ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ÖÑ
ÏÍ
ÍÅ Ô
Ï ÉÓÔ
ÇÑ
ÉÙ
Í

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
31 ΜΑΪΟΥ 2008
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο

Α. 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 καταγραφή της δοµής ενός προβλήµατος σηµαίνει αυτόµατα ότι έχει
αρχίσει η διαδικασία ανάλυσης του προβλήµατος σε άλλα απλούστερα.
2. Στη διαδικασία η λίστα παραµέτρων είναι υποχρεωτική.
3. Η δυναµική παραχώρηση µνήµης χρησιµοποιείται στις στατικές δοµές
δεδοµένων.
4. Η JAVA είναι µία αντικειµενοστραφής γλώσσα προγραµµατισµού για την
ανάπτυξη εφαρµογών που εκτελούνται σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα,
δηλαδή σε διαφορετικούς υπολογιστές οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι στο
διαδίκτυο.
5. Κατά την κλήση ενός υποπρογράµµατος η πραγµατική παράµετρος και η
αντίστοιχη τυπική της είναι δυνατόν να έχουν το ίδιο όνοµα.
Μονάδες 10
Β.1

Να αναφέρετε τις τυποποιηµένες
σχεδίασης αλγορίθµων.

κατηγορίες

τεχνικών-µεθόδων
Μονάδες 6

Ποια η διαφορά µεταξύ διερµηνευτή και µεταγλωττιστή;

Γ.1

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1,2,3,4, από τη Στήλη Α και
δίπλα το γράµµα α,β, της Στήλης Β που δίνει το σωστό χαρακτηρισµό.

ÏÓ

Β.2

Στήλη Β
α. Σαφήνεια διατύπωσης
προβλήµατος
β. Καθορισµός απαιτήσεων

ÏÌ
ÉË

Στήλη Α
1. Εύστοχη χρήση ορολογίας

Μονάδες 6

2. Τήρηση λεξικολογικών και
συντακτικών κανόνων
3. Επακριβής προσδιορισµός
δεδοµένων
4. Λεπτοµερειακή καταγραφή
ζητουµένων

Μονάδες 4

1

Γ.2

Στο παρακάτω τµήµα προγράµµατος να µετατρέψετε την αλγοριθµική
δοµή της πολλαπλής επιλογής σε ισοδύναµη αλγοριθµική δοµή
ΕΠΙΛΕΞΕ.

∆.
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ΓΡΑΨΕ “∆ώσε αριθµό από 0 έως και 5”
∆ΙΑΒΑΣΕ Χ
ΑΝ Χ=0 ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ “µηδέν”
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (Χ=1) ή (Χ=3) ή (Χ=5) ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ “περιττός αριθµός”
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (Χ=2) ή (Χ=4) ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ “άρτιος αριθµός”
ΑΛΛΙΩΣ
ΓΡΑΨΕ “έδωσες λάθος αριθµό”
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

∆ίνεται το παρακάτω τµήµα κειµένου:

Μονάδες 6

Οι λόγοι που αναθέτουµε την επίλυση ενός προβλήµατος σε υπολογιστή
σχετίζονται µε:
•
•
•
•

την ..........1........... των υπολογισµών.
την ..........2........... των διαδικασιών.
την ταχύτητα εκτέλεσης των ..........3........... .
το µεγάλο πλήθος των ..........4........... .

∆ίνονται οι παρακάτω λέξεις:
α. πολυπλοκότητα
β. δεδοµένων
γ. ζητουµένων
δ. αληθοφάνεια
ε. πράξεων
στ. επαναληπτικότητα

ÏÓ

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1,2,3,4, που βρίσκονται
στα κενά διαστήµατα και δίπλα να γράψετε το γράµµα α, β, γ, δ, ε, στ,
που αντιστοιχεί στη σωστή λέξη. ∆ύο λέξεις δεν χρησιµοποιούνται.
Μονάδες 8

ÏÌ
ÉË

ΘΕΜΑ 2ο

∆ίνεται το παρακάτω πρόγραµµα σε γλώσσα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: x, n, m, pow, z
ΑΡΧΗ
∆ΙΑΒΑΣΕ x,n
m←n
pow ← 1
z←x
ΟΣΟ m > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΟΣΟ (m MOD 2) = 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
m ← m DIV 2
2
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z← z*z
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
m←m−1
ΓΡΑΨΕ pow
pow ← pow * z
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ pow
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α

α. Να κατασκευάσετε το ισοδύναµο διάγραµµα ροής του προγράµµατος Α.
Μονάδες 8

β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιµές της µεταβλητής pow που θα
εµφανιστούν κατά την εκτέλεση του προγράµµατος Α, αν ως τιµές εισόδου
δοθούν οι αριθµοί:
x = 2, n = 3.
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ 3ο

Μία εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων έχει νοικιάσει 30 αυτοκίνητα τα οποία
κατηγοριοποιούνται σε οικολογικά και συµβατικά. Η πολιτική χρέωσης για την
ενοικίαση ανά κατηγορία και ανά ηµέρα δίνεται στον παρακάτω πίνακα.
ΗΜΕΡΕΣ
1-7

8-16

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

30 € ανά ηµέρα 40 € ανά ηµέρα

20 € ανά ηµέρα 30 € ανά ηµέρα

από 17 και άνω 10 € ανά ηµέρα 20 € ανά ηµέρα
1. Να αναπτύξετε πρόγραµµα το οποίο:

α. Περιλαµβάνει τµήµα δηλώσεων µεταβλητών.

Μονάδες 2

ÏÓ

β. Για κάθε αυτοκίνητο το οποίο έχει ενοικιαστεί:
i. ∆ιαβάζει την κατηγορία του («ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ» ή «ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ») και
τις ηµέρες ενοικίασης.
Μονάδες 2

ÏÌ
ÉË

ii. Καλεί υποπρόγραµµα µε είσοδο την κατηγορία του αυτοκινήτου και
τις ηµέρες ενοικίασης και υπολογίζει µε βάση τον παραπάνω πίνακα
τη χρέωση.
Μονάδες 2
iii. Εµφανίζει το µήνυµα “χρέωση” και τη χρέωση που υπολογίσατε.
Μονάδες 2

γ. Υπολογίζει και εµφανίζει το πλήθος των οικολογικών και των
συµβατικών αυτοκινήτων.
Μονάδες 4

2. Να κατασκευάσετε το κατάλληλο υποπρόγραµµα του ερωτήµατος 1.β.ii .
Μονάδες 8
3

ΘΕΜΑ 4ο
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1) ∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τα δεδοµένα εισόδου και
2) Ο υπολογισµός της χρέωσης δεν πρέπει να γίνει κλιµακωτά.

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου συµµετέχουν 16 οµάδες. Κάθε
οµάδα συµµετέχει σε 30 αγώνες. Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος:
α. ∆ιαβάζει σε µονοδιάστατο πίνακα ΟΝ[16] τα ονόµατα των οµάδων.
Μονάδες 2

β. ∆ιαβάζει σε δισδιάστατο πίνακα ΑΠ[16,30] τα αποτελέσµατα σε κάθε αγώνα
ως εξής:
Τον χαρακτήρα «Ν»για ΝΙΚΗ
Τον χαρακτήρα «Ι» για ΙΣΟΠΑΛΙΑ
Τον χαρακτήρα «Η» για ΗΤΤΑ

και κάνει τον απαραίτητο έλεγχο εγκυρότητας των δεδοµένων.

Μονάδες 4

γ. Για κάθε οµάδα υπολογίζει και καταχωρεί σε δισδιάστατο πίνακα ΠΛ[16,3]
το πλήθος των νικών στην πρώτη στήλη, το πλήθος των ισοπαλιών στη
δεύτερη στήλη, και το πλήθος των ηττών στην τρίτη στήλη του πίνακα. Ο
πίνακας αυτός πρέπει προηγουµένως να έχει µηδενισθεί.
Μονάδες 6

δ. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα ΠΛ[16,3] υπολογίζει και καταχωρεί σε νέο
πίνακα ΒΑΘ[16] τη συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας, δεδοµένου ότι για
κάθε νίκη η οµάδα παίρνει τρεις βαθµούς, για κάθε ισοπαλία έναν βαθµό και
για κάθε ήττα κανέναν βαθµό.
Μονάδες 3
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ε. Εµφανίζει τα ονόµατα και τη βαθµολογία των οµάδων ταξινοµηµένα σε
φθίνουσα σειρά µε βάση τη βαθµολογία.
Μονάδες 5

4

