ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012
Μάζεκα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ηκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: 28 Μαΐνπ 2012
07:30 – 10:30

ΟΓΗΓΙΔ:
ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΔΣΔ Δ ΟΛΔ ΣΙ ΔΡΩΣΗΔΙ.
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δύν κέξε Α θαη Β.
ΜΔΡΟ Α - Απνηειείηαη από δέθα (10) εξωηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη
κε έμη κνλάδεο.
ΜΔΡΟ Β - Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξωηήζεηο. Οη δύν πξώηεο εξωηήζεηο
βαζκνινγνύληαη κε δεθαπέληε κνλάδεο ε θάζε κηα θαη ε ηξίηε κε δέθα
κνλάδεο.
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηδόκελεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο.
Σα ζύκβνια ηωλ Λνγηθώλ Γηαγξακκάηωλ θαη ηωλ Γηαγξακκάηωλ Ρνήο
Γεδνκέλωλ, θαζώο θαη ην ιεθηηθό πεξηερόκελό ηνπο κπνξνύλ λα γίλνπλ κε
κνιύβη.
ΣΟ ΔΞEΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙMΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣAΙ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (9) ΔΛΙΓΔ
ΜΔΡΟ Α΄
1. Να ζρεδηάζεηε ινγηθό δηάγξακκα, ην νπνίν λα δηαβάδεη 3 αθέξαηνπο αξηζκνύο. Αλ ν
πξώηνο αξηζκόο είλαη αξλεηηθόο ηόηε λα ππνινγίδεη θαη λα ηππώλεη ην γηλόκελν ησλ
ηξηώλ αξηζκώλ δηαθνξεηηθά λα ηππώλεη ην άζξνηζκα ησλ ηξηώλ αξηζκώλ.
2. (α)
(β)

Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θάζεο θαζνξηζκνύ πξνδηαγξαθώλ θαη ζε ηη
ρξεζηκεύεη;
Να αλαθέξεηε ηξείο κεζόδνπο
Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο.

θαηαγξαθήο

ησλ

πξνδηαγξαθώλ

ελόο
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3. (α) Να γξάςεηε ηηο αληίζηνηρεο εθθξάζεηο ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Pascal γηα ηηο
πην θάησ καζεκαηηθέο εθθξάζεηο:
16 x
i) y = 2e x 1  3x3
ii)
y=
a a2
(β) Να γξάςεηε ην απνηέιεζκα ησλ πην θάησ ινγηθώλ εθθξάζεσλ πνπ είλαη γξακκέλεο
ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Pascal:
i. (NOT (SQR(4) – 8 = 0)) AND (2 + 8 MOD 5 * 3 > 10)
ii. (ROUND(2.3+6.4)=8) OR (SQRT(16)>=5) AND (TRUNC(5.6)=5)
4. Να γξάςεηε δηαδηθαζία κε ην όλνκα prostimo, ε νπνία λα δέρεηαη από ην θπξίσο
πξόγξακκα ηελ ηαρύηεηα ελόο απηνθηλήηνπ (αθέξαην αξηζκό) θαη λα ππνινγίδεη ην
πξόζηηκν ζύκθσλα κε ηνλ πην θάησ πίλαθα. Η δηαδηθαζία λα επηζηξέθεη ζην θπξίσο
πξόγξακκα ην πξόζηηκν θαη ην αληίζηνηρν κήλπκα. (Θεσξείζηε όηη όια ηα ζηνηρεία
δίλνληαη ζσζηά θαη δελ ρξεηάδεηαη νπνηνζδήπνηε έιεγρνο.)
Σαρύηεηα (km/h)
1 - 100
101 - 175
Πέξαλ ησλ 175

Πξόζηηκν
0
2 επξώ αλά ρηιηόκεηξν
πέξαλ ησλ 100
0

Μήλπκα
‘Κακία ππέξβαζε’
‘Γύν βαζκνί πνηλήο’
‘Πξνζαγσγή ζε Γηθαζηήξην’

Παξαδείγκαηα:
 Αλ ε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη 160 km/h ηόηε λα επηζηξέθεη 120 επξώ
πξόζηηκν θαη ην κήλπκα ‘Γύν βαζκνί πνηλήο’.
 Αλ ε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη 180 km/h ηόηε λα επηζηξέθεη 0 επξώ
πξόζηηκν θαη ην κήλπκα ‘Πξνζαγσγή ζε Γηθαζηήξην’.
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5. Γίλεηαη ην πην θάησ ινγηθό δηάγξακκα:
Γηαδηθαζία calculate( X, Y)
ΔΙΟΓΟ

ΑΡΥΗ

Υ Σππηθή Παξάκεηξνο Αλαθνξάο
Τ Σππηθή Παξάκεηξνο Σηκήο
ΓΙΑΒΑΔ Σ1, Σ2

Γηαδηθαζία
calculate(T1,T2)

ΣΤΠΩΔ Σ1, Σ2

ΣΔΛΟ

Υß
-Υ*Τ

Τß
- Τ-3

ΣΤΠΩΔ Υ, Τ

ΔΞΟΓΟ

Να κεηαηξέςεηε ην ινγηθό δηάγξακκα ζην αληίζηνηρν πξόγξακκα ζηε γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ Pascal κε ην όλνκα askisi5.
6. Μηα κπάια αθήλεηαη λα πέζεη από ύςνο Τ εθαηνζηώλ θαη αξρίδεη λα αλαπεδά. Λόγσ
ηεο ελέξγεηαο πνπ ράλεηαη κε ηελ πξόζθξνπζε ζην έδαθνο κεηά από θάζε αλαπήδεζε,
ε κπάια θηάλεη ζε ύςνο ίζν κε ην 80% ηνπ ύςνπο πνπ είρε θηάζεη ζηελ πξνεγνύκελε
αλαπήδεζε. Σν παξαθάησ πξόγξακκα δέρεηαη σο είζνδν ην αξρηθό ύςνο Τ θαη γηα
θάζε αλαπήδεζε ππνινγίδεη θαη εκθαλίδεη ηνλ αξηζκό θαη ην ύςνο ηεο θάζε
αλαπήδεζεο. Θεσξήζηε όηη νη αλαπεδήζεηο ζηακαηνύλ όηαλ ην ύςνο αλαπήδεζεο γίλεη
κηθξόηεξν ή ίζν ηνπ ελόο εθαηνζηνύ (1 cm).
ην πξόγξακκα ππάξρνπλ ινγηθά ή/θαη ζπληαθηηθά ιάζε. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην
απαληήζεώλ ζαο ηέζζεξα από απηά, αλαθέξνληαο ηνλ αξηζκό ηεο γξακκήο ζηελ
νπνία εκθαλίδεηαη ην θάζε ιάζνο καδί κε ηε δηνξζωκέλε εληνιή. (Θεσξείζηε όηη ε
εληνιή ζηε γξακκή {2} είλαη νξζή).
{1}
{2}
{3}
{4}
{5}
{6}
{7}
{8}
{9}
{10}
{11}
{12}
{13}
{14}
{15}
{16}

program askisi6;
uses wincrt;
const one := 1;
var c : integer;
Τ : real;
begin
c := 80;
writeln('Γώζε ύςνο: ');
writeln(Τ);
while Τ < 1 do
begin
c := c + one;
Τ := Τ - Τ *0.80;
writeln(‘αξηζκόο αλαπήδεζεο: ‘,c, ‘ ύςνο αλαπήδεζεο: ‘, Τ:4:2)
end
end.
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7. Γίλεηαη ην πην θάησ πξόγξακκα γξακκέλν ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Pascal.
Υξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν ηεο πξνθαηαξθηηθήο εθηέιεζεο λα παξνπζηάζεηε ηα
απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο όηαλ ζηε κεηαβιεηή timi δνζνύλ νη ηηκέο 7 -3 8 -2.
ηε ζέζε ηνπ δηαζηήκαηνο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζύκβνιν « ».
program askisi7;
uses wincrt;
var k, n, total, timi : integer;
neg: boolean;
begin
total:=0;
k:=0;
n:=9;
neg:=false;
repeat
readln (timi);
If timi >0 then
total:=total+timi
else
neg:=true;
k:=k+3;
until (k>n) and (neg=true);
writeln('Σέινο πξνγξάκκαηνο',total:3,timi:3)
end.
8. Μηα θσιηά πεξηέρεη 500 θόθθνπο ζηηαξηνύ. Έλα καύξν κπξκήγθη βάδεη Α θόθθνπο
ζηηαξηνύ ζηε θσιηά θάζε κέξα, ελώ έλα θόθθηλν κπξκήγθη βγάδεη Β θόθθνπο ζηηαξηνύ
από ηελ ίδηα θσιηά θάζε κέξα.
Να γξάςεηε πξόγξακκα ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Pascal, ην νπνίν αξρηθά λα
δηαβάδεη ηηο ηηκέο Α θαη Β (όπνπ Α>Β). ηε ζπλέρεηα, γηα θάζε κέξα λα ππνινγίδεη θαη λα
ηππώλεη ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ θόθθσλ ζηηαξηνύ πνπ έρεη ε θσιηά. ην ηέινο, ην
πξόγξακκα λα ηππώλεη ηνλ αξηζκό ησλ εκεξώλ πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα ζπκπιεξσζνύλ
ζηε θσιηά 1000 ή πεξηζζόηεξνη θόθθνη.
9. Γίλεηαη ε παξαθάησ δήισζε ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Pascal:
type pinakas = array[1..35] of integer;
var pin:pinakas;
Να γξάςεηε ζπλάξηεζε κε ην όλνκα order, ε νπνία λα δέρεηαη από ην θπξίσο
πξόγξακκα ηνλ πίλαθα pin. Η ζπλάξηεζε λα ειέγρεη αλ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα είλαη
ηαμηλνκεκέλα θαηά αύμνπζα ζεηξά θαη λα επηζηξέθεη ην αλάινγν κήλπκα, δειαδή
‘ΣΑΞΙΝΟΜΗΜΔΝΑ’ ή ‘ΜΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΜΔΝΑ’.

4/9

10. Μηα εηαηξεία δηαηεξεί ηζηνζειίδα ζηελ νπνία πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο ηε
δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο θξάηεζεο ζέζεο γηα ηηο δηαδξνκέο ησλ ιεσθνξείσλ ηεο. Η
ηζηνζειίδα επηθνηλσλεί κε ην αξρείν δηαδξνκώλ όπνπ ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία
δηαδξνκώλ (θσδηθόο δηαδξνκήο, πόιε-πξννξηζκόο, θόζηνο, εκεξνκελία θαη ώξα
αλαρώξεζεο). εκεηώλεηαη όηη ππάξρνπλ πάληα δηαζέζηκεο ζέζεηο.
Ο πειάηεο εηζάγεη κέζσ κηαο θόξκαο νζόλεο ηελ πόιε-πξννξηζκό θαη ηελ
εκεξνκελία αλαρώξεζεο θαη κπνξεί λα δεη ηηο δηαζέζηκεο δηαδξνκέο θαη ώξεο
αλαρώξεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πόιε. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα πξνβεί ζε θξάηεζε
ζέζεο, επηιέγνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή από ηε ιίζηα δηαζέζηκσλ δηαδξνκώλ
θαη εηζάγνληαο ζε άιιε θόξκα νζόλεο ην νλνκαηεπώλπκό ηνπ θαη ηνλ αξηζκό
ηαπηόηεηάο ηνπ. Η θξάηεζε απνζεθεύεηαη ζην αξρείν θξαηήζεσλ πνπ πεξηέρεη όια ηα
ζηνηρεία πνπ έδσζε ν πειάηεο, ηα ζηνηρεία ηεο δηαδξνκήο θαη έλα κνλαδηθό θσδηθό
θξάηεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα. ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγείηαη
δειηίν θξάηεζεο κε όια ηα ζηνηρεία ηεο θξάηεζεο, πνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ πειάηε. Η
έθδνζε ηνπ εηζηηεξίνπ γίλεηαη από ηα ζεκεία εηζόδνπ ηεο εηαηξείαο όπνπ ν πειάηεο
πξνζθνκίδεη ην δειηίν θξάηεζεο πνπ εθηύπσζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο. Ο θσδηθόο
θξάηεζεο πνπ ππάξρεη ζην δειηίν εηζάγεηαη ζην ζύζηεκα, γίλεηαη αλαδήηεζε ζην
αξρείν ησλ θξαηήζεσλ θαη εθδίδεηαη ην εηζηηήξην πνπ παίξλεη ν πειάηεο.
Σν πην θάησ Γηάγξακκα Ρνήο Γεδνκέλσλ (ΓΡΓ) πεξηγξάθεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο. Να αλαθέξεηε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηξία (3) ιάζε ηνπ ΓΡΓ.

1
Πειάηεο

Πόιε-πξννξηζκόο,
εκεξνκελία
αλαρώξεζεο
2

3
Αλαδήηεζε θαη
δεκηνπξγία ιίζηαο
δηαζέζηκσλ
δηαδξνκώλ

7
Κξάηεζε ζέζεο
θαη απηόκαηε
δεκηνπξγία
θσδηθνύ θξάηεζεο

Ολνκαηεπώλπκν,
αξηζκόο ηαπηόηεηαο

Γειηίν θξάηεζεο

Πειάηεο

13

4

ηνηρεία θξάηεζεο (θσδηθόο θξάηεζεο,
θσδηθόο δηαδξνκήο, Πόιε-πξννξηζκόο,
θόζηνο, εκεξνκελία αλαρώξεζεο, ώξα
αλαρώξεζεο)
8

10

Αξρείν
Κξαηήζεσλ

ηνηρεία θξάηεζεο

11

1

5 Αξρείν
Γηαδξνκώλ

ηνηρεία Γηαδξνκήο

6

9

ηνηρεία Γηαδξνκήο (θσδηθόο δηαδξνκήο,
Πόιε-πξννξηζκόο, θόζηνο, εκεξνκελία
αλαρώξεζεο, ώξα αλαρώξεζεο)

12

17

Γεκηνπξγία
Γειηίνπ θξάηεζεο

14
Κσδηθόο θξάηεζεο

15

ηνηρεία θξάηεζεο

Αλαδήηεζε
θξάηεζεο θαη
έθδνζε εηζηηεξίνπ
16
Δηζηηήξην
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ΜΔΡΟ Β΄
1. Ο κεληαίνο κηζζόο θάζε ππαιιήινπ ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ΑΜΣΜ απνηειείηαη από
ην βαζηθό κηζζό, ηελ πξνκήζεηα θαη ην επίδνκα σο αθνινύζσο:


Ο βαζηθόο κηζζόο είλαη ζηαζεξόο 1000 επξώ ην κήλα γηα θάζε αζθαιηζηή.



Η πξνκήζεηα ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ηηο κεληαίεο πσιήζεηο θάζε αζθαιηζηή. Αλ
νη πσιήζεηο είλαη θάησ από 5000 επξώ ην κήλα ηόηε παίξλεη πξνκήζεηα 50 επξώ,
δηαθνξεηηθά παίξλεη πξνκήζεηα 6% επί ησλ κεληαίσλ πσιήζεσλ ηνπ.



Σν επίδνκα ζπλδέεηαη κε ηνλ θσδηθό θάζε αζθαιηζηή. Δπίδνκα 150 επξώ δίλεηαη
κόλν ζηνπο αζθαιηζηέο πνπ έρνπλ θσδηθό κεγαιύηεξν ή ίζν κε 555.

Να ζρεδηάζεηε ΜΟΝΟ ινγηθό δηάγξακκα, ην νπνίν:
(α) Να δηαβάδεη ην πιήζνο ησλ αζθαιηζηώλ ηεο εηαηξείαο.
(β) Να δηαβάδεη ηνλ θσδηθό θαη ηηο πσιήζεηο ηνπ κήλα γηα θάζε αζθαιηζηή.
(γ) Να ππνινγίδεη θαη λα ηππώλεη ην κέζν όξν ησλ κεληαίσλ πσιήζεσλ ησλ
αζθαιηζηώλ κε θσδηθό κεγαιύηεξν ή ίζν ηνπ 555 (ζεσξείζηε όηη ππάξρεη
ηνπιάρηζηνλ έλαο αζθαιηζηήο κε θσδηθό κεγαιύηεξν ή ίζν ηνπ 555).
(δ) Να ππνινγίδεη θαη λα ηππώλεη ην ζύλνιν ησλ εμόδσλ ηεο εηαηξείαο γηα έλα κήλα ζε
πιεξσκέο ησλ κηζζώλ ησλ αζθαιηζηώλ (βαζηθνί κηζζνί + πξνκήζεηεο +
επηδόκαηα).
(ε) Να βξίζθεη θαη λα ηππώλεη ηνλ θσδηθό ηνπ αζθαιηζηή πνπ ζα πάξεη ηε κεγαιύηεξε
πξνκήζεηα (ζεσξείζηε όηη ππάξρεη κόλν έλαο ηέηνηνο αζθαιηζηήο).
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2. ην δηαγσληζκό PISA (Programme for International Student Assessment) πνπ έγηλε ην
Μάξηην ηνπ 2012 ζπκκεηείραλ 49 ζρνιεία ηεο Κύπξνπ. Ο αξηζκόο ζπκκεηνρήο γηα θάζε
ζρνιείν ήηαλ 80 καζεηέο ζηε γξαπηή εμέηαζε θαη 35 καζεηέο ζηελ εμέηαζε ζηνλ
Ηιεθηξνληθό Τπνινγηζηή (H/Y).
Σα νλόκαηα ησλ 49 ζρνιείσλ θαηαρσξνύληαη ζε έλα κνλνδηάζηαην πίλαθα κε ην όλνκα
schools θαη νη βαζκνινγίεο θαηαρσξνύληαη ζε δύν δηζδηάζηαηνπο πίλαθεο πνπ είλαη
παξάιιεινη κε ηνλ πίλαθα schools. ηνλ πξώην πίλαθα κε όλνκα grapta, πνπ είλαη
49 γξακκώλ θαη 80 ζηειώλ, ηνπνζεηνύληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 80 καζεηώλ ηεο
γξαπηήο εμέηαζεο γηα θάζε ζρνιείν. ην δεύηεξν πίλαθα κε όλνκα electro, πνπ είλαη
49 γξακκώλ θαη 35 ζηειώλ, ηνπνζεηνύληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 35 καζεηώλ ηεο
εμέηαζεο ζηνλ Η/Τ γηα θάζε ζρνιείν.
Να γξάςεηε πξόγξακκα ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Pascal κε ην όλνκα askisi12,
ην νπνίν:
(α)

Να δεηά από ην ρξήζηε ηα νλόκαηα ησλ 49 ζρνιείσλ θαη λα ηα θαηαρσξεί ζηνλ
πίλαθα schools, θαζώο επίζεο θαη ηηο βαζκνινγίεο ησλ καζεηώλ θαη λα ηηο
θαηαρσξεί ζηνπο πίλαθεο grapta θαη electro. Θεσξήζηε όηη όια ηα ζηνηρεία
δίλνληαη ζσζηά θαη δελ ρξεηάδεηαη νπνηνζδήπνηε έιεγρνο.

(β)

Να ππνινγίδεη ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ βαζκνινγηώλ πνπ πήξε ην θάζε ζρνιείν
ηόζν ζηε γξαπηή όζν θαη ζηελ εμέηαζε ζηνλ Η/Τ θαη λα ηνπο θαηαρσξεί ζε
κνλνδηάζηαηνπο παξάιιεινπο πίλαθεο, κε ηα νλόκαηα mesosg θαη mesose
αληίζηνηρα.

(γ)

Να βξίζθεη θαη λα ηππώλεη ην ζρνιείν κε ην κεγαιύηεξν άζξνηζκα ησλ 2 κέζσλ
όξσλ ησλ εμεηάζεσλ (ζεσξείζηε όηη δελ ζα ππάξμεη ηζνβαζκία).

(δ)

Να ππνινγίδεη θαη λα ηππώλεη πόζνη καζεηέο από θάζε ζρνιείν έρνπλ πάξεη
βαζκνινγία κεγαιύηεξε από ην κέζν όξν ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ζηελ εμέηαζε ζηνπο
Η/Τ.

Σν πξόγξακκα πξέπεη λα εκθαλίδεη ζηελ νζόλε ηα θαηάιιεια κελύκαηα γηα ηελ
εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ, θαζώο θαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ.
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3. Μηα δεκνηηθή βηβιηνζήθε παξέρεη ηελ επρέξεηα ζηα κέιε ηεο λα δαλείδνληαη βηβιία,
πεξηνδηθά, βηληενηαηλίεο, DVDs θαη θαζέηεο. Όηαλ έλα άηνκν ελδηαθέξεηαη λα γίλεη
κέινο, ππνβάιιεη αίηεζε κέζσ κηαο θόξκαο νζόλεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ (όλνκα,
επώλπκν, ηειέθσλν, δηεύζπλζε, αξηζκόο ηαπηόηεηαο). Σα ζηνηρεία ηνπ απνζεθεύνληαη
ζην αξρείν κειώλ καδί κε έλα αξηζκό κέινπο πνπ δεκηνπξγείηαη απηόκαηα από ην
ζύζηεκα. ηε ζπλέρεηα, εθδίδεηαη ε θάξηα πνπ παξαδίλεηαη ζην ελδηαθεξόκελν κέινο.
Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ δαλεηζκνύ ην κέινο παξνπζηάδεη ηελ θάξηα ηνπ θαη κέζσ κηαο
θόξκαο νζόλεο πιεθηξνινγεί ηνλ αξηζκό κέινπο, όπνπ θαη αλαθηώληαη ηα ζηνηρεία ηνπ
(όλνκα, επώλπκν) από ην αξρείν κειώλ. ηελ ίδηα νζόλε επηιέγεη ηα αληηθείκελα πνπ
ζέιεη λα δαλεηζηεί από ην αξρείν θαηαιόγνπ (θσδηθόο αληηθεηκέλνπ, θαηεγνξία, ηίηινο,
πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ, ρώξνο απνζήθεπζεο αληηθεηκέλνπ). ηε ζπλέρεηα δαλείδεηαη
ηα αληηθείκελα πνπ επέιεμε θαη ελεκεξώλεηαη ην αξρείν δαλεηζκνύ (θσδηθόο
αληηθεηκέλνπ, αξηζκόο κέινπο, εκεξνκελία δαλεηζκνύ, εκεξνκελία επηζηξνθήο).
Όηαλ έλα κέινο επηζηξέςεη ην αληηθείκελν πνπ δαλείζηεθε, πιεθηξνινγεί ηνλ αξηζκό
κέινπο θαη ηνλ θσδηθό αληηθεηκέλνπ όπνπ γίλεηαη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ
δαλεηζκνύ κε ηελ εκεξνκελία επηζηξνθήο.
Ο βηβιηνζεθάξηνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζσζηή ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ θαηαιόγνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα κειεηά ηα δηαθεκηζηηθά ησλ δηαλνκέσλ θαη θαηαρσξεί ηηο
παξαγγειίεο πνπ ζεσξεί αλαγθαίεο γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηεο βηβιηνζήθεο. Η
θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγγειίαο (θσδηθόο αληηθεηκέλνπ, θαηεγνξία
αληηθεηκέλνπ, ηίηινο, πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ, δηαλνκέαο αληηθεηκέλνπ) γίλεηαη κέζσ
κηαο θόξκαο νζόλεο θαη ελεκεξώλεηαη ην αξρείν παξαγγειηώλ. ην ηέινο θάζε κήλα
δεκηνπξγείηαη ιίζηα παξαγγειίαο θαηά δηαλνκέα πνπ δίλεηαη ζην δηεπζπληή ηεο
βηβιηνζήθεο πξνο έγθξηζε.
Να ζρεδηάζεηε ην Γηάγξακκα Ρνήο Γεδνκέλσλ (ΓΡΓ) γηα ηε ιεηηνπξγία πνπ
πεξηγξάθεηαη πην πάλσ.
…………………………Σ Δ Λ Ο  ……………………………
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ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΤΝΑΡΣΗΔΩΝ ΣΗΝ PASCAL

Όλνκα

Πεξηγξαθή

ABS

Απόιπηε ηηκή

ARCTAN

Σόμν εθαπηνκέλεο

CHR
COS

Υαξαθηήξαο θσδηθνύ
πλεκίηνλν

EXP

Δθζεηηθή ζπλάξηεζε

LN

Λνγάξηζκνο

ODD
ORD
PRED

Διέγρεη γηα πεξηηηή
ηηκή
Κσδηθόο ραξαθηήξα
Πξνεγνύκελνο

ROUND
SIN

ηξνγγπινπνίεζε
Ηκίηνλν

SQR

Σεηξάγσλν

SQRT

Σεηξαγσληθή Ρίδα

SUCC

Δπόκελνο

TRUNC

Απνθνπή δεθαδηθώλ
ςεθίσλ

Σύπνο
πξαγκαηηθήο
παξακέηξνπ
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

Σύπνο
απνηειέζκαηνο
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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