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ΘΕΜΑ Α

Α1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης (1-5) και δίπλα τη λέξη
ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.

1.Η δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο στην
περίπτωση που το αρχικό πρόγραμμα δεν περιέχει λογικά λάθη.

2.Σ’ ένα διάγραμμα ροής που περιέχει δομή πολλαπλής επιλογής, θα
υπάρχουν το πολύ δύο ρόμβοι.

3.Ο πολλαπλασιασμός αλά Ρωσικά περιλαμβάνει πολλαπλασιασμό επί
δύο, διαίρεση δια δύο και πρόσθεση.

4.Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ αποτελείται μόνο από τα γράμματα του
ελληνικού και του λατινικού αλφαβήτου.

5.Η συγγραφή πολλών υποπρογραμμάτων και η δημιουργία
βιβλιοθηκών με αυτά, ουσιαστικά επεκτείνουν την ίδια τη γλώσσα

προγραμματισμού.
(Μονάδες 10)

Α2. α. Να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο ο τμηματικός
προγραμματισμός διευκολύνει την κατανόηση και διόρθωση του
προγράμματος.

(Μονάδες 4)
β. Να γράψετε τι είναι ο συντάκτης και για ποιο λόγο χρησιμοποιείται.

(Μονάδες 4)

Α3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα:

Για κ από 1 μέχρι Ν

Διάβασε Π[κ]

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ’ Λυκείου
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Τέλος_επανάληψης

Διάβασε Χ
count 0
Για κ από 1 μέχρι Ν

Αν Π[κ] = Χ τότε

pos κ

Εμφάνισε pos

count count + 1

Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης

Να εξηγήσετε το ρόλο των μεταβλητών count και pos.
(Μονάδες 6)

Α4. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ:

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10

ΔΙΑΒΑΣΕ Κ

Υ Κ

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Χ Κ DIV 2

Υ Υ + 0.5

ΓΡΑΨΕ Υ

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (Υ > 15)

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Να γραφεί ισοδύναμο τμήμα προγράμματος που θα έχει τα ίδια
αποτελέσματα, αντικαθιστώντας τη δομή ΓΙΑ..ΑΠΟ ..ΜΕΧΡΙ με μία δομή



ΌΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, και τη δομή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ με μία δομή
ΌΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.

(Μονάδες 8)

A5. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα:

Αρχή_επανάληψης
Διάβασε χ
Αν χ mod 2 = 0 τότε Εμφάνισε ‘άρτιος’

κ χ div 2

Μέχρις_ότου χ = 0

Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης (1-4) που ακολουθεί και δίπλα
τη λέξη ΣΩΣΤΟ αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν η πρόταση
είναι λανθασμένη.

1. Η μεταβλητή χ θα είναι ακέραιου ή πραγματικού τύπου.
2. Η εντολή κ χ div 2 θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά.
3. Η εντολή Εμφάνισε ‘άρτιος’ θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά.
4. Η δομή επιλογής Αν είναι γραμμένη ελλιπώς.

(Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β

Β1. Δίνεται η ακόλουθη παραλλαγή του αλγορίθμου ταξινόμησης ευθείας
ανταλλαγής (φυσαλίδα), στον οποίο υπάρχουν αριθμημένα κενά. Να
γράψετε τους αριθμούς των κενών (1-5) και δίπλα τι θα πρέπει να
συμπληρώσετε ώστε ο αλγόριθμος να ταξινομεί τον ακέραιο πίνακα Π[20]
κατά φθίνουσα σειρά.
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ΓΙΑ Ι ΑΠΟ (1) ΜΕΧΡΙ 19

ΓΙΑ J ΑΠΟ  (2)  ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1

ΑΝ Π [ J ] < Π [ (3) ] ΤΟΤΕ

ΤΕΜΡ Π [   (4)    ]
Π [   (5)    ] Π [ J ]
Π [ J ] TEMP

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

(Μονάδες 10)

Β2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΝ Α < - 5 ΤΟΤΕ

Β Α_Τ ( Α )

Γ Β * 2

ΓΡΑΨΕ Γ

ΑΛΛΙΩΣ
Γ Α * 2
ΑΝ Α < 0 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ Α , Γ

ΑΛΛΙΩΣ
Γ Γ ^ 2

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Να γραφεί ισοδύναμο τμήμα προγράμματος χρησιμοποιώντας μόνο τις
μεταβλητές Α, Γ και μία μη- εμφωλευμένη δομή πολλαπλής επιλογής.

(Μονάδες 10)



ΘΕΜΑ Γ

Σε μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών απασχολούνται 50 εργαζόμενοι. Στο
τέλος κάθε χρονιάς οι ανωτέρω εργαζόμενοι αξιολογούνται με βάση 10
κριτήρια. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης αποτελούν σημαντικό
δείγμα για την απόδοση των εργαζομένων αλλά και για την αυτοβελτίωση
τους. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ για την ανάδειξη και
εκμετάλλευση από την εταιρεία σημαντικών στατιστικών στοιχείων που την
αφορούν για το έτος 2016 το οποίο:

Γ1. Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

(Μονάδες 1)

Γ2. Για κάθε έναν από τους εργαζόμενους της εταιρείας να διαβάζει:

α. Το ονοματεπώνυμο του και να το καταχωρίζει στον πίνακα ΟΝΕΠ[50]. Να
θεωρήσετε ότι τα ονοματεπώνυμα που καταχωρίζονται είναι μοναδικά.

(Μονάδες 1)

β. Τους βαθμούς που πήρε στο καθένα από τα 10 κριτήρια στα οποία
αξιολογήθηκε και να τους καταχωρίζει στον πίνακα ΒΑΘ[50,10]. Η κάθε
καταχώρηση θα συνοδεύεται από έλεγχο εγκυρότητας των βαθμών ώστε
αυτοί να είναι στο διάστημα [1-5] εξασφαλίζοντας την δυνατότητα
επανεισαγωγής τους με τη βοήθεια κατάλληλου μηνύματος σε περίπτωση
λάθους. Να θεωρήσετε τους βαθμούς ακέραιους. (Μονάδες 2)

(Μονάδες 3)

Γ3. Να διαβάζει ένα ονοματεπώνυμο και αν αυτό αφορά εργαζόμενο της
εταιρείας να εμφανίζει την αξιολόγηση του στο 6ο , 7ο και 8ο κριτήριο. Σε
περίπτωση που το ονοματεπώνυμο που δόθηκε δεν βρεθεί να εμφανίζεται το
μήνυμα : ‘Το:’, __________, ΄ δεν αφορά εργαζόμενο της εταιρείας’ όπου στο
κενό να εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο που αναζητήσαμε.

(Μονάδες 4)
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Γ4. Να εμφανίζει τα ονοματεπώνυμα εκείνων των εργαζομένων που κατά
την αξιολόγηση το ποσοστό των καλών βαθμών που πήραν (βαθμός 4 ή 5)

ξεπερνά το 70%. Σε περίπτωση που δεν βρέθηκαν τέτοιοι εργαζόμενοι να
εμφανίζεται κατάλληλα διαμορφωμένο μήνυμα.

(Μονάδες 5)

Γ5. Να εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του καλύτερου για τη χρονιά που έφυγε
εργαζόμενου. Καλύτερος θεωρείται ο εργαζόμενος με την μεγαλύτερη
συνολική βαθμολογία. Η συνολική βαθμολογία δεν θα προκύψει από την
άθροιση των βαθμών στα 10 κριτήρια αξιολόγησης αλλά από τις 6 καλύτερες
βαθμολογίες του. Να θεωρήσετε ότι υπάρχει ένας μόνο τέτοιος εργαζόμενος.

(Μονάδες 7)

ΘΕΜΑ Δ

Σε ένα μαθητικό διαγωνισμό πληροφορικής έλαβαν μέρος 500 μαθητές. Οι
μαθητές διαγωνίστηκαν σε 40 ερωτήσεις. Ο τρόπος βαθμολόγησης τους είναι
ο εξής: Οι πρώτες 10 ερωτήσεις λαμβάνουν 1 πόντο. Οι επόμενες 20
λαμβάνουν 2 πόντους και οι τελευταίες 10 λαμβάνουν 5 πόντους. Για κάθε
λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 1 πόντος. Όσοι συγκεντρώσουν
περισσότερους από 80 πόντους βραβεύονται.

Να γράψετε κύριο πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.

(Μονάδες 2)

Δ2. Να διαβάζει :

1. Το ονοματεπώνυμο κάθε μαθητή που έλαβε μέρος στο διαγωνισμό και να
το καταχωρίζει στον πίνακα ΟΝΕΠ[500].

(Μονάδες 1)



2. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων και να τα καταχωρίζει στον πίνακα
ΑΠ[500, 40]. Κατά την είσοδο των τιμών στον πίνακα να γίνεται έλεγχος
ώστε να εξασφαλίζεται ότι καταχωρίζονται μόνο οι τιμές ‘Σ’ όταν είναι
σωστή η απάντηση ή ‘Λ’ όταν είναι λανθασμένη.

(Μονάδες 2)

(Μονάδες 3)

Δ3. Να καλεί, για κάθε μαθητή, τη συνάρτηση ΣΥΝΟΛΟ η οποία δέχεται ως
είσοδο τον πίνακα των απαντήσεων καθώς και έναν ακέραιο αριθμό που
δείχνει τον αριθμό του μαθητή. Η συνάρτηση υπολογίζει και επιστρέφει τη
συνολική βαθμολογία του μαθητή η οποία καταχωρίζεται σε αντίστοιχο
στοιχείο του πίνακα Σ[500].

(Μονάδες 2)

Δ4. Να εμφανίζει, σε φθίνουσα διάταξη ως προς τη συνολική βαθμολογία, με
τη βοήθεια της μεθόδου ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής τα
ονοματεπώνυμα των μαθητών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό καθώς και
πόσοι από αυτούς βραβεύτηκαν.

(Μονάδες 2)

Κατά την ταξινόμηση να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα ονοματεπώνυμα να εμφανίζονται
αλφαβητικά.

(Μονάδες 2)

β) Αν σε κάποιο πέρασμα της μεθόδου δεν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία
αντιμετάθεση στον πίνακα, η μέθοδος πρέπει να σταματά διότι η ταξινόμηση
έχει ολοκληρωθεί.

(Μονάδες 5)

(Μονάδες 9)
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Δ5. Να κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα του ερωτήματος Δ3.

(Μονάδες 4)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

Α1. 1-ΛΑΘΟΣ 2- ΛΑΘΟΣ 3-ΣΩΣΤΟ 4- ΛΑΘΟΣ 5-ΣΩΣΤΟ

Α2. α. Ο χωρισμός του προγράμματος σε μικρότερα αυτοτελή τμήματα
επιτρέπει τη γρήγορη διόρθωση ενός συγκεκριμένου τμήματός του χωρίς οι
αλλαγές αυτές να επηρεάσουν όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Επίσης
διευκολύνει οποιονδήποτε χρειαστεί να διαβάσει και να κατανοήσει τον
τρόπο που λειτουργεί το πρόγραμμα. Όπως έχει πολλές φορές τονιστεί αυτό
είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του σωστού προγραμματισμού, αφού
ένα μεγάλο πρόγραμμα στον κύκλο της ζωής του χρειάζεται να συντηρηθεί
από διαφορετικούς προγραμματιστές.

β. Για την αρχική σύνταξη των προγραμμάτων και τη διόρθωσή τους
στη συνέχεια χρησιμοποιείται ένα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται
συντάκτης (editor). Ο συντάκτης είναι ουσιαστικά ένας μικρός
επεξεργαστής κειμένου, με δυνατότητες όμως που διευκολύνουν τη

γρήγορη γραφή των εντολών των προγραμμάτων.

Α3. Η μεταβλητή count μετρά το πλήθος των εμφανίσεων του στοιχείου Χ
μέσα στον πίνακα Π. Δηλαδή μετά από την εκτέλεση των εντολών αυτών, η
τελική τιμή της μεταβλητής count περιέχει πόσες φορές το Χ εντοπίστηκε
μέσα στον πίνακα Π.

Η μεταβλητή pos εκφράζει τη θέση στην οποία εντοπίζεται το αναζητούμενο
στοιχείο Χ κάθε φορά. Μέσω αυτής της μεταβλητής εμφανίζονται όλοι οι
δείκτες των θέσεων του πίνακα Π που περιέχουν το στοιχείο Χ.



Α4.

i 1

ΌΣΟ i <=10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΔΙΑΒΑΣΕ Κ

Υ Κ
Χ Κ DIV 2

Υ Υ + 0.5

ΓΡΑΨΕ Υ

ΌΣΟ Υ <= 15 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

Χ Κ DIV 2

Υ Υ + 0.5

ΓΡΑΨΕ Υ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

i i + 1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σ

Α5. 1-ΛΑΘΟΣ 2-ΣΩΣΤΟ 3-ΣΩΣΤΟ 4-ΛΑΘΟΣ

ΘΕΜΑ Β

Β1. (1) 1 (2) 19 (3) J+1 (4) J+1 (5) J+1

Β2.

ΑΝ Α < - 5 ΤΟΤΕ

Γ Α_Τ ( Α ) * 2
ΓΡΑΨΕ Γ

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Α < 0 ΤΟΤΕ
Γ Α * 2
ΓΡΑΨΕ Α, Γ
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ΑΛΛΙΩΣ
Γ Α * 2
Γ Γ ^ 2

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΘΕΜΑ Γ (Ενδεικτική Απάντηση)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Γ

! ερώτημα Γ1

ΣΤΑΘΕΡΕΣ

Ν=50

Μ=10

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, Υ, Κ, ΒΑΘ[Ν, Μ], ΘΕΣΗ, ΘΕΣΗ_ΜΑΧ, ΠΛ, ΒΟΗΘ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝΕΠ[Ν], όνομα

ΛΟΓΙΚΕΣ: ΒΡΕΘΗΚΕ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΧΗ

! ερώτημα Γ2

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν

ΓΡΑΨΕ ‘ Δώστε το ονοματεπώνυμο του’, Ι, ’, -ου εργαζομένου’

ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝΕΠ[Ι]

ΓΙΑ Υ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Μ

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ ‘Δώστε τον βαθμό στο’, Υ, ‘-ο κριτήριο’

ΔΙΑΒΑΣΕ ΒΑΘ[Ι, Υ]

ΑΝ ΒΑΘ[Ι, Υ] < 1 Ή ΒΑΘ[Ι, Υ] > 5 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ ‘ Μη έγκυρη τιμή βαθμού. Προσπαθήστε ξανά’

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ



ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΒΑΘ[Ι, Υ] >= 1 ΚΑΙ ΒΑΘ[Ι, Υ] <= 5

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! ερώτημα Γ3

ΓΡΑΨΕ ‘ Δώστε το ονοματεπώνυμο που ψάχνετε:’

ΔΙΑΒΑΣΕ όνομα

Ι1

ΘΕΣΗ0

ΒΡΕΘΗΚΕΨΕΥΔΗΣ

ΟΣΟ (Ι <=Ν) ΚΑΙ (ΒΡΕΘΗΚΕ = ΨΕΥΔΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΑΝ όνομα = ΟΝΕΠ[Ι] ΤΟΤΕ

ΒΡΕΘΗΚΕΑΛΗΘΗΣ

ΘΕΣΗΙ

ΑΛΛΙΩΣ

ΙΙ + 1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ ΒΡΕΘΗΚΕ = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ ΒΑΘ[ΘΕΣΗ, 6], ΒΑΘ[ΘΕΣΗ, 7], ΒΑΘ[ΘΕΣΗ, 8]

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ ‘Το:’, όνομα, ΄ δεν αφορά εργαζόμενο της εταιρείας’

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

! ερώτημα Γ4

ΥΠΑΡΧΕΙΨΕΥΔΗΣ
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ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν

ΠΛ0

ΓΙΑ Υ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Μ

ΑΝ ΒΑΘ[Ι, Υ] = 4 Ή ΒΑΘ[Ι, Υ] =5 ΤΟΤΕ

ΠΛΠΛ +1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΠΟΣ (ΠΛ / Μ) * 100

ΑΝ ΠΟΣ > 70 ΤΟΤΕ

ΥΠΑΡΧΕΙΑΛΗΘΗΣ

ΓΡΑΨΕ ΟΝΕΠ[Ι]

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ = ΨΕΥΔΗΣ ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ ‘Δεν βρέθηκαν εργαζόμενοι με > 70% ποσοστό καλών βαθμών’
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

! ερώτημα Γ5

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ Μ

ΓΙΑ Υ ΑΠΟ Μ ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1

ΑΝ ΒΑΘ[Κ, Υ-1] < ΒΑΘ[Κ, Υ] ΤΟΤΕ

ΒΟΗΘ ΒΑΘ[Κ, Υ-1]

ΒΑΘ[Κ, Υ-1] ΒΑΘ[Κ, Υ]

ΒΑΘ[Κ, Υ]ΒΟΗΘ



ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν

Σ0

ΓΙΑ Υ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6

ΣΣ + ΒΑΘ[Ι, Υ]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΣΥΝ_ΒΑΘ[Ι]Σ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΜΑΧΣΥΝ_ΒΑΘ[1]

ΘΕΣΗ_ΜΑΧ1

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ Ν

ΑΝ ΜΑΧ < ΣΥΝ_ΒΑΘ[Ι] ΤΟΤΕ

ΜΑΧΣΥΝ_ΒΑΘ[Ι]

ΘΕΣΗ_ΜΑΧΙ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ ‘Καλύτερος εργαζόμενος:’, ΟΝΕΠ[ΘΕΣΗ_ΜΑΧ]
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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Παρατηρήσεις:

 Τα μηνύματα πριν από την είσοδο των δεδομένων και την έξοδο των
αποτελεσμάτων (όπου δεν απαιτούνται από την εκφώνηση) καθώς και
τα σχόλια είναι προαιρετικά και τοποθετήθηκαν σε διευκόλυνση του
αναγνώστη.

 Η δήλωση σταθερών που αφορούν τα μεγέθη των πινάκων θα
μπορούσε να παραληφθεί και να χρησιμοποιηθούν οι τιμές 50 και 10
αντίστοιχα, αντί των συμβολικών ονομάτων Ν και Μ αντίστοιχα.

 Ο έλεγχος εγκυρότητας του που αφορά τον βαθμό του κάθε υπαλλήλου
θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ισοδύναμα χρησιμοποιώντας τη
δομή επανάληψης «ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ» .

ΘΕΜΑ Δ (Ενδεικτική απάντηση)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

! ΕΡΩΤΗΜΑ Δ1

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, Υ, Σ[500], ΒΟΗΘ1, ΠΛ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝΕΠ[500], ΑΠ[500, 40], ΒΟΗΘ2

ΛΟΓΙΚΕΣ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟΣ, ΤΕΛΟΣ

ΑΡΧΗ

! ΕΡΩΤΗΜΑ Δ2

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 500

ΓΡΑΨΕ ‘ Δώστε το ονοματεπώνυμο του’, Ι, ‘-ου διαγωνιζόμενου μαθητή’

ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝΕΠ[Ι]



ΓΙΑ Υ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 40

ΓΡΑΨΕ ‘ Δώστε την απάντηση του’, Ι,’-ου διαγωνιζόμενου στην’, Υ,’-η
& ερώτηση’

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠ[Ι.Υ]

ΑΝ ΑΠ[Ι,Υ] <> ‘Σ’ ΚΑΙ ΑΠ[Ι,Υ] <> ‘Λ’ ΤΟΤΕ

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ ‘ Μη έγκυρη τιμή για απάντηση. Προσπαθήστε ξανά’

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠ[Ι,Υ]

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΑΠ[Ι,Υ] = ‘Σ’ Ή ΑΠ[Ι,Υ] = ‘Λ’

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! ΕΡΩΤΗΜΑ Δ3

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 500

Σ[Ι]ΣΥΝΟΛΟ(ΑΠ,Ι)

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! ΕΡΩΤΗΜΑ Δ4

Ι2

ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟΣΨΕΥΔΗΣ

ΟΣΟ (Ι<=500) ΚΑΙ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟΣ=ΨΕΥΔΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟΣΑΛΗΘΗΣ

ΓΙΑ Υ ΑΠΟ 500 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1

ΑΝ Σ[Υ-1] < Σ[Υ] ΤΟΤΕ

ΒΟΗΘ1 Σ[Υ-1]

Σ[Υ-1]Σ[Υ]
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Σ[Υ]ΒΟΗΘ1

ΒΟΗΘ2ΟΝΕΠ[Υ-1]

ΟΝΕΠ[Υ-1]ΟΝΕΠ[Υ]

ΟΝΕΠ[Υ]ΒΟΗΘ2

ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟΣΨΕΥΔΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΝ (Σ[Υ-1] = Σ[Υ]) ΚΑΙ ΟΝΕΠ[Υ-1] > ΟΝΕΠ[Υ] ΤΟΤΕ

ΒΟΗΘ2ΟΝΕΠ[Υ-1]

ΟΝΕΠ[Υ-1]ΟΝΕΠ[Υ]

ΟΝΕΠ[Υ]ΒΟΗΘ2

ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟΣΨΕΥΔΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΙΙ +1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 500

ΓΡΑΨΕ ΟΝΕΠ[Ι]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΠΛ0

Ι1

ΤΕΛΟΣΨΕΥΔΗΣ

ΟΣΟ (Ι<=500) ΚΑΙ (ΤΕΛΟΣ= ΨΕΥΔΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΑΝ Σ[Ι] > 80 ΤΟΤΕ

ΠΛΠΛ+1



ΙΙ +1

ΑΛΛΙΩΣ

ΤΕΛΟΣΑΛΗΘΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ ‘ Βραβεύτηκαν’, ΠΛ, ‘μαθητές’

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

! ΕΡΩΤΗΜΑ Δ5

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ(Α, Χ):ΑΚΕΡΑΙΑ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Υ, ΣΒ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Α[500, 40]

ΑΡΧΗ

ΣΒ0

ΓΙΑ Υ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 40

ΑΝ Α[Χ, Υ] = ‘Σ’ ΤΟΤΕ

ΑΝ Υ <= 10 ΤΟΤΕ

ΣΒ  ΣΒ + 1

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Υ<= 30 ΤΟΤΕ

ΣΒ  ΣΒ + 2

ΑΛΛΙΩΣ

ΣΒ  ΣΒ + 5

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
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ΑΛΛΙΩΣ

ΣΒ  ΣΒ - 1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΒ

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Από το τμήμα Πληροφορικής

των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου

συνεργάστηκαν: Ε.Βισκαδουράκη, Γ.Βουράκη


