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ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΑ 

ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

1 ΘΔΜΑ 

 

Α.1.Να πεξηγξάςεηε ηνπο ηύπνπο δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη ε ΓΛΧΑ. 

(κνλάδεο: 5) 

Α.2.Πνηά ηα κεηνλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ησλ πηλάθσλ. 

(κνλάδεο: 5) 

Α.3.Δξσηήζεηο αληηζηνίρεζεο. 

Α.Ύςνο εθήβνπ Αθέξαηανο 

Β.Δπώλπκν καζεηή Πξαγκαηηθόο 

Γ.Αξηζκόο επηβαηώλ ζε αεξνπιάλν Αιθαξνζκεηηθόο 

 Λνγηθόο 

 

(κνλάδεο:5 ) 

Α.4.Πνηέο είλαη νη ηππηθέο επεμεξγαζίεο ησλ ζηνηρείσλ ελόο πίλαθα. 

(κνλάδεο:5 ) 

Β. Δξσηήζεηο ζσζηνύ ιάζνπο 

 

1. Oη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έλα πξόγξακκα αληηζηνηρίδνληαη από ην κεηαγισηηζηή ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηεο κλήκεο ηνπ ππνινγηζηή. 

 

2. Αλ Α=5 θαη Β=6 ηόηε ε ινγηθή έθθξαζε Α>5 ή Α<3 θαη Β>5 είλαη ςεπδήο. 

 

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

 

4.Η δνκή Όζν ρξεζηκνπνηείηαη κόλν όηαλ γλσξίδνπκε ηνλ αξηζκό ησλ επαλαιήςεσλ. 

 

5.θνπόο ηεο ζπγρώλεπζεο δύν ηαμηλνκεκέλσλ πηλάθσλ είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ηξίηνπ πίλαθα πνπ 

πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ησλ δύν πηλάθσλ αηαμηλόκεηα. 

(κνλάδεο:5 ) 

Γ.Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ: 

 
κ0 

ΓΙΑ Α ΑΠΟ 5 ΜΔΥΡΙ 100 ΜΔ_ΒΗΜΑ 10 
ΚΚ+Α 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΓΡΑΦΔ Κ 

Να κεηαηξαπεί ζε ηζνδύλακν ηκήκα αιγνξίζκνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εληνιή Όζν. 

(κνλάδεο:15 ) 

 

2 ΘΔΜΑ 

Α.1Γίλεηαη ε παξαθάησ αθνινπζία εληνιώλ: 

ΑΡΥΗ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 
Α10 

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΔΥΡΙ 3 

ΑΑ-10 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΜΔΥΡΙ_ΟΣΟΤ Α=0 

 

Να αλαθέξεηε πνην θξηηήξην δελ ηθαλνπνηείηαη θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
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 (κνλάδεο: 14) 

 

Α.2 Γίλεηαη ε παξαθάησ αθνινπζία εληνιώλ. 

 

   s0 

   Γηα i από 2 κέρξη 10 κε_βήκα 0 
 ss+i 

   Σέινο_επαλάιεςεο 

Γξάςε s 

 

Να αλαθέξεηε πνην θξηηήξην δελ ηθαλνπνηείηαη θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

(κνλάδεο:6 ) 

3 ΘΔΜΑ 

 

Α.Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ όπνπ νη κεηαβιεηέο K,L,M είλαη αθέξαηεο. 
Κ35 

L17 

M0 

ΟΟ L>0 ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 

 ΑΝ L MOD 2=1 ΣΟΣΔ 
 ΜΜ+Κ 

ΣΔΛΟ_ΑΝ 
ΚΚ*2 

LL DIV 2 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΓΡΑΦΔ Μ 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 K L M 

Αξρηθέο ηηκέο    

1 επαλάιεςε    

2 επαλάιεςε    

3 επαλάιεςε    

4 επαλάιεςε    

5 επαλάιεςε    

 

β. Γηα πνηά ηηκή ηεο κεηαβιεηήο  L ηεξκαηίδεηαη ν αιγόξηζκνο; 

Γ. Πνηά ε ηειηθή ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Μ; 

(κνλάδεο: 5) 

 

Β.To πξόγξακκα απηό λα ππνινγίδεη ηνλ αλάζηξνθν ηνπ πίλαθα Π1 θαη ηνπνζεηεί ην απνηέιεζκα ζηνλ 

πίλαθα Π2.Η αλαζηξνθή ελόο δηζδηάζηαηνπ πίλαθα γίλεηαη αλ ηνπνζεηήζνπκε ηα ζηνηρεία ησλ j,I 

ζέζεσλ ηνπ πίλαθα Π1 ζηηο i,j ζέζεηο ηνπ πίλαθα Π2.Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα αλαζηξνθή ηνπ πίλαθα 

κε άμνλα ηελ δηαγώλην ηνπ.  

(κνλάδεο: 15) 
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4 ΘΔΜΑ 

 

 

 

Έλαο εθδνηηθόο νίθνο ρξεζηκνπνηεί 35 δηαλνκείο γηα ηε δηαθίλεζε ησλ βηβιίσλ ηνπ. ην ηέινο θάζε 

κήλα θαηαγξάθνληαη νη πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από θάζε δηαλνκέα ώζηε λα ππνινγηζηεί 

θαη ην κπόλνπο πνπ ζα ηνπ απνδνζεί. Δίλαη επλόεην όηη νη πσιήζεηο ελόο δηαλνκέα ζε ρξνληθό 

δηάζηεκα ελόο κελόο δελ είλαη θαη’ αλάγθελ 30. Σν πνζό ηνπ κπόλνπο ππνινγίδεηαη θιηκαθσηά 

αλάινγα κε ην πνζό ησλ κεληαίσλ πσιήζεσλ θάζε δηαλνκέα ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 

πλνιηθέο κεληαίεο πσιήζεηο δηαλνκέα (€) Μπόλνπο % 

Μέρξη θαη 200 0 

Άλσ ησλ 200 κέρξη θαη 1000 1,5 

Άλσ ησλ 1000 4 

 

 

 

 

Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν πνπ ζα επηηειεί ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:  

1. Γηα θάζε δηαλνκέα:  

 α. ζα δηαβάδεη ην όλνκά ηνπ θαη ζα ην θαηαρσξεί ζε πίλαθα Ο θαζώο θαη ην κεληαίν βαζηθό κηζζό       

ηνπ θαη ζα ην θαηαρσξεί ζε πίλαθα Β. 

(κνλάδεο:2 ) 

 

 β. ζα δηαβάδεη επαλαιεπηηθά ηα πνζά ησλ πσιήζεσλ πνπ πέηπρε ηνλ πξνεγνύκελν κήλα θαη ζα 

ππνινγίδεη ηηο ζπλνιηθέο κεληαίεο πσιήζεηο. Η επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ζα νινθιεξώλεηαη όηαλ 

εηζαρζεί αξλεηηθόο αξηζκόο ή ην κεδέλ. 

(κνλάδεο:7) 

 

 γ. ζα ππνινγίδεη ην κπόλνπο πνπ ζα ιάβεη θαη ζα ην εθηππώλεη. 

(κνλάδεο: 2) 

 

 2. Θα δεκηνπξγεί πίλαθα Σ, πνπ ζα πεξηέρεη ηηο ηειηθέο κεληαίεο απνιαβέο θάζε δηαλνκέα. 

(κνλάδεο: 2) 

 3. Να εθηππώλνληαη ηα νλόκαηα όζσλ δηαλνκέσλ είραλ ην δεύηεξν κεγαιύηεξν ηειηθό κηζζό κεηαμύ 

ησλ ππαιιήισλ ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ. 

(κνλάδεο: 3) 

 

 4. Θα ειέγρεη πνηνο δηαλνκέαο έρεη ηνλ πςειόηεξν ηειηθό κηζζό πνπ λα είλαη ηαπηόρξνλα κηθξόηεξνο 

από 600 € θαη ζα εθηππώλεη ην όλνκά ηνπ.  

(κνλάδεο: 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

 

 


