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343 Ειςαγωγή ςτον Προγραμματιςμό : 2ο Εργαςτήριο
Χρήςιμο Υλικό:



Διαφάνειεσ 3θσ, 4θσ εβδομάδασ
&
Βοθκθτικό αρχείο:
sum10.cpp

Ειςαγωγικά για το εργαςτιριο
άθροιςμα αριθμητικήσ προόδου
από 1 ζωσ 10 με λόγο (διαφορά) 1

Αποθήκευςη αρχείων:




Μζςα ςτο “userspace” δθμιουργιςτε ζνα φάκελο με τον Αρικμό Μθτρϊου ςασ (π.χ.
“10099”) και
o μζςα ςτο φάκελο με τον Αρικμό Μθτρϊου ςασ δθμιουργιςτε ζνα φάκελο
με το όνομα “LAB2”.
Όταν ανοίγετε το DevC++ αποκθκεφετε το κάκε αρχείο μζςα ςτον φάκελο “LAB2”.

Ζήτημα 1ο
Δθμιουργιςτε ζνα πρόγραμμα που να διαβάηει 8 πραγματικοφσ ςτο διάςτθμα *0 ... 1+ και
να υπολογίηει τον μζγιςτο και τον ελάχιςτο από τουσ 8 πραγματικοφσ αρικμοφσ. Αν ο
αρικμόσ που διαβάηετε δεν είναι ςτο διάςτθμα *0 ... 1+ τότε δεν λαμβάνεται υπόψθ ςτθν
εφρεςθ του μεγίςτου και ελαχίςτου.

Ζήτημα 2ο
Δθμιουργιςτε ζνα πρόγραμμα που να υπολογίηει το ποςό μιασ κατάκεςθσ 500€ μετά από n
χρόνια και ετιςιο επιτόκιο 2%. Το πλικοσ n κα το διαβάηετε από τον χριςτθ και κα πρζπει
5 ≤ n ≤ 15. Επίςθσ κα πρζπει να τυπϊνεται το ποςό τθσ κατάκεςθσ κάκε χρονιάσ. Το ποςό
τθσ κατάκεςθσ δίνεται από τον τφπο p (1 + r )n όπου p είναι το αρχικό κεφάλαιο, r είναι το
επιτόκιο και n είναι το πλικοσ των χρόνων.
Θα πρζπει να ελζγξετε για ςωςτά δεδομζνα κατά τθν είςοδο: δθλαδι αν 5 ≤ n ≤ 15. Σε
αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ηθτάτε επαναλθπτικά από τον χριςτθ τθν ςωςτι τιμι.

Ζήτημα 3ο
Μία τάξθ 6 μακθτϊν ζγραψε διαγϊνιςμα. Οι βακμοί (ακζραιοι από 0 ζωσ 100) του
διαγωνίςματοσ δίνονται από τον χριςτθ. Βρείτε τον μζςο όρο τθσ βακμολογίασ. Προςζξτε
τθν ςωςτι εκτφπωςθ του μζςου όρου!
Θα πρζπει να ελζγξετε για ςωςτά δεδομζνα κατά τθν είςοδο: δθλαδι αν 0 ≤ βακμόσ ≤ 100.
Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ηθτάτε επαναλθπτικά από τον χριςτθ τθν ςωςτι τιμι.
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Ζήτημα 4ο
Ζνα κολζγιο ζχει μία λίςτα αποτελεςμάτων (1 = επιτυχία, 2 = αποτυχία) για μία εξζταςθ
αγνϊςτου πλικουσ μακθτϊν. Γράψτε ζνα πρόγραμμα που αναλφει τα αποτελζςματα:
πόςοι είχαν επιτυχία, πόςοι είχαν αποτυχία κακϊσ επίςθσ και το ποςοςτό τθσ επιτυχίασ και
αποτυχίασ.
Θα πρζπει να ελζγξετε για ςωςτά δεδομζνα κατά τθν είςοδο: δθλαδι αν το αποτζλεςμα
είναι 1 ι 2 ι κάποια άλλθ τιμι που κα πρζπει να χρθςιμοποιιςετε. Σε αντίκετθ περίπτωςθ
κα πρζπει να ηθτάτε επαναλθπτικά από τον χριςτθ τθν ςωςτι τιμι.

Ζήτημα 5ο
Σε ζναν αυτόματο πωλθτι μπορείτε να αγοράςετε ςοκολάτεσ προσ 1€ τθν κάκε μια. Κάκε
ςοκολάτα περιζχει ζνα κουπόνι και μπορείτε να εξαργυρϊςετε 7 κουπόνια για μια
ςοκολάτα. Γράψτε ζνα πρόγραμμα που δζχεται ζναν ακζραιο n που αντιπροςωπεφει τα
ευρϊ, και εκτυπϊνει πόςεσ ςοκολάτεσ μπορείτε να αποκτιςετε μαηί με αυτζσ που κα
εξαργυρϊςετε και πόςα κουπόνια περιςςεφουν.
Παράδειγμα: για n = 20€ μποροφμε να αγοράςουμε 20 ςοκολάτεσ. Από τα 20 κουπόνια
μποροφμε να εξαργυρϊςουμε τα 14 για 2 (δθλ., 20/7) επιπλζον ςοκολάτεσ. Οι επιπλζον 2
ςοκολάτεσ μασ δίνουν 2 κουπόνια οπότε μαηί με τα 6 (=20-14) που περίςςεψαν ζχουμε
ςυνολικά 8 κουπόνια. Άρα εξαργυρϊνουμε τα 7 και παίρνουμε άλλθ 1 ςοκολάτα (ςφνολο:
20+2+1). Ζτςι ςτο τζλοσ κα ζχουμε (και κζλουμε να εκτυπϊνουμε) 23 ςοκολάτεσ και 2
κουπόνια. Χρθςιμοποιιςτε ζναν τουλάχιςτο βρόχο while().

Ζήτημα 6ο
Γράψτε ζνα πρόγραμμα που υπολογίηει το ςυνολικό βακμό Ν επιμζρουσ αςκιςεων με τθ
μορφι ποςοςτοφ. Ο χριςτθσ κα ειςάγει τθν τιμι N και ςτθ ςυνζχεια για κάκε μια από τισ Ν
αςκιςεισ ειςάγει το βακμό που πιρε και τον μζγιςτο δυνατό βακμό τθσ άςκθςθσ.
Υπολογίςτε τθ ςυνολικι βακμολογία (άκροιςμα επιμζρουσ βακμϊν δια τθ ςυνολικι
μζγιςτθ βακμολογία) και εκτυπϊςτε το ςε μορφι ποςοςτοφ.
Παράδειγμα:

Πόσες ασκήσεις θα εισάγετε;
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Ο βαθμός για την άσκηση 1: 10
Η μέγιστη βαθμολογία για την άσκηση 1: 10
Ο βαθμός για την άσκηση 2: 7
Η μέγιστη βαθμολογία για την άσκηση 2: 12
Ο βαθμός για την άσκηση 3: 5
Η μέγιστη βαθμολογία για την άσκηση 3: 8
Ο συνολικός βαθμός είναι 22 / 30 ή 73,33%

