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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ   : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΥ 
ΕΞΑΜΗΝΟ   : Α' 
ΦΥΛΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ  : 3   Βoolean εκφράσεις, Ιf...then, Case 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Μάγια Σατρατζέµη 
 
Παρατηρήσεις:  
1.  Τα δεδοµένα εισόδου διαβάζονται πάντα µε ξεχωριστές εντολές Readln( ) το καθένα και µε τη σειρά που 
δηλώνονται στις εκφωνήσεις.  

2.  Αντίστοιχα για τα δεδοµένα εξόδου και όπου δεν υπάρχουν περαιτέρω διευκρινήσεις για τη µορφή τους, 
αυτά θα εµφανίζονται µε ξεχωριστές εντολές Writeln( ) το καθένα και µε τη σειρά που δηλώνονται στις 
εκφωνήσεις. 

3.  Τα αριθµητικά δεδοµένα αναπαρίστανται πάντα από µεταβλητές ακέραιου τύπου (Longint κατά κύριο λόγο ή 
Integer). Σε αντίθετη περίπτωση (µεταβλητές τύπου Real) θα γίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις.  

4.  Το αποτέλεσµα πράξης στην οποία συµµετέχει αριθµός τύπου Real, θα είναι πάντα ακέραιος αριθµός. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα γίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις. 

5.  Για την εµφάνιση των τιµών µεταβλητών τύπου Real θα χρησιµοποιείται πάντα η εξής στοίχιση: 
µεταβλητή:3:1, δηλαδή τα δεδοµένα θα είναι στοιχηµένα στα αριστερά χωρίς κενά και µε ένα δεκαδικό 
ψηφίο. Σε περίπτωση που απαιτείται διαφορετική στοίχιση θα δίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις.  

6.  Για την εµφάνιση πολλών δεδοµένων στην ίδια γραµµή θα τυπώνεται ένας κενός χαρακτήρας ανά δεδοµένο. 
Για την αναπαράσταση του κενού χαρακτήρα στις εκφωνήσεις χρησιµοποιείται η κάτω παύλα -underscore- 
�_�. 

 
 
1. Γράψτε εκφράσεις Βoolean oι οποίες να ικανοποιούν τις παρακάτω συνθήκες: 

a)  το b είναι αυστηρά ανάµεσα στο 2 και το 5 
b)  το a είναι µικρότερο του 6 ή µεγαλύτερο του 10 
c)  p=q=r 
d)  το x  είναι µικρότερο του 3 ή το y είναι µικρότερο του 3, αλλά όχι και τα δυο µαζί. 
 
 

2. Θεωρώντας δεδοµένες τις Βoolean µεταβλητές a, b, c γράψτε εκφράσεις Βoolean oι οποίες να ικανοποιούν 
τις παρακάτω συνθήκες: 
a)  να είναι αληθής όταν και µόνον όταν a, b είναι αληθείς (true) και c είναι ψευδής (false) 
b)  να είναι αληθής όταν και µόνον όταν  a είναι αληθής και τουλάχιστον µία από τις b, c είναι αληθής  
c)  να είναι αληθής όταν και µόνον όταν ακριβώς µία από τις a, b είναι αληθής. 

 
3. Ένας δυαδικός αθροιστής  (binary  full-adder) έχει τρεις εισόδους. Τα δύο bit Α και Β τα οποία προστίθενται 
και ένα bit "κρατούµενο" Cιn (byte). Μπορεί να κατασκευαστεί από δυο δυαδικούς ηµιαθροιστές και µια 
πύλη or:  

HALF-ADDER

HALF-ADDER

B A

CIn

Sum

Carry

Sum1Carry1

 

Carry2 
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a) Γράψτε εκφράσεις  Βoolean oι οποίες να εκφράζουν: 
i) τα Sum1 και Carry1 σε σχέση µε τα Α,Β 
ii) τα Sum  και Carry σε σχέση µε τα CΙn και Sum1 και Carry1. 

b) Γράψτε ένα πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει τις τιµές των µεταβλητών A (byte), B (byte) και Cln 
(byte) και στη συνέχεια θα υπολογίζει και θα εµφανίζει τις τιµές των µεταβλητών Sum (byte) και Carry 
(byte) σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του παραπάνω δυαδικού αθροιστή. Επαληθεύστε τη λειτουργία του 
µε τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα: 

 
A B Cln Sum Carry 
0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 
0 1 0 1 0 
0 1 1 0 1 
1 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 
1 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 

 
• Η εµφάνιση των αποτελεσµάτων να έχει την εξής µορφή:  

Sum_Carry 
......._........ 

   
4. Γράψτε ξεχωριστά προγράµµατα που να επιλύουν και να εµφανίζουν τα αποτελέσµατα για καθένα από τα 

παρακάτω προβλήµατα: 
a) Aν η µεταβλητή ΤaxCode έχει τιµή 'Τ', τότε η Ρrice (longint) να αυξηθεί µε την πρόσθεση ΤaxRate 

(real) ποσοστού της Ρrice στην Ρrice και να εµφανίσετε το αποτέλεσµα, αλλιώς να εµφανίσετε το 
µήνυµα �ERROR�. 

b) Αν Code (integer) έχει την τιµή 1, τότε να διαβαστούν οι τιµές των Κ (integer) και Ν (integer) και να 
εµφανιστεί το άθροισµα τους (longint), αλλιώς να εµφανιστεί το µήνυµα �ERROR�. 

c) Aν Α και Β είναι µεταβλητές τύπου Real και 0<Α<5, τότε το Β να γίνει ίσο µε 1/Α2, αλλιώς το Β να 
γίνει ίσο µε Α2. Να εµφανίσετε την τιµή του Β. 

d) H µεταβλητή LeapΥear να πάρει την τιµή ΤRUE αν η ακέραια µεταβλητή Υear είναι αριθµός δίσεκτου 
έτους (δηλαδή πολλαπλασίου του 4, αλλά όχι του 100. ∆ίσεκτα είναι και τα πολλαπλάσια του 400 εκτός 
των πολλαπλασίων του 2000), αλλιώς να πάρει την τιµή FALSE. Να εµφανίσετε την τιµή της LeapΥear.  

e) Να εκχωρηθεί η κατάλληλη τιµή στη µεταβλητή (τύπου Real) Cost και να εµφανιστεί, ανάλογα µε την 
τιµή της Distance (longint), σύµφωνα µε τον επόµενο πίνακα: 

 
  DΙSΤΑΝCΕ      CΟSΤ 

  0 ως 100         5.0 
  άνω των 100 αλλά όχι των 500       8.0 
  άνω των 500 αλλά κάτω των 1000                  10.0 
  1000 ή περισσότερα                   12.0 
 
f) Να εµφανίσετε τον αντίστοιχο αριθµό ηµερών (byte) για κάθε τιµή της µεταβλητής Μonth (1..12) 

(byte). Σε περίπτωση που Month=2 να διαβάζεται και η µεταβλητή Year (integer) που αντιπροσωπεύει 
το έτος και µε τη χρήση της άσκησης d) να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. 

 
5. Περιγράψτε τα αποτελέσµατα του παρακάτω προγράµµατος: 
  Νumber:=4; 
  Αlpha:=-1.0; 
  if Νumber>0 then  
    if Αlpha>0 then  
   writeln('First writeln') 
  else 
      writeln('Second Writeln'); 
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  writeln('Τhird  Writeln'); 
 
6. Να γραφεί πρόγραµµα που να περιλαµβάνει µια εντολή (statement) case, για να εµφανίσετε το όνοµα 
ενός µήνα στα αγγλικά -ή το µήνυµα λάθους �ERROR�- ανάλογα µε την τιµή της µεταβλητής τύπου 
Byte, Μonth. (π.χ. για Month=3 εµφανίζεται �MARCH�, ενώ για Month=13 εµφανίζεται το µήνυµα 
�ERROR�) 

 
7.  Να  γραφεί ένα πρόγραµµα Ρascal για τον υπολογισµό και την εµφάνιση της εβδοµαδιαίας αµοιβής ενός 
εργαζοµένου ως εξής: Το πρόγραµµα θα διαβάζει τον κωδικό αριθµό (longint) του εργαζοµένου.  
Αν ο κωδικός αριθµός είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 1000, τότε το πρόγραµµα θα διαβάζει τον ετήσιο 
µισθό του εργαζοµένου (longint) και θα υπολογίζει την εβδοµαδιαία αµοιβή (longint) του διαιρώντας τον 
ετήσιο µισθό δια 52.  
Αν ο κωδικός είναι µικρότερος του 1000, τότε το πρόγραµµα θα διαβάζει τις ώρες εβδοµαδιαίας 
εργασίας (longint) του εργαζοµένου, την αµοιβή ανά ώρα (longint) και στη συνέχεια θα υπολογίζει την 
εβδοµαδιαία αµοιβή. Αν η εβδοµαδιαία εργασία είναι άνω των 40 ωρών, τότε για τις ώρες πέρα των 40 
ωρών η αµοιβή έχει προσαύξηση 50%. 

 
8. Ο αντιπρόεδρος µιας αεροπορικής εταιρείας επιθυµεί να υπολογίσει αν οι εκτιµήσεις για τον απαιτούµενο 
χρόνο κάθε πτήσεως είναι αξιόπιστες ή όχι. Ο χρόνος κάθε πτήσεως µπορεί να µεταβληθεί εξαιτίας των 
καιρικών συνθηκών, της πυκνής εναέριας κυκλοφορίας ή για άλλους λόγους.  Θεωρεί τον προβλεπόµενο 
χρόνο κάθε πτήσης και υπολογίζει τη διαφορά της από τον πραγµατικό χρόνο. Όσο  µεγαλύτερο 
προβλεπόµενο χρόνο έχει µια πτήση τόσο µεγαλύτερη µπορεί να είναι και η απόκλιση από αυτόν 
(δηλαδή τόσο µεγαλύτερη µπορεί να είναι η διαφορά προβλεπόµενου και πραγµατικού χρόνου). Θεωρεί 
λοιπόν τον προβλεπόµενο χρόνο ως πολύ µικρό, αποδεκτό ή πολύ µεγάλο σύµφωνα µε τον ακόλουθο 
πίνακα: 

 
 Προβλεπόµενος χρόνος πτήσης (λεπτά)  Αποδεκτή διαφορά (λεπτά) 
   0-29       1 
   30-59       2 
   60-89       3 
   90-119       4 
   120-179       6 
   180-239       8 
   240-359       13 
   360 και άνω      17 
 

Αν για παράδειγµα µια πτήση έχει προβλεπόµενο χρόνο 106 λεπτά, το αποδεκτό σφάλµα εκτίµησης είναι 4 
λεπτά. Αν λοιπόν η πτήση διαρκεί στην πραγµατικότητα κάτω από 102 λεπτά ή πάνω από 110, ο 
προβλεπόµενος χρόνος θεωρείται πολύ µεγάλος ή πολύ µικρός αντίστοιχα.  
Γράψτε ένα πρόγραµµα το οποίο θα διαβάζει ένα προβλεπόµενο χρόνο (integer) κι έναν πραγµατικό χρόνο 
(integer) και θα εµφανίζει την αποδεκτή διαφορά (integer) (σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα), τη διαφορά 
των εισαγόµενων τιµών (integer) και την ανάλογη ένδειξη �BIG� (αν ο προβλεπόµενος χρόνος είναι 
µεγαλύτερος από τον αποδεκτό προβλεπόµενο χρόνο), �SMALL� (αν ο προβλεπόµενος χρόνος είναι 
µικρότερος από τον αποδεκτό προβλεπόµενο χρόνο) ή �GOOD� (αν η διαφορά που υπολογίσαµε βρίσκεται 
στα πλαίσια της αποδεκτής διαφοράς). 
 

9. Για την παραγγελία µιας ποσότητας ενός προϊόντος σε τεµάχια δίνονται ο κωδικός του προϊόντος 
(4ψήφιος ακέραιος integer) και ο αριθµός τεµαχίων (integer). Το ποσοστό έκπτωσης εξαρτάται από τον 
αριθµό τεµαχίων ως εξής : 

 
Αριθµός τεµαχίων    Έκπτωση % 

1-30        10 
31-70        20 
71-...        35 
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Η τιµή πώλησης του προϊόντος (longint) βρίσκεται αν προσθέσουµε στα 2 τελευταία ψηφία του κωδικού 
τα 2 πρώτα (π.χ. 1234!46). Να υπολογιστούν και να εµφανιστούν η τιµή πώλησης προϊόντος (longint), 
η έκπτωση (longint) και η τελική τιµή της παραγγελίας (longint). 

 
10. Για τον υπολογισµό του ποσού πληρωµής για την κατανάλωση ηλ.ρεύµατος στη ∆.Ε.Η. δίνονται: 

- ο κωδικός κατηγορίας τιµολογίου (1= οικιακό, 2= νυχτερινό, 3= βιοµηχανικό τιµολόγιο byte) 
- η παρούσα ένδειξη µετρητή (longint) 
- η προηγούµενη ένδειξη µετρητή (longint) 
Η τιµή µονάδας ρεύµατος εξαρτάται από την κατανάλωση και υπολογίζεται κλιµακωτά σύµφωνα µε 
τον εξής πίνακα : 
 

Κατανάλωση   Τιµή µονάδας 

  1-200     12 
  201-500     15 
  501-1500    20 
  1501-10000    30 
 
(δηλ. οι πρώτες 200 µονάδες κοστίζουν 12 δρχ. η µια, οι επόµενες 300 µονάδες 15 δρχ. η µια κτλ.) 
Το πάγιο για τις κατηγορίες 1 και 2 είναι 2000 δρχ. και για την κατηγορία 3 είναι 10000 δρχ. Ο 
συντελεστής Φ.Π.Α. είναι 18% και προστίθεται στο συνολικό ποσό πληρωµής.  
• Να εµφανισθεί ο λογαριασµός αναλυτικά ως εξής: 
κατανάλωση ρεύµατος σε µονάδες (longint) 
αξία ρεύµατος σε δρχ. (longint) 
πάγιο (longint) 
Φ.Π.Α. (longint) 
συνολικό ποσό πληρωµής (longint) 

 
11. Ο υπολογισµός των ταχυδροµικών τελών για αποστολή επιστολής πραγµατοποιείται µε τον εξής τρόπο: 

- για γράµµατα από 1 ως 20 γραµµάρια 250 δρχ. 
- για γράµµατα από 20 ως 200 γραµµάρια 600 δρχ. 
- για γράµµατα άνω των 200 γραµµαρίων χρεώνεται 4 δρχ. για κάθε γραµµάριο (π.χ. ένα γράµµα 250 
γραµµαρίων χρεώνεται 4x250=1000 δρχ.). 

Να γραφεί ένα πρόγραµµα για τον υπολογισµό και την εµφάνιση των ταχυδροµικών τελών (longint) µε 
δεδοµένο το βάρος ενός γράµµατος (longint). 

 
12. Ο υπολογισµός των ταχυδροµικών τελών για αποστολή µικροδέµατος µε "χρονοεπίδοση"  πραγµατοποιείται 

µε τον εξής τρόπο: 
Πάγιο τέλος 120 δρχ. (επιβάρυνση όλων των µικροδεµάτων ανεξαρτήτως λοιπών τελών). 
Επιπλέον χρέωση: 
- για δέµατα από 1ως 20 γραµµάρια 15 δρχ. ανά γραµµάριο 
- για δέµατα από 20 ως 100 γραµµάρια χρέωση 20 δρχ. ανά γραµµάριο για κάθε γραµµάριο επιπλέον των 

20 
- για δέµατα άνω 100 γραµµαρίων χρέωση 25 δρχ. ανά γραµµάριο για κάθε γραµµάριο επιπλέον των 100 
Τα µικροδέµατα εξωτερικού επιβαρύνονται µε προσαύξηση 12% αν αποστέλλονται προς χώρα της ΕΕ 
(Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή µε 15% προς τις λοιπές χώρες. Η επιβάρυνση για κάθε µικροδέµα υπολογίζεται 
σύµφωνα µε τον τύπο: 

(πάγιο + χρέωση) * ποσοστό προσαύξησης % 
 

Να γραφεί ένα πρόγραµµα για τον υπολογισµό και την εµφάνιση των ταχυδροµικών τελών µε δεδοµένο το 
βάρος (longint) ενός µικροδέµατος και τη χώρα αποστολής, 0: αποστολή προς χώρα της ΕΕ, 1: αποστολή 
προς χώρα εκτός της ΕΕ (byte). Τα δεδοµένα που πρέπει να εµφανίζει το πρόγραµµα είναι το βάρος του 
µικροδέµατος (longint), η επιπλέον χρέωση (longint), η επιβάρυνση (longint) και τα ταχυδροµικά τέλη της 
αποστολής (longint).  
 


