Πανελλόνιεσ εξετϊςεισ Γ’ Τϊξησ 2011
Ανϊπτυξη Εφαρμογών ςε Προγραμματιςτικό Περιβϊλλον

Α) Ενδεικτικϋσ απαντόςεισ των θεμϊτων
ΘΕΜΑ Α
Α1. Σ/Λ
1. Σωςτι

2. Σωςτι

3. Λάκοσ

4. Λάκοσ

5. Λάκοσ

Α2. Σ/Λ
1. Σωςτι

2. Σωςτι

3. Σωςτι

4. Λάκοσ

5. Λάκοσ

Α3. Η λογικό τιμό που θα εμφανιςτεύ
1  ΑΛΗΘΗΣ, 2  ΨΕΥΔΗΣ, 3  ΑΛΗΘΗΣ, 5  ΨΕΥΔΗΣ, 5  ΑΛΗΘΗΣ
Α4.
ΚΧ>1
Α5.
α. Τμθματικόσ προγραμματιςμόσ ονομάηεται θ τεχνικι ςχεδίαςθσ και ανάπτυξθ
προγραμμάτων ωσ ζνασ ςφνολο από απλοφςτερα τμιματα προγραμμάτων (ςελίδα
205 βιβλίου μακθτι).
β. Υποπρόγραμμα ονομάηεται ζνα τμιμα προγράμματοσ που επιτελεί αυτόνομο
ζργο και ζχει γραφεί χωριςτά από το υπόλοιπο πρόγραμμα (ςελίδα 206 βιβλίου
μακθτι).
γ. Παράμετροσ είναι μια μεταβλθτι που επιτρζπει το πζραςμα τθσ τιμισ τθσ από ζνα
τμιμα προγράμματοσ ςε ζνα άλλο (ςελίδα 210 βιβλίου μακθτι)

ΘΕΜΑ Β
Β1. Ιςοδύναμο τμόμα αλγορύθμου ςε ψευδογλώςςα
Α προςέγγιςη
Β προςέγγιςη
Αρχή_επανάληψης
Αρχή_επανάληψης
Σ  0
Σ  0
Κ  1
Για Κ από 1 μέχρι 100
Όσο Κ <= 100 επανάλαβε
Διάβασε Χ
Διάβασε Χ
Σ  Σ + Χ
Σ  Σ + Χ
Τέλος_επανάληψης
Κ  Κ + 1
Μέχρις_ότου Σ > 1000
Τέλος_επανάληψης
Μέχρις_ότου Σ > 1000
Β2. Τιμϋσ που εμφανύζονται
5 4 7 9 9 16 11 25 13 36

ΘΕΜΑ Γ
Αλγόριθμος θέμαΓ
Μικ <- 101 !ερϊτθμα Γ5
Εναλλακτικι προςζγγιςθ
!ερϊτθμα Γ4
Αντί τθσ εντολισ ΟΣΟ μποροφμε να
Διάβασε Όνομα ! ερϊτθμα Γ1
χρθςιμοποιιςουμε τθν εντολι
Όσο Όνομα <> "ΤΕΛΟΣ" Επανάλαβε ! ερ.Γ4
Μζχρισ_ότου για το Γ4 ερϊτθμα.
Διάβασε Β1, Β2, Β3 !ερϊτθμα Γ1
! ερϊτθμα Γ2
Αρχή_επανάληψης
Μεγ <- Β1
ΔΙΑΒΑΣΕ Όνομα, Β1, Β2, Β3
Αν Β2 > Μεγ τότε
…
Μεγ <- Β2
Μέχρις_Ότου Όνομα="ΤΕΛΟΣ"
Τέλος_αν
Αν Β3 > Μεγ τότε
Μεγ <- Β3
Τέλος_αν
Εμφάνισε Μεγ
! ερϊτθμα Γ3
ΣΒ  (Β1 + Β2 + Β3)/3
Αν ΣΒ>=55 ΚΑΙ Β1>=50 ΚΑΙ Β2>=50 ΚΑΙ Β3>=50 ΤΟΤΕ
Εμφάνισε Όνομα, ΣΒ
! ερϊτθμα Γ5
Αν ΣΒ < Μικ τότε
Μικ  ΣΒ
Όνομα_μικ <- Όνομα
Τέλος_αν
Τέλος_αν
Διάβασε Όνομα ! ερϊτθμα Γ4
Τέλος_επανάληψης ! ερϊτθμα Γ4
Εμφάνισε Όνομα_μικ ! ερϊτθμα Γ5
Τέλος ΘέμαΓ

ΘΕΜΑ Δ
Αλγόριθμος Αρχηγοί

! ερώτημα Δ1, είςοδοσ πίνακα
Για i από 1 μέχρι 22 ! οι γραμμζσ εκφράηουν κάκε ζναν παίκτθ που ψιφιςε
Για j από 1 μέχρι 22 ! οι ςτιλεσ εκφράηουν το πϊσ κάκε παίκτθσ ψθφίςτθκε
Αρχή_επανάληψης
Διάβασε ΨΗΦΟΣ[i,j]
Μέχρις_ότου ΨΗΦΟΣ[i,j] = 0 ή ΨΗΦΟΣ[i,j] = 1
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης

! ερώτημα Δ2, επεξεργαςία κατά γραμμζσ
Προςέγγιςη Α
! άκροιςμα κατά γραμμζσ , κάκε παίκτθσ πόςουσ
! ςυμπαίκτεσ του ψιφιςε ςυνολικά
πλήθος  0
Για i από 1 μέχρι 22
έδωσεψ  0
Για j από 1 μέχρι 22
έδωσεψ  έδωσεψ + ΨΗΦΟΣ[i,j]
Τέλος_επανάληψης
Αν έδωσεψ = 0 τότε
! δεν ψιφιςε κανζναν
πλήθος  πλήθος + 1
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε πλήθος

Προςέγγιςη Β
! καταμετρϊ για κάκε παίκτθ πόςουσ
! ςυμπαίκτεσ του ψιφιςε ςυνολικά
πλήθος  0
Για i από 1 μέχρι 22
έδωσεψ  0
Για j από 1 μέχρι 22
Αν ΨΗΦΟΣ[i, j] = 1 τότε
έδωσεψ  έδωσεψ + 1
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αν έδωσεψ = 0 τότε! δεν ψιφιςε κανζναν
πλήθος  πλήθος + 1
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε πλήθος

Προςέγγιςη Γ
!ελζγχω για κάκε παίκτθ, αν ψιφιςε ζςτω και ζναν παίκτθ, αν εντοπιςτεί
! ζςτω και μια ψιφοσ ςταματϊ τον ζλεγχο
πλήθος  0
Για i από 1 μέχρι 22
ψήφισε  ψευδής ! ζςτω ότι δεν ψιφιςε κανζναν
j  1
Όσο ψήφισε = ψευδής και j <= 22 επανάλαβε
Αν ΨΗΦΟΣ[i, j] = 1 τότε ! αν ζδωςε ψιφο ςταμάτα τον ζλεγχο
ψήφισε  αληθής
Τέλος_αν
j  j + 1
Τέλος_επανάληψης
Αν ψήφισε = ψευδής τότε ! δεν ψιφιςε κανζναν
πλήθος  πλήθος + 1
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε πλήθος

! ερώτημα Δ3
! επεξεργαςία τθσ κυρίασ διαγωνίου, τα ςτοιχεία δθλαδι όπου γραμμι = ςτιλθ
! απαιτείται ζνασ βρόχοσ
ψηφ_εαυτό  0
Για π από 1 μέχρι 22
Αν ΨΗΦΟΣ[π, π] = 1 τότε
ψηφ_εαυτό  ψηφ_εαυτό + 1
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε ψηφ_εαυτό

! ερώτημα Δ4
! επεξεργαςία κατά ΣΤΗΛΕΣ του πίνακα ΨΗΦΟΣ ϊςτε να καταμετρθκοφν
!οι ψιφοι κάκε παίκτθ, με τθ δθμιουργία πίνακα μετρθτϊν ΕΛΑΒΕ*22+
!απαιτείται επιπρόςκετα, θ δθμιουργία ενόσ πίνακα Δ*22+ που περιζχει τον αρικμό κάκε παίκτθ
!(πίνακασ δεικτϊν) αφοφ δεν υπάρχουν τα ονόματά τουσ
!οι πίνακεσ Δ και ΕΛΑΒΕ είναι παράλλθλοι μεταξφ τουσ αλλά και
!με τον διςδιάςτατο ΨΗΦΟΣ ωσ προσ τισ ςτιλεσ του (και όχι τισ γραμμζσ)
Για j από 1 μέχρι 22
Δ[j]  j
Τέλος_επανάληψης
Για j από 1 μέχρι 22
σ  0
Για i από 1 μέχρι 22
σ  σ + ΨΗΦΟΣ[i, j]
Τέλος_επανάληψης
ΕΛΑΒΕ[j]  σ
Τέλος_επανάληψης
! αφξουςα ταξινόμθςθ του πίνακα ΕΛΑΒΕ, με ταυτόχρονθ αντιμετάκεςθ του πίνακα Δ
Για i από 2 μέχρι 4 ! κζλω μόνο τουσ 3 πρϊτουσ, μπορϊ και μζχρι 22
Για j από 22 μέχρι i με_βήμα -1
Αν ΕΛΑΒΕ[j] > ΕΛΑΒΕ[j-1] τότε
Αντιμετάθεσε ΕΛΑΒΕ[j], ΕΛΑΒΕ[j-1]
Αντιμετάθεσε Δ[j], Δ[j-1]
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε Δ[1], Δ[2], Δ[3]
Τέλος Αρχηγοί

Β) Γενικόσ ςχολιαςμόσ των θεμϊτων
Τα φετινά κζματα των πανελλθνίων εξετάςεων ςτο μάκθμα Ανάπτυξθ
Εφαρμογϊν ςε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον ιταν ςαφι, ορκά διατυπωμζνα και
κάλυπταν ζνα μεγάλο φάςμα τθσ φλθσ. Ο βακμόσ δυςκολίασ τουσ ιταν ςωςτά
διαβακμιςμζνοσ και οι προετοιμαςμζνοι μακθτζσ με ςωςτι διαχείριςθ χρόνου δε κα
αντιμετωπίςουν προβλιματα. Θεωροφμε κετικό ότι υπάρχουν ςθμεία, όπωσ τα
ερωτιματα Α2.4, Α2.5, Α4 και Δ4 που χρειάηεται να επιςτρατεφςουν αλγορικμικζσ
ικανότθτεσ για να τισ απαντιςουν ςωςτά. Κρίνουμε ότι οι ερωτιςεισ ανάπτυξθσ τθσ
κεωρίασ (Α5) κα μποροφςαν να αξιολογθκοφν με λιγότερεσ μονάδεσ ϊςτε να μθν
επιβραβεφεται θ αποςτικιςθ. Επίςθσ το ερϊτθμα Β2 απαιτεί προςοχι ςτθ
βακμολόγθςθ γιατί δεν ηθτικθκε ο πίνακασ τιμϊν και ςτθν περίπτωςθ μιασ λάκουσ
τιμισ δεν μπορεί να ελεγχκοφν οι επόμενεσ τιμζσ με αποτζλεςμα να υπάρχει ο
κίνδυνοσ, ο μακθτισ να χρεωκεί το λάκοσ του παραπάνω από μια φορά.
Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα δίνει τθ δυνατότθτα ςτο μακθτι να αποκτιςει
δεξιότθτεσ μεκοδολογικοφ χαρακτιρα και να αναπτφξει ικανότθτεσ αναλυτικισ και
ςυνκετικισ ςκζψθσ πράγμα που διαφαίνεται κυρίωσ ςτα κζματα Γ και Δ.
Τα κζματα ςτα εςπερινά λφκεια ιταν παρεμφερι με μειωμζνο βακμό δυςκολίασ
ςε ςχζςθ με τα θμεριςια αλλά το πλικοσ των ερωτθμάτων ιταν μεγαλφτερο από τα
προθγοφμενα ζτθ.
Καλή επιτυχία και καλά αποτελέςματα ςε όλουσ τουσ μαθητέσ!!!
Εκ μζρουσ τθσ ΠΕΚΑΠ
θ επιτροπι επιμζλειασ κεμάτων

Κανίδθσ Βαγγζλθσ
Πφρηα Φανι
Τςιωτάκθσ Παναγιϊτθσ

