ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

Μάθηµα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 28 Μαΐου 2009
07:30 – 10:30

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από δύο µέρη Α και Β.
ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθµολογείται
µε έξι µονάδες.
ΜΕΡΟΣ Β - Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις. Οι δύο πρώτες ερωτήσεις
βαθµολογούνται µε δεκαπέντε µονάδες η κάθε µια και η τρίτη µε δέκα
µονάδες.
Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής.
Τα διαγράµµατα µπορούν να γίνουν µε µολύβι.

ΤΟ ΕΞEΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙMΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤAΙ ΑΠΟ ∆ΕΚΑ (10) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄

1.

Στο τρίτο τρίµηνο του σχολικού έτους, ένας µαθητής παραµένει στάσιµος αν έχει
περισσότερες από 17 αδικαιολόγητες απουσίες ή συνολικό αριθµό απουσιών
µεγαλύτερο από 54, διαφορετικά έχει δικαίωµα να παρακαθίσει στις τελικές εξετάσεις.
Να σχεδιάσετε λογικό διάγραµµα, το οποίο να διαβάζει τον αριθµό των
αδικαιολόγητων απουσιών και τον συνολικό αριθµό απουσιών ενός µαθητή για το
τρίτο τρίµηνο και να τυπώνει το ανάλογο µήνυµα, «στάσιµος» ή «δικαίωµα
εξέτασης».

2.

Να αναφέρετε τις φάσεις του κύκλου ζωής και ανάπτυξης ενός πληροφοριακού
συστήµατος.
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3.

(α) Να γράψετε την αντίστοιχη έκφραση στη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal για
την πιο κάτω µαθηµατική έκφραση:

e x −1
Z=
⋅ sin x
k+4
(β) Να γράψετε το αποτέλεσµα της πιο κάτω λογικής έκφρασης, η οποία είναι
γραµµένη στη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal:
(3 MOD 7 >= 7) AND NOT (12 DIV 5 > 1)
(γ) Να γράψετε το αποτέλεσµα της πιο κάτω έκφρασης, η οποία είναι γραµµένη στη
γλώσσα προγραµµατισµού Pascal:
TRUNC (2.2 + 6 * 3) + 2 + 9 DIV ROUND (3.6)
4. Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας χρεώνει τους συνδροµητές της, βασιζόµενη στο
σύνολο των µηνυµάτων SMS που στέλλει ο κάθε συνδροµητής σε ένα µήνα, σύµφωνα
µε τον παρακάτω πίνακα:
Αριθµός µηνυµάτων
1 - 100
101 - 250
251 - 1000

Κόστος ανά µήνυµα (€)
0,04
0,02
0,01

∆ηλαδή, τα πρώτα 100 µηνύµατα χρεώνονται µε 0,04€ έκαστο, τα επόµενα 150 µε
0,02€ έκαστο και τα επόµενα 750 µε 0,01€ έκαστο.
Να γράψετε πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal µε όνοµα askisi4, το
οποίο να δέχεται το σύνολο των µηνυµάτων που απέστειλε ένας συνδροµητής για ένα
µήνα και να υπολογίζει και να τυπώνει τη χρέωση του συνδροµητή. Σε περίπτωση που
δοθεί αριθµός µηνυµάτων εκτός ορίων, να τυπώνεται το µήνυµα «Εκτός Ορίων». Στο
πρόγραµµά σας να χρησιµοποιήσετε τη δοµή CASE/OF.
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5. H οργανωτική επιτροπή ενός διαγωνισµού αποφάσισε να κατατάξει τους 24
διαγωνιζοµένους σε κατηγορίες, µε βάση τη βαθµολογία του κάθε διαγωνιζόµενου
όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:
Βαθµολογία
Κατηγορία
a
0 µέχρι 100
b
101 µέχρι 200
c
Περισσότερα από 200
Το παρακάτω πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal δέχεται τη
βαθµολογία του κάθε διαγωνιζόµενου και εµφανίζει το πλήθος της κάθε κατηγορίας.
Στο πρόγραµµα υπάρχουν 4 λάθη (λογικά ή/και συντακτικά). Να ξαναγράψετε το πιο
κάτω πρόγραµµα στο τετράδιό σας διορθώνοντας τα λάθη και να υπογραµµίσετε τις
διορθώσεις.
program askisi5;
uses wincrt;
var
m,points,a,b,c:integer;
begin
a:=0;
b:=0;
c:=0;
m:=1;
repeat
Write('∆ώστε βαθµολογία του ',m,'ου διαγωνιζοµένου:');
readln(points);
if (points>=0) or (points<=100) then
a:=a+1;
else if (points>=101) and (points<=200) then
b:=b+1
else c:=c+1;
m:=m+points;
until m<=24;
writeln('Πλήθος a κατηγορίας:',a);
writeln('Πλήθος b κατηγορίας:',b);
writeln('Πλήθος c κατηγορίας:',c)
end.
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6. ∆ίνεται το πιο κάτω πρόγραµµα γραµµένο στη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal. Με
τη χρήση προκαταρκτικής εκτέλεσης, να παρουσιάσετε τα αποτελέσµατα του
προγράµµατος όταν δοθεί η τιµή 5 στη µεταβλητή k. Στη θέση του διαστήµατος να
χρησιµοποιήσετε το σύµβολο «».
program askisi6;
uses wincrt;
var
a,k,m,x:integer;
Function fun(b,d: integer): integer;
begin
fun:=(b+d) * 2
end;
begin
write ('∆ώστε τιµή για k:');
readln(k);
a:=1;
m:=2;
while a<5 do
begin
if k+a>6 then
x:=fun(a,m)
else
x:=a+m;
writeln(m:3,a:3,x:3);
a:=a+2;
m:=m+1
end
end.
7. Να γράψετε µια διαδικασία στη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal µε το όνοµα check,
η οποία να δέχεται από το κυρίως πρόγραµµα τρεις ακέραιους αριθµούς X, Y, Z. Με
δεδοµένο ότι το Χ είναι µικρότερο του Υ, η διαδικασία να ελέγχει κατά πόσο το Ζ είναι
µεταξύ του Χ και του Υ, συµπεριλαµβανοµένων. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία
να επιστρέφει σε µεταβλητή τύπου Boolean την τιµή true, διαφορετικά να επιστρέφει
την τιµή false.
8. Να γράψετε πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal µε το όνοµα askisi8,
η οποία να διαβάζει ένα ακέραιο αριθµό και να ελέγχει κατά πόσο το άθροισµα των
ψηφίων του αριθµού αυτού ισούται µε το γινόµενο των ψηφίων του. Αν ισούται, να
τυπώνεται το µήνυµα «ΓΙΝΟΜΕΝΟ = ΑΘΡΟΙΣΜΑ», διαφορετικά να τυπώνεται το
µήνυµα «ΓΙΝΟΜΕΝΟ <> ΑΘΡΟΙΣΜΑ».
Για παράδειγµα, αν δοθεί ο αριθµός 123, το πρόγραµµα θα τυπώνει το µήνυµα
«ΓΙΝΟΜΕΝΟ=ΑΘΡΟΙΣΜΑ» (αφού 1+2+3 = 1*2*3), ενώ αν δοθεί ο αριθµός 1111 θα
τυπώνει «ΓΙΝΟΜΕΝΟ<>ΑΘΡΟΙΣΜΑ» (αφού 1+1+1+1 ≠ 1*1*1*1).
Σηµείωση: Ο αριθµός που διαβάζεται είναι µεταξύ του 10 και του 32000,
συµπεριλαµβανοµένων.
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9. ∆ίνεται το πιο κάτω λογικό διάγραµµα:
Αρχή

SUM 0
P1 0
P2 0
P3
0

∆ιάβασε
X,Y

Ψευδής

X MOD 2=0
AND
Y MOD 2=0

Τύπωσε
sum,p1,p2,p3

Αληθής

Τέλος

Αληθής

X≥0 OR Y≥0

P1

P1+1

P2

P2+1

Ψευδής

P3

P3+1

Ψευδής

Y≥0

SUM

Αληθής

SUM+X+Y

∆ιάβασε
X,Y

Να µετατρέψετε το πιο πάνω λογικό διάγραµµα στο αντίστοιχο πρόγραµµα στη
γλώσσα προγραµµατισµού Pascal µε το όνοµα askisi9.
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10. Το πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης των µελών ενός αθλητικού σωµατείου
λειτουργεί ως εξής:
Ένας φίλος του σωµατείου εγγράφεται ως µέλος, δίνοντας τα προσωπικά του
στοιχεία (αριθµός ταυτότητας, ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο), τα οποία
καταχωρούνται στο αρχείο µελών µαζί µε τον κωδικό του µέλους που δηµιουργείται
αυτόµατα από το σύστηµα. Την ίδια στιγµή εκτυπώνεται η κάρτα µέλους που
περιέχει όλα τα πιο πάνω στοιχεία και δίνεται στο νέο µέλος. Κάθε µέλος έχει την
υποχρέωση να πληρώσει ένα σταθερό ποσό ως ετήσια συνδροµή. Το κάθε µέλος
προσέρχεται στο ταµείο του σωµατείου, παρουσιάζει την κάρτα µέλους και πληρώνει
το ποσό της συνδροµής. Ο κωδικός του µέλους, το ποσό και η ηµεροµηνία
πληρωµής καταχωρούνται στο αρχείο συνδροµών και εκδίδεται απόδειξη η οποία
παραδίδεται στο µέλος. Σηµειώνεται ότι, για όσα µέλη δεν έχουν πληρώσει τη
συνδροµή τους δεν υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή στο αρχείο συνδροµών. Στο τέλος
κάθε χρόνου ελέγχεται το αρχείο µελών και το αρχείο συνδροµών και δηµιουργείται
κατάλογος µε τα στοιχεία όσων δεν πλήρωσαν τη συνδροµή τους. Ο κατάλογος
αυτός περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο των µελών
αυτών και παραδίδεται στον ταµία του σωµατείου.
Να αναφέρετε τρία από τα λάθη που υπάρχουν στο διάγραµµα.
Αρ. ταυτότητας,
Ονοµατεπώνυµο,
∆ιεύθυνση,
Τηλέφωνο

Μέλος

Καταχώρηση
νέου µέλους

Αρ. ταυτότητας,
Ονοµατεπώνυµο,
∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο,
Κωδικός Μέλους

2

Αρχείο Μελών
5

4

1
3
6

Αρ. ταυτότητας,
Ονοµατεπώνυµο,
∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο,
Κωδικός Μέλους

Κάρτα µέλους
∆ηµιουργία
κάρτας µέλους

8

7
Ποσό συνδροµής,
ηµεροµηνία
Καταχώρηση στο
αρχείο
συνδροµών και έκδοση
απόδειξης
απόδειξη

Ταµίας
16

12

9

10

Αρχείο
Συνδροµών

11

Κατάλογος

15

∆ηµιουργία
καταλόγου

Κωδικός µέλους

13

14
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ΜΕΡΟΣ Β΄
1. Κάθε χρόνο επισκέπτονται την Κύπρο τουρίστες από τη Ρωσία και τη Μεγάλη
Βρετανία. Να σχεδιάσετε λογικό διάγραµµα και να γράψετε το αντίστοιχο πρόγραµµα
στη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal µε το όνοµα askisi11, το οποίο:
(α) Για κάθε επισκέπτη να ζητά από το χρήστη:
• Την ηλικία
• Τη χώρα προέλευσης (R για Ρωσία, B για Μεγάλη Βρετανία)
• Το φύλο (M για άντρα, F για γυναίκα)
Η επανάληψη να τερµατίζεται όταν ο χρήστης δώσει ηλικία µικρότερη ή ίση µε µηδέν.
Να θεωρήσετε ότι όλα τα στοιχεία εισάγονται σωστά και δεν χρειάζεται οποιοσδήποτε
έλεγχος εγκυρότητας.
(β) Να υπολογίζει και να τυπώνει ξεχωριστά:
• το σύνολο των αντρών που επισκέφτηκαν την Κύπρο
• το σύνολο των γυναικών που επισκέφτηκαν την Κύπρο
(γ) Να βρίσκει και να τυπώνει την ηλικία και τη χώρα προέλευσης του γηραιότερου
άντρα. Θεωρείστε ότι µόνο ένας έχει αυτή την ηλικία.
(δ) Να υπολογίζει και να τυπώνει το µέσο όρο ηλικίας όλων των γυναικών από τη
Ρωσία που επισκέφτηκαν την Κύπρο.
Το πρόγραµµα πρέπει να εµφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα µηνύµατα για την
εισαγωγή των δεδοµένων, καθώς και για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων.
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2. Σε ένα διαγωνισµό τραγουδιού λαµβάνουν µέρος 13 χώρες. Αφού ακουστούν όλα τα
τραγούδια ακολουθεί τηλεφωνική ψηφοφορία. Οι πολίτες της κάθε µιας από τις
δεκατρείς χώρες µπορούν να ψηφίσουν τηλεφωνικά όποιο τραγούδι θέλουν, εκτός από
το τραγούδι της χώρας τους. Τα ονόµατα των 13 χωρών καταχωρούνται σε ένα
µονοδιάστατο πίνακα µε το όνοµα Xores και στο τέλος της ψηφοφορίας οι ψήφοι
καταχωρούνται σε ένα δισδιάστατο πίνακα 13 γραµµών και 13 στηλών, µε το όνοµα
Psifoi, ο οποίος είναι παράλληλος µε τον πίνακα Xores.
Στο παράδειγµα πιο κάτω, η πρώτη γραµµή στον πίνακα Psifoi περιέχει τους ψήφους
που πήρε η Ελλάδα από τις υπόλοιπες 12 χώρες, ενώ η πρώτη στήλη περιέχει τους
ψήφους που έδωσε η Ελλάδα στις υπόλοιπες 12 χώρες. ∆ηλαδή, η Ελλάδα πήρε 1116
ψήφους από τη Ρωσία, 784 ψήφους από την Ισπανία, κλπ, ενώ έδωσε 400 ψήφους
στη Ρωσία, 665 ψήφους στην Ισπανία, κλπ.
Πίνακας Xores

1
2
3
.
.
.

Ελλάδα
Ρωσία
Ισπανία
.
.
.

12 Αυστρία
13 Γαλλία

Πίνακας Psifoi
1
1 0
2 400
3 665
.
.
.

2
1116
0
767

12 1200 872
13 3006 278

3
784
767
0

809
2021

………
………
………
………
.
.
.

11
2300
899
5550

12
659
600
488

13
875
354
790

1345 0
9750
1056 5400 0

Να γράψετε πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal µε το όνοµα askisi12,
το οποίο:
(α)

Να ζητά από το χρήστη τα στοιχεία και να τα καταχωρεί στους πιο πάνω πίνακες
(Xores και Psifoi). Θεωρήστε ότι όλα τα στοιχεία δίνονται σωστά
(συµπεριλαµβανοµένου και του µηδέν) και δεν χρειάζεται οποιοσδήποτε έλεγχος.

(β)

Να υπολογίζει τo σύνολο των ψήφων που πήρε η κάθε χώρα και να τους
καταχωρεί σε µονοδιάστατο παράλληλο πίνακα µε το όνοµα Totals. Στη συνέχεια
να υπολογίζει και να τυπώνει την νικήτρια χώρα, δηλαδή τη χώρα που έλαβε τους
περισσότερους ψήφους (θεωρείστε ότι δεν θα υπάρξει ισοβαθµία).

(γ) Αν κάθε κλήση (ψήφος) που έγινε από την Ελλάδα στοιχίζει €2,50, να υπολογίζει
και να τυπώνει το σύνολο των χρηµάτων που εισπράχθηκαν από όλους τους
Έλληνες που ψήφισαν στο διαγωνισµό. Θεωρείστε ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη
θέση στον πίνακα Xores, όπως και στο παράδειγµα.
(δ) Να βρίσκει και να τυπώνει το µεγαλύτερο αριθµό ψήφων που δόθηκε από µια
χώρα σε κάποια άλλη, καθώς και το όνοµα της χώρας που τους έδωσε και το
όνοµα της χώρας που τους πήρε.
Το πρόγραµµα πρέπει να εµφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα µηνύµατα για την
εισαγωγή των δεδοµένων, καθώς και για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων.
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3. Το ταχυδροµείο µιας πόλης χρησιµοποιεί αυτοµατοποιηµένο σύστηµα διανοµής
ασφαλισµένων αντικειµένων (επιστολών και πακέτων) που λειτουργεί ως εξής:
Κάθε φορά που φθάνουν ασφαλισµένα αντικείµενα στο ταχυδροµείο, οι υπάλληλοι του
ταχυδροµείου καταχωρούν τα στοιχεία των ασφαλισµένων αντικειµένων στο αρχείο
αντικειµένων. Το αρχείο αυτό περιέχει τα στοιχεία που αναγράφονται στο αντικείµενο
(ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση αποστολέα, ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση
παραλήπτη), την ηµεροµηνία καταχώρησης του αντικειµένου στο αρχείο και ένα
µοναδικό αριθµό αντικειµένου, ο οποίος δηµιουργείται αυτόµατα από το σύστηµα.
Αµέσως µετά, εκτυπώνεται µια ειδοποίηση παραλαβής στην οποία αναγράφονται όλα
τα πιο πάνω στοιχεία και ταχυδροµείται στον παραλήπτη.
Σε µεταγενέστερο στάδιο, ο παραλήπτης προσέρχεται στο ταχυδροµείο και
παρουσιάζει την ειδοποίηση παραλαβής και την ταυτότητα του, για να παραλάβει το
ασφαλισµένο αντικείµενο. Το αντικείµενο εντοπίζεται από το αρχείο αντικειµένων
χρησιµοποιώντας το µοναδικό αριθµό αντικειµένου που αναγράφεται στην ειδοποίηση
παραλαβής. Ο αριθµός της ταυτότητας του παραλήπτη, ο αριθµός του αντικειµένου
και η ηµεροµηνία παράδοσης καταχωρούνται στο αρχείο παραδοθέντων αντικειµένων
και παραδίδεται το αντικείµενο στον παραλήπτη. Αµέσως µετά, το συγκεκριµένο
αντικείµενο διαγράφεται από το αρχείο αντικειµένων.
Στο τέλος κάθε µέρας, δηµιουργείται κατάλογος που περιλαµβάνει τα στοιχεία των
αντικειµένων που παραµένουν στο ταχυδροµείο για περισσότερο από ένα µήνα. Ο
κατάλογος αυτός παραδίδεται στη διεύθυνση του ταχυδροµείου.
Να σχεδιάσετε το διάγραµµα ροής δεδοµένων (∆Ρ∆) για τη λειτουργία που
περιγράφεται πιο πάνω.

…………………………Τ Ε Λ Ο Σ ……………………………
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ PASCAL

Όνοµα

Περιγραφή

ABS

Απόλυτη τιµή

ARCTAN

Τόξο εφαπτοµένης

CHR
COS

Χαρακτήρας κωδικού
Συνηµίτονο

EXP

Εκθετική συνάρτηση

LN

Λογάριθµος

ODD
ORD
PRED

Ελέγχει για περιττή
τιµή
Κωδικός χαρακτήρα
Προηγούµενος

ROUND
SIN

Στρογγυλοποίηση
Ηµίτονο

SQR

Τετράγωνο

SQRT

Τετραγωνική Ρίζα

SUCC

Επόµενος

TRUNC

Αποκοπή δεκαδικών
ψηφίων

Τύπος
πραγµατικής
παραµέτρου
INTEGER ή
REAL
REAL ή
INTEGER
INTEGER
REAL ή
INTEGER
REAL ή
INTEGER
REAL ή
INTEGER
INTEGER
CHAR
INTEGER
CHAR
BOOLEAN
REAL
REAL ή
INTEGER
INTEGER ή
REAL
REAL ή
INTEGER
INTEGER
CHAR
BOOLEAN
REAL

Τύπος
αποτελέσµατος
INTEGER
REAL
REAL
CHAR
REAL
REAL
REAL
BOOLEAN
INTEGER
INTEGER
CHAR
BOOLEAN
INTEGER
REAL
INTEGER
REAL
REAL
INTEGER
CHAR
BOOLEAN
INTEGER
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