ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Θέµα: Ειδικό (Πληροφορική)
Ηµεροµηνία: 19 Φεβρουαρίου 2011
∆ιάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
Το εξεταστικό δοκίµιο χωρίζεται σε δύο µέρη: Το πρώτο µέρος αποτελείται από 17
ερωτήσεις σε σύνολο 60 µονάδων. Το δεύτερο µέρος αποτελείται από δύο ερωτήσεις
σε σύνολο 40 µονάδων. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
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ΜΕΡΟΣ Α΄ – Θεωρητικές Ερωτήσεις

(60 ΒΑΘΜΟΙ)

1. Να αναφέρετε δύο συσκευές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο για είσοδο
δεδοµένων όσο και για έξοδο πληροφοριών.
(2 βαθµοί)
2. Να αναφέρετε τρία είδη εκτυπωτών.

(3 βαθµοί)

3. Να αναφέρετε δύο είδη προγραµµάτων που ανήκουν στην κατηγορία του Λογισµικού
Συστήµατος.
(2 βαθµοί)
4. Να αναφέρετε τρία βασικά κυκλώµατα της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας. (3 βαθµοί)
5. H µικρότερη µονάδα µέτρησης της χωρητικότητας της µνήµης είναι το Bit. Πόσα Bit
ισοδυναµούν µε ένα Byte;
(1 βαθµός)
6. Να γράψετε µε πόσες ψηφιολέξεις (Bytes) ισούται η κάθε µια από τις ακόλουθες µονάδες
µέτρησης της χωρητικότητας της µνήµης: (α) GB (β) KB (γ) MB.
(3 βαθµοί)
7. Να κατατάξετε τις παρακάτω µονάδες µέτρησης της χωρητικότητας της µνήµης από τη
µεγαλύτερη (χωρητικότητα) µέχρι τη µικρότερη: GB, KB, MB,TB.
(1 βαθµός)
8. Ποια συσκευή υπάρχει σήµερα στην αγορά και έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει
εφεδρικά αρχεία 25 GB (εκτός του εξωτερικού σκληρού δίσκου);
(1 βαθµός)
9. Να αναφέρετε τέσσερις τρόπους σύνδεσης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή µε το
∆ιαδίκτυο.
(4 βαθµοί)
10. Ως βοηθός λειτουργός πληροφορικής, θα πρέπει να πείσετε τον προϊστάµενό σας για
την ανάγκη αγοράς υπολογιστών στο τµήµα λογιστηρίου. Να αναφέρετε τέσσερα
πλεονεκτήµατα έτσι ώστε να επενδύσει στη χρήση της νέας τεχνολογίας των
υπολογιστικών συστηµάτων.
(4 βαθµοί)
11. Ως βοηθός λειτουργός πληροφορικής, θα πρέπει να αναφέρετε στον προϊστάµενό σας
τέσσερα µειονεκτήµατα που προκύπτουν από τις εµπορικές συναλλαγές που
πραγµατοποιούνται µέσω Ηλεκτρονικού Εµπορίου (e- Commerce). Να αναφέρετε τα
τέσσερα αυτά µειονεκτήµατα.
(4 βαθµοί)
12. Να αναφέρετε τέσσερις τρόπους προφύλαξης των πολύτιµων δεδοµένων που είναι
αποθηκευµένα σε υπολογιστές που είναι συνδεδεµένοι µε ένα δίκτυο ή και το ∆ιαδίκτυο.
(4 βαθµοί)
13. Να αναφέρετε δύο λειτουργικά συστήµατα που µπορούµε να συναντήσουµε σήµερα σε
προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (εκτός των Windows).
(2 βαθµοί)
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14. Να αναφέρετε τι σηµαίνουν τα αρχικά των πιο κάτω λέξεων, οι οποίες χρησιµοποιούνται
διεθνώς στον τοµέα της Πληροφορικής.
(9 βαθµοί)
(α) ADSL
(β) PSTN
(γ) WAN
(δ) ROM
(ε) URL

(στ) EPROM
(ζ) RSS
(η) ISP
(θ) FTP

15. Να αναφέρετε σε πια φάση του κύκλου ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων θα
συναντήσετε τις πιο κάτω δραστηριότητες:
(5 βαθµοί)
(α) Σχεδίαση µε λεπτοµέρεια της µορφής των πινάκων
(β) Σχεδίαση µε λεπτοµέρεια της µορφής των Βάσεων δεδοµένων
(γ) Συλλογή Εντύπων της εταιρείας
(δ) ∆ηµιουργία ∆ιαγραµµάτων Ροής ∆εδοµένων
(ε) Χρήση Λογικών Μοντέλων
16. Τι σηµαίνουν τα µέρη
http://www.moec.gov.cy;

(α)

http://

και

(β)

moec

της

διεύθυνσης (URL)
(2 βαθµοί)

17. Στο πιο κάτω σχήµα δίνονται διάφορες θύρες (ports) ή υποδοχές ενός προσωπικού
υπολογιστή. Να αναφέρετε πως ονοµάζονται και σε τι χρησιµεύουν, όπως το
παράδειγµα (α).
(10 βαθµοί)
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(η)
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
(α) Θύρα PS/2: Χρησιµοποιείται
για σύνδεση πληκτρολογίου.
(β)

(θ)

(γ)

(ι)

(δ)

(ε)

(κ)

(στ)

(ζ)

.
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ΜΕΡΟΣ Β΄- Αλγόριθµοι και Λογικά ∆ιαγράµµατα

(40 ΒΑΘΜΟΙ)

1. Να παρουσιάσετε τα αποτελέσµατα του παρακάτω λογικού διαγράµµατος. (15 βαθµοί)
Σηµείωση:
Οι Τυπικές Παράµετροι Αναφοράς (Formal Variable Parameters ή Formal
Parameters Called by Reference) δέχονται τιµές από το κύριο πρόγραµµα και
επιστρέφουν τιµές πίσω στο κύριο πρόγραµµα.
Οι Τυπικές Παράµετροι Τιµών (Formal Value Parameters ή Formal Parameters
Called by Value) δέχονται τιµές από το κύριο πρόγραµµα αλλά δεν επιστρέφουν
τιµές πίσω στο κύριο πρόγραµµα.

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΧΗ

A <-- 20
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
CHANGE (D, E, F)

B <-- 10

D, E: Τυπικές Παράµετροι Αναφοράς
F: Τυπική Παράµετρος Τιµών
C <-- 2
ΑΛΗΘΗΣ

ΨΕΥ∆ΗΣ
D>E
ΨΕΥ∆ΗΣ

ΑΛΗΘΗΣ
A>B

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
CHANGE (C, B, A)

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
CHANGE (A, B, C)

ΤΥΠΩΣΕ
C, B, A

ΤΥΠΩΣΕ
A, B, C

D <-- 2 + 2 *D*D - 2*D

D <-- D - (E/F+1)

E <-- E - 1

E <-- E + 3*F

F <-- F + E + D

F <-- F + 1

ΕΞΟ∆ΟΣ

ΨΕΥ∆ΗΣ
A=B

ΑΛΗΘΗΣ
ΤΕΛΟΣ
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2. ΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

(25 βαθµοί)

Ο υπεύθυνος του µηχανογραφικού τµήµατος του ∆ήµου, σας έχει αναθέσει να
δηµιουργήσετε λογικό διάγραµµα που θα χρησιµοποιηθεί στη µηχανογράφηση της
εκτύπωσης του λογαριασµού νερού για κάθε νοικοκυριό. ∆ίνεται ότι το πάγιο κόστος
ύδρευσης είναι 5€ και ο Φ.Π.Α. είναι 8%.
Χρησιµοποιώντας τα σύµβολα του λογικού διαγράµµατος της προηγούµενης άσκησης και µε
λεπτοµερείς συµβολισµούς, να σχεδιάστε λογικό διάγραµµα, το οποίο:
α) Να ζητά το όνοµα του ιδιοκτήτη, τη διεύθυνση και τα κυβικά µέτρα (κ.µ.) νερού που
καταναλώθηκαν. Το λογικό διάγραµµα να επαναλαµβάνεται για άγνωστο αριθµό
λογαριασµών µέχρι να εισαχθεί «ΧΧΧΧ» ως το όνοµα του ιδιοκτήτη.
β) Να υπολογίζει µε υποπρόγραµµα την αξία του νερού µε βάση τον πιο κάτω πίνακα:
Κατανάλωση
1-15
16-30
31-45
46-.....

Τιµή νερού ανά κ.µ.
1€
1.5€
2€
3€

Σηµείωση: Το υποπρόγραµµα να δέχεται την κατανάλωση του νερού και να επιστρέφει
την αξία του.
γ)

Να υπολογίζει και να τυπώνει το συνολικό κόστος του λογαριασµού που πρέπει να
πληρώσει κάθε νοικοκυριό.

δ) Να υπολογίζει και να τυπώνει το συνολικό ποσό των εισπράξεων όλων των νοικοκυριών.

*******************************************
© Copyright 2011 – Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.
Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση µε οποιοδήποτε µέσο όλου
ή µέρους του περιεχοµένου χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη.
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