ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018

Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (15)
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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) ΣΕΛΙΔΕΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ
 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη A’, Β’ και Γ’.
 Το μέρος Α΄ αποτελείται από έξι (6) ερωτήσεις και κάθε ερώτηση βαθμολογείται με πέντε
(5) μονάδες.
 Το μέρος Β΄ αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις και κάθε ερώτηση βαθμολογείται με
δέκα (10) μονάδες.
 Το μέρος Γ΄ αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις και κάθε ερώτηση βαθμολογείται με
δεκαπέντε (15) μονάδες.
 Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
 Οι μοναδικές βιβλιοθήκες που επιτρέπονται στη δημιουργία προγραμμάτων, είναι η
<iostream>, <fstream>, <string>, <iomanip> και η <cmath>.
 Η έκδοση της γλώσσας προγραμματισμού C++ που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο
υποψήφιος είναι η C++98 (ISO/IEC 14882:1998). Οποιεσδήποτε επεκτάσεις
(extensions) παρέχονται από κάποιους μεταγλωττιστές (compilers) δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν.

Τα σύμβολα των Λογικών Διαγραμμάτων και των Λογικών Κυκλωμάτων, καθώς και
το λεκτικό περιεχόμενό τους μπορούν να γίνουν με μολύβι.
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ΜΕΡΟΣ A’
ΑΣΚΗΣΗ 1:
Ένα σχολείο θα πραγματοποιήσει εκδρομή για τους μαθητές του χρησιμοποιώντας
λεωφορεία. Η τιμή ενοικιάσεως για κάθε λεωφορείο είναι 50 ευρώ. Αν χρησιμοποιηθούν
περισσότερα από 15 λεωφορεία δίνεται έκπτωση 20% πάνω στη συνολική τιμή,
διαφορετικά δίνεται έκπτωση 10%.
Να σχεδιάσετε λογικό διάγραμμα, το οποίο:
(α) Να δέχεται τον αριθμό των λεωφορείων που θα χρησιμοποιηθούν για να
πραγματοποιηθεί η εκδρομή.
(Βαθμός 1)
(β) Να υπολογίζει το ποσό της έκπτωσης καθώς και το τελικό ποσό (τελικό ποσό =
συνολική τιμή - έκπτωση) που πρέπει να πληρώσει το σχολείο.
(Βαθμοί 3)
(γ) Να τυπώνει το ποσό της έκπτωσης καθώς και το τελικό ποσό που πρέπει να
πληρώσει το σχολείο, όπως έχουν υπολογιστεί στο ερώτημα (β).
(Βαθμός 1)
ΑΣΚΗΣΗ 2:
Δίνονται ο δεκαδικός αριθμός Α=36 και οι δυαδικοί αριθμοί Β=01010101 και Γ=01010011.
(α) Να δείξετε ότι η αντίστοιχη τιμή του δεκαδικού αριθμού Α στο δυαδικό σύστημα είναι
(100100)2, σημειώνοντας τα βήματα που ακολουθήσατε για να φτάσετε στο
συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
(Βαθμοί 2)
(β) Να δείξετε ότι η αντίστοιχη τιμή του δυαδικού αριθμού Β στο δεκαδικό σύστημα είναι
(85)10, σημειώνοντας τα βήματα που ακολουθήσατε για να φτάσετε στο συγκεκριμένο
αποτέλεσμα.
(Βαθμοί 2)
(γ) Να γράψετε το συμπλήρωμα ως προς 2 του δυαδικού αριθμού Γ.
(Βαθμός 1)
ΑΣΚΗΣΗ 3:
(α) Να γράψετε το αποτέλεσμα της πιο κάτω εντολής, η οποία είναι γραμμένη στη γλώσσα
προγραμματισμού C++, σημειώνοντας τα βήματα που ακολουθήσατε για να φτάσετε
στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα:
cout<<trunc(-6.5+pow(2,2))+abs(round(-sqrt(67)));
(Βαθμοί 2)
(β) Οι μεταβλητές a, b και c είναι τύπου integer και έχουν τις ακόλουθες τιμές: a = -3, b = 2
και c = 4.
Να γράψετε τις τιμές που θα έχουν οι λογικές μεταβλητές x και y (boolean), όταν
εκτελεστούν οι πιο κάτω εντολές στη γλώσσα προγραμματισμού C++ :
i) x = (b!=(3*pow(a,2)-1)) && ((abs(a)+ trunc((float)b/c))==b);
ii) y = !((b+c)>=a) || (sqrt(b*8)<=round(a+7.3));
(Βαθμοί 2)
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(γ) Να γράψετε τη λογική συνάρτηση F(x,y,z) που αντιστοιχεί στο πιο κάτω λογικό
κύκλωμα:

(Βαθμός 1)
ΑΣΚΗΣΗ 4:
(α) Να μετατρέψετε τις πιο κάτω λεκτικές προτάσεις στις αντίστοιχες λογικές εκφράσεις
στη γλώσσα προγραμματισμού C++:
i) Η μεταβλητή grade να είναι μεταξύ του 1 και του 100 συμπεριλαμβανομένων.
ii) Η μεταβλητή z να είναι ζυγός αριθμός και να μην ισούται με 8.
(Βαθμός 1)
(β) Το πιο κάτω πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++ δέχεται 10 ακέραιους
αριθμούς και υπολογίζει και παρουσιάζει τους αριθμούς που είναι πολλαπλάσιοι του
5 καθώς και το πλήθος των αριθμών αυτών.
Στο πρόγραμμα υπάρχουν λογικά ή/και συντακτικά λάθη. Να γράψετε στο τετράδιο
απαντήσεών σας τέσσερα (4) από αυτά, αναφέροντας τον αριθμό της γραμμής στην
οποία εμφανίζεται το κάθε λάθος μαζί με τη διορθωμένη εντολή.
/*1*/
#include<iostream>
/*2*/
using namespace std;
/*3*/
int main(){
/*4*/
int i=0,count=0;
/*5*/
do {
/*6*/
cout<<"Δώσε ένα ακέραιο αριθμό:";
/*7*/
cin>>num;
/*8*/
if (num%5=0){
/*9*/
count++;
/*10*/
cout<<"Ο αριθμός "<<num<<" είναι πολλαπλάσιο του 5"<<endl;
/*11*/
}
/*12*/
i++;
/*13*/
} while (i>10);
/*14*/ cin<<count<<endl;
/*15*/ return 0;
/*16*/ }
(Βαθμοί 2)
(γ) Δίνεται το πιο κάτω τμήμα προγράμματος στη γλώσσα προγραμματισμού C++. Χωρίς
να αλλοιωθεί η λογική του, να γράψετε το αντίστοιχο τμήμα προγράμματος
χρησιμοποιώντας την περιπτωσιακή δομή switch.
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if (flag=='Ζ')
cout<<"ΖΕΣΤΟ"<<endl;
else if (flag=='Χ')
cout<<"ΧΛΙΑΡΟ"<<endl;
else if (flag=='Κ')
cout<<"ΚΡΥΟ"<<endl;
else
cout<<"Λανθασμένη τιμή"<<endl;
(Βαθμοί 2)
ΑΣΚΗΣΗ 5:
Δίνεται το πιο κάτω πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++.
/*1*/
/*2*/
/*3*/
/*4*/
/*5*/
/*6*/
/*7*/
/*8*/
/*9*/
/*10*/
/*11*/
/*12*/
/*13*/
/*14*/
/*15*/
/*16*/
/*17*/

#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
int main(){
string st1,st2;
int s1,s2;
getline(cin,st1);
cout<<st1<<endl;
cin>>st2;
cout<<st2<<endl;
s1=st1.size();
s2=st2.size();
cout<<s1<<endl;
cout<<s2<<endl;
Α

return 0;
}

Ας υποθέσουμε ότι για τις συμβολοσειρές st1 και st2, εισάγονται από το πληκτρολόγιο οι
φράσεις "Εξετάσεις Πληροφορικής" και "Προγραμματισμός στη C++" αντίστοιχα.
(α)

Να γράψετε στο τετράδιo απαντήσεών σας τα αποτελέσματα των εντολών που
βρίσκονται στις γραμμές 8 και 10 του πιο πάνω προγράμματος.
(Βαθμοί 2)

(β)

Να γράψετε στο τετράδιo απαντήσεών σας τα αποτελέσματα των εντολών που
βρίσκονται στις γραμμές 13 και 14 του πιο πάνω προγράμματος.
(Βαθμοί 2)

(γ)

Να γράψετε στο τετράδιo απαντήσεών σας την εντολή που πρέπει να τοποθετηθεί
στη θέση A (γραμμή 15), ώστε να τυπωθούν οι τρεις (3) πρώτοι χαρακτήρες της
γραμματοσειράς st1.
(Βαθμός 1)

Σελίδα 4 από 13

ΑΣΚΗΣΗ 6:
Δίνεται το πιο κάτω πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++.
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<iomanip>
using namespace std;
Α

{

float ipot;
ipot=sqrt(pow(a,2)+ pow(b,2));
return ipot;
}
void evperim(int a, int b, float ipot, float &evad, float &perim){
evad=a*b/2;
perim=a+b+ipot;
}
Β

int main(){
int plevra1,plevra2;
float ipotin,evadon,perimeter;
string message;
cout<<"Δώσε τις κάθετες πλευρές του τριγώνου:";
cin>>plevra1>>plevra2;
ipotin=ipotinousa(plevra1,plevra2);
Γ

cout<<"Υποτείνουσα:"<<fixed<<setprecision(2)<<ipotin<<endl;
cout<<"Εμβαδόν τριγώνου:"<<fixed<<setprecision(2)<<evadon<<endl;
cout<<"Περίμετρος τριγώνου:"<<fixed<<setprecision(2)<<perimeter;
message=check(evadon,perimeter);
cout<<message;
return 0;
}
(α)

Να γράψετε στο τετράδιo απαντήσεών σας την επικεφαλίδα της συνάρτησης
ipotinousa, που πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση A, έτσι ώστε η συνάρτηση να
δέχεται τις δύο κάθετες πλευρές ενός ορθογωνίου τριγώνου και να υπολογίζει και να
επιστρέφει στην κύρια συνάρτηση main (κυρίως πρόγραμμα) την υποτείνουσά του.
(Βαθμός 1)
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(β)

Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεών σας την εντολή που πρέπει να τοποθετηθεί
στη θέση Γ, η οποία καλεί τη συνάρτηση evperim που δέχεται τις δύο κάθετες
πλευρές και την υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου και υπολογίζει και
επιστρέφει στην κύρια συνάρτηση main (κυρίως πρόγραμμα) το εμβαδό και την
περίμετρό του.
(Βαθμός 1)

(γ)

Να γράψετε στο τετράδιo απαντήσεών σας τη συνάρτηση check, που πρέπει να
τοποθετηθεί στη θέση Β, η οποία δέχεται το εμβαδόν και την περίμετρο του
ορθογωνίου τριγώνου και επιστρέφει στην κύρια συνάρτηση main (κυρίως
πρόγραμμα) το μήνυμα «Είναι ίσα» όταν το εμβαδόν είναι ίσο με την περίμετρο,
διαφορετικά επιστρέφει το μήνυμα «Άνισα»
(Βαθμοί 3)
ΤΕΛΟΣ Α’ ΜΕΡΟΥΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β’
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ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΣΚΗΣΗ 7:
Δίνεται η πιο κάτω λογική συνάρτηση:
F (A,B,C) = A’B’C’ + AB’C + ABC + Α’ΒC’
(α) Να δημιουργήσετε τον πίνακα αληθείας της συνάρτησης.
(Βαθμοί 3)
(β) Να σχεδιάσετε τον χάρτη Karnaugh που αντιστοιχεί στη συνάρτηση.
(Βαθμοί 3)
(γ) Να απλοποιήσετε τη συνάρτηση (στην πιο απλή της μορφή), με τη χρήση χάρτη
Karnaugh και να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωμα που θα προκύψει μετά την
απλοποίηση.
(Βαθμοί 4)
ΑΣΚΗΣΗ 8:
Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++, το οποίο:
(α) Να δημιουργεί μια εγγραφή με το όνομα mathitis, η οποία να περιλαμβάνει τα μέλη: το
όνομα του μαθητή (string), το τμήμα του μαθητή (string), τον αριθμό των απουσιών
του (integer), καθώς και το αν είναι άπορος ή όχι (boolean). Στη συνέχεια, να ορίζει ένα
μονοδιάστατο πίνακα εγγραφών 25 θέσεων τύπου mathitis με το όνομα s_class.
(Βαθμοί 3)
(β) Να δέχεται τα πιο πάνω στοιχεία για 25 μαθητές από το πληκτρολόγιο και να τα
αποθηκεύει στον μονοδιάστατο πίνακα εγγραφών s_class, όπως αυτός έχει οριστεί στο
ερώτημα (α).
(Βαθμοί 2)
(γ) Να υπολογίζει και να τυπώνει:
(i)

τον μέσο όρο των απουσιών των άπορων μαθητών. Ο μέσος όρος να τυπώνεται
με 2 δεκαδικά ψηφία. Να θεωρήσετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας άπορος
μαθητής με απουσίες.

(ii) τα ονόματα των άπορων μαθητών του Β5. Στην περίπτωση που δεν βρέθηκε
κανένας άπορος μαθητής να τυπώνεται το μήνυμα «Δεν υπάρχουν άποροι
μαθητές στο Β5».
(Βαθμοί 5)
Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή
των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα πιο κάτω
παραδείγματα.
Παράδειγμα Εισόδου 1 (πληκτρολόγιο)
(για 4 μαθητές μόνο)
Μαρίνα Β3 15 1
Γιώργος Β5 20 1
Μάριος Β5 40 1
Μαρία Β2 20 0
Παράδειγμα Εξόδου 1 (οθόνη)
(για 4 μαθητές μόνο)
Δώσε στοιχεία μαθητή: Όνομα, τμήμα, αριθμό απουσιών, άπορος:
Μέσος όρος απουσιών άπορων μαθητών:25.00
Γιώργος
Μάριος
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Παράδειγμα Εισόδου 2
(για 4 μαθητές μόνο)
(πληκτρολόγιο)
Μαρίνα Β3 15 1
Γιώργος Β5 17 0
Μάριος Β5 40 0
Μαρία Β2 25 1
Παράδειγμα Εξόδου 2 (οθόνη)
(για 4 μαθητές μόνο)
Δώσε στοιχεία μαθητή: Όνομα, τμήμα, αριθμό απουσιών, άπορος:
Μέσος όρος απουσιών άπορων μαθητών:20.00
Δεν υπάρχουν άποροι μαθητές στο Β5
ΑΣΚΗΣΗ 9:
Ο κωδικός που ελέγχει την πρόσβαση της κύριας εισόδου ενός κτιρίου είναι 16-ψήφιος και
αποτελείται από μονοψήφιους αριθμούς από το 0 μέχρι και το 9 συμπεριλαμβανομένων, σε
μορφή τετραγωνικού πίνακα 4 γραμμών και 4 στηλών.
Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++, το οποίο:
(α) Να δέχεται 16 ακέραιους θετικούς αριθμούς από το 0 μέχρι και το 9
συμπεριλαμβανομένων και να τους καταχωρίζει σε τετραγωνικό πίνακα 4 γραμμών και
4 στηλών με το όνομα code. Να θεωρήσετε ότι τα δεδομένα δίνονται σωστά και δεν
χρειάζεται οποιοσδήποτε έλεγχος.
(Βαθμοί 3)
(β) Να δηλώνει και να χρησιμοποιεί τη συνάρτηση pzeros, η οποία να δέχεται ως
παράμετρο τον δισδιάστατο πίνακα code και να επιστρέφει στην κύρια συνάρτηση main
(κυρίως πρόγραμμα): i) τον συνολικό αριθμό των μηδενικών (πλήθος) που υπάρχουν
στην κύρια και στη δευτερεύουσα διαγώνιο του πίνακα, και ii) τον αριθμό των
υπόλοιπων μηδενικών του πίνακα (δηλαδή αυτών που δεν ανήκουν ούτε στην κύρια
ούτε και στη δευτερεύουσα διαγώνιο του πίνακα).
(Βαθμοί 5)
(γ) Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των μηδενικών που ανήκουν στην κύρια
και στη δευτερεύουσα διαγώνιο του πίνακα είναι ίσος με το πλήθος των υπόλοιπων
μηδενικών που υπάρχουν στον πίνακα, να εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα «Ελεύθερη
πρόσβαση» διαφορετικά να εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα «Λάθος κωδικός».
(Βαθμοί 2)
Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή
των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα πιο κάτω
παραδείγματα.
Παράδειγμα Εισόδου 1
(πληκτρολόγιο)
4 2 5 0
0 0 1 8
6 3 0 0
2 4 0 9

Παράδειγμα Εξόδου 1(οθόνη)
Δώσε 16 ακέραιους αριθμούς από 0 μέχρι 9:
Ελεύθερη πρόσβαση

Παράδειγμα Εισόδου 2
(πληκτρολόγιο)
2 6 0 0
3 0 5 6
2 9 0 1
4 0 9 7

Παράδειγμα Εξόδου 2(οθόνη)
Δώσε 16 ακέραιους αριθμούς από 0 μέχρι 9:
Λάθος κωδικός
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ΑΣΚΗΣΗ 10:
Μια φωλιά μυρμηγκιών αποτελείται από ένα αριθμό διαδοχικών θαλάμων. Αρχικά, σε κάθε
ένα από τους Ν πρώτους θαλάμους υπάρχουν Ν μυρμήγκια, ενώ οι υπόλοιποι θάλαμοι είναι
άδειοι. Θεωρούμε ότι ο συνολικός αριθμός των θαλάμων είναι ίσος με τον συνολικό αριθμό
των μυρμηγκιών της φωλιάς. Στόχος των μυρμηγκιών είναι να μετακινηθούν έτσι ώστε,
τελικά, να βρίσκεται ένα μυρμήγκι σε κάθε θάλαμο. Κάθε μυρμήγκι μπορεί σε κάθε ένα του
βήμα να μετακινηθεί μόνο στον διπλανό δεξιά θάλαμο. Επίσης, ένα μυρμήγκι χρειάζεται ένα
λεπτό για να μετακινηθεί από θάλαμο σε θάλαμο και κάθε λεπτό μετακινείται μόνο ένα
μυρμήγκι. Σημειώνεται ότι κατά τη μετακίνηση των μυρμηγκιών κάθε θάλαμος μπορεί να
φιλοξενήσει και περισσότερα από Ν μυρμήγκια.
1 λεπτό για κάθε μετακίνηση στο διπλανό θάλαμο
...

Για Ν=3

3

3

3

Τρεις αρχικοί θάλαμοι με 3
μυρμήγκια στον καθένα.

Άδειοι θάλαμοι στα δεξιά για μετακίνηση
ενός (1) μυρμηγκιού στον καθένα.

Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++, το οποίο να δέχεται ένα θετικό
ακέραιο αριθμό Ν μεταξύ του 2 και του 20 συμπεριλαμβανομένων (2<=Ν<=20). Να
θεωρήσετε ότι τα δεδομένα δίνονται σωστά και δεν χρειάζεται οποιοσδήποτε έλεγχος.
Ακολούθως να υπολογίζει και να τυπώνει:
(α)

Τον αριθμό των μυρμηγκιών που βρίσκονται συνολικά στους αρχικούς θαλάμους.
(Βαθμοί 2)

(β)

Τον αριθμό των άδειων θαλάμων που χρειάζονται τα μυρμήγκια για να μετακινηθούν
έτσι ώστε να βρίσκεται ένα μυρμήγκι σε κάθε θάλαμο.
(Βαθμοί 3)

(γ)

Τον συνολικό χρόνο που χρειάζονται τα μυρμήγκια για να μετακινηθούν έτσι ώστε σε
κάθε θάλαμο να βρίσκεται μόνο ένα μυρμήγκι.
(Βαθμοί 5)

Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή
των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα πιο κάτω
παραδείγματα.
Παράδειγμα Εισόδου 1
(πληκτρολόγιο)
3

Παράδειγμα Εισόδου 2
(πληκτρολόγιο)
4

Παράδειγμα Εξόδου 1 (οθόνη)
Δώσε ένα ακέραιο αριθμό (Ν):
Αριθμός μυρμηγκιών:9
Αριθμός άδειων θαλάμων:6
Συνολικός χρόνος (λεπτά):27
Παράδειγμα Εξόδου 2 (οθόνη)
Δώσε ένα ακέραιο αριθμό (Ν):
Αριθμός μυρμηγκιών:16
Αριθμός άδειων θαλάμων:12
Συνολικός χρόνος (λεπτά):96
ΤΕΛΟΣ Β’ ΜΕΡΟΥΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ’
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ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΣΚΗΣΗ 11:
Ο Δήμος Λευκωσίας για λόγους εξωραϊσμού του χώρου της τάφρου που βρίσκεται
περιμετρικά της Πλατείας Ελευθερίας έχει προκηρύξει διαγωνισμό προσφορών για αγορά
φυτών από διάφορα φυτώρια της Κύπρου. Στον διαγωνισμό αυτό έλαβαν μέρος 20
διαφορετικά φυτώρια από ολόκληρη την Κύπρο με 5 διαφορετικά είδη φυτών το κάθε
φυτώριο. Τα ονόματα των 20 φυτωρίων καταχωρίζονται σε ένα μονοδιάστατο πίνακα με
το όνομα names. Οι τιμές για τα 5 διαφορετικά είδη φυτών καταχωρίζονται σε ένα άλλο
πίνακα πραγματικών αριθμών δύο διαστάσεων με το όνομα prices που είναι
παράλληλος με τον πρώτο πίνακα.
Παράδειγμα:
names

prices
0

1

2

3

4

0

DFlowerShop

0

8.30

12.00

10.50

7.25

6.50

1

TGarden

1

9.20

11.50

11.00

6.75

5.90

2

ModGarden

2

8.30

11.20

10.80

6.60

6.50

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

ModernPlants

18

9.10

11.10

11.30

7.75

7.90

19

FlowerArt

19

8.30

10.20

10.80

6.80

6.00

Η 1η γραμμή (γραμμή με δείκτη 0) του
πίνακα prices αντιπροσωπεύει τις
τιμές για 5 διαφορετικά είδη φυτών
που έχει δώσει το φυτώριο
DFlowerShop π.χ. η τιμή για το 1ο είδος
φυτού είναι €8.30, του 2ου €12.00, του
3ου €10.50, του 4ου €7.25 και του 5ου
€6.50.

Να γράψετε πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++, το οποίο:
α) Να καταχωρίζει στον μονοδιάστατο πίνακα names το όνομα του κάθε φυτώριου και στον
παράλληλο δισδιάστατο πίνακα prices τις τιμές για το κάθε ένα από τα 5 διαφορετικά
είδη φυτών. Να θεωρήσετε ότι όλα τα στοιχεία δίνονται σωστά και δεν χρειάζεται
οποιοσδήποτε έλεγχος.
(Βαθμοί 3)
β) Να υπολογίζει τη συνολική τιμή και για τα 5 διαφορετικά είδη φυτών του κάθε
φυτωρίου και να την τοποθετεί σε ένα άλλο παράλληλο μονοδιάστατο πίνακα με το
όνομα totals.
(Βαθμοί 3)
γ) Να χρησιμοποιεί τη συνάρτηση m10, η οποία θα λαμβάνει ως παράμετρο από το
κυρίως πρόγραμμα τον πίνακα totals, και να υπολογίζει και να επιστρέφει στην κύρια
συνάρτηση main (κυρίως πρόγραμμα) το πλήθος των φυτωρίων που ο μέσος όρος
των τιμών που έχουν προσφέρει και για τα 5 διαφορετικά είδη φυτών είναι μικρότερος
από 10. Το πλήθος αυτό να τυπώνεται στο κυρίως μέρος του προγράμματος.
(Βαθμοί 4)
δ) Να ταξινομεί τους πίνακες names και totals σε φθίνουσα σειρά με βάση τις συνολικές
τιμές του πίνακα totals. Η ταξινόμηση να γίνει με τη χρήση του αλγόριθμου εισαγωγής
(insertion sort). Ακολούθως, να εμφανίζει στην οθόνη τα ονόματα των τριών (3)
φυτωρίων που έχουν δώσει τη χαμηλότερη συνολική τιμή και για τα 5 διαφορετικά
είδη φυτών. Να θεωρήσετε ότι υπάρχουν μόνο τρία φυτώρια που έδωσαν τις τρεις (3)
χαμηλότερες συνολικές τιμές.
(Βαθμοί 5)
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Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή
των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα πιο κάτω
παραδείγματα.
Παράδειγμα Εισόδου
(πληκτρολόγιο)

(για 5 φυτώρια και 5 διαφορετικά είδη φυτών)

DFlowerShop 8.30 12.00 10.50 7.25 6.50
TGarden 9.20 11.50 11.00 6.75 5.90
ModGarden 8.30 11.20 10.80 6.60 6.50
DesignPlants 9.00 11.30 12.50 9.50 8.60
FlowerVision 8.20 10.30 10.90 6.40 6.00
Παράδειγμα Εξόδου
(οθόνη)

(για 5 φυτώρια και 5 διαφορετικά είδη φυτών)

Δώσε το όνομα κάθε φυτωρίου και τις τιμές για το κάθε ένα από τα
5 διαφορετικά είδη φυτών:
Πλήθος φυτωρίων με μέσο όρο τιμών <10:4
Τα 3 φυτώρια με την χαμηλότερη συνολική τιμή...
TGarden
ModGarden
FlowerVision
ΑΣΚΗΣΗ 12:
Η εταιρεία πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων CarSalesLtd, στην προσπάθειά της για
καλύτερο έλεγχο και συντονισμό των εργασιών της, σας ζητά να δημιουργήσετε ένα
πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C++, το οποίο:
(α) Να δημιουργεί μια εγγραφή με το όνομα car, η οποία να περιλαμβάνει τα πιο κάτω μέλη:





Μάρκα (string)
Αριθμός εγγραφής (string)
Χρώμα (string)
Τιμή (integer)

Στη συνέχεια να διαβάζει τα στοιχεία (μάρκα, αριθμό εγγραφής, χρώμα και τιμή) για τα
100 αυτοκίνητα που διαθέτει προς πώληση από το αρχείο askisi12IN.txt και τα στοιχεία
αυτά να τα αποθηκεύει σ’ ένα πίνακα εγγραφών τύπου car, με το όνομα carSt.
(Βαθμοί 4)
(β) Να διαβάζει από το αρχείο afxisi.txt τον αριθμό εγγραφής και το ποσό της αύξησης
της τιμής για το κάθε αυτοκίνητο. To αρχείο αυτό περιέχει μόνο τα αυτοκίνητα που θα
έχουν αύξηση στην αρχική τους τιμή, δηλαδή υπάρχει περίπτωση, η τιμή κάποιων
αυτοκινήτων που υπάρχουν στο αρχείο askisi12IN.txt να μην αυξηθεί. Το ποσό
αύξησης της τιμής για το κάθε αυτοκίνητο θα προστίθεται στην αρχική τιμή. Στη συνέχεια,
όλα τα στοιχεία και των 100 αυτοκινήτων να καταχωρίζονται στο αρχείο
askisi12OUT.txt. Να θεωρήσετε ότι στο αρχείο afxisi.txt δεν μπορούν να υπάρξουν
καταχωρήσεις για άλλα αυτοκίνητα εκτός από τα 100 αυτοκίνητα που έχουν ήδη
καταχωρηθεί στο αρχείο askisi12IN.txt.
(Βαθμοί 4)
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(γ) Να υπολογίζει και να εμφανίζει στην οθόνη την τιμή και το χρώμα του ακριβότερου
αυτοκινήτου που διαθέτει η εταιρεία. Να θεωρήσετε ότι υπάρχει μόνο ένα τέτοιο
αυτοκίνητο.
(Βαθμοί 3)
(δ) Να δέχεται τον αριθμό εγγραφής ενός αυτοκινήτου και να εντοπίζει και να εμφανίζει
στην οθόνη τη μάρκα του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί αυτοκίνητο με τον
συγκεκριμένο αριθμό εγγραφής, να εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν υπάρχει τέτοιο
αυτοκίνητο». Η αναζήτηση να γίνεται με τη χρήση του αλγόριθμου σειριακής
αναζήτησης (sequential search). Σημειώνεται ότι ο αριθμός εγγραφής είναι μοναδικός.
(Βαθμοί 4)
Το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα μηνύματα για την εισαγωγή
των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα πιο κάτω
παραδείγματα.
Παράδειγμα Εισόδου
(για 10 αυτοκίνητα μόνο)
(από αρχείο askisi12IN.txt)
HONDA KNP231 WHITE 3250
TOYOTA KME134 BLACK 4200
BMW MYR654 RED 10200
VW LKR343 GREY 7900
VOLVO MOE899 BLUE 9400
MAZDA KNP805 YELLOW 6750
MERCEDES KLL248 WHITE 12500
HONDA KRZ378 BLUE 10500
NISSAN MYN555 BLACK 11600
BMW KNR111 GREY 9900
(από αρχείο afxisi.txt)
MYR654 200
MOE899 150
KRZ378 100
KNR111 300
KLL248 500
(από πληκτρολόγιο)
KME134
Παράδειγμα Εξόδου
(για 10 αυτοκίνητα μόνο)
(στο αρχείο askisi12OUT.txt)
HONDA KNP231 WHITE 3250
TOYOTA KME134 BLACK 4200
BMW MYR654 RED 10400
VW LKR343 GREY 7900
VOLVO MOE899 BLUE 9550
MAZDA KNP805 YELLOW 6750
MERCEDES KLL248 WHITE 13000
HONDA KRZ378 BLUE 10600
NISSAN MYN555 BLACK 11600
BMW KNR111 GREY 10200
(στη οθόνη)
Τιμή και χρώμα ακριβότερου αυτοκινήτου:13000 WHITE
Δώσε αριθμό εγγραφής αυτοκινήτου:
TOYOTA

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

Συνάρτηση
sqrt(x)
abs(x)

pow(x,y)

trunc(x)

round(x)

size()

clear()
empty()

getline(x,y)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ <cmath>
Χρήση
Παράμετροι
Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του
Ένας θετικός αριθμός
αριθμού x. Η επιστρεφόμενη τιμή είναι
(ακέραιος ή πραγματικός)
πραγματικός αριθμός.
Επιστρέφει την απόλυτη τιμή του Ένας αριθμός
αριθμού x. Η επιστρεφόμενη τιμή (ακέραιος ή πραγματικός)
εξαρτάται από τον τύπο του αριθμού x.
Επιστρέφει το αποτέλεσμα της
Δύο πραγματικοί αριθμοί
δύναμης xy. Η επιστρεφόμενη τιμή
είναι πραγματικός αριθμός.
Επιστρέφει το ακέραιο μέρος του
Ένας πραγματικός αριθμός
αριθμού x σε πραγματική μορφή,
αγνοώντας το δεκαδικό μέρος του.
Επιστρέφει το ακέραιο μέρος του
αριθμού x σε πραγματική μορφή, Ένας πραγματικός αριθμός
στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη τιμή.
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ <string>
Επιστρέφει
το
μέγεθος
μιας
συμβολοσειράς. Η επιστρεφόμενη τιμή
είναι ακέραιος αριθμός που συμβολίζει
Καμία παράμετρος
από πόσα bytes αποτελείται μια
συμβολοσειρά.
Διαγράφει το περιεχόμενο μιας
Καμία παράμετρος
συμβολοσειράς. Δεν επιστρέφει τίποτα.
Ελέγχει αν μια συμβολοσειρά είναι
άδεια. Η επιστρεφόμενη τιμή είναι
Καμία παράμετρος
τύπου Boolean.
Αποθηκεύει ολόκληρη μια συμβολο- Η 1η παράμετρος (x) αφορά
σειρά που μπορεί να εισαχθεί από το την μέθοδο εισαγωγής της
πληκτρολόγιο ή από αρχείο (x) στο συμβολοσειράς (π.χ. από το
αντικείμενο y.
πληκτρολόγιο ή από αρχείο)
και η 2η παράμετρος (y)
αφορά το αντικείμενο στο
οποίο θα αποθηκευτεί η
συμβολοσειρά η οποία έχει
διαβαστεί αρχικά.
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