
Θέμα Δ

Ένα σχολείο θέλει να οργανώσει για τους μαθητές δανειστική βιβλιοθήκη. Για τον 
σκοπό  αυτό  θα  χρειαστεί  ένα  πρόγραμμα  που  να  βοηθήσει  στην  οργάνωσή  της. 
Αρχικά θα  κάνει  καταγραφή των τίτλων όλων των  διαθέσιμων βιβλίων.  Κατόπιν 
κάθε μαθητής, χρησιμοποιώντας τον Αριθμό Μητρώου του (ακέραιο νούμερο), θα 
μπορεί να δανειστεί μέχρι  5 βιβλία.  Για το σκοπό αυτό αναπτύξτε πρόγραμμα το 
οποίο:

1) Σε μία καθολική μεταβλητή BOOKS θα έχει τους τίτλους όλων των βιβλίων σε 
αλφαβητική  σειρά.  Το  πρόγραμμα  στην  αρχή,  θα  καλεί  την  συνάρτηση 
kataxorise_vivlia  για  να  βάλει  ο  χρήστης  τα  διαθέσιμα  βιβλία  στην  BOOKS.  Η 
συνάρτηση αυτή περιγράφεται παρακάτω. Επίσης στην καθολική μεταβλητή AM, θα 
καταχωρείται για κάθε βιβλίο, ο Αριθμός Μητρώου του μαθητή που το έχει δανειστεί 
(ή το 0 αν το βιβλίο δεν το έχει δανειστεί κανείς).
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2) Κατόπιν το πρόγραμμα θα καλεί την συνάρτηση neos_daneismos() για να δανείσει 
σε έναν μαθητή ένα βιβλίο. Αν η συνάρτηση επιστρέψει -1 τότε το πρόγραμμα θα 
τερματίζει, αλλιώς θα ξανακαλείτε η συνάρτηση neos_daneismos() για να δανειστεί 
κάποιος άλλο ένα βιβλίο. Η συνάρτηση neos_daneismos() περιγράφεται παρακάτω.
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3) Στο τέλος το πρόγραμμα θα εμφανίζει με αύξουσα σειρά, τους Αριθμόυς Μητρώου 
των  μαθητών  που  έχουν  δανειστεί  βιβλία  καθώς  και  το  ποιους  τίτλους  έχουν 
δανειστεί.
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4)  Γράψτε συνάρτηση kataxorise_vivlia()  η οποία  θα ζητάει  από τον χρήστη τον 
τίτλο ενός βιβλίου και θα τον τοποθετεί στην καθολική μεταβλητή BOOKS, εκτός 
και  αν  ο  τίτλος  αυτός  υπάρχει  ήδη,  οπότε  θα  εμφανίζει  σχετικό  μήνυμα  και  θα 
ξαναζητάει νέο τίτλο βιβλίου. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται όταν ο χρήστης αντί 
να δώσει τον τίτλο ενός βιβλίου, πατήσει απλά το ENTER χωρίς να δώσει τίποτα. Η 
συνάρτηση θα πρέπει στο τέλος να ταξινομεί τα BOOKS αλφαβητικά.
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5)  Γράψτε  συνάρτηση  neos_daneismos()  η  οποία  θα  ζητάει  αρχικά  το  Αριθμό 
Μητρώου του  μαθητή  που  θέλει  να  δανειστεί  ένα  βιβλίο.  Αν  δωθεί  για  αριθμός 
μητρώου η τιμή -1 τότε η συνάρτηση θα τερματίζει επιστρέφοντας -1. Αλλιώς θα 
ζητάει τον τίτλο του βιβλίου που θέλει να δανειστεί ο μαθητής.  Θα χρησιμοποιεί 
δυαδική αναζήτηση για να ελέγξει αν το συγκεκριμένο βιβλίο είναι διαθέσιμο. Αν 
είναι τότε θα καταχωρεί στην καθολική μεταβλητή ΑΜ, στην θέση που αντιστοιχεί 
στο  βιβλίο,   τον  αριθμό  μητρώου  του  μαθητή.  Αλλιώς,  αν  το  βιβλίο  δεν  είναι 
διαθέσιμο θα εμφανίζει σχετικό μήνυμα και θα επιστρέφει 0. 
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