ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1
έως 5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν
η πρόταση είναι λανθασµένη.
1. Η συνθήκη στην εντολή «Όσο…επανάλαβε» ελέγχεται τουλάχιστον µια φορά.
2. Η πιο απλή µορφή αναζήτησης στοιχείου σε πίνακα είναι η σειριακή µέθοδος.
3. Μεταξύ των υποπρογραµµάτων δεν πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία.

4. Μετά από την εκτέλεση της εντολής Σ ← Σ + Α, η τιµή της µεταβλητής Σ είναι
πάντοτε µεγαλύτερη από την τιµή που είχε πριν από την εκτέλεση της εντολής.
5. Οι πίνακες περιορίζουν τις δυνατότητες του προγράµµατος.

Μονάδες 10

Α2. α. Τι εννοείται µε τον όρο «Στατική ∆οµή ∆εδοµένων» (µονάδες 4) και πώς υλοποιείται
στη ΓΛΩΣΣΑ; (µονάδες 2)
β. Τι εννοούµε µε τον όρο «τυπικό» και τι µε τον όρο «συντακτικό» µιας γλώσσας; (µονάδες 4)
Σε ένα πρόγραµµα επιλογής υποψηφίων απαιτείται η είσοδος τριών τιµών από τον
χρήστη για τις οποίες ισχύουν οι εξής περιορισµοί:
• ηλικία: από 18 έως και 21
• φύλο: ένα από τα γράµµατα Α (για τους άνδρες), Θ (για τις γυναίκες)
• ύψος: πάνω από 1,70 για τους άνδρες και πάνω από 1,60
• για τις γυναίκες.
∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου το οποίο υλοποιεί τους συγκεκριµένους
περιορισµούς. Το τµήµα αυτό περιέχει κενά που έχουν αριθµηθεί. Να γράψετε στο
τετράδιό σας τους αριθµούς των κενών και δίπλα σε κάθε αριθµό τη συνθήκη που
αντιστοιχεί.
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Α3.

Μονάδες 10

Αρχή_επανάληψης
∆ιάβασε ηλικία
Μέχρις_ότου …(1)… (µονάδες 2)
Αρχή_επανάληψης
∆ιάβασε φύλο
Μέχρις_ότου …(2)… (µονάδες 2)
Αρχή_επανάληψης
∆ιάβασε ύψος
Μέχρις_ότου …(3)… (µονάδες 6)
Μονάδες 10

1

Α4.

∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου που περιέχει ένα κενό:

ÍÔ
ÉÓ
ÔÇ
ÑÉ
×Á Ï
ÍÉ ÌÅ
Á
ÈÏ
ÄÉ
ÊÏ

κ←0
Για i από 1 µέχρι 7
λ ← …(1)…
κ←κ+λ
Τέλος_επανάληψης

Το τµήµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό καθεµιάς από τις παρακάτω αριθµητικές παραστάσεις:
α) 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

β) 1 + 22 + 32 + 42 + 52 + 62 + 72

γ) 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27

δ) 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15
ε)

1 1 1 1 1 1 1
+ + + + + +
2 3 4 5 6 7 8

Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα α, β, γ, δ, ε, που αντιστοιχούν στις παραστάσεις αυτές και δίπλα από κάθε γράµµα την έκφραση που πρέπει να συµπληρωθεί
στο κενό του αλγορίθµου (1), ώστε να υπολογίζεται σωστά η αντίστοιχη παράσταση.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου αποτελεί µια παραλλαγή της ταξινόµησης φυσαλίδας, η οποία όµως σταµατάει τις επαναλήψεις µόλις διαπιστώσει ότι ο πίνακας έχει
ταξινοµηθεί ως εξής:
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Μετά την ολοκλήρωση του εσωτερικού βρόχου, ελέγχει εάν έγιναν αντιµεταθέσεις
στοιχείων και αν δεν έγιναν τότε ο αλγόριθµος τερµατίζεται. Το τµήµα αλγορίθµου
που δίνεται περιέχει κενά που έχουν αριθµηθεί.
i ← ... (1) ...
Αρχή_επανάληψης
stop ← ΑΛΗΘΗΣ
Για j από Ν µέχρι i µε_βήµα −1
Αν table[j − 1] > table[j] τότε
Αντιµετάθεσε table [j − 1], table [j]
stop ← ...(2)...
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
...(3)...
Μέχρις_ότου i ...(4)... N ή stop = ...(5)...

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς των κενών και δίπλα από κάθε αριθµό
ό,τι πρέπει να συµπληρωθεί ώστε να επιτελείται η λειτουργία που περιγράφεται.
Μονάδες 10

2

∆ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου:
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Β2.

Να κωδικοποιήσετε σε ΓΛΩΣΣΑ αντίστοιχο τµήµα προγράµµατος που να εκτελεί
ακριβώς την ίδια ακολουθία εντολών (βηµάτων).
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

Ένα λιµάνι διαθέτει αποθηκευτικό χώρο χωρητικότητας 170 εµπορευµατοκιβωτίων (containers). Σε καθηµερινή βάση, στο τέλος της ηµέρας, καταχωρίζεται ο αριθµός των εµπορευµατοκιβωτίων που έχουν εισέλθει και εξέλθει από αυτόν.
Να αναπτύξετε πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. α. Να περιλαµβάνει κατάλληλο τµήµα δηλώσεων. (µονάδες 2)

β. Να διαβάζει για κάθε ηµέρα το συνολικό πλήθος εµπορευµατοκιβωτίων που εισήλθαν, καθώς και το συνολικό πλήθος εκείνων που εξήλθαν από τον αποθηκευτικό
χώρο. Οι τιµές που διαβάζονται να ελέγχονται ώστε ο αριθµός των εµπορευµατοκιβωτίων που παραµένουν στον αποθηκευτικό χώρο στο τέλος της ηµέρας να είναι από
0 µέχρι και 170. Σε αντίθετη περίπτωση να θεωρούνται λανθασµένες και να επανεισάγονται. (µονάδες 3)
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γ. Για τον τερµατισµό της εισαγωγής δεδοµένων το πρόγραµµα εµφανίζει το µήνυµα
“Τέλος Εισαγωγής Στοιχείων; ΝΑΙ / ΟΧΙ”. Αν εισαχθεί η τιµή “ΝΑΙ”, να τερµατίζεται η εισαγωγή δεδοµένων. (µονάδες 2 )

Γ2.

Γ3.

Μονάδες 7

Να βρίσκει και να εµφανίζει τον µέγιστο ηµερήσιο αριθµό εισερχόµενων εµπορευµατοκιβωτίων.
Μονάδες 4

Να υπολογίζει και να εµφανίζει τη µέση ηµερήσια διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων.
Η ηµερήσια διακίνηση είναι το άθροισµα του πλήθους των εισερχοµένων και των
εξερχοµένων εµπορευµατοκιβωτίων της ηµέρας.
Μονάδες 4

3

Γ5.

Να υπολογίζει και να εµφανίζει το πλήθος των ηµερών που παρέµειναν στον αποθηκευτικό χώρο τουλάχιστον 10 εµπορευµατοκιβώτια, στο τέλος κάθε ηµέρας.
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Γ4.

Μονάδες 2

Να υπολογίζει και να εµφανίζει τον µέσο όρο του πλήθους των εµπορευµατοκιβωτίων που παρέµειναν στον αποθηκευτικό χώρο, στο τέλος κάθε ηµέρας, από την
έναρξη µέχρι τον τερµατισµό εισαγωγής δεδοµένων.
Μονάδες 3

Σηµειώσεις

Να θεωρήσετε ότι:

α) Αρχικά ο αποθηκευτικός χώρος είναι κενός.

β) Οι αριθµοί που εισάγονται για το πλήθος των εισερχοµένων και των εξερχοµένων
εµπορευµατοκιβωτίων είναι µεγαλύτεροι ή ίσοι του 0.
γ) Υπάρχει καταχώριση στοιχείων για τουλάχιστον µια ηµέρα.

ΘΕΜΑ ∆

O φορέας διαχείρισης µιας περιοχής οικολογικού ενδιαφέροντος, προκειµένου να εκτιµήσει
την ποιότητα των υδάτων των ποταµών της περιοχής, πραγµατοποιεί µία δειγµατοληψία τον
µήνα σε κάθε ποταµό στη διάρκεια ενός έτους. Το δείγµα νερού αναλύεται και ανιχνεύονται
οι ρύποι. Η επικινδυνότητα ενός ρύπου εκφράζεται µε έναν ακέραιο αριθµό από το 1 έως και
το 10. Στην κλίµακα αυτή η µεγαλύτερη τιµή αντιστοιχεί σε υψηλότερη επικινδυνότητα.
Ένας δείκτης της επικινδυνότητας των υδάτων είναι η επικινδυνότητα εκείνου του ρύπου που
έχει τη µέγιστη τιµή.
Να αναπτύξετε κύριο πρόγραµµα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:
∆1.

Να περιλαµβάνει κατάλληλο τµήµα δηλώσεων.

Μονάδες 2

∆2. α. Να διαβάζει το πλήθος των ποταµών της περιοχής, ελέγχοντας ότι δεν δίνεται τιµή
µεγαλύτερη του 20. (µονάδα 1)
β. Να διαβάζει τα ονόµατα των ποταµών αυτών και να τα καταχωρίζει σε διαδοχικές
θέσεις του πίνακα Π[20]. (µονάδες 2)
Μονάδες 3
Για κάθε δειγµατοληψία: να εµφανίζει το όνοµα καθενός ποταµού της περιοχής και
να υπολογίζει την επικινδυνότητά του καλώντας το υποπρόγραµµα Υ_ Ε ( που θα
κατασκευάσετε στο ερώτηµα ∆5). Την επικινδυνότητα αυτή να την καταχωρίζει
κατάλληλα σε πίνακα ΕΠ[20, 12].
Μονάδες 3
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∆3.

Να εµφανίζει αλφαβητικά τα ονόµατα των ποταµών στους οποίους ο µέσος όρος
επικινδυνότητας στη διάρκεια του έτους, κυµάνθηκε πάνω από 7. Αν δεν υπάρχει
κανένας ποταµός που να ικανοποιεί το κριτήριο αυτό, να εµφανίζεται κατάλληλο
µήνυµα.
Μονάδες 4
Να αναπτύξετε το υποπρόγραµµα Υ_ Ε το οποίο:

∆4.

4

ÍÔ
ÉÓ
ÔÇ
ÑÉ
×Á Ï
ÍÉ ÌÅ
Á
ÈÏ
ÄÉ
ÊÏ

∆5. α) Να διαβάζει διαδοχικά τις τιµές της επικινδυνότητας κάθε ρύπου που βρέθηκε. Η
εισαγωγή να τερµατίζεται όταν δοθεί η τιµή 0 (που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει άλλος
ρύπος).
β) Να επιστρέφει τη µέγιστη τιµή επικινδυνότητας από τις τιµές που διάβασε.
Μονάδες 8

Σηµείωση

α) ∆εν απαιτούνται επιπλέον έλεγχοι εγκυρότητας τιµών εκτός από αυτόν που ζητείται
στο ερώτηµα ∆2.α.
β) Να θεωρήσετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας ποταµός.
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γ) Να θεωρήσετε ότι σε κάθε δειγµατοληψία υπάρχει τουλάχιστον ένας ρύπος.
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