
Dersin Adı  : Algoritma ve Programlama - II 
Ödev - 5  : Öğrenci Takip Sistemi 
Verilme Tarihi : 20.05.2009 Çarşamba 
Teslim Tarihi  : 26.05.2009 Salı, Saat 23:59 (kaynak kod) 
 
Nesneye yönelik programlama yöntemi ile, bir bölümde okuyan öğrencilerin takip edilmesini 
sağlayacak bir uygulama geliştirilmesi istenmektedir. Bu amaçla öğrencilere ilişkin aşağıda 
verilen bilgiler tutulacaktır: 
 
Numarası  : 4 basamaklı tamsayı 
Adı   : 10 karakter 
Soyadı   : 15 karakter 
Sınıfı   : tamsayı 
Not ortalaması : reel sayı 
 
Ayrıca bir öğrenci bölüme kayıt yaptırdığında kendisine bir taşınabilir bilgisayar 
verilmektedir, bu bilgisayara ilişkin aşağıda verilen bilgiler tutulacaktır: 
 
Seri numarası : 12 karakter 
Markası : 10 karakter 
Modeli  : 10 karakter 
 
Öğrenci bilgilerine, hem öğrenci numarası hem de not ortalaması ile hızlı erişim ihtiyacının 
olduğu bilinmektedir. Bu amaçla tek düğüm (node) yapısı üzerinde iki farklı bağlı liste 
oluşturulması gerekmektedir. İlk bağlı liste, öğrenci numarasına göre sıralı ve liste_başı 
(head) düğümüne sahip dairesel tek-bağlı liste şeklinde olacaktır. İkinci bağlı liste ise, not 
ortalamasına göre sıralı ve liste_başı (head) düğümüne sahip dairesel çift-bağlı liste şeklinde 
olacaktır. 
 
Buna göre, aşağıda listelenen isteklerin bir menü aracılığıyla gerçekleştirilmesi istenmektedir: 
 
1) Yeni kazanan bir öğrencinin bölüme kayıt yaptırması 
Önce öğrenci numarası verisi kullanıcıdan alınmalı ve bu numaralı bir öğrenci kayıtlı ise 
uygun bir öğrenci numarası girilinceye kadar beklenilmelidir. Sonra öğrencinin adı ve soyadı 
bilgileri ile öğrenciye verilecek bilgisayara ilişkin bilgiler kullanıcıdan alınarak öğrencinin 
bölüme kayıt işlemi gerçekleştirilmelidir. 
 
2) Yatay geçişle gelen bir öğrencinin bölüme kayıt yaptırması 
Önce öğrenci numarası verisi kullanıcıdan alınmalı ve bu numaralı bir öğrenci kayıtlı ise 
uygun bir öğrenci numarası girilinceye kadar beklenilmelidir. Sonra öğrencinin diğer tüm 
bilgileri ile öğrenciye verilecek bilgisayara ilişkin bilgiler kullanıcıdan alınarak öğrencinin 
bölüme kayıt işlemi gerçekleştirilmelidir. 
 
3) Bir öğrencinin sınıfının güncellenmesi 
Önce öğrencinin numarası kullanıcıdan alınmalı ve öğrenci kayıtlı ise sınıfı güncellenmelidir. 
 
4) Bir öğrencinin kaydının silinmesi 
Önce öğrencinin numarası kullanıcıdan alınmalı, öğrenci kayıtlı ise kaydı silinmelidir. 
 
 



5) Bir öğrencinin bilgilerinin listelenmesi 
Önce öğrencinin numarası kullanıcıdan alınmalı, öğrenci kayıtlı ise öğrenciye ilişkin bilgiler 
ve o öğrenciye verilmiş olan bilgisayara ilişkin bilgiler aşağıdaki şekilde listelenmelidir: 
 
Öğr No  Ad          Soyad            Sınıf  Not Ort 
------  ----------  ---------------  -----  ------- 
 
Verilen Bilgisayar: 
Seri Numarası  Marka     Model 
-------------  --------  --------- 
 
6) Tüm öğrencilerin, numara sırasına göre listelenmesi 
Tüm öğrencilerin bilgileri, öğrenci numarasına göre artan sırada aşağıdaki şekilde 
listelenmelidir: 
 
Öğr No  Ad          Soyad            Sınıf  Not Ort 
------  ----------  ---------------  -----  ------- 
 
7) Tüm öğrencilerin, not ortalamasına göre azalan sırada listelenmesi 
Tüm öğrencilerin bilgileri, not ortalamasına göre azalan sırada aşağıdaki şekilde 
listelenmelidir: 
 
Öğr No  Ad          Soyad            Sınıf  Not Ort 
------  ----------  ---------------  -----  ------- 
 
8) Not ortalaması belirli bir değerin altında olan öğrencilerin listelenmesi 
Kullanıcıdan not ortalaması için sınır değeri alınarak, not ortalaması bu değerin altında olan 
öğrencilerin (not ortalaması sıfır olanlar hariç) bilgilerinin, not ortalamasına göre artan sırada 
aşağıdaki şekilde listelenmelidir: 
 
Öğr No  Ad          Soyad            Sınıf  Not Ort 
------  ----------  ---------------  -----  ------- 
 
9) Bir sınıfta okuyan öğrencilerin listelenmesi 
Kullanıcıdan sınıf verisi alınarak, bu sınıfta okuyan tüm öğrencilerin bilgileri, öğrenci 
numarasına göre artan sırada aşağıdaki şekilde listelenmelidir: 
 
Öğr No  Ad          Soyad            Sınıf  Not Ort 
------  ----------  ---------------  -----  ------- 
 
10) Bir sınıfta okuyan öğrencilerden not ortalaması en yüksek olan 3 öğrencinin 
listelenmesi 
Kullanıcıdan sınıf verisi alınarak, bu sınıfta okuyan öğrencilerden not ortalaması en yüksek 
olan 3 öğrencinin bilgileri, not ortalamasına göre azalan sırada aşağıdaki şekilde 
listelenmelidir: 
 
Öğr No  Ad          Soyad            Sınıf  Not Ort 
------  ----------  ---------------  -----  ------- 
 
11) Bir bilgisayarın verilmiş olduğu öğrencinin bulunması 
Kullanıcıdan bilgisayarın seri numarası alınarak, bu bilgisayarın verilmiş olduğu öğrencinin 
bilgileri ve verilen bilgisayarın bilgileri aşağıdaki şekilde listelenmelidir: 
 



Öğr No  Ad          Soyad            Sınıf  Not Ort 
------  ----------  ---------------  -----  ------- 
 
Verilen Bilgisayar: 
Seri Numarası  Marka     Model 
-------------  --------  --------- 
 
12) Belirli bir marka bilgisayarın verilmiş olduğu öğrencilerin listelenmesi 
Kullanıcıdan bilgisayar markası alınarak, bu marka bilgisayarın verilmiş olduğu öğrencilerin 
bilgileri, öğrenci numarasına göre artan sırada aşağıdaki şekilde listelenmelidir: 
 
Öğr No  Ad          Soyad            Sınıf  Not Ort 
------  ----------  ---------------  -----  ------- 
 
Notlar:  

1. Veri girişlerinin doğru bir şekilde yapılacağını varsayınız, hata kontrolü yapmayınız. 
2. Programda Öğrenci ve Bilgisayar sınıflarının yanı sıra, Öğrenci_Listesi ya da Bölüm 

adında bir sınıf daha tanımlanmalıdır. Bu sınıfın amacı, bağlı listelerin liste_başı 
düğümlerini tutmak ve listeler üzerinde yapılacak işlemleri (ekleme, silme, 
güncelleme, sorgulama) sunmaktır. 

3. Öğrenci ve Bilgisayar nesnelerinin yazdırılması için çıktı operatörü (<<) aşırı 
yüklenmelidir. 

 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:
Ödevin Teslim Edilmesi: 

1. Ödevin proje klasörü (e-posta sunucularında sorun yaşanabilmesi nedeniyle bin ve obj 
klasörleri silindikten sonra) sıkıştırılmış olarak, dosya adı öğrenci numarasının son 5 
rakamı olacak şekilde (örneğin 04219.rar), elektronik posta ile 
ozgur.gumush@gmail.com adresine dosya eki (attachment) olarak gönderilmelidir. 

2. Mesajın konusu BIM112-ODEV5 olmalıdır. 
3. Son teslim tarihi geçmediği sürece ödevin tekrar gönderilmesinde bir sakınca yoktur, 

en son gönderilen ödev değerlendirilecektir. 
4. Ödev tesliminde en fazla 2 günlük gecikmeler kabul edilecek, ancak son teslim 

tarihinden sonraki her gün için ödev notunda %20 kesinti yapılacaktır. 
 
Ödevin Değerlendirilmesi: 

1. Ödevin değerlendirmesinde; programın doğru ve eksiksiz çalışmasının yanında 
etkinlik, nesneye yönelik programlama ilkelerine uygunluk ta dikkate alınacaktır. 
Buna göre puanlama şu şekildedir: 

– Etkinlik (gereksiz işlemlerden kaçınma): 10 puan 
– NYP ilkelerine uyum: 30 puan 
– Doğru çalışma: 60 puan 

2. Kopya çekildiği tespit edildiğinde, çeken ve çektiren kişiler ödevden sıfır alacaktır. 
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