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Επαναληπτικό διαγώνισμα πάνω στις Δομές Επιλογής και Επανάληψης 

 

1
ν
 Θέκα 

Α. Πόηε ρξεζηκνπνηνύληαη νη δνκέο επαλάιεςεο ζε έλαλ αιγόξηζκν 

(Μνλάδεο 7) 

 

Β. Να γξάςεηε ζηηο ιύζεηο ζαο ην λνύκεξν ηεο εξώηεζεο θαη λα αλαθέξεηε αλ είλαη ζσζηό ή ιάζνο 

1. Η είζνδνο ζε θάζε βξόγρν επαλάιεςεο γίλεηαη ππνρξεσηηθά από ηελ αξρή ηνπ. 

2. Η πεξαηόηεηα ελόο αιγνξίζκνπ αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη θαηαιήγεη ζηελ ιύζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο έπεηηα από πεπεξαζκέλν αξηζκό βεκάησλ 

3. Έλα ηκήκα αιγνξίζκνπ ην νπνίν εθηειείηαη επαλαιεπηηθά απνθαιείηαη βξόγρνο 

4. Πνιιαπιέο επηινγέο κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη κε κία εκθσιεπκέλε δνκή  

5. Η δνκή επαλάιεςεο Μέρξηο_όηνπ δηαθέξεη από ηηο Γηα θαη Όζν ζην γεγνλόο όηη ε πξώηε 

επαλαιακβάλεηαη όηαλ ε ζπλζήθε πνπ εμεηάδεη είλαη Αιεζήο 

(Μνλάδεο 10) 

 

Γ. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο αξηζκνύο ηεο ζηήιεο Α κε ηα γξάκκαηα ηεο ζηήιεο Β 

 

Σηήιε Α (Δθθξάζεηο) Σηήιε Β (Αιγνξηζκηθέο Έλλνηεο) 

1. ΧΧ+2 

2. 3+Α>Β 

3.Τύπσζε Β 

4. Όζν Κ<3 επαλέιαβε  

 Δληνιέο 

Τέινο επαλάιεςεο 

5. Χ-(Χ/2)*2 

α. Αξηζκεηηθή έθθξαζε 

β. Μεηαβιεηή 

γ. Λνγηθή έθθξαζε 

δ. Γνκή Αθνινπζίαο 

ε. Γνκή Δπαλάιεςεο 

ζη. Δληνιή Δθρώξεζεο 

δ. Δληνιή εμόδνπ 

(Μνλάδεο 10) 

 

Γ. Οη εληνιέο ηνπ παξαθάησ αιγόξηζκνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο κε ιαλζαζκέλε ζεηξά. Να 

ηνπνζεηεζνύλ ζε νξζή ζεηξά έηζη ώζηε λα ππνινγίδνπλ ην άζξνηζκα ησλ ζεηηθώλ δηςήθησλ αξηίσλ 

αθεξαίσλ. 

 

Αιγόξηζκνο Άζξνηζκα 

Τέινο_επαλάιεςεο 

αα+i 

Δκθάληζε α 

ii+2 

i10 

α0 

Όζν i<97 επαλέιαβε 

Τέινο Άζξνηζκα 

(Μνλάδεο 5) 

 

Δ. Να ζπκπιεξσζνύλ ηα θελά 

1. Ο πνιιαπιαζηαζκόο ____ _______απαηηεί πνιιαπιαζηαζκό επί ηνλ αξηζκό 2, δηαίξεζε δηά 2 θαη 

πξόζζεζε 

2. Ο αιγόξηζκνο πνπ δελ δηαζέηεη ηξόπν ηεξκαηηζκνύ ραξαθηεξίδεηαη σο _____ βξόγρνο θαη 

εθηειείηαη _____ ζην πιήζνο επαλαιήςεηο 

3. Η επαλαιεπηηθή δνκή Μέρξηο_όηνπ πεξηιακβάλεη εληνιέο θαη μεθηλάεη κε ηελ εληνιή ________ 

4. Η δνκή ____ κπνξεί λα επηιύζεη όια ηα πξνβιήκαηα πνπ απαηηνύλ ρξήζε δνκήο επαλάιεςεο 

(Μνλάδεο 8) 
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2
ν
 Θέκα 

Γίλεηαη ν δηπιαλόο αιγόξηζκνο.  

α. Να κεηαηξαπεί ζε θσδηθνπνίεζε ςεπδνγιώζζαο     (6 κνλάδεο) 

β. Να γίλεη ν πίλαθαο ηηκώλ αλ δνζνύλ ηηκέο 15, 20     (8 κνλάδεο) 

γ. Να κεηαηξαπεί ζε ηζνδύλακν θώδηθα κε ηελ ρξήζε ηεο Μέρξηο_όηνπ  (6 κνλάδεο) 

 

 

3
ν
 Θέκα 

Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν πνπ ζα εθηππώλεη ηηο αθέξαηεο ιύζεηο ηεο εμίζσζεο: 

3x
3
 -5x

2
 – 7x – 12 = 0 ζην δηάζηεκα [-500,500]. Αλ ν αιγόξηζκνο εληνπίζεη ηξεηο ιύζεηο, ηόηε ζα 

πξέπεη λα ζηακαηήζεη ηελ αλαδήηεζε άιισλ ιύζεσλ. (Μηα πνιπσλπκηθή εμίζσζε ηξίηνπ βαζκνύ 

κπνξεί λα έρεη ην πνιύ ηξεηο ιύζεηο.) 

(Μνλάδεο 20) 

 

4
ν
 Θέκα 

Έλαο αγξόηεο παξάγεη έλα κόλν πξντόλ από ηα δύν πνπ επηδνηνύληαη. Να γξάςεηε αιγόξηζκν ν 

νπνίνο : 

α. Θα δηαβάδεη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ αγξόηε, ην είδνο ηνπ πξντόληνο πνπ παξάγεη θαη ηελ 

πνζόηεηα ηνπ πξντόληνο ζε θηιά, ειέγρνληαο ηελ νξζόηεηα εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ζύκθσλα κε 

ηα παξαθάησ: 

-- Τν είδνο ηνπ πξντόληνο είλαη Α ή Β 

-- Η πνζόηεηα ηνπ πξντόληνο είλαη ζεηηθόο αξηζκόο 

β. Θα ππνινγίδεη ηελ επηδόηεζε πνπ δηθαηνύηαη ν αγξόηεο γηα ην είδνο ηνπ πξντόληνο πνπ παξάγεη. 

Η επηδόηεζε ππνινγίδεηαη θιηκαθσηά αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα θαη ην είδνο ηνπ πξντόληνο 

ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

Πνζόηεηα πξντόληνο ζε θηιά Δπηδόηεζε αλά θηιό πξντόληνο ζε επξώ  

Πξντόλ Α Πξντόλ Β 

Έσο θαη 1000 0.8 0.7 

Από 1001 έσο θαη 2500 0.7 0.6 

Από 2501 θαη άλσ 0.6 0.5 

Θα εκθαλίδεη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ αγξόηε, ην είδνο ηνπ πξντόληνο πνπ παξάγεη θαη ην πνζό ηεο 

επηδόηεζεο πνπ δηθαηνύηαη 

(Μνλάδεο 20) 

 

Καιή επηηπρία! 


