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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανάλυση Προβλήματος – Δομή Ακολουθίας

Επιμέλεια: Ευριπίδης Βραχνός, Ηλίας Καρυοφύλης, Ελένη Κοκκίνου, Ανδρέας Πυρόβολος

Θέμα 1ο
Α.Να απαντήσετε με Σ ή Λ στα παρακάτω:

1. Όλες οι εντολές σε μία δομή ακολουθίας εκτελούνται υποχρεωτικά.

2. Η “Δευτέρα” αποτελεί αλφαριθμητική τιμή, ενώ η Δευτέρα αποτελεί όνομα μεταβλητής.

3. Η κατανόηση ενός προβλήματος δεν εξαρτάται από τη σωστή διατύπωση του δημιουργού.

4. Τα δομημένα προβλήματα κατηγοριοποιούνται σε ημιδομημένα και αδόμητα.

5. Η επαναληπτικότητα κάποιων διαδικασιών είναι ένας λόγος, που αναθέτουμε ένα πρόβλημα 

στον υπολογιστή.

Μονάδες 10

Β. Να γράψετε τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που 
αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβλημάτων. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β
1. Ενοποίηση των 4 πεδίων δυνάμεων α. Απόφασης
2. Δευτεροβάθμια Εξίσωση β. Ανοικτά
4. Υπολογισμός του συντομότερου μονοπατιού 
μεταξύ δυο τοποθεσιών

γ. Υπολογιστικά

5. Τετραγωνισμός του κύκλου με κανόνα και διαβήτη δ. Βελτιστοποίησης
6. Ύπαρξη Εξωγήινων ε. Άλυτα
7. Υπολογισμός του βαθμού σας στο σημερινό τεστ

Μονάδες 7

Γ. Να υπολογίσετε τις παρακάτω παραστάσεις

(a) Α  (5+4*3/2+4^2)*2+4-12/3-1+3*5^2

Μονάδες 2
(b) Χ  1100 DIV 50  DIV 3 MOD 4

Μονάδες 2

Δ. Βρείτε το λάθος στις παρακάτω εντολές :
α  3β

α   5

9  α+9

α-β  α

α = 6

Εμφάνισε  χ  χ+1

Μονάδες 3 
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Ε. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, επιλέγοντας το γράμμα, που 
θεωρείτε ότι αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Ποια από τις παρακάτω ομάδες εντολών ψευδογλώσσας αντιμεταθέτει τα περιεχόμενα δύο μεταβλητών;

(Α) Α ← Β (Β) Α ← Γ (Γ) Α ← Γ (Δ) Α ← Β
Β ← Γ Β ← Α Γ ← Β Β ← Γ
Β ← Α Γ ← Β Β ← Γ Γ ← Α

2. Ποια από τις παρακάτω συνθήκες θεωρείται κατάλληλη για να ελέγξετε αν η τιμή της μεταβλητής Χ 
είναι περιττός αριθμός;

(Α)  Χ div 2 = 1
(B)  X mod 2 = 1
(Γ) X div 1 = 0
(Δ) X / 2 = 1

3. Η έκφραση (A mod B) είναι ισοδύναμη με την παρακάτω έκφραση:

(Α) (Α div 2) * B
(B) A – (A mod B) * B
(Γ) A – (A div B) * B
(Δ) Τίποτα από τα παραπάνω

4. Ποια από τα παρακάτω αλφαριθμητικά είναι αποδεκτά ως ονόματα μεταβλητών σε έναν αλγόριθμο:

(Α) Τιμή (Β) Τιμή-1 (Γ) Α2 (Δ) Γ/ε4
(Ε) Τιμή 2 (Ζ) 2α (Η) ΤΕΤΕ

Μονάδες 8

ΣΤ. Να αναφέρετε τους τρόπους αναπαράστασης (περιγραφής) αλγορίθμου.
Ποιοι τρόποι είναι λιγότερο σημαντικοί και ποια κριτήρια πιθανότατα παραβιάζουν;

Μονάδες 8

Θέμα 2ο

Τι θα εκτυπωθεί στην οθόνη του υπολογιστή μετά την εκτέλεση του παρακάτω αλγορίθμου, 

όταν δοθούν σαν είσοδοι οι τιμές “Καλός” και 3.

         Αλγόριθμος Άσκηση

Διάβασε β, α

γ  (α+17)^2*5

Εκτύπωσε γ

κ  “Άριστος”

Άριστος  β

β κ

Εκτύπωσε “Άριστος”, β, Άριστος

α  γ div 5 mod 100

Εκτύπωσε α

Τέλος Άσκηση

Μονάδες 20
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Θέμα 3ο
Η τιμή ενός ομολόγου το οποίο κόβει  2 κουπόνια το χρόνο για n περιόδους μέχρι τη λήξη του και με 
απόδοση στη λήξη, λ, δίνεται από τον τύπο:

n n

F C 1
P {1 }

[1 ( / 2)] [1 ( / 2)]λ λλ
  

 

όπου F: είναι η ονομαστική αξία του ομολόγου

         C: είναι η ετήσια πληρωμή από τα κουπόνια

         λ: είναι η απόδοση του ομολόγου (επιτόκιο)

Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:

i. να διαβάζει τα F,C,λ 
Μονάδες 4

ii. να υπολογίζει τη τιμή του ομολόγου αν απομένουν 10 περίοδοι για να λήξει.
Μονάδες 16

Θέμα 4ο

Την 15 Ιουλίου 2002 (αρχική ημερομηνία) αποφασίστηκε σαν ημέρα έναρξης των Ολυμπιακών 

αγώνων της Αθήνας η 13 Αυγούστου 2004. Μέχρι την ημέρα έναρξης των αγώνων μεσολαβούν Ν 

ημέρες. Θεωρήστε ότι κάθε μήνας έχει 30 ημέρες και ότι δεν μεσολαβούν δίσεκτα έτη (άρα το 

έτος έχει 12Χ30 = 360 ημέρες). 

(Α) Να κατασκευαστεί αλγόριθμος που να διαβάζει τις δύο ημερομηνίες με τη μορφή ΗΗ ΜΜ 

ΕΕΕΕ. Θα μετατρέπει τις ημερομηνίες σε ημέρες και μ' αυτό τον τρόπο θα βρίσκει τις ημέρες Ν 

που μεσολαβούν μέχρι την έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων.

Μονάδες 8

(Β) Να μετατρέπει τις ημέρες που μεσολαβούν και να εμφανίζει τα έτη, τους μήνες και τις ημέρες 

που αντιστοιχούν. Π.χ. 1 έτος, 6 μήνες, 18 ημέρες.

Μονάδες 12

Σημείωση: Η αρχική ημερομηνία και η ημερομηνία έναρξης έχουν υπολογιστεί έτσι ώστε να 
πλησιάζουν τις πραγματικές. Δεν χρειάζεται λοιπόν αξιολόγηση των δεδομένων.



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Ανάλυση Προβλήματος – Δομή Ακολουθίας


Επιμέλεια: Ευριπίδης Βραχνός, Ηλίας Καρυοφύλης, Ελένη Κοκκίνου, Ανδρέας Πυρόβολος


Θέμα 1ο


Α.Να απαντήσετε με Σ ή Λ στα παρακάτω:


1. Όλες οι εντολές σε μία δομή ακολουθίας εκτελούνται υποχρεωτικά.


2. Η “Δευτέρα” αποτελεί αλφαριθμητική τιμή, ενώ η Δευτέρα αποτελεί όνομα μεταβλητής.


3. Η κατανόηση ενός προβλήματος δεν εξαρτάται από τη σωστή διατύπωση του δημιουργού.


4. Τα δομημένα προβλήματα κατηγοριοποιούνται σε ημιδομημένα και αδόμητα.


5. Η επαναληπτικότητα κάποιων διαδικασιών είναι ένας λόγος, που αναθέτουμε ένα πρόβλημα στον υπολογιστή.


Μονάδες 10


Β. Να γράψετε τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβλημάτων. 


		ΣΤΗΛΗ Α

		

		ΣΤΗΛΗ Β





		1. Ενοποίηση των 4 πεδίων δυνάμεων

		

		α. Απόφασης



		2. Δευτεροβάθμια Εξίσωση

		

		β. Ανοικτά



		4. Υπολογισμός του συντομότερου μονοπατιού μεταξύ δυο τοποθεσιών

		

		γ. Υπολογιστικά



		5. Τετραγωνισμός του κύκλου με κανόνα και διαβήτη

		

		δ. Βελτιστοποίησης



		6. Ύπαρξη Εξωγήινων

		

		ε. Άλυτα



		7. Υπολογισμός του βαθμού σας στο σημερινό τεστ

		

		





Μονάδες 7


Γ. Να υπολογίσετε τις παρακάτω παραστάσεις


(a) Α  (5+4*3/2+4^2)*2+4-12/3-1+3*5^2


Μονάδες 2


(b) Χ  1100 DIV 50  DIV 3 MOD 4


Μονάδες 2


Δ. Βρείτε το λάθος στις παρακάτω εντολές :



α  3β



α   5



9  α+9



α-β  α



α = 6



Εμφάνισε  χ  χ+1


Μονάδες 3 


Ε. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, επιλέγοντας το γράμμα, που θεωρείτε ότι αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.


1. Ποια από τις παρακάτω ομάδες εντολών ψευδογλώσσας αντιμεταθέτει τα περιεχόμενα δύο μεταβλητών;


		(Α)

		Α ← Β

		

		(Β)

		Α ← Γ

		

		(Γ)

		Α ← Γ

		

		(Δ)

		Α ← Β



		

		Β ← Γ

		

		

		Β ← Α

		

		

		Γ ← Β

		

		

		Β ← Γ



		

		Β ← Α

		

		

		Γ ← Β

		

		

		Β ← Γ

		

		

		Γ ← Α





2. Ποια από τις παρακάτω συνθήκες θεωρείται κατάλληλη για να ελέγξετε αν η τιμή της μεταβλητής Χ είναι περιττός αριθμός;


(Α)  Χ div 2 = 1


(B)  X mod 2 = 1

(Γ)  X div 1 = 0


(Δ)  X / 2 = 1


3. Η έκφραση (A mod B) είναι ισοδύναμη με την παρακάτω έκφραση:


(Α) (Α div 2) * B

(B) A – (A mod B) * B


(Γ) A – (A div B) * B


(Δ) Τίποτα από τα παραπάνω


4. Ποια από τα παρακάτω αλφαριθμητικά είναι αποδεκτά ως ονόματα μεταβλητών σε έναν αλγόριθμο:


		(Α)

		Τιμή

		

		(Β)

		Τιμή-1

		

		(Γ)

		Α2

		

		(Δ)

		Γ/ε4



		(Ε)

		Τιμή 2

		

		(Ζ)

		2α

		

		(Η)

		ΤΕΤΕ

		

		

		





Μονάδες 8


ΣΤ. Να αναφέρετε τους τρόπους αναπαράστασης (περιγραφής) αλγορίθμου.
Ποιοι τρόποι είναι λιγότερο σημαντικοί και ποια κριτήρια πιθανότατα παραβιάζουν;


Μονάδες 8

Θέμα 2ο


Τι θα εκτυπωθεί στην οθόνη του υπολογιστή μετά την εκτέλεση του παρακάτω αλγορίθμου, όταν δοθούν σαν είσοδοι οι τιμές “Καλός” και 3.



         Αλγόριθμος Άσκηση


Διάβασε β, α


γ  (α+17)^2*5


Εκτύπωσε γ


κ  “Άριστος”


Άριστος  β


β κ


Εκτύπωσε “Άριστος”, β, Άριστος


α  γ div 5 mod 100


Εκτύπωσε α


Τέλος Άσκηση


Μονάδες 20


Θέμα 3ο


Η τιμή ενός ομολόγου το οποίο κόβει  2 κουπόνια το χρόνο για n περιόδους μέχρι τη λήξη του και με απόδοση στη λήξη, λ, δίνεται από τον τύπο:




nn


FC1


P{1}


[1(/2)][1(/2)]


λλ


λ


=+-


++




όπου F: είναι η ονομαστική αξία του ομολόγου


         C: είναι η ετήσια πληρωμή από τα κουπόνια


         λ: είναι η απόδοση του ομολόγου (επιτόκιο)


 Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:


i. να διαβάζει τα F,C,λ 


Μονάδες 4


ii. να υπολογίζει τη τιμή του ομολόγου αν απομένουν 10 περίοδοι για να λήξει.


Μονάδες 16


Θέμα 4ο


		Την 15 Ιουλίου 2002 (αρχική ημερομηνία) αποφασίστηκε σαν ημέρα έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας η 13 Αυγούστου 2004. Μέχρι την ημέρα έναρξης των αγώνων μεσολαβούν Ν ημέρες. Θεωρήστε ότι κάθε μήνας έχει 30 ημέρες και ότι δεν μεσολαβούν δίσεκτα έτη (άρα το έτος έχει 12Χ30 = 360 ημέρες). 


(Α) Να κατασκευαστεί αλγόριθμος που να διαβάζει τις δύο ημερομηνίες με τη μορφή ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ. Θα μετατρέπει τις ημερομηνίες σε ημέρες και μ' αυτό τον τρόπο θα βρίσκει τις ημέρες Ν που μεσολαβούν μέχρι την έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων.


Μονάδες 8



(Β) Να μετατρέπει τις ημέρες που μεσολαβούν και να εμφανίζει τα έτη, τους μήνες και τις ημέρες που αντιστοιχούν. Π.χ. 1 έτος, 6 μήνες, 18 ημέρες.
 


Μονάδες 12


Σημείωση:  Η αρχική ημερομηνία και η ημερομηνία έναρξης έχουν υπολογιστεί έτσι ώστε να πλησιάζουν τις πραγματικές. Δεν χρειάζεται λοιπόν αξιολόγηση των δεδομένων.
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