ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Θέµα 1ο
Μια εταιρεία πληροφορικής παράγει λογισµικό διαχείρισης αποθήκης το οποίο διαθέτει
στην Ελληνική επικράτεια. Για την καλύτερη προώθηση του λογισµικού η εταιρεία θέλει να
κρατάει στατιστικά στοιχεία για τις πωλήσεις των δώδεκα τελευταίων µηνών ανά γεωγραφικό
διαµέρισµα (η Ελληνική επικράτεια χωρίζεται σε εννιά (9) διαφορετικά γεωγραφικά
διαµερίσµατα). Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος:
1. Να διαβάζει τα ονόµατα των γεωγραφικών διαµερισµάτων.
2. Να διαβάζει τις πωλήσεις για τους δώδεκα µήνες του τελευταίου χρόνου για όλα τα
γεωγραφικά διαµερίσµατα (θα πρέπει να πραγµατοποιείται έλεγχος δεδοµένων για
τις πωλήσεις).
3. Να βρίσκει και να εµφανίζει το σύνολο των πωλήσεων για κάθε γεωγραφικό
διαµέρισµα.
4. Να βρίσκει το γεωγραφικό διαµέρισµα µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις και το
αντίστοιχο µε τις µικρότερες πωλήσεις.
5. Να βρίσκει και να εµφανίζει το σύνολο των πωλήσεων ανά µήνα.

Θέµα 2ο
Σ’ ένα εργοστάσιο παραγωγής ελαστικών διχτύων, το τµήµα ποιοτικού ελέγχου παίρνει
δείγµατα από το προϊόν που παράγει. Μετρά δύο χαρακτηριστικά: το βάρος σε gr και το
όριο θραύσης σε Nt. Γράψτε ένα αλγόριθµο που να κάνει τα εξής:
1. ∆ιαβάζει το βάρος και την ελαστικότητα κάθε δείγµατος.
2. Υπολογίζει και εµφανίζει το ποσοστό δειγµάτων που:
a. Είναι εντός προδιαγραφών.
b. Είναι εκτός προδιαγραφών.
Σηµειώνεται ότι ένα δείγµα από το προϊόν είναι εντός προδιαγραφών αν το βάρος
του είναι µεγαλύτερο από 95 gr και µικρότερο από 105 grκαι το όριο θραύσης του
είναι µεγαλύτερο από 250 Nt και µικρότερο από 500 Nt.
3. Εµφανίζει το βάρος του βαρύτερου διχτύου εντός προδιαγραφών.
4. Υπολογίζει και εµφανίζει το µέσο βάρος των εντός προδιαγραφών δειγµάτων.
5. Υπολογίζει και εµφανίζει τα συνολικά κιλά των σκάρτων δειγµάτων (εκτός
προδιαγραφών).

Θέµα 3ο
Στην έναρξη λειτουργίας ενός νέου club υπάρχει αυστηρά καθορισµένη λίστα εισόδου η
οποία αποτελείται από πεντακόσια πενήντα άτοµα. Στο club θα προσπαθήσουν να µπουν
και άτοµα εκτός λίστας αλλά η είσοδος του µαγαζιού δεν θα επιτρέψει να συµβεί κάτι
τέτοιο. Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος:
1. Να διαβάζει και να αποθηκεύει τα άτοµα της λίστας που έχουν δικαίωµα εισόδου
στο club.
2. Να διαβάζει συνεχώς ονόµατα ατόµων που προσπαθούν να µπουν στο club και αν
τα ονόµατα αυτά είναι στην λίστα να εµφανίζει µήνυµα ότι επιτρέπεται η είσοδος
στο club αλλιώς να εµφανίζει µήνυµα ότι απαγορεύεται η είσοδος στο club. Η
ανάγνωση των ονοµάτων θα σταµατά όταν για όνοµα διαβαστεί η λέξη τέλος.
3. Να εµφανίζει σε πόσα άτοµα δεν επιτράπηκε η είσοδος στο club.
4. Να εµφανίζει πόσα άτοµα από την λίστα δεν ήρθαν στο άνοιγµα του µαγαζιού.
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