα τα εξής:
• Τον αριθµό της εντολής που εκτελείται (στην πρώτη στήλη).
• Αν η γραµµή περιέχει εντολή εκχώρησης, τη νέα τιµή της µεταβλητής στην
αντίστοιχη στήλη. Αν η γραµµή περιέχει έλεγχο συνθήκης, την τιµή της
συνθήκης (Αληθής, Ψευδής) στην αντίστοιχη στήλη. Αν η γραµµή περιέχει
εντολή εξόδου, την τιµή που εµφανίζεται στην στήλη έξοδος.
Σηµείωση: Οι γραµµές 4 και 10 δεν χρειάζεται να αποτυπωθούν στον πίνακα
Μονάδες 12

Β2.

Nα δηµιουργήσετε το διάγραµµα ροής του παρακάτω αλγορίθµου:
Αλγόριθµος ΟΕΦΕ
Κ←95
Αρχή_επανάληψης
Ρ←2
Λ←0
Όσο Ρ<=7 επανάλαβε
Λ←Λ-Ρ
Ρ←Ρ+1
Τέλος_επανάληψης
Εµφάνισε Λ
Κ←Κ+Λ
Μέχρις_ότου Κ<18
Εµφάνισε Κ
Τέλος ΟΕΦΕ

Μονάδες 8
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ΘΕΜΑ Γ
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Σε ένα στάδιο πρόκειται να διοργανωθεί µία συναυλία για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Το στάδιο διαθέτει δύο διαζώµατα (πάνω και κάτω), όπου το κάθε διάζωµα έχει 10
θύρες. Οι θύρες του κάτω διαζώµατος είναι αριθµηµένες από το 1 ως το 19 (µε
περιττούς αριθµούς) και έχουν χωρητικότητα (η κάθε µία) 800 ατόµων, ενώ αυτές του
πάνω διαζώµατος είναι αριθµηµένες από το 2 ως το 20 (µε άρτιους αριθµούς) και
έχουν χωρητικότητα(η κάθε µία) 950 ατόµων. Μία εταιρία έχει αναλάβει την
διαχείριση των εισιτηρίων της συναυλίας.
Να κατασκευαστεί αλγόριθµος ο οποίος:
Γ1.

Θα καταχωρεί στον πίνακα ΕΙΣ[20] την χωρητικότητα κάθε θύρας.

Μονάδες 3

Γ2.

Για κάθε πελάτη που θέλει να κλείσει εισιτήρια, θα διαβάζει την ποσότητα των
εισιτηρίων που θέλει να αγοράσει και τον αριθµό της θύρας. Αν υπάρχει
διαθεσιµότητα εισιτηρίων στη συγκεκριµένη θύρα, θα εµφανίζει το µήνυµα
«ΕΠΙΤΥΧΉΣ ΚΡΑΤΗΣΗ» και θα ενηµερώνει κατάλληλα τον πίνακα ΕΙΣ, ενώ
σε αντίθετη περίπτωση θα εµφανίζει το µήνυµα «ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ». Η είσοδος των στοιχείων θα τερµατίζεται
όταν δοθεί ως θύρα η τιµή 0 ή όταν εξαντληθούν όλα τα εισιτήρια. Σε
περίπτωση που τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, ο αλγόριθµος δεν θα πρέπει να
δέχεται νέα είσοδο τιµών.
Μονάδες 7

Γ3.

Θα εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα σε περίπτωση που εξαντλήθηκαν όλα τα
εισιτήρια ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα εµφανίζει πόσα εισιτήρια έµειναν
αδιάθετα στο πάνω και πόσα στο κάτω διάζωµα.
Μονάδες 4

Γ4.

Θα εµφανίζει σε ποια ή ποιες θύρες έγιναν οι περισσότερες αποτυχηµένες
προσπάθειες κράτησης.
Μονάδες 6

Σηµείωση: ∆εν απαιτείται κανένας έλεγχος εγκυρότητας

ΘΕΜΑ ∆

Σε ένα κοινοβούλιο οι βουλευτές είναι 200 και ανήκουν σε 3 διαφορετικά πολιτικά
κόµµατα, τα Α,Β,Γ. Το Α πολιτικό κόµµα αντιπροσωπεύεται µε 60 βουλευτές οι
οποίοι καταλαµβάνουν τις 6 πρώτες σειρές των εδράνων του κοινοβουλίου. Η κάθε
σειρά του κοινοβουλίου έχει 10 έδρανα. Το Β πολιτικό κόµµα αντιπροσωπεύεται από
110 βουλευτές και καταλαµβάνει τις επόµενες 11 σειρές των εδράνων του
κοινοβουλίου. Το κόµµα Γ καταλαµβάνει τις υπόλοιπες 3 σειρές. Να κατασκευάσετε
πρόγραµµα που θα εκτελεί τα παρακάτω:
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∆1.
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Θα περιλαµβάνει τµήµα δηλώσεων.
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Μονάδες 2
∆2.

Θα διαβάζει τα ονοµατεπώνυµα των βουλευτών των τριών κοµµάτων Α,Β,Γ
και θα τα καταχωρεί στον πίνακα ΒΟΥΛ[20,10].
Μονάδες 2

∆3.

Θα διαβάζει ένα πολιτικό κόµµα και το ονοµατεπώνυµο ενός πολιτικού
στελέχους του κόµµατος και θα εµφανίζει µε κατάλληλο µήνυµα αν το
στέλεχος αυτό είναι βουλευτής του αντίστοιχου πολιτικού κόµµατος
πραγµατοποιώντας αναζήτηση στον πίνακα ΒΟΥΛ[20,10] µόνο στο τµήµα του
πίνακα που αντιστοιχεί στο κόµµα αυτό. Η λειτουργία αυτή θα γίνει µε τη
βοήθεια κατάλληλου υποπρογράµµατος που θα κατασκευάσετε και
περιγράφεται στο ερώτηµα ∆5. Θεωρήστε ότι δεν υπάρχουν βουλευτές µε το
ίδιο ονοµατεπώνυµο. ∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για το πολιτικό
κόµµα.
Μονάδες 4

∆4.

Να εµφανίζει τους βουλευτές του Γ πολιτικού κόµµατος κατά αλφαβητική
σειρά.
Μονάδες 6

∆5.

Να κατασκευάσετε κατάλληλο υποπρόγραµµα που θα δέχεται ως
παραµέτρους, ένα πίνακα χαρακτήρων Α[20,10], δύο µεταβλητές κ,λ που
αντιπροσωπεύουν δύο γραµµές του πίνακα Α (µε κ τη µικρότερη και λ τη
µεγαλύτερη αριθµητικά τιµή) καθώς και τη µεταβλητή όνοµα, τύπου
χαρακτήρα. Το υποπρόγραµµα θα επιστρέφει τη λογική τιµή αληθής αν στον
πίνακα Α[20,10] µεταξύ των γραµµών κ και λ υπάρχει καταχωρηµένη η τιµή
της µεταβλητής όνοµα και τη τιµή ψευδής αν δεν υπάρχει. Σε περίπτωση που η
τιµή της µεταβλητής όνοµα βρεθεί στον πίνακα Α, η αναζήτηση θα πρέπει να
σταµατάει.
Μονάδες 6

Σηµείωση: Στον πίνακα ΒΟΥΛ, οι 6 πρώτες γραµµές αντιστοιχούν στο κόµµα Α,
οι επόµενες 11 στο κόµµα Β και οι τελευταίες 3 στο κόµµα Γ.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 6 ΑΠΟ 6

