ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΔΠΠ)
Θέκα 1ν
Να κεηαηξαπεί ην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο ζε ηζνδύλακν
αιγόξηζκν κε ςεπδνγιώζζα.

i.

Μνλάδεο 15

ii.

Να ζρεδηάζεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηνλ πίλαθα Π καδί κε ηηο ηηκέο
πνπ ζα έρεη κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ αιγνξίζκνπ.
Μνλάδεο 10

Θέκα 2ν
Κάζε καζεηήο ηεο Γ' Λπθείνπ ηεο Βέξνηαο έρεη αλαιάβεη λα πνπιήζεη 30
ιαρλνύο γηα ηε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ. Οη ιαρλνί κπνξεί λα έρνπλ
πνπιεζεί όινη, αιιά κπνξεί θαη όρη. Να αλαπηύμεηε πξόγξακκα ην
νπνίν:
Α. Θα δηαβάδεη ηα νλόκαηα ησλ 50 καζεηώλ ηεο Γ' Λπθείνπ θαη ζα ηα
απνζεθεύεη ζε πίλαθα Μ[50].
Μνλάδεο 5

Β. Γηα θάζε καζεηή ζα δηαβάδεη ηνπο θσδηθνύο ησλ ιαρλώλ πνπ πνύιεζε,
κέρξη λα εμαληιεζνύλ ή λα δνζεί ην κεδέλ θαη ζα ηνπο απνζεθεύεη ζε πίλαθα
K[50,30]. Επίζεο γηα θάζε καζεηή ζα απνζεθεύεη ζε πίλαθα Π[50] ην πιήζνο
ησλ ιαρλώλ πνπ πνύιεζε.
Μνλάδεο 10
Γ. Να εθηππώλεη πνηνη καζεηέο πνύιεζαλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο ιαρλνύο θαη
πόζνπο.
Μνλάδεο 10
Γ. Θα δηαβάδεη ην όλνκα ελόο καζεηή θαη ζα εθηππώλεη αλ αλήθεη ζηνπο
καζεηέο πνπ πνύιεζαλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο ιαρλνύο.
Μνλάδεο 10
Δ. Γλσξίδνληαο όηη ν θύξηνο Καξανγιάλνγινπ θιεξώζεθε θαη θεξδίδεη ην
πξώην δώξν, λα δηαβάδεη ηνλ θσδηθό ηνπ ιαρλνύ ηνπ θαη λα εθηππώλεη από
πνηνλ καζεηή αγόξαζε ην ληθεηήξην ιαρλό.
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Θέκα 3ν
Μηα εηαηξεία Πιεξνθνξηθήο θαηαγξάθεη, γηα δέθα ηζηόηνπνπο, ηνλ
αξηζκό ησλ επηζθέςεσλ πνπ δέρεηαη ν θαζέλαο, θάζε κέξα, γηα ηέζζεξηο
εβδνκάδεο. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν, ν νπνίνο:
Α. Γηα θαζέλα από ηνπο ηζηόηνπνπο λα δηαβάδεη ην όλνκά ηνπ θαη ην πιήζνο
ησλ επηζθέςεσλ πνπ δέρζεθε ν ηζηόηνπνο γηα θάζε κηα εκέξα (κε αξλεηηθόο
αξηζκόο).
Μνλάδεο 3
Β. Να εκθαλίδεη ην όλνκα θάζε ηζηνηόπνπ θαη ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ
επηζθέςεσλ πνπ δέρζεθε απηόο ζην δηάζηεκα ησλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ.
Μνλάδεο 7
Γ. Να εκθαλίδεη ην όλνκα ή ηα νλόκαηα ησλ ηζηνηόπσλ κε ηηο ιηγόηεξεο
επηζθέςεηο εκεξεζίσο.
Μνλάδεο 10
Γ. Να εκθαλίδεη ηα νλόκαηα ησλ ηζηνηόπσλ, ηαμηλνκεκέλα ζε θζίλνπζα ζεηξά,
κε βάζε ην ζύλνιν ησλ επηζθέςεσλ ζην δηάζηεκα ησλ ηεζζάξσλ
εβδνκάδσλ. Σε πεξίπησζε ίζσλ επηζθέςεσλ λα εκθαλίδεη ηα νλόκαηα
αιθαβεηηθά.
Μνλάδεο 10
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