
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ   : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΥ 
ΕΞΑΜΗΝΟ   : Α' 
ΦΥΛΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ  : 6  Αλφαριθµητικά (Strings) 
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. 

 
 
1. Να γραφεί ένα πρόγραµµα το οποίο θα δέχεται ως είσοδο ένα αλφαριθµητικό (string) το πολύ 25 

χαρακτήρων και θα υπολογίζει κι εµφανίζει το πλήθος των Α (κεφαλαίων αγγλικών και ελληνικών 
χαρακτήρων) που περιέχονται στο αλφαριθµητικό.  

 
2.  a) Να γραφεί ένα πρόγραµµα το οποίο θα δέχεται ως είσοδο έναν ακέραιο από το 1 ως το 24 και θα 

εµφανίζει σε µια γραµµή µε ένα κενό µεταξύ τους τον αριθµό, το αντίστοιχο κεφαλαίο, και το αντίστοιχο 
πεζό (δηλαδή "µικρό") γράµµα της ελληνικής αλφαβήτου. Να ληφθεί υπόψη και το ‘ς’. 
b) Να γραφεί το αντίστροφο του a) πρόγραµµα, το οποίο θα δέχεται από το πληκτρολόγιο ένα κεφαλαίο 
γράµµα της ελληνικής αλφαβήτου και θα εµφανίζει τη "σειρά" του στην αλφάβητο (π.χ. Α 1 κλπ). 

 
3. Να γραφεί πρόγραµµα που θα µετατρέπει τους πεζούς χαρακτήρες ενός αλφαριθµητικού σε κεφαλαίους και 

θα εµφανίζει το αποτέλεσµα. Για τους αγγλικούς χαρακτήρες να χρησιµοποιηθεί η συνάρτηση Upcase ενώ 
για τους ελληνικούς να βρεθεί η ακριβής αντιστοιχία (τονισµένοι, άτονοι, µε διαλυτικά..) από τον κώδικα 
ΑSCΙΙ. 

 
4.  Να γραφούν 3 προγράµµατα που θα εκτελούν και θα εµφανίζουν  στην οθόνη τα αποτελέσµατα των 

παρακάτω λειτουργιών:  
a) στοίχιση ενός αλφαριθµητικού αριστερά, 
b) στοίχιση ενός αλφαριθµητικού δεξιά και 
c) στοίχιση ενός αλφαριθµητικού στο κέντρο. 
Και για τις τρεις αυτές περιπτώσεις η στοίχιση του αλφαριθµητικού θα γίνεται εντός πεδίου καθορισµένου 
µήκους L σε µία συγκεκριµένη θέση της οθόνης (X, Y). Το µήκος του πεδίου είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 
µήκους του αλφαριθµητικού (µέγιστο µήκος 80 χαρακτήρες). Το αλφαριθµητικό θα εµφανίζεται µετά την 
στοίχιση σε reverse video (µαύρο χρώµα χαρακτήρων σε άσπρο φόντο). 

 
5. Να γραφεί ένα πρόγραµµα που θα αφαιρεί τους κενούς χαρακτήρες (#32) που ενδεχόµενα µπορεί να 

υπάρχουν στην αρχή και το τέλος ενός αλφαριθµητικού και θα εµφανίζει το νέο αλφαριθµητικό που 
προκύπτει και το µήκος του. 

 
6. Να γραφεί πρόγραµµα που θα µετατρέπει έναν θετικό ακέραιο σε αλφαριθµητικό προκαθορισµένου µήκους 

L τοποθετώντας µηδενικά στις τυχόν κενές θέσεις που µένουν µπροστά από τον αριθµό (π.χ. αν δοθεί ο 
ακέραιος 4437 και L=7, τότε το αποτέλεσµα θα είναι το αλφαριθµητικό '0004437'). 

 
7. Να γραφούν 3 προγράµµατα που θα µετατρέπουν ένα αλφαριθµητικό σε αριθµό τύπου: 

a) integer, b) longint, c) real 
Το προγράµµατα θα εµφανίζουν τα αποτελέσµατα της εκτέλεσής τους, δηλαδή τα αλφαριθµητικά που 
προκύπτουν. Σε περίπτωση ύπαρξης µη αριθµητικών χαρακτήρων στο αλφαριθµητικό να εµφανίζεται τιµή 
0, ενώ στην περίπτωση πραγµατικού αριθµού να δίνεται και ο αριθµός των δεκαδικών ψηφίων που θα έχει 
µε στρογγυλοποίηση του τελευταίου ψηφίου. 
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8. Να γραφεί πρόγραµµα που θα εµφανίζει ένα µήνυµα µέγιστου µήκους 78 χαρακτήρων περιβαλλόµενο από 
ορθογώνιο πλαίσιο µε διπλούς χαρακτήρες σχεδίασης. Αν ο χρήστης δώσει αλφαριθµητικό µε µήκος>78 
τότε να εµφανίζεται το µήνυµα ‘ERROR’. 

 
9. Να γραφεί πρόγραµµα που θα µετατρέπει έναν integer σε δυαδικό αλφαριθµητικό και θα εµφανίζει το 

αλφαριθµητικό (π.χ. ο 44 θα γίνει '101100'). 
 
10. Να γραφεί πρόγραµµα που θα µετατρέπει έναν δυαδικό αριθµό υπό µορφή αλφαριθµητικού σε ακέραιο 

(longint) και θα εµφανίζει το αποτέλεσµα (π.χ. ο '101100' θα γίνει 44). 
 
11.  Να γραφεί πρόγραµµα που θα µετατρέπει έναν integer σε δεκαεξαδικό αλφαριθµητικό και θα εµφανίζει το 

αλφαριθµητικό. 
 
12. Να γραφεί πρόγραµµα που θα µετατρέπει ένα δεκαεξαδικό αριθµό υπό µορφή αλφαριθµητικού σε integer 

και θα εµφανίζει το αποτέλεσµα. 
 
13. Να γραφεί πρόγραµµα που θα επιτρέπει την εισαγωγή ενός συνθηµατικού µήκους το πολύ 7 χαρακτήρων 

στο κέντρο της οθόνης, αόρατα, µε δυνατότητα 3 το πολύ δοκιµών. Η εισαγωγή θα γίνει µε χρήση της 
Readkey και οι 7 θέσεις θα δείχνουν συνεχώς το χαρακτήρα #176. Αν η εισαγωγή ολοκληρωθεί επιτυχώς 
θα εµφανίζεται το κατάλληλο µήνυµα ενώ σε περίπτωση αποτυχίας θα εµφανίζεται ανάλογο µήνυµα. 

 
14. Σε ορισµένες χώρες ο "αριθµός κοινωνικής ασφαλίσεως" είναι ένας πολυψήφιος αριθµός ο οποίος 

αντιστοιχεί µονοσήµαντα σε έναν κάτοικο της χώρας. Ακολουθώντας το παράδειγµα του γαλλικού 
κωδικού ΙΝSΕΕ αντιστοιχούµε σε κάθε έλληνα πολίτη έναν αριθµό 18 ψηφίων µε την εξής κωδικοποίηση: 
Ψηφία 1..2: µήνας γεννήσεως (01, 02, 03, .., 12) 
Ψηφία 3..4: ηµέρα γεννήσεως (01, 02, 03, .., 31) 
Ψηφία 5..7: τα τρία τελευταία ψηφία του έτους γεννήσεως (να καλυφθεί η περίοδος 1800-2799) 
Ψηφία 8..15: ένας αριθµός "ταυτότητος" για τον οποίο δεν υπάρχει κανένας περιορισµός εκτός βέβαια από 

το γεγονός ότι είναι ένας 8ψήφιος πάντα ακέραιος αριθµός µεγαλύτερος του µηδενός 
Ψηφία 16..17:  ένας αριθµός από το 1 ως το 52 ο οποίος αναφέρεται στο νοµό στον οποίο γεννήθηκε ο 

κάτοχος και ο οποίος αντιστοιχεί σε κάποια θέση ενός πίνακα µε τις ονοµασίες των νοµών της 
Ελλάδος ταξινοµηµένων κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά 

Ψηφίο 18: ψηφίο ελέγχου, το οποίο προστιθέµενο στα άλλα 17 δίνει ένα άθροισµα το οποίο διαιρείται 
ακριβώς µε το 9 

Ζητούνται τα εξής: 
- έλεγχος συµβατότητας ηµεροµηνιών (π.χ. η ηµεροµηνία 30 Φεβρουαρίου κρίνεται ως απαράδεκτη) 
- έλεγχος αριθµού νοµού (π.χ. δεν υπάρχει νοµός µε τον αριθµό 55) 
- έλεγχος ορθότητας δεδοµένων µε τη βοήθεια του 18ου ψηφίου ελέγχου 
- δεδοµένου ενός 18-ψήφιου αριθµού να εµφανίζονται αναλυτικά τα στοιχεία του κατόχου του σύµφωνα 

µε το υπόδειγµα:  
 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 14 Ιανουαρίου 1958 
 ΝΟΜΟΣ: Πέλλης 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ: 28550962 

 
Οι ονοµασίες των µηνών (Ιανουάριος κλπ) όπως και οι ονοµασίες των νοµών δίνονται στο πρόγραµµα ως 
σταθερές. Σε περίπτωση που ο πολυψήφιος αριθµός δεν είναι ορθός να εµφανίζεται το µήνυµα ‘ERROR 
IN NUMBER’. 

 
15.  Να γραφεί ένα πρόγραµµα που θα εµφανίζει στην οθόνη και θα επιτρέπει την επιλογή εργασίας από µενού 

επιλογών µε τη χρήση των βελών κίνησης (πάνω ή κάτω) του δροµέα. Η τρέχουσα επιλογή θα είναι  
φωτισµένη και µε ΕΝΤΕR θα εµφανίζεται σε µια νέα οθόνη µόνο ένα χαρακτηριστικό µήνυµα (για 
παράδειγµα ‘ΚΑΝΑΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 1’) και στη συνέχεια θα εµφανίζεται και πάλι το µενού επιλογών. 
Οι διαθέσιµες επιλογές θα καταχωρούνται σε µονοδιάστατο πίνακα Ν θέσεων όπου Ν ο αριθµός επιλογών, 
δεδοµένος και σταθερός. Το πρόγραµµα θα τερµατίζει όταν επιλεγεί η Ν-οστή επιλογή ‘ΤΕΛΟΣ’. 

 

 6-2



16. Να γραφεί ένα πρόγραµµα που θα εµφανίζει στην οθόνη και θα επιτρέπει την επιλογή εργασίας από µενού 
επιλογών µε τη χρήση των βελών κίνησης (αριστερά ή δεξιά) του δροµέα. Η τρέχουσα επιλογή θα είναι  
φωτισµένη και µε ΕΝΤΕR θα εµφανίζεται σε µια νέα οθόνη µόνο ένα χαρακτηριστικό µήνυµα (για 
παράδειγµα ‘ΚΑΝΑΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 1’) και στη συνέχεια θα εµφανίζεται και πάλι το µενού επιλογών. 
Οι διαθέσιµες επιλογές θα καταχωρούνται σε µονοδιάστατο πίνακα Ν θέσεων όπου Ν ο αριθµός επιλογών, 
δεδοµένος και σταθερός. Το πρόγραµµα θα τερµατίζει όταν επιλεγεί η Ν-οστή επιλογή ‘Exit’. 

 
17. Να γίνει πρόγραµµα που θα διαβάζει το τρέχον έτος και το πλήθος Ν των ποσών που εισπράχθηκαν από 

επιταγές. Στη συνέχεια σε ένα πίνακα διαστάσεων Νx2 θα αποθηκεύονται οι παρακάτω πληροφορίες που 
αφορούν στις εισπράξεις επιταγών: 
  
• Ηµεροµηνία είσπραξης (αλφαριθµητικό της µορφής ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. Να γίνεται έλεγχος για την 

ορθότητα της ηµεροµηνίας και αν το έτος συµφωνεί µε το τρέχον έτος. Αν όχι τότε να µην 
καταχωρείται στον πίνακα) 

• Ποσό είσπραξης 
 
Κάθε στοιχείο του πίνακα είναι τύπου String[10]. Το πρόγραµµα θα καταχωρεί σε ένα άλλο πίνακα 
(αριθµητικό) 12 θέσεων τα συνολικά ποσά (longint) που εισπράχθηκαν από επιταγές για κάθε µήνα του 
έτους και τέλος θα εµφανίζει τα στοιχεία του πίνακα. 
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