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Ανάπηςξη Δθαπμογών ζε Ππογπαμμαηιζηικό Πεπιβάλλον  

ρνιηθό έηνο 2018-19 

 

Ονομαηεπώνςμο: 
 

Θέμα: Α Β Γ Γ 

Ημεπομηνία: 
 

Βαθμόρ:     

 

 

 

Θέμα Α (40 κνλάδεο) 

Α1. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζµό θαζεµηάο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θαη δίπια ηε 

ιέμε ΣΨΣΤΟ, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε ΛΑΘΟΣ, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζµέλε.  

1. Η δνκή ηεο αθνινπζίαο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ αληηκεηώπηζε πνιύπινθσλ 

πξνβιεκάησλ. 

2. ε κηα ινγηθή έθθξαζε, νη ζπγθξηηηθνί ηειεζηέο έρνπλ ρακειόηεξε ηεξαξρία από ηνπο 

ινγηθνύο ηειεζηέο.  

3. Σν απνηέιεζκα ηεο ζύγθξηζεο ‘ΑΝΝΑ’ > ‘ΑΝΣΑ’ είλαη ε ινγηθή ηηκή ΑΛΗΘΗ.  

4. ηε δνκή απιήο επηινγήο ε νκάδα εληνιώλ εληόο ηεο δνκήο εθηειείηαη όηαλ ε ζπλζήθε είλαη 

αιεζήο  

5. Οη εληνιέο Υ←12 θαη Υ=12 είλαη ηζνδύλακεο. 

6. Η νιίζζεζε είλαη ν ηξόπνο λα γίλεη ε πξόζζεζε +2 θαη ε αθαίξεζε -2 ζηα θπθιώκαηα ηνπ 

ππνινγηζηή. 

7. Μηα κεηαβιεηή κπνξεί λα αιιάδεη ηηκή θαη όλνκα θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ελόο 

αιγνξίζκνπ. 

8. Ο ηειεζηήο MOD ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πειίθνπ κίαο δηαίξεζεο αθεξαίσλ 

αξηζκώλ. 

9. Η πξνθαζνξηζκέλε ζπλάξηεζε Δ(x) ππνινγίδεη ηελ εθαπηνκέλε ηεο κεηαβιεηήο x. 

10. ε κηα εληνιή εθρώξεζεο δελ είλαη δπλαηόλ κηα παξάζηαζε ζην δεμηό κέινο λα πεξηέρεη ηε 

κεηαβιεηή πνπ βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό. 

 

(10 μονάδερ) 
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Α2. Να αληηζηνηρίζεηε θάζε δεδνκέλν ηεο ηήιεο Α κε ην ζσζηό ηύπν δεδνκέλνπ ηεο ηήιεο Β. 

Σηήλη Α 

Γεδομένα 

Σηήλη Β 

Τύπορ Γεδομένων 

1. 0.42 α. Αθέξαηνο 

2. ‘ΦΔΤΓΗ’ β. Πξαγκαηηθόο 

3. ‘Υ’ γ. Υαξαθηήξαο 

4. -32.0 δ. Λνγηθόο 

5. ΑΛΗΘΗ  

 

Σα ζηνηρεία ηεο ηήιεο Β κπνξείηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε θακία, κία ή πεξηζζόηεξεο από κία 

θνξέο. 

(5 μονάδερ) 

 

 

Α3. Πνην θξηηήξην δελ ηθαλνπνηεί ν παξαθάησ αιγόξηζκνο θαη γηαηί;  

Αιγόξηζκνο Λάζνο 

Γηάβαζε ρ 

ς 3/ρ 

Δκθάληζε ς 

Σέινο Λάζνο 

                    (3 μονάδερ) 

 

 

Α4. Γίλνληαη νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ Α=3, Β=1, Γ=15 θαη ε παξαθάησ έθθξαζε:  

(ΟΦΙ (Α+Β*3>10)) ΚΑΙ (Γ MOD (A-B)=1) 

Nα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο έθθξαζεο αλαιπηηθά σο εμήο:  

α. Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο κεηαβιεηέο κε ηηο ηηκέο ηνπο.  

(1 μονάδα) 

β. Να εθηειέζεηε ηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο.  

(1 μονάδα) 
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γ. Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο ζπγθξίζεηο κε ηελ ηηκή ΑΛΗΘΗΣ, αλ ε ζύγθξηζε είλαη αιεζήο, ή ηελ 

ηηκή ΧΔΥΓΗΣ, αλ είλαη ςεπδήο.  

 (1 μονάδα) 

δ. Να εθηειέζεηε ηηο ινγηθέο πξάμεηο, ώζηε λα ππνινγίζεηε ηελ ηειηθή ηηκή ηεο έθθξαζεο.  

(2 μονάδερ) 

 

 

Α5. Να απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

i. Πνηνη είλαη νη θαλόλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύληαη ζηε ρξήζε ησλ εκθσιεπκέλσλ βξόρσλ; 

(3 μονάδερ) 

ii. Να αλαθέξεηε, επηγξακκαηηθά, ηα θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα ηθαλνπνηεί έλαο αιγόξηζκνο. 

(5 μονάδερ) 

 

iii. Να πεξηγξάςεηε ηνπο ηξόπνπο αλαπαξάζηαζεο ελόο αιγνξίζκνπ. 

(4 μονάδερ) 

 

Α6. Πνηα από ηα παξαθάησ είλαη απνδεθηά σο νλόκαηα κεηαβιεηώλ; 

1. Γ13Α 

2. αξ.θιηλώλ 

3. αβαβά 

4. ΟΦΠ 

5. είδνο-1 

6. Α2/Α 

7. ΑΡΥΗ_ΣΔΛΟ 

8. ΒΑΙΚΟ ΜΙΘΟ 

9. ΑΡΥΗ 

 

11. δηάβαζε_2 

 

(5 μονάδερ)  



 

Ρόθνο Δπζηάζηνο 

Φπζηθόο, MSc Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο 
4 

Θέμα Β (20 κνλάδεο) 

Β1. α. Να κεηαηξέςεηε ζε πξόγξακκα, ζε ΓΛΨΣΣΑ, ην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο.  

(5 μονάδερ) 

β. Να θηηάμεηε ηνλ πίνακα ηιμών ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλ δνζνύλ σο είζνδνο, κε ηε ζεηξά, νη 

ηηκέο 0, 3, 4, 8, 7. 

(6 μονάδερ) 
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Β2. Να γξάςεηε ηηο παξαθάησ αξηζκεηηθέο εθθξάζεηο ζε ΓΛΧΑ. 

 

α.  
α+β

x2  

 

β. 
 x
3

+ex

 a 
 

 

γ. (𝜂𝜇𝜃 − 𝜎𝜐𝜈𝜃) 2  

 

(9 μονάδερ) 

 

Θέμα Γ (20 κνλάδεο) 

Έλα μελνδνρείν αθνινπζεί ηελ εμήο πνιηηηθή ρξέσζεο, βάζεη ησλ εκεξώλ θξάηεζεο θαη ηνπ είδνπο 

ηνπ δσκαηίνπ πνπ επηζπκεί ν πειάηεο. 

Ημέπερ Μονόκλινο Γίκλινο Τπίκλινο 

1-3 25 € / εκέξα 40 € / εκέξα 55 € / εκέξα 

3+ 20 € / εκέξα 35 € / εκέξα 50 € / εκέξα 

Δπίζεο, αλ θάπνηνο θάλεη θξάηεζε από 7 εκέξεο θαη πάλσ, ηνπ γίλεηαη έθπησζε 10%. 

Να γξάςεηε πξόγξακκα, ζε ΓΛΧΑ, ην νπνίν, γηα θάζε κία από ηηο 25 θξαηήζεηο πνπ έρεη απηή 

ηελ εβδνκάδα ην μελνδνρείν: 

Γ1.  Να δηαβάδεη ην όλνκα ηνπ πειάηε, ηηο εκέξεο θξάηεζεο  θαη ην είδνο ηνπ δσκαηίνπ πνπ 

επηζπκεί. 

(3 μονάδερ) 

Γ2.  Να ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη, κε θαηάιιειν κήλπκα, ηε ζπλνιηθή ρξέσζε γηα ηε 

δηακνλή ηνπ. 

(4 μονάδερ) 

Δπίζεο, λα ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη: 
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Γ3.  Πνηόο ήηαλ ν πειάηεο κε ηνλ κέγηζην αξηζκό εκεξώλ θξάηεζεο. 

(5 μονάδερ) 

Γ4.  Σν πνζνζηό ησλ θξαηήζεσλ ηξίθιηλσλ δσκαηίσλ. 

(4 μονάδερ) 

Γ5.  Σα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ μελνδνρείνπ. 

(4 μονάδερ) 

Παρατήρηση: Να θεωπήζεηε όηι όλα ηα δεδομένα ειζόδος είναι έγκςπα και να μην γίνει κανέναρ 

έλεγσορ οπθήρ ειζαγωγήρ δεδομένων. 

 

Θέμα Γ (20 κνλάδεο) 

 Μία εηαηξεία ζηαζεξήο ηειεθσλίαο αθνινπζεί ηελ εμήο πνιηηηθή όζνλ αθνξά ζηελ ηηκνιόγεζε 

ησλ πειαηώλ ηεο: 

Υξόλνο νκηιίαο ζε δεπηεξόιεπηα Υξέσζε αλά δεπηεεξόιεπην 

Έσο θαη 1000 δσξεάλ 

Έσο θαη 3000 0,005 € 

Πεξηζζόηεξα από 3000 0,002 € 

Η ρξέσζε γίλεηαη θιηκαθσηά θαη ζην ηειηθό πνζό πξνζηίζεληαη πάγην 11 € θαη ΦΠΑ 24%. 

 Να γξαθεί πξόγξακκα ην νπνίν, γηα θάζε πειάηε: 

Γ1.  Να δηαβάδεη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ θαη ην ρξόλν νκηιίαο ηνπ, ειέγρνληαο ώζηε ν ρξόλνο 

νκηιίαο λα δέρεηαη κόλν ηηκέο κεγαιύηεξεο ή ίζεο κε ην 0. 

(4 μονάδερ) 

Γ2.  Να ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη ηελ ηειηθή ρξέσζε ηνπ πειάηε. 

(5 μονάδερ) 

Δπίζεο, λα ππνινγίδεη θαη λα εκθαλίδεη: 
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Γ3.  ην πνζνζηό ησλ πειαηώλ νη νπνίνη δελ μεπέξαζαλ ηα δσξεάλ ιεπηά νκηιίαο, 

(5 μονάδερ) 

Γ4.  ην νλνκαηεπώλπκν θαη ην νθεηιόκελν πνζό ηνπ πειάηε κε ηε κηθξόηεξε ρξέσζε. 

(6 μονάδερ) 

Παπαηηπήζειρ: 

 Για ηην εμθάνιζη ηων αποηελεζμάηων να κάνεηε σπήζη καηάλληλα διαμοπθωμένων 

μηνςμάηων. 

 Η ειζαγωγή ζηοισείων πελαηών να ηεπμαηίζεηαι όηαν, ωρ όνομα, δοθεί η λέξη «ΤΕΛΟΣ». 

 

 


