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ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2007
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7)
ΘΕΜΑ 1 ο
Α.
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις
παρακάτω προτάσεις 1-10 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή
τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασµένη.
1. Όλες οι µεταβλητές του κύριου προγράµµατος είναι και παράµετροι.
2. Η αναφορά σε ένα στοιχείο ενός δισδιάστατου πίνακα γίνεται µε τη χρήση δύο
δεικτών οι οποίοι είναι υποχρεωτικά ακέραιοι αριθµοί.
3. Στην δοµή της ουράς, όταν οι δείκτες Εµπρός και Πίσω έχουν την τιµή 7, η ουρά
έχει 7 στοιχεία.
4. Ο παράλληλος προγραµµατισµός βασίζεται στη χρήση του Goto (πήγαινε) σε
συνδυασµό µε την ιεραρχική σχεδίαση.
5. Μια διαδικασία δεν µπορεί να καλεί στο τµήµα των εντολών της κάποια συνάρτηση.
6. Η προτεραιότητα των συγκριτικών τελεστών είναι µικρότερη των
λογικών.
7. Η στοίβα είναι µια δοµή δεδοµένων
πραγµατοποιείται και από τα δυο άκρα.

όπου

η

επεξεργασία

8. Η δηµιουργία του εκτελέσιµου προγράµµατος γίνεται µόνο όταν το
πηγαίο πρόγραµµα δεν περιέχει συντακτικά λάθη.
9. Ένας από τους λόγους ανάθεσης ενός προβλήµατος σε υπολογιστή
είναι η πολυπλοκότητα των υπολογισµών.
10. Η σειριακή αναζήτηση είναι ο πιο γρήγορος αλγόριθµος αναζήτησης.
(Μονάδες 10)
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Β.
Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της Στήλης Ι, µε το κατάλληλο της
Στήλης ΙΙ (στη στήλη ΙΙ περισσεύουν δυο στοιχεία)
Στήλη Ι

Στήλη ΙΙ

Α. Κατηγορίες προβληµάτων
Β.Σκοπιές

που

µελετά

πληροφορική τους αλγορίθµους
Γ. Λόγος ανάθεσης προβλήµατος
σε υπολογιστή

1. Επιλύσιµο, ανοικτό, άλυτο
η 2. Υλικού, αναλυτική, θεωρητική,
γλωσσών προγραµµατισµού
3. Διάσπαση λειτουργιών σε
απλούστερες

Δ. Σκοπιές που µελετά η
πληροφορική τα δεδοµένα

4. Περατότητα, αποτελεσµατικότητα

Ε. Τεχνική σχεδίασης αλγορίθµων

5. Λογικά και συντακτικά λάθη

ΣΤ. Δυναµικές Δοµές Δεδοµένων

6. Επαναληπτικότητα διαδικασιών

Ζ. Ιεραρχική σχεδίαση

7. Υλικού, Δοµών δεδοµένων
8. Δυναµική παραχώρηση µνήµης
9. Δυναµικός προγραµµατισµός
(Μονάδες 7)

Γ.

Δίνεται το τµήµα αλγορίθµου :

Διάβασε κ
Σ← 0
Αρχή_επανάληψης
Διάβασε α
Σ← Σ+α
Μέ χρις_ότου Σ>κ
Εµφανισε Σ
Μετατρέψτε το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου χρησιµοποιώντας την εντολή
Όσο αντί της εντολής Αρχή_επανάληψης… Μέχρις_ότου, έτσι ώστε τα δύο
τµήµατα αλγορίθµου ( Όσο και Αρχή_επανάληψης… Μέχρις_ότου) να δίνουν
ακριβώς την ίδια έξοδο όταν έχουν την ίδια είσοδο.
(Μονάδες 7)
Δ. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος ο οποίος δηµιουργήθηκε µε σκοπό να
υπολογίζει την τιµή της παράστασης F(X)=(Χ^2+1)/(Χ-1) για τις ακέραιες
τιµές του X στο διάστηµα [-5,7], να εκτυπώνει την τιµή που υπολογίζεται και
να αθροίζει τις τιµές της F(Χ).
Α) Περιγράψτε το πρόβληµα που θα έχει ο αλγόριθµος όταν εκτελεστεί.
(Μονάδες 3)
Β) Διορθώστε τον αλγόριθµο ώστε να τρέχει χωρίς πρόβληµα.
(Μονάδες 4)
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Αλγόριθµος Θ1Δ
Χ ← -5
S ← 0
Όσο Χ<=7 επανάλαβε
F ← (Χ^2+1)/(Χ-1)
Εκτύπωσε F
S ← S+ F
X ← X+1
Τέ λος_επανάληψης
Εκτύπωσε Χ, S
Τέ λος Θ1Δ
Ε.

Ο µονοδιάστατος αριθµητικός πίνακας A έχει τα ακόλουθα στοιχεία:

1 η θέ ση

2 η θέ ση

3 η θέ ση

4 η θέ ση

5 η θέ ση

38

23

29

14

31

Στον πίνακα Α
εφαρµόζεται φθίνουσα ταξινόµηση σύµφωνα µε τον
αλγόριθµο φυσαλίδας. Στον αλγόριθµο αυτό θεωρούµε ότι ο εξωτερικός
βρόχος χρησιµοποιεί τη µεταβλητή Ι και ο εσωτερικός τη µεταβλητή J.
Να συµπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα τιµών για τις µεταβλητές και τα
στοιχεία του πίνακα.

.
Πίνακας Α
Ι

J

1η

2η

3η

4η

5η

2

5

38

23

29

14

31

3

(Μονάδες 9)
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Α) Δίνονται δύο υποπρογράµµατα τα οποία θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τ(Α, Ν)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Α[50], TEMP
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, Κ, Ν
ΑΡΧΗ
ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ Ν
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ Ν ΜΕΧΡΙ Κ ΜΕ_ΒΗΜΑ -1
ΑΝ Α[Ι]<Α[Ι-1] ΤΟΤΕ
TEMP ← Α[Ι]
Α[Ι] ← Α[Ι-1]
Α[Ι-1] ← TEMP
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Πλήθος(Ν, Α, Χ): ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Α[50], Χ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, Ν, Σ
ΑΡΧΗ
Σ ← 0
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
ΑΝ Α[Ι] = Χ ΤΟΤΕ
Σ ← Σ+1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Πλήθος ← Σ
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
1) Περιγράψτε τη λειτουργία που εκτελούν τα δύο υποπρογράµµατα.
(Μονάδες 2)
2) Υλοποιήσετε ένα πρόγραµµα το οποίο :
α) Διαβάζει τους βαθµούς που πήραν οι µαθητές δυο τµηµάτων Γ΄
τάξης, τους οποίους καταχωρεί σε δύο πίνακες 50 θέσεων ο καθένας. Το ένα
τµήµα έχει 15 µαθητές και το άλλο 22. Πρέπει να γίνεται έλεγχος έτσι ώστε
οι βαθµοί που διαβάζονται να είναι µεγαλύτεροι του 0 και µικρότεροι ή ίσοι
του 20.
(Μονάδες 2)
β) Ταξινοµεί τους πίνακες κατά αύξουσα σειρά.
(Μονάδες 3)
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γ) Διαβάζει από τον χρήστη βαθµούς και θα εµφανίζει πόσες φορές
εµφανίζονται οι βαθµοί αυτοί στο πρώτο τµήµα και πόσες στο δεύτερο. Το
πρόγραµµα θα σταµατάει να διαβάζει βαθµούς όταν ο χρήστης δώσει βαθµό
-1.
(Μονάδες 5)

Β) Δίνεται το παρακάτω πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θέµα2
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ:α,ι,υπ
ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ α
υπ ← α
ι← 1
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ι← ι+1
ΚΑΛΕΣΕ Διαιρέσεις(υπ,ι)
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ υπ=1
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαιρέσεις(δ,π)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ:δ,π
ΑΡΧΗ
ΌΣΟ δ MOD π=0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΓΡΑΨΕ π
δ ← δ DIV π
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Σε κάθε επανάληψη της ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Θέµα2
1) Ποιες είναι οι τιµές που θα πάρουν :
α) οι πραγµατικές παράµετροι υπ και ι
β) οι τυπικές παράµετροι δ και π
γ) που θα εκτυπωθούν
2) Ποιες είναι οι τιµές που µεταβιβάζονται στη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαιρέσεις και
ποιες επιστρέφονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θέµα2

αν δοθεί ως είσοδος η τιµή 90 ;
(Μονάδες 8)
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Ένας τρόπος υπολογισµού του συνηµιτόνου ενός αριθµού, που
χρησιµοποιείται συχνά από τους υπολογιστές είναι µε τον υπολογισµό του
παρακάτω αθροίσµατος:

συνx = 1 −

x2 x4 x6
x 2v
+
−
+ ... + (−1) v ⋅
+ ...
2! 4! 6!
(2v)!

όπου ο αριθµός x είναι σε ακτίνια.
Για να υπολογίσετε το παραπάνω άθροισµα εργαστείτε ως εξής:
i) Κατασκευάστε διαδικασία η οποία θα διαβάζει τη γωνία x σε µοίρες της
οποίας θέλουµε να βρούµε το συνηµίτονο και ένα αριθµό κ, ο οποίος
αντιστοιχεί στην επιθυµητή ακρίβεια του υπολογισµού του αθροίσµατος.
Κατάλληλος έλεγχος εισόδου θα εξασφαλίζει ότι για την ακρίβεια θα ισχύει:
0.001 ≤ κ ≤ 0.1.
Η διαδικασία θα µετατρέπει τον αριθµό σε ακτίνια και θα δίνει τη νέα τιµή
µέσω παραµέτρου στο κύριο πρόγραµµα καθώς επίσης και την ακρίβεια κ.
Δίνεται: 360 µοίρες = 2π ακτίνια όπου π = 3.14
(Μονάδες 4)
ii) Κατασκευάστε µια συνάρτηση µε όνοµα παραγοντικό που θα δέχεται σαν
παράµετρο έναν ακέραιο αριθµό ν µεγαλύτερο ή ίσο µε 0 και θα υπολογίζει
το ν! (παραγοντικό) σύµφωνα µε τον τύπο:
1

αν ν=0

1*2*3* …*ν

αν ν>0

ν! =
(Μονάδες 4)
iii) Γράψτε πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο µε τη βοήθεια των
υποπρογραµµάτων των ερωτηµάτων i) και ii) θα υπολογίζει και θα εµφανίζει
το συνηµίτονο του x. Η επαναληπτική διαδικασία θα σταµατάει όταν
προστεθεί στο άθροισµα κάποιος όρος το οποίου η απόλυτη τιµή θα είναι
µικρότερη από το κ.
(Μονάδες 12)
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Στο πρωτάθληµα µπάσκετ
της
Α1 κατηγορίας ανδρών µια
συµµετέχει µε 20 παίκτες δίνοντας συνολικά 40 αγώνες.

οµάδα

Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος :

α) να καταχωρεί σ’ έναν πίνακα ακεραίων

Π[20,40] τους πόντους που
πέτυχε ο κάθε παίκτης σε κάθε αγώνα του πρωταθλήµατος. Όταν ένας
παίκτης δε συµµετέχει σ’ έναν αγώνα τότε καταχωρούµε την τιµή -1 στον
πίνακα. Θεωρήστε ότι οι τιµές που εισάγονται
στον πίνακα
είναι
µεγαλύτερες ή ίσες του -1 και µικρότερες ή ίσες του 25. Μην ασχολείστε µε
τον έλεγχο εγκυρότητας δεδοµένων.
(Μονάδες 1)

β) να καταχωρεί σ’ έναν πίνακα Ο[20] τα ονόµατα των παικτών της οµάδας.
(Μονάδες 1)

γ) να βρίσκει σε πόσους από τους 40 αγώνες , ένας µόνο παίκτης έφερε την
καλύτερη επίδοση στον αγώνα.

(Μονάδες 5)

δ) να εµφανίζει τα ονόµατα των παικτών που δεν έχασαν κανέναν αγώνα
στο πρωτάθληµα.

(Μονάδες 4)

ε) να διαβάζει το όνοµα ενός παίκτη και να εµφανίζει για το συγκεκριµένο

παίκτη τους έξι αγώνες στους οποίους είχε τις καλύτερες επιδόσεις.
Θεωρήστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ισοβαθµίας. Αν ο παίκτης αυτός έχει
αγωνιστεί σε συνολικά λιγότερους από έξι αγώνες να εµφανίζεται κατάλληλα
διαµορφωµένο µήνυµα.
(Μονάδες 9)
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