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ΤΑΞΗ:
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ηµεροµηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2016
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω
προτάσεις 1 – 5 και δίπλα τη λέξη Σωστό αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν
είναι λανθασµένη.
1. Σε ένα δέντρο ο κόµβος που δεν έχει παιδιά ονοµάζεται ρίζα.
2. Οι τελεστές DIV και MOD µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε οποιοδήποτε
αριθµητικό τύπο δεδοµένων.
3. Η αντιγραφή περιλαµβάνεται στις τυπικές επεξεργασίες που µπορεί να
εκτελεστούν σε έναν πίνακα.
4. Η δυαδική αναζήτηση έχει µικρότερη χρονική πολυπλοκότητα από τη
σειριακή.
5. Η µεταβολή της τιµής µιας τυπικής παραµέτρου σε µια συνάρτηση
µεταβάλει και την τιµή της αντίστοιχης πραγµατικής.
(Μονάδες 10)
α. Να περιγράψετε το ρόλο της στοίβας χρόνου εκτέλεσης κατά την κλήση
µιας διαδικασίας ή συνάρτησης από το κύριο πρόγραµµα.
(Μονάδες 4)
β. Να αναφέρετε ονοµαστικά τους τρόπους µέτρησης της επίδοσης ενός
αλγορίθµου.
(Μονάδες 2)
γ. Να αναφέρετε τις διαφορές φυσικών και τεχνητών γλωσσών
προγραµµατισµού.
(Μονάδες 4)

ÓÕ

Α1.

Α2.
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Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της Στήλης Α µε αυτά της Στήλης Β (ένα
στοιχείο της στήλης Β περισσεύει)
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Α3.

Στήλη Α
α. ∆υαδική αναζήτηση
β. Ταξινόµηση ευθείας ανταλλαγής
γ. Σειριακή αναζήτηση
δ. Ώθηση – απώθηση σε στοίβα

Α4.

Ε_3.Πλ3Ο(ε)

Στήλη Β
1. Ο(n)
2. O(1)
3. O(logn)
4.O(2n)
5.

(Μονάδες 4)
Θεωρούµε πίνακα Οµ[4] µε µοναδικά ονόµατα 4 οµάδων που παίρνουν µέρος
σε έναν όµιλο στο µουντιάλ πχ:
Βραζιλία
Γαλλία
Ιαπωνία
Γκάνα

ÓÕ

Να συµπληρωθούν τα παρακάτω κενά ώστε να εµφανίζει όλα τα πιθανά
ζευγάρια όπως ακολούθως:
Βραζιλία-Γαλλία
Βραζιλία- Ιαπωνία
Βραζιλία-Γκάνα
Γαλλία-Ιαπωνία
Γαλλία-Γκάνα
Ιαπωνία-Γκάνα

ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ __
ΓΙΑ λ ΑΠΟ __ ΜΕΧΡΙ __
ΓΡΑΨΕ Οµ[__],”-“,Οµ[__]
ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Α5.

(Μονάδες 5)
Έχουµε δεδοµένο έναν δισδιάστατο πίνακα Α[10,10] που περιέχει µηδενικά σε
όλα τα στοιχεία του, καθώς και έναν µονοδιάστατο Β[15] που περιέχει
ακέραιους αριθµούς από το ένα µέχρι το 10. Θέλουµε να εισάγουµε τον πίνακα
Β στον Α ως εξής: Το πρώτο στοιχείο του Β θα είναι η γραµµή, το δεύτερο η
στήλη και το τρίτο θα είναι το στοιχείο που θα µπει στον Α. Αυτό συνεχίζεται
και για τις επόµενες τριάδες στοιχείων. Να συµπληρώσετε τα κενά ώστε να
εκτελούνται τα παραπάνω:
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ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 13 ΜΕ_ΒΗΜΑ __
Α[___,___]  Β[_]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

(Μονάδες 4)
α . Να µετατραπεί το παρακάτω τµήµα προγράµµατος σε ισοδύναµο µε την
χρήση της δοµής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.
Σ←1
∆ΙΑΒΑΣΕ Α
Β←1
OΣΟ Β<=50 ΚΑΙ Α>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
Σ←Σ*Α
Β←Β+1
∆ΙΑΒΑΣΕ Α
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ Σ

ÓÕ

(Μονάδες 4)
β. Nα βρείτε την χειρότερη περίπτωση του παραπάνω αλγορίθµου
αιτιολογώντας την απάντησή σας.
(Μονάδες 3)
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ΘΕΜΑ B
Να µετατραπεί το παρακάτω διάγραµµα ροής σε τµήµα προγράµµατος
γραµµένο στη ΓΛΩΣΣΑ χωρίς να αλλαχθούν οι λογικές συνθήκες.
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Β1.

Ρ1

Α

ΕΛΑ[1,1]

Ρ>100

Ψ

Γ1

Ρ1

Γ>100

Ψ

Ψ

∆ΙΑΒΑΣΕ Α[Ρ,Γ]

Α

Ρ<=100

Α

Γ1

ΓΓ+1

ΡΡ + 1

ÓÕ

Ψ

Ψ

Γ>100

Α

Ρ Ρ+ 1

Α

Α[Ρ,Γ]<ΕΛ

ΕΛ  Α[Ρ,Γ]

ΓΓ+1

(Μονάδες 8)
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∆ίνεται το παρακάτω πρόγραµµα µε τα αντίστοιχα υποπρογράµµατα. Να
γραφτεί ξανά ώστε να επιτελεί τις ίδιες λειτουργίες χωρίς τη χρήση
υποπρογραµµάτων.
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Β2.

Ε_3.Πλ3Ο(ε)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ:Κ,S,ΠΛ
ΑΡΧΗ
∆ΙΑΒΑΣΕ Κ
S0
ΠΛ0
ΟΣΟ S<35 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
ΚΑΛΕΣΕ ΥΠΟ1(Κ,ΠΛ)
SΥΠΟ2(Κ,S)
ΓΡΑΨΕ Κ
∆ΙΑΒΑΣΕ Κ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ S,ΠΛ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ÓÕ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟ1(Α,Π)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Π
ΑΡΧΗ
ΑΝ Α>0 ΤΟΤΕ
Π Π + 1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟ2(Β, Σ): ΑΚΕΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Β, Σ
ΑΡΧΗ
ΑΝ Β<0 ΤΟΤΕ
Β Β*(-1)
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΥΠΟ2 Σ+Β
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

(Μονάδες 8)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
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Να µετατρέψετε τον παρακάτω αλγόριθµο που είναι γραµµένος µε τη µέθοδο
της φυσικής γλώσσας κατά βήµατα, σε ισοδύναµο που να είναι συµβατός µε
τις αρχές του δοµηµένου προγραµµατισµού.
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Β3.
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Βήµα 1. ∆ιάβασε α, β
Βήµα 2. Αν α>0 και β>0 τότε πήγαινε στο Βήµα 3 αλλιώς πήγαινε στο βήµα 1
Βήµα 3. S  0
Βήµα 4. Αν β MOD 2 =1 τότε πήγαινε στο βήµα 5 αλλιώς πήγαινε στο Βήµα 6
Βήµα 5. S  S + α
Βήµα 6. α  α*2
Βήµα 7. β  β DIV 2
Βήµα 8. Αν β=0 τότε πήγαινε στο βήµα 9, αλλιώς πήγαινε στο βήµα 4
Βήµα 9. Εµφάνισε S
(Μονάδες 4)

ΘΕΜΑ Γ

ÓÕ

Σε αρκετές περιοχές της χώρας µας θα συναντήσουµε αιολικά πάρκα, τα οποία
αποτελούνται από συστοιχίες ανεµογεννητριών σε βέλτιστη διάταξη για την καλύτερη
εκµετάλλευση του αιολικού δυναµικού της περιοχής.
Η εταιρεία ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. που έχει επιδείξει σηµαντική δραστηριότητα στον τοµέα
της ενέργειας, σκοπεύει να επενδύσει σε µια περιοχή της Εύβοιας εγκαθιστώντας
αιολικά πάρκα και ανέθεσε σε εσάς την δηµιουργία ενός προγράµµατος που έχει ως
στόχο την οικονοµοτεχνική ανάλυση της επένδυσης καθώς και την εξαγωγή
χρήσιµων συµπερασµάτων. Γνωρίζοντας ότι κάθε ΜWh παραγόµενης ενέργειας
πωλείται 2,4€, να γραφτεί πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ που θα κάνει τα ακόλουθα:
Γ1. Για κάθε αιολικό πάρκο
i)
Να ζητά από το χρήστη το όνοµα της τοποθεσίας που θα εγκατασταθεί.
ii)
Για κάθε ανεµογεννήτρια που θα εγκατασταθεί στο πάρκο, να ζητά τη
προβλεπόµενη µηνιαία παραγωγή της σε ΜWh ελέγχοντας ότι δεν θα
ξεπερνά τις 20ΜWh και ότι θα είναι θετικός αριθµός. Σε περίπτωση
λανθασµένης τιµής να εµφανίζεται το µήνυµα “Λάθος παραγωγή” και
να ξαναζητά τη προβλεπόµενη µηνιαία παραγωγή. Η εγκατάσταση των
ανεµογεννητριών θα σταµατά όταν δοθεί το 0 σαν προβλεπόµενη
µηνιαία παραγωγή.
iii)
Η εισαγωγή νέων αιολικών πάρκων θα σταµατά όταν δοθεί ως όνοµα
τοποθεσίας η φράση “ΛΗΞΗ”.
(Μονάδες 5)
Γ2. Να βρίσκει και να εµφανίζει την τοποθεσία του αιολικού πάρκου µε τις
λιγότερες εγκατεστηµένες ανεµογεννήτριες καθώς και εκείνη µε τη
µεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
(Μονάδες 5)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
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Γ4.

Γ5.

Να βρίσκει και να εµφανίζει τα συνολικά έσοδα της εταιρείας.
(Μονάδες 4)
Να βρίσκει και να εµφανίζει το σύνολο των πάρκων που εγκατέστησε η
εταιρεία.
(Μονάδες 1)
Να υπολογίζει και να εµφανίζει το ποσοστό εγκατεστηµένης ενέργειας του 6ου
κατά σειρά αιολικού πάρκου, εάν αυτό υπάρχει, στο σύνολο της
εγκατεστηµένης ενέργειας όλων των περιοχών.
(Μονάδες 5)
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ΘΕΜΑ ∆

ÓÕ

Ένα παιχνίδι µε χαρτιά παίζεται µε 3 παίκτες ως εξής:
• Ο ένας κάνει τη «µάνα»(δηλαδή µοιράζει τα φύλλα στους άλλους δύο).
• Στην αρχή του παιχνιδιού, ο παίκτης που κάνει τη µάνα, έχει όλα τα φύλλα της
τράπουλας εκτός από τις φιγούρες τοποθετηµένα σε µια στοίβα µπροστά του
(40 φύλλα).
• Οι άλλοι δύο παίκτες στην αρχή δεν έχουν κανένα φύλλο.
• Η µάνα αρχίζει και µοιράζει τα φύλλα της βγάζοντας από τη στοίβα της το
πάνω φύλλο και δίνοντας το κάθε φορά σε άλλο παίκτη (εναλλάξ). ∆ηλαδή
δίνει το πρώτο φύλλο στον πρώτο παίκτη, το δεύτερο στον δεύτερο παίκτη
κ.ο.κ.
• Μετά από το µοίρασµα της τράπουλας ξεκινάει το παιχνίδι στο οποίο κάθε
παίκτης ανοίγει το πάνω φύλλο της τράπουλας του και το συγκρίνει µε του
αντιπάλου του.
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι οι εξής:
i) Αν ο ένας από τους δύο παίκτες έχει άσσο –που αντιστοιχεί στον αριθµό 1κερδίζει οποιοδήποτε διαφορετικό φύλλο και να έχει ο αντίπαλος και παίρνει
ένα πόντο.
ii) Αν οι δύο παίκτες έχουν διαφορετικό φύλλο και κανένας δεν έχει άσσο,
κερδίζει ο παίκτης µε το µεγαλύτερο αριθµητικά φύλλο και παίρνει ένα πόντο.
iii) Στην περίπτωση που και οι δύο παίκτες έχουν το ίδια φύλλο έχουµε ισοπαλία
και παίρνουν και οι δύο από έναν πόντο.
iv) Ο γύρος τελειώνει όταν αδειάσουν οι στοίβες και των δύο παικτών. Νικητής
του γύρου είναι ο παίκτης µε τους περισσότερους πόντους.
v) Νικητής του παιχνιδιού είναι αυτός που θα κερδίσει τρεις συνεχόµενους
γύρους.
Να γραφτεί πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:
∆1. Να διαβάζει τα ονόµατα των δύο παικτών. Έπειτα να διαβάζει 40 αριθµούς
τους οποίους να ωθεί στον πίνακα ΜΑΝΑ[40] που θα υλοποιεί τη στοίβα της
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∆3.
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∆5.

µάνας και τη µεταβλητή top, χρησιµοποιώντας την ∆ιαδικασία ΩΘΗΣΕ που θα
οριστεί παρακάτω.
(Μονάδες 2)
Να αρχικοποιεί τη στοίβα κάθε παίκτη βγάζοντας ένα φύλλο από τη στοίβα της
µάνας χρησιµοποιώντας την ∆ιαδικασία ΑΠΩΘΗΣΕ που ορίζεται παρακάτω
και να το τοποθετεί στην στοίβα του αντίστοιχου παίκτη χρησιµοποιώντας τη
∆ιαδικασία ΏΘΗΣΕ που θα οριστεί παρακάτω. Η στοίβα του πρώτου παίκτη
υλοποιείται µε τον πίνακα ΠΡΩΤΟΣ[40] και τη µεταβλητή top1 ενώ η στοίβα
του δεύτερου υλοποιείται µε τον πίνακα ∆ΕΥΤΕΡΟΣ[40] και τη µεταβλητή
top2.
(Μονάδες 3)
Σε κάθε τράβηγµα φύλλου θα απωθεί ταυτόχρονα από τις στοίβες των δύο
παικτών, χρησιµοποιώντας τη ∆ιαδικασία ΑΠΩΘΗΣΕ, τα δύο «πάνω» φύλλα
και θα τα συγκρίνει. Ο παίκτης που έχει το καλύτερο φύλλο σύµφωνα µε του
κανόνες του παιχνιδιού παίρνει ένα πόντο.
(Μονάδες 2)
Στο τέλος κάθε γύρου θα εµφανίζει το νικητή του γύρου αν υπάρχει ή σε
περίπτωση ισοπαλίας θα εµφανίζει το µήνυµα «ΙΣΟΠΑΛΙΑ» Στο τέλος του
παιχνιδιού θα εµφανίζει το νικητή του παιχνιδιού.
(Μονάδες 3)
Να γράψετε τη ∆ιαδικασία ΩΘΗΣΕ η οποία δέχεται µια στοίβα, έναν αριθµό
που δείχνει το πάνω στοιχείο και ένα στοιχείο. Η διαδικασία ωθεί το στοιχείο
στη στοίβα και επιστρέφει την νέα στοίβα. Σε περίπτωση υπερχείλισης να
εµφανίζει το µήνυµα “Γεµάτη στοίβα”.
(Μονάδες 5)
Να γράψετε τη ∆ιαδικασία ΑΠΩΘΗΣΕ η οποία δέχεται µια στοίβα 40 θέσεων,
έναν αριθµό που δείχνει το πάνω στοιχείο της στοίβας και επιστρέφει το
στοιχείο που θα απωθήσει. Σε περίπτωση υποχείλισης θα εµφανίζει το µήνυµα
“Άδεια στοίβα”.
(Μονάδες 5)
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Σας ευχόµαστε επιτυχία και δύναµη στις εξετάσεις σας!!
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