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ΜΕΡΟΣ Α
1.
ΑΡΧΗ

Διάβασε num

num

1..8
Τύπωσε ‘ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ’

9..16
Τύπωσε ‘ΚΕΡΥΝΕΙΑ’

Αλλιώς
Τύπωσε ‘ΜΟΡΦΟΥ’

ΤΕΛΟΣ

2. α) Προκαταρτική έρευνα – Μελέτη Σκοπιμότητας
Συντήρηση του Συστήματος
β) Εσωτερικό περιβάλλον

Εξωτερικό περιβάλλον
Επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας δεδομένα και πληροφορίες, με εισόδους και
εξόδους.

3. α) i. Ζ:= abs ((2+sqr(x))/( 2*sqrt(y) / (x+3)))
ii. Z:= 3*exp(3*y)/2 * (cos(y) + sin(y/2))

β) i. False
ii. True
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4.

ΑΡΧΗ
∆ιάβασε Num
Ψευδής

(num>=1) and (num <=12)

Αληθής

i←1

Τύπωσε
‘Τέλος – Αριθμός εκτός ορίων’

Ψευδής

ΤΕΛΟΣ
∆ιάβασε Num

Αληθής

i <= 10

pol ← num * i
Τύπωσε pol
i←i+1

5. Procedure evresi (ono: pin1; fylo_p:pin2; var m:string; var d:integer);
var ca, ck:integer;
flag: boolean;
begin
ca := 0;
ck := 0;
for i:=1 to 600 do
if fylo_p[i]= ‘Α’ then
ca := ca + 1
else
ck := ck + 1;
if ca > ck then
begin
m:= ‘Τα αγόρια είναι περισσότερα από τα κορίτσια’;
d := ca – ck;
end
else
begin
m:= ‘Τα κορίτσια είναι περισσότερα από τα αγόρια’;
d := ck – ca;
end;
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flag:=false;
i:=600;
while (i>=1) and (flag=false) do
begin
if fylo_p[i] = ‘Κ’ then
begin
flag:=true;
writeln(‘Η μαθήτρια που καταχωρήθηκε τελευταία είναι η ‘,ono[i]);
end;
i:=i-1;
end;
end;

6.

Program askisi6;
Uses wincrt;
Var a,b,c,sum : integer;
begin
write('∆ώσε 2 ακεραίους αριθμούς : ');
readln(a,b);
sum := a + b;
write('∆ώσε ακέραιο αριθμό :');
readln(c);
while (c<>a) or (c=b) do
begin
sum := sum + c;
a := b;
b := c;
write('∆ώσε ακέραιο αριθμό :');
Readln(c);
end;
writeln('Αθροισμα=',sum);
end.
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7.
i
1
2
3
4
1
2
4
3
2
1

8.

Μεταβλητές
Πίνακας test
∆είκτης

Περιεχόμενο

1
2
3
4
2
3
4
3
2
1

2
4
6
8
2
4

i <= 4

T/F

1<=4
2<=4
3<=4
4<=4

T
T
T
T

Συνθήκες
i <= 2 T/F

Παρουσίαση
i >= 1

T/F
8422

1<=2
2<=2

T
T
4>=1
3>=1
2>=1
1>=1

T
T
T
T

Program askisi8;
Uses wincrt;
type pin1=array[1..15] of char;
var prot : pin1;
i,cnt : integer;
begin
writeln('∆ώσε την ακολουθία χαρακτήρων: ');
For i:=1 to 15 do
read(prot[i]);
cnt:=1;
For i:= 1 to 14 do
if prot[i] = prot[i+1] then
cnt:=cnt + 1
else
begin
write(cnt,prot[i]);
cnt:=1;
end;
write(cnt,prot[i+1]);
end.
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9. Program askisi9;
Uses wincrt;
Var Num1,Num2,Apot1 : integer;
Apot2 : real;
Function Akd(n1,n2:integer):Integer;
Begin
If n1>n2 then
Akd := n1 DIV n2
Else
Akd := N2 DIV n1;
End;
Function Pol(n1,n2:integer):real;
Var Num3: real;
Begin
Num3 := (n1 + n2) / 5;
Pol := Num3 * 0.3;
End;
Begin
Write('∆ώσε δύο αριθμούς');
Readln(Num1,Num2);
Apot1 := 0;
Apot2 := 0;
If Num1 = Num2 then
Apot2 := Pol(Num1,Num2)
Else
Apot1 := Akd(Num1,Num2);
If Apot1 <>0 then
Writeln (‘Αποτέλεσμα:’, Apot1)
Else
Writeln (‘Αποτέλεσμα:’, Apot2:6:2);
End.
10.
Λάθη:
1. Το αρχείο 5 Επισκεπτών είναι λάθος. Πρέπει να είναι αρχείο Εκθέσεων.
2. Η ροή 11 είναι ελλιπής. Πρέπει να μεταφέρει και τον Κωδικό Έργου.
3. Η ροή δεδομένων 13 είναι λάθος. Πρέπει να καταλήγει στην οντότητα 1 ∆ιεύθυνση Γκαλερί και όχι
στον Καλλιτέχνη.
4. Λείπει η ροή δεδομένων που ενημερώνει την οντότητα 14 επισκέπτης, με
μήνυμα, για την διαθεσιμότητα του έργου.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
1.
program askisi11;
uses wincrt;
var xoros,fylo : char;
ans,name : string;
cnt_yes, cnt_no, age, count_a, count_b, count_c, center : integer;
begin
cnt_yes:=0; cnt_no:=0;
count_a:=0; count_b:=0; count_c:=0; center := 0;
While cnt_yes < 800 do
begin
write('Θέλετε να λάβετε μέρος στην έρευνα; Yes/No: ');
readln(ans);
if ans='Yes' then
begin
cnt_yes := cnt_yes + 1;
write('dose fylo M/F :');
readln(fylo);
write('doste ilikia :');
readln(age);
write('Που θέλετε το πάρκο A, B, C :');
readln(xoros);
case xoros of
'A' : count_a:=count_a + 1;
'B' : count_b:=count_b + 1;
'C' : count_c:=count_c + 1;
end;
if (fylo='F') and ((age >=20) and (age <=40)) and (xoros='A') then
center := center + 1;
end
else
cnt_no := cnt_no + 1;
end;
writeln('∆εν δέχτηκαν να απαντήσουν: ', cnt_no);
writeln('Έλαβαν χώρος A: ',count_a,' χώρος Β: ',count_b,' χώρος C: ',count_c);
writeln('Σύνολο γυναικών ηλικίας 20 – 40 που επέλεξαν τον χώρο Α: ', center);
end.

Συνάρτηση parko(cnta,cntb,cntc)

Ψευδής

Ψευδής

(cntb>cnta)
0.5and
(cntb>cntc)

Είσοδος

(cnta>cntb) and
(cnta>cntc)

Αληθής

Αληθής

parko  ’A’

parko  ’B’

parko  ’C’

Έξοδος
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2.
Program askisi12;
Uses wincrt;
Type
names_array=array[1..50] of string;
laxnoi_array=array[1..50,1..10] of integer;
win_array=array[1..25] of integer;
totals_array=array[1..50] of integer;
Var
names : names_array;
laxnoi : laxnoi_array;
win : win_array;
totals : totals_array;
i, j, k, sum, num : integer;
begin
For i:=1 to 50 do
begin
write('∆ώσε όνομα ', i,'ου υπαλλήλου: ');
readln(names[i]);
For j:=1 to 10 do
begin
Write('∆ώσε αριθμό ', j,'ου λαχνού: ');
Readln(laxnoi[i,j]);
end
end;
For i:=1 to 25 do
begin
write('∆ώσε τον ', i,'ο τυχερό λαχνό: ');
readln(win[i]);
while (win[i] < 1) or (win[i] > 500) do
begin
writeln(‘Λάθος Λαχνός. ∆ώσε ξανά: ’);
readln(win[i]);
end;
end;
writeln(' ∆ώσε αριθμό λαχνού: ');
readln(num);
For i:=1 to 50 do
For j:=1 to 10 do
If num = laxnoi[i,j] then
writeln('Ο κάτοχος είναι: ', names[i]);
For i:=1 to 50 do
begin
sum:=0;
For j:=1 to 10 do
For k:=1 to 25 do
If laxnoi[i,j] = win[k] then
sum:=sum + 100 ;
totals[i]:=sum;
end;
end.
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3.

Κομμωτής

κωδικός, αρ. ταυτ.,
κωδικός, αρ. ταυτ.,
ονοματεπώνυμο,
ονοματεπώνυμο,
Καταχώρηση στοιχείων
βασικός μισθός
βασικός μισθός
κομμωτή/τριας στο αρχείο
Κομμωτών
2
4

5

Αρχείο Κομμωτών

1
3

Πελάτης
6

ονοματεπώνυμο, αρ.
κινητού τηλεφ.,
κωδικός, ονοματεπώνυμο,
ηλεκτρ. ταχυδρομείο
Καταχώρηση στοιχείων αρ. κινητού τηλεφ.,
7
πελάτη στο αρχείο
ηλεκτρ. ταχυδρομείο
10 Αρχείο Πελατών
Πελατών και δημιουργία
9
Κωδ. Πελάτη (SMS)
κωδικού πελάτη
11

Κωδ. υπαλλήλου
Κωδ. πελάτη
Ποσό χρέωσης
12

8

Κωδ. υπαλλήλου
Κωδ. πελάτη
Καταχώρηση στοιχείων Ποσό χρέωσης
Ημερ. Εξυπηρέτησης
εξυπηρέτησης στο
αρχείο εξυπηρέτησης
14
πελατών

15

Αρχείο Εξυπηρ.
πελατών

13

Κωδ. υπαλλήλου
Αριθμός πελατών
Εξυπηρέτησης

Υπεύθυνος
κομμωτηρίου

Κατάλογος
μισθολογίου
19

20

18

Κατάλογος
πελατών
24

Πελάτης
6

Υπολογισμός μισθών
16
και δημιουργία
Ονοματεπώνυμο
καταλόγου
κομμωτών, Βασικός
μισθολογίου
μισθός

Ηλεκτρονικό Μήνυμα
ενημέρωσης
25

Αρχείο Κομμωτών

17

Κωδ. Πελάτη
Ημερ. Εξυπηρέτησης
∆ημιουργία
καταλόγου πελατών
με πάνω από 15
επισκέψεις και
αποστολή μηνύματος

5

21
Ονοματεπώνυμο,
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο
22

15

Αρχείο Εξυπηρ.
πελατών

10

Αρχείο Πελατών

23

8

