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ΘΕΜΑ 1
Σε μία μελζτθ που ζγινε το 2016 για τον αρικμό πωλιςεων αυτοκινιτων ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, δθμιουργικθκαν οι πίνακεσ με τα ονόματα των καταςκευαςτϊν
αυτοκινιτων Κ[30] και το ςφνολο των πωλιςεων τθσ κάκε μάρκασ Π[30]. Να
υλοποιιςετε πρόγραμμα ςε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:
Α) Για κάκε καταςκευαςτι κα διαβάηει το όνομα και τισ πωλιςεισ που
πραγματοποίθςε και κα τα αποκθκεφει ςτουσ πίνακεσ Κ[30] και Π[30] αντίςτοιχα.
Β) Για κάκε ζνα καταςκευαςτι κα διαβάηει τα 4 ονόματα μοντζλων αυτοκινιτων
που πζτυχαν τισ μεγαλφτερεσ πωλιςεισ κακϊσ και τον αρικμό αυτϊν των πωλιςεων
και κα τα καταχωρίηει ςτουσ πίνακεσ ΜΟΝΤ[120] και ΠΩΛ[120] αντίςτοιχα. Επίςθσ,
κα διαβάηει τον καταςκευαςτι του κάκε μοντζλου και κα τον καταχωρίηει ςτον
πίνακα ΚΑΤ[120].
Γ) Να εμφανίηει τισ ονομαςίεσ των καταςκευαςτϊν ςτισ οποίεσ πάνω από το 50%
των ςυνολικϊν πωλιςεϊν τουσ ςθμειϊκθκαν από ζνα μόνο μοντζλο αυτοκινιτου
τουσ. Αν δεν υπάρχει καταςκευαςτισ που πλθροί αυτό το κριτιριο, να εμφανίηει το
μινυμα «Δεν υπάρχει τζτοιοσ καταςκευαςτισ».

ΘΕΜΑ 2
Στισ εκλογζσ ενόσ πολιτιςτικοφ ςυλλόγου τα 50 μζλθ του κλικθκαν να ψθφίςουν για
τθν ανάδειξθ του νζου διοικθτικοφ ςυμβουλίου. Κάκε μζλοσ μπορεί να ψθφίςει
όςουσ κζλει ακόμα και τον εαυτό του. Τα αποτελζςματα τθσ ψθφοφορίασ
καταχωρίηονται ςτον πίνακα ΨΗΦΟΣ[50,50], ζτςι ϊςτε το ςτοιχείο ΨΗΦΟΣ[i,j] να
ζχει τιμι 1, όταν το μζλοσ με αρικμό iζχει ψθφίςει το μζλοσ με αρικμό j, και τιμι 0
ςε αντίκετθ περίπτωςθ. Να γραφεί πρόγραμμα ςε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:
Α) Να διαβάηει τα ονόματα των 50 μελϊν του πολιτιςτικοφ ςυλλόγου και να τα
καταχωρίηει ςτον πίνακα ΟΝ[50].
Β) Να διαβάηει τα ςτοιχεία του πίνακα ΨΗΦΟΣ και να ελζγχει τθν ορκότθτα τουσ με
αποδεκτζσ τιμζσ 0 ι 1.
Γ) Να εμφανίηει το ποςοςτό των μελϊν που δεν ψιφιςαν κανζνα. Αν δεν υπάρχουν
τζτοια μζλθ να εμφανίηει το μινυμα «Όλα τα μζλθ ζδωςαν ψιφο».
Δ) Να εμφανίηει το πλικοσ των μελϊν που ψιφιςαν τον εαυτό τουσ.
Ε) Να βρίςκει και να εμφανίηει τα ονόματα των μελϊν που κα απαρτίηουν το νζο
5μελζσ διοικθτικό ςυμβοφλιο. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν μζλθ με ίςο αρικμό
ψιφων με το 5ο μζλοσ που εκλζγεται, τότε εκλζγονται και αυτοί και το νζο
διοικθτικό ςυμβοφλιο κα απαρτίηεται από περιςςότερα μζλθ.
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