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ΘΕΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 

12ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2000 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
Ένας χορευτικό συγκρότηµα παρουσιάζει στα πλαίσια ενός φεστιβάλ τη χορευτική του δηµιουργία 
Κάθε φορά µόνο µια τριάδα από τους χορευτές του συγκροτήµατος παρουσιάζεται στη σκηνή. Όταν µια 
τριάδα ολοκληρώσει το χορό της επιστρέφει στα παρασκήνια και ενώνεται µε το πλήθος των υπόλοιπων 
χορευτών. Από το πλήθος των χορευτών σχηµατίζεται µια νέα τριάδα από χορευτές που δεν έχουν 
χορέψει ξανά και οι τρεις µαζί. Η νέα τριάδα παρουσιάζεται στη σκηνή, παρουσιάζει το χορό της και 
επιστρέφει και αυτή στα παρασκήνια. Η χορευτική δηµιουργία ολοκληρώνεται όταν δεν υπάρχουν 
πλέον χορευτές που να µην έχουν ήδη χορέψει µαζί ανά τρεις. 
Γράψτε ένα πρόγραµµα που να καταγράφει όλες τις τριάδες που µπορούν να δηµιουργηθούν από ένα 
πλήθος Ν χορευτών (όπου Ν <= 26). 
Μέσα στο πρόγραµµά σας χρησιµοποιείστε ένα γράµµα του αγγλικού αλφαβήτου για να προσδιορίσετε 
κάθε χορευτή. Για να δώσετε ονόµατα στους Ν χορευτές που σας δίνονται χρησιµοποιείστε τους Ν 
πρώτους από τους 26 χαρακτήρες του αγγλικού αλφαβήτου.  
Σηµειώστε ότι η τριάδα ABC, είναι ή ίδια µε την τριάδα BAC ή την CAB. 
 
Είσοδος 
Το αρχείο εισόδου (µε όνοµα INPUT.TXT) θα αποτελείται µόνο από µια γραµµή που θα περιέχει έναν ακέραιο 
αριθµό. Ο αριθµός αντιστοιχεί στο πλήθος Ν των χορευτών..  
 
Έξοδος 
Το αρχείο εξόδου (µε όνοµα OUTPUT.TXT) θα αποτελείται από µια γραµµή που θα περιέχει το πλήθος Μ των 
διαφορετικών τριάδων που σχηµατίζουν οι χορευτές και θα ακολουθούν Μ γραµµές που θα περιέχουν από µια 
τριάδα που σχηµατίζεται.: 
  
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ  
 

 

INPUT.TXT OUTPUT.TXT 
5 10 
 ABC 
 ABD 
 ABE 
 ACD 
 ΑCE 
 ADE 
 BCD 
 BCE 
 BDE 
 CDE 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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α) Το πρόγραµµά σας θα ονοµάζεται TRIPLET.exe  και θα αποσταλεί σε δισκέτα µε µορφή πηγαία και 
εκτελέσιµη.  

β) Το πρόγραµµά σας θα καλεί το αρχείο εισόδου και το αρχείο εξόδου από τον ίδιο κατάλογο που βρίσκεται και 
το εκτελέσιµο πρόγραµµα (δηλαδή θα καλείται χωρίς διαδροµή- path). 

γ) Τα αρχεία εισόδου και εξόδου πρέπει αντίστοιχα να ονοµάζονται  υποχρεωτικά  INPUT.TXT  και  
OUTPUT.TXT, διαφορετικά το πρόγραµµα θα θεωρείται λάθος.     

                                                                                               
                                                                                                             Καλή  Επιτυχία 

 


