ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΔΠΠ
ΘΔΜΑ 1ο
Σ0
Για i από α μέχρι β
Για j από γ μέχρι δ
Σ Σ + Α[i, j]
Τέλος_Επανάληψης
Τέλος_Επανάληψης

Γίλεηαη ην δηπιαλό ηκήκα αιγνξίζκνπ
πνπ επεμεξγάδεηαη πίλαθα αθεξαίσλ
Α[10,10]. Πνηεο είλαη νη ηηκέο ησλ α ,β ,γ
,δ, ώζηε ζηε κεηαβιεηή  λα
πξνζηίζεληαη ηα ζηνηρεία:
i. ηεο πξώηεο γξακκήο
ii. ησλ γξακκώλ 3,4 θαη 5
iii. ηεο δεύηεξεο ζηήιεο
iv. ησλ ζηειώλ 7 θαη 8
v. ηεο θύξηαο δηαγσλίνπ
vi. όινπ ηνπ πίλαθα

ΘΔΜΑ 2ο
Γίλεηαη ν παξαθάησ αιγόξηζκνο:
Αιγόξηζκνο ζέκα_2
ΠΛ ← 0
←0
Γηα Ι από 100 κέρξη 10 κε_βήκα -3
Αλ Ι mod 2 <> 0 ηόηε
←+Ι
Αιιηώο
ΠΛ ← ΠΛ + 1
Σέινο_αλ
Σέινο_επαλάιεςεο
Δκθάληζε , ΠΛ
Σέινο ζέκα_2
Να ζρεδηάζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ην αληίζηνηρν δηάγξακκα ξνήο.

ΘΔΜΑ 3ο
Γίλεηαη παξαθάησ έλα πξόγξακκα κε δύν ππνπξνγξάκκαηα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΛΗΔΙ_2017
ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ
ΑΚΔΡΑΙΔ: Α, Β,
ΑΠΟΣ1, ΑΠΟΣ2, ΟΔ1
ΑΡΥΗ
ΓΙΑΒΑΔ Α, Β
ΑΠΟΣ1←ΤΝ2(Β,Α)
ΚΑΛΔΔ ΓΙΑΓ(Α, Β,
ΟΔ1)
ΑΠΟΣ2←ΟΔ1
ΓΡΑΦΔ ΑΠΟΣ1, ΑΠΟΣ2
ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΓ(Β,
Α,ΟΔ1)
ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ
ΑΚΔΡΑΙΔ: Α,Β,ΟΔ1
ΑΡΥΗ
ΟΔ1←Β+Α MOD 3
ΣΔΛΟ_ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

ΤΝΑΡΣΗΗ
ΤΝ2(Α,Β):ΑΚΔΡΑΙΑ
ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ
ΑΚΔΡΑΙΔ: Α, Β, Γ, Γ
ΑΡΥΗ
Γ←Α-Β*2
Γ←Β*3
ΤΝ2 ←Γ+Γ DIV 2
ΣΔΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ

Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηηο ηηκέο πνπ ζα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο αλ δνζνύλ σο ηηκέο εηζόδνπ Α=9 θαη Β=2.

ΘΔΜΑ 4ο
Μηα εηαηξεία Πιεξνθνξηθήο θαηαγξάθεη, γηα δέθα ηζηνηόπνπο, ηνλ αξηζκό ησλ
επηζθέςεσλ πνπ δέρεηαη ν θαζέλαο, θάζε κέξα, γηα ηέζζεξηο εβδνκάδεο. Να
αλαπηύμεηε πξόγξακκα ζε ΓΛΧΑ, ην νπνίν:
Α. Γηα θαζέλα από ηνπο ηζηνηόπνπο λα δηαβάδεη ην όλνκά ηνπ θαη ην πιήζνο
ησλ επηζθέςεσλ πνπ δέρζεθε ν ηζηόηνπνο γηα θάζε κηα εκέξα ειέγρνληαο ηελ
νξζή θαηαρώξηζε ηνπ πιήζνπο ησλ επηζθέςεσλ (κε αξλεηηθόο αξηζκόο).
Β. Να εκθαλίδεη ην όλνκα θάζε ηζηνηόπνπ θαη ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ
επηζθέςεσλ πνπ δέρζεθε απηόο ζην δηάζηεκα ησλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ. Να
θαηαζθεπάζεηε θαηάιιειν ππνπξόγξακκα, πνπ ζα δέρεηαη ηνπο πίλαθεο
νλνκάησλ θαη πιήζνπο επηζθέςεσλ θαη ζα επηζηξέθεη πίλαθα κε ηηο ζπλνιηθέο
επηζθέςεηο ηνπ θάζε ηζηνηόπνπ.
Γ. Να εκθαλίδεη ην όλνκα ή ηα νλόκαηα ησλ ηζηνηόπσλ κε ηηο ιηγόηεξεο
επηζθέςεηο εκεξεζίσο.
Γ. Να εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ ηζηνηόπσλ, ηαμηλνκεκέλα ζε θζίλνπζα ζεηξά,
κε βάζε ην ζύλνιν ησλ επηζθέςεσλ ζην δηάζηεκα ησλ ηεζζάξσλ
εβδνκάδσλ. ε πεξίπησζε ίζσλ επηζθέςεσλ λα εκθαλίδεη ηα νλόκαηα
αιθαβεηηθά.
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