Μίλτος Στάµος

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.
ΗΜ01-Θ1Γ
Δίνονται οι παρακάτω έννοιες:
1. Λογικός τύπος δεδοµένων

2. Επιλύσιµο

3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων

4. Περατότητα
5. Μεταβλητή
7. Πραγµατικός τύπος δεδοµένων
8. Σταθερά
10. Καθοριστικότητα
11. Άλυτο
Να γράψετε στο τετράδιό σας ποιες από τις παραπάνω έννοιες:
α. είναι στοιχεία µιας γλώσσας προγραµµατισµού;

6. Ηµιδοµηµένο
9. Αδόµητο
12. Ανοικτό

7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.
7.2 Τύποι δεδοµένων.
ΕΠ07-Θ1A4
Οι τύποι των µεταβλητών που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ είναι µόνο
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ και ΑΚΕΡΑΙΕΣ.

Σ

ΕΣ05-Θ1Δα
Να αναφέρετε τους αριθµητικούς τύπους δεδοµένων της «ΓΛΩΣΣΑΣ».
ΕΣΕΠ04-Θ1Γ
Να περιγράψετε τους τύπους δεδοµένων που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ.
ΕΣ06-Θ1Α3
Να περιγράψετε τους τύπους δεδοµένων που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ.
ΗΜ10-A2
Να αναφέρετε τους τύπους των µεταβλητών που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ. Για κάθε
τύπο µεταβλητής να γράψετε µια εντολή εκχώρησης σταθερής τιµής σε µεταβλητή.
ΕΠ05-Θ1Β
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της ΣτήληςΑ, που αντιστοιχούν σωστά µε
το γράµµα της Στήλης Β.
Α. Δεδοµένα
Β. Τύπος
µεταβλητής
1. όνοµα πελάτη
α. Λογικές
2. αριθµός
β. Χαρακτήρες
παιδιών
3. ΨΕΥΔΗΣ
γ. Πραγµατικές
4. “Χ”
δ. Ακέραιες
5. 0.34
Τα στοιχεία της στήλης Β µπορεί να χρησιµοποιηθούν παραπάνω από µία φορές.
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7.3 Σταθερές.
ΕΣΕΠ07-Θ1Α4
Στη δοµή ενός προγράµµατος το τµήµα δήλωσης των σταθερών ακολουθεί το
τµήµα δήλωσης των µεταβλητών.
ΕΣ08-Θ1Γ5
Οι δεσµευµένες λέξεις της ΓΛΩΣΣΑΣ δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως
ονόµατα δεδοµένων σε ένα πρόγραµµα.

Σ

Λ

Σ

Λ

ΕΣ05-Θ1Δ
β) Τι είναι σταθερά και τι είναι µεταβλητή;
γ) Να δώσετε από ένα παράδειγµα δήλωσης σταθεράς και δήλωσης µεταβλητής στη
«ΓΛΩΣΣΑ».
ΕΣ07-Θ1Δ
Να γράψετε στο τετράδιό σας καθένα από τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα του ένα
γράµµα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση.
Στήλη Α
Στήλη Β
όνοµα µεταβλητής
χαρακτηρισµός
1. Φ.Π.Α.
α. αποδεκτή
2. 2ΑΒ
3. ΒΑΘΜΟΣ
4. "ΜΙΣΘΟΣ"

β. µη αποδεκτή

5. Α32
6. ΑΚΕΡΑΙΟΣ

7.4 Μεταβλητές.
ΗΜ05-Θ1Β5
Κατά την εκτέλεση ενός προγράµµατος µπορεί να αλλάζει η τιµή και ο τύπος µιας
µεταβλητής.
ΕΠ06-Θ1Α
2. Ενώ η τιµή µίας µεταβλητής µπορεί να αλλάζει κατά την εκτέλεση του
προγράµµατος, αυτό που µένει υποχρεωτικά αναλλοίωτο είναι ο τύπος της.
4. Σε µία εντολή εκχώρησης του αποτελέσµατος µίας έκφρασης σε µία µεταβλητή,
η µεταβλητή και η έκφραση πρέπει να είναι του ίδιου τύπου.
ΕΣΕΠ04-Θ1Δ
1. Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται σ’ ένα πρόγραµµα αντιστοιχίζονται από το
µεταγλωττιστή σε συγκεκριµένες θέσεις της µνήµης του υπολογιστή.
2. Η τιµή της µεταβλητής είναι το περιεχόµενο της αντίστοιχης θέσης µνήµης και
δεν µεταβάλλεται στη διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος.
3. Ο τύπος της µεταβλητής αλλάζει κατά την εκτέλεση του προγράµµατος.
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ΕΣ10-Α1-3
Ο τύπος µιας µεταβλητής µπορεί να αλλάξει κατά την εκτέλεση ενός
προγράµµατος
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Σ

Λ

7.5 Αριθµητικοί τελεστές.
ΕΣ08-Θ1Γ1
Ο τελεστής MOD χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του πηλίκου µίας διαίρεσης
ακεραίων αριθµών.

ΕΠ01-Θ1Β
Για τις απλές αριθµητικές πράξεις :
α. να αναφερθούν οι αντίστοιχοι τελεστές
β. Να δοθεί η σειρά προτεραιότητας (ιεραρχία) των τελεστών αυτών στις αριθµητικές
εκφράσεις.
ΕΠ04-Θ1Β
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράµµατα της
Στήλης Β που αντιστοιχούν σωστά. (Να σηµειωθεί ότι σε κάποιους τελεστές της Στήλης
Α αντιστοιχούν περισσότερα από ένα σύµβολα της Στήλης Β).
Α. Τελεστές

Β. Σύµβολα

1. αριθµητικός τελεστής
2. λογικός τελεστής
3. συγκριτικός τελεστής

α. >
β. MOD
γ. *
δ. όχι

ΗΜ12-Α2
Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα συµπληρώνοντάς τον µε τον
κατάλληλο τύπο και το περιεχόµενο της µεταβλητής (διευκρίνιση: αφορούν τύπο
δεδοµένων στη ΓΛΩΣΣΑ).
Εντολή εκχώρησης

Τύπος µεταβλητής Χ

Περιεχόµενο µεταβλητής Χ

Χ ← ´ΑΛΗΘΗΣ´
Χ ← 11.0 – 13.0
Χ←7>4
Χ ← ΨΕΥΔΗΣ
Χ←4
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7.6 Συναρτήσεις.
ΕΣ09-Θ1Α2
Α_Μ(Χ) είναι η συνάρτηση της ΓΛΩΣΣΑΣ που υπολογίζει την απόλυτη τιµή του
Χ.

Σ

Λ

7.7 Αριθµητικές εκφράσεις.
ΗΜ07-Θ1Α3
Όταν αριθµητικοί και συγκριτικοί τελεστές συνδυάζονται σε µία έκφραση, οι
αριθµητικές πράξεις εκτελούνται πρώτες.
Σ
ΕΣ08-Θ1Γ4
Στην αριθµητική έκφραση Α+Β*Γ εκτελείται πρώτα η πρόσθεση και µετά ο
πολλαπλασιασµός.
Σ
ΕΠ01-Θ1Β
Για τις απλές αριθµητικές πράξεις :
β. να δοθεί η σειρά προτεραιότητας (ιεραρχία) των τελεστών αυτών στις αριθµητικές
εκφράσεις.
ΕΣΕΠ05-Θ1Δ
Να χαρακτηρίσετε ποιες από τις παρακάτω εντολές εκχώρησης είναι σωστές ή λάθος
και σε περίπτωση λάθους να αιτιολογήσετε την απάντησή σας:
1. W ← 4* 2* x – 3 / 3*x*x*x – 1) – 10
2. W ← 4* (2x – 3) / (3*x*x*x – 1) – 10
3. W ← 4* *2*x – 3) / (3*x*x*x – 1) – 10
4. W ← 4* (2*x – 3) / 3*x*x*x – 1– 10
ΗΜ05-Θ1Δ
Να γράψετε τις παρακάτω µαθηµατικές εκφράσεις σε ΓΛΩΣΣΑ:
5X – 3Y
1.
A – B2
_______
2. √Y2 - X 2
ΕΣΕΠ07-Θ1Γ1
Γ. Να γράψετε τις παρακάτω µαθηµατικές εκφράσεις σε ΓΛΩΣΣΑ:

ΕΠ02-Θ1Ε
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Να υπολογίσετε την τιµή της αριθµητικής έκφρασης
B * (A DIV B) + (A MOD B)
για τις παρακάτω περιπτώσεις :
Ι.
Α = 10 και Β = 5
ΙΙ.
Α = -5 και Β = 1
ΙΙΙ. Α = 1 και Β = 5 2
ΕΠ08-Θ1Δ
Δ. Να γράψετε τις παρακάτω µαθηµατικές εκφράσεις σε «ΓΛΩΣΣΑ».

1.

! !!"#
! ! !!

2. 2x +

!(!!!)
! ! !!

- 𝑒!

ΕΣ10-Α3
Να µετατραπούν οι παρακάτω προτάσεις σε συνθέτες εκφράσεις(συνθήκες) στη
ΓΛΩΣΣΑ.
1. Ο χ είναι µεγαλύτερος του -1 και µικρότερος ή ίσος του 10.
2. Ο χ είναι ίσος µε 1 ή µε 5 ή µε -40
3. Ο χ είναι µεγαλύτερος του 50 αλλά όχι ίσος µε το 100.
4. Ο ακέραιος χ είναι θετικός αριθµός πολλαπλάσιο του 3.
5. Ο ακέραιος χ διαιρείται ακριβώς µε το 4 αλλά όχι µε το 100.

7.8 Εντολή εκχώρησης.
ΕΠ09-Θ1Β
Δίνεται το παρακάτω τµήµα δηλώσεων ενός προγράµµατος σε «ΓΛΩΣΣΑ»:
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Ζ[15]
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Ω
Να µετατρέψετε τις ενέργειες που δίνονται παρακάτω σε εντολές της «ΓΛΩΣΣΑΣ»:
α. Εκχώρησε την τιµή -3 στη µεταβλητή Χ.
β. Εκχώρησε την τιµή της µεταβλητής Χ στις πρώτες πέντε θέσεις του πίνακα Ζ.
γ. Εµφάνισε τις τιµές των δύο πρώτων θέσεων του πίνακα Ζ.
δ. Εκχώρησε στη µεταβλητή Ω τον µέσο όρο των τιµών των δύο τελευταίων
θέσεων του πίνακα Ζ.
ε. Αν 1 ≤ Χ ≤ 15 εµφάνισε την τιµή της θέσης Χ του πίνακα Ζ.
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7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου.
ΕΣΕΠ05-Θ1Γ
Να περιγράψετε τη λειτουργία των εντολών ΔΙΑΒΑΣΕ και ΓΡΑΨΕ.
ΕΣ07-Θ1Γ1
Κατά την εκτέλεση του προγράµµατος η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ διακόπτει την εκτέλεσή
του και περιµένει την εισαγωγή τιµών από το πληκτρολόγιο.
Σ

7.10 Δοµή προγράµµατος.
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