
                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ  Η/Υ  
                        ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
                              ΜΕΛΟΣ IFIP, CEPIS 
                        GREEK  COMPUTER  SOCIETY 
                              MEMBER OF IFIP, CEPIS 
 
 

 
 

Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1 (Κτίριο Γεν. Γραµ. Πληρ/κών Συστηµάτων - Γραφείο: ∆3.7),  Μοσχάτο  183 46 
Ταχυδροµική Θυρίδα   4192  -  Αθήνα 102 10 

Thessalonikis & Chandri 1,  Moschato 183 46,  Athens,  Greece 
P. O. Box 4192  -  Athens 102 10      

Tel: +30-1-4802886-8,  Fax: +30-1-4802889,  E-mail: epy@epy.gr, Web: www.epy.gr 

13ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2001 
ΘΕΜΑ TEΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 

 
1ο Πρόβληµα (20 µονάδες) 

 
Ενοικίαση αυτοκινήτου 

 
 

Περιγραφή Προβλήµατος 
Μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων βρίσκεται κάποια χρονική περίοδο µε ένα µόνο 
διαθέσιµο αυτοκίνητο προς ενοικίαση. Οι n πελάτες της έχουν εκφράσει την επιθυµία 
τους δίνοντας το χρονικό διάστηµα δi µέσα στο οποίο επιθυµούν να ενοικιάσουν το 
αυτοκίνητο. Έστω [ ], ,   1i i ia t i nδ = ≤ ≤ , το χρονικό διάστηµα (όπου ai η αρχή και  ti 
το τέλος της ενοικίασης) του  i πελάτη. 
 
   Η εταιρεία επιθυµεί να αναπτύξει µια µέθοδο, η οποία να βρίσκει ποιους πελάτες θα 
εξυπηρετήσει έτσι ώστε να ικανοποιήσει το µέγιστο πλήθος εξ αυτών (και όχι τη 
µέγιστη διάρκεια ενοικίασης του αυτοκινήτου).  Υποτίθεται ότι δε µπορούν να 
εξυπηρετηθούν όλοι οι πελάτες διότι ορισµένα χρονικά διαστήµατα επικαλύπτονται 
και σε κάθε χρονική στιγµή µόνο ένας πελάτης έχει ενοικιάσει το αυτοκίνητο.  
            
Αριθµός                     Χρονικό διάστηµα         
Πελάτη                        Ενοικίασης     
 
   i                                 ai      ti      
 
  1                                 1              4     
  2                                 3              5     
  3                                 0              6     
  4                                 5              7     
  5                                 3              8     
  6                                 5              9     
  7                                 6              10     
  8                                 8              11     
  9                                 8              12             
  10                               2              13     
  11                               12            14     

 
 

Ζητούµενο 
Να γραφεί πρόγραµµα, το οποίο να βρίσκει ποιους πελάτες πρέπει να εξυπηρετήσει 
έτσι ώστε να ικανοποιήσει το µέγιστο δυνατό πλήθος εξ αυτών. O χρόνος εκτέλεσης 
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του προγράµµατός σας να είναι ο ελάχιστος δυνατός (θα αποτελέσει κριτήριο στη 
βαθµολόγηση). 
Είσοδος ∆εδοµένων 
Η είσοδος του προγράµµατός σας δίνεται στο αρχείο INPUT.TXT  και αποτελείται 
από τις  εξής γραµµές:     

•  Η πρώτη γραµµή περιέχει έναν ακέραιο αριθµό n,  (1 ≤ n ≤ 10000), που είναι το 
πλήθος των πελατών.    

•  Η κάθε  µια από τις επόµενες n γραµµές περιέχει τρεις ακεραίους αριθµούς  i, 
ai και ti, όπου i ο αριθµός του πελάτη, αi η αρχή και ti το τέλος του χρονικού 
διαστήµατος ενοικίασης δi. 

Έξοδος Αποτελεσµάτων 
Η έξοδος του προγράµµατος δίνεται στο αρχείο OUTPUT.TXT και αποτελείται από 
τις εξής γραµµές: 

•  Η πρώτη γραµµή περιέχει ένα ακέραιο αριθµό που δηλώνει το µέγιστο 
πλήθος πελατών που εξυπηρετήθηκαν από την εταιρεία. 
•  Η κάθε µια από τις επόµενες γραµµές περιέχει τον αριθµό του πελάτη που 
εξυπηρετήθηκε. Στην πρώτη γραµµή ο αριθµός του πελάτη που 
εξυπηρετήθηκε πρώτος, στη δεύτερη γραµµή ο πελάτης που εξυπηρετήθηκε 
δεύτερος κ.ο.κ. Η λύση αυτή µπορεί να µην είναι µοναδική, δηλαδή µπορεί να 
υπάρχουν και άλλες. 

 
Παράδειγµα  Εισόδου                              Παράδειγµα  Εξόδου 

      INPUT.TXT     OUTPUT.TXT 
 
      11                                                                           4 
      1     1    4                                                                1 
      2     3    5                                                                4 
      3     0    6                                                                8 
      4     5    7                                                                11 
      5     3    8   
      6     5    9   
      7     6   10                                                                                                                                                

8  8   11 
9  8   12 
10  2   13 
11 12  14    

ΠΡΟΣΟΧΗ :         
1. Το όνοµα του εκτελέσιµου προγράµµατος που θα δηµιουργήσετε πρέπει να 

είναι  enoik.exe. 
2. Τα ονόµατα των αρχείων εισόδου και εξόδου πρέπει να είναι υποχρεωτικά 

ΙΝPUT.TXT και OUTPUT.TXT, διαφορετικά το πρόγραµµά σας θα 
θεωρηθεί λανθασµένο. 

3. Γράφετε όσο το δυνατόν πιο ευανάγνωστα τον κώδικα του προγράµµατός σας 
και τοποθετείτε σχόλια. 
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13ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2001 
ΘΕΜΑ TEΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 

 
2ο Πρόβληµα (80 µονάδες) 

 
Το Μοίρασµα 

 
 

Περιγραφή Προβλήµατος 
Μία κατασκευαστική εταιρεία έχει χτίσει ένα οικισµό, ο οποίος αποτελείται από 
µονοκατοικίες. Η ρυµοτοµία του οικισµού είναι ορθογώνια. Πιο συγκεκριµένα, οι 
µονοκατοικίες βρίσκονται σε γραµµές και στήλες (βλ. Σχήµα 1). Η χρηµατοδότηση 
του όλου έργου έγινε από τους κατοίκους των δύο πλησιέστερων χωριών Α και Β. 
Κάθε χωριό κατέβαλε ένα χρηµατικό ποσό και ως εκ τούτου έχει την απαίτηση να 
λάβει, για τους κατοίκους του, ένα πλήθος µονοκατοικιών του οικισµού. Επιπλέον, 
επειδή η τοποθεσία κάθε µονοκατοικίας έχει µια ιδιαίτερη αξία, απαίτησαν από την 
κατασκευαστική εταιρεία κάθε χωριό να λάβει ίσο πλήθος µονοκατοικιών σε κάθε 
γραµµή και σε κάθε στήλη (απαίτηση τοποθεσίας).   
 
     Μ Μ Μ Μ 
 µονοκατοικία 
 
     ● Μ ● Μ   
 
     Μ Μ ● ●   κενός 
χώρος 
 
     ● ● Μ Μ 
 

● ● Μ Μ 
 

● Μ Μ ● 
 
Σχήµα 1.  Ρυµοτοµία οικισµού διαστάσεων m×n (m=6, n=4) µε τις 
µονοκατοικίες σε άρτιο πλήθος  

κατά γραµµή και στήλη. Μ συµβολίζει τη µονοκατοικία και ● (τελεία) 
συµβολίζει τον  

κενό χώρο. 
 
 
α) Ζητούµενο (άρτια περίπτωση) 
Αν το πλήθος των µονοκατοικιών σε κάθε γραµµή και σε κάθε στήλη είναι άρτιο, 
τότε να γράψετε ένα πρόγραµµα που να µοιράζει τις µονοκατοικίες του οικισµού στα 
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δύο χωριά Α και Β, ικανοποιώντας την ανωτέρω απαίτηση της τοποθεσίας (δηλαδή 
κάθε χωριό να λάβει ίσο πλήθος µονοκατοικιών σε κάθε γραµµή και σε κάθε στήλη). 
Εφαρµόστε κατάλληλη µέθοδο έτσι ώστε ο χρόνος εκτέλεσης του προγράµµατός σας 
να είναι ο ελάχιστος δυνατός (θα αποτελέσει κριτήριο στη βαθµολόγηση).  
 
 
β) Ζητούµενο (γενική περίπτωση) 
Αν το πλήθος των µονοκατοικιών σε κάθε γραµµή και σε κάθε στήλη είναι τυχαίο, 
τότε να γράψετε ένα πρόγραµµα που να µοιράζει τις µονοκατοικίες του οικισµού στα 
δύο χωριά Α και Β έτσι ώστε, σε κάθε γραµµή και σε κάθε στήλη, να έχουν το ίδιο 
πλήθος µονοκατοικιών ή να διαφέρουν το πολύ κατά µία µονοκατοικία. Εφαρµόστε 
κατάλληλη µέθοδο έτσι ώστε ο χρόνος εκτέλεσης του προγράµµατός σας να είναι ο 
ελάχιστος δυνατός (θα αποτελέσει κριτήριο στη βαθµολόγηση).  
 

Είσοδος ∆εδοµένων 
Η είσοδος του προγράµµατος δίνεται στο αρχείο INPUT.TXT και αποτελείται από 
ένα δυδιάστατο πίνακα, κάθε στοιχείο του οποίου είναι είτε ο χαρακτήρας Μ που 
συµβολίζει τη µονοκατοικία ή ο χαρακτήρας ● (τελεία) που συµβολίζει τον κενό 
χώρο (βλ. Σχήµα 1). Το διάστηµα µεταξύ δύο στοιχείων του πίνακα σε κάθε γραµµή 
αποτελείται από δύο κενούς χαρακτήρες. Μεταξύ δύο γραµµών του πίνακα υπάρχει 
µια κενή γραµµή. 
 

Έξοδος Αποτελεσµάτων 
Η έξοδος του προγράµµατος δίνεται στο αρχείο OUTPUT.TXT και αποτελείται από 
τον ίδιο πίνακα του αρχείου INPUT.TXT όπου ο κάθε χαρακτήρας Μ έχει 
αντικατασταθεί από τους χαρακτήρες Α ή Β που αντιπροσωπεύουν τη µονοκατοικία 
του χωριού Α και του χωριού Β, αντίστοιχα. 
 

Παράδειγµα εισόδου 
INPUT.TXT 
Μ     Μ     Μ     Μ 
 
●      Μ      ●     Μ 
 
Μ     Μ      ●      ● 
 
●      ●      Μ     Μ 
 
●      ●      Μ     Μ 
 
●      Μ     Μ      ● 
 

Παράδειγµα εξόδου 
OUTPUT.TXT 
Α      Β      Β      Α 
 
●      Α      ●       Β 
 
Β      Α      ●       ● 
 
●      ●       Α      Β 
 
●      ●       Β      Α 
 
●      Β       Α      ● 

  
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
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1. Το όνοµα του εκτελέσιµου προγράµµατος που θα δηµιουργήσετε πρέπει να είναι 
mrsma1.exe για την άρτια περίπτωση και mrsma2.exe για τη γενική περίπτωση. 

2. Τα ονόµατα των αρχείων εισόδου και εξόδου πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
INPUT.TXT και OUTPUT.TXT, διαφορετικά το πρόγραµµά σας θα θεωρηθεί 
λανθασµένο.    

3. Γράφετε όσο το δυνατόν πιο ευανάγνωστα τον κώδικα του προγράµµατός σας και 
τοποθετείτε σχόλια. 

Καλή Επιτυχία 
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13ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2001 
ΘΕΜΑ TEΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 

 
3ο Πρόβληµα (20 µονάδες) 

 
∆ιάταξη Κύβων 

 
 
Περιγραφή 

Μία κατασκευή είναι ένα πλήθος κύβων τοποθετηµένων πάνω σε µία τετράγωνη 
βάση όπως στο παρακάτω σχήµα. 

 
 

Στο παραπάνω σχήµα η βάση είναι ένα τετράγωνο 4×4 στο οποίο είναι 
τοποθετηµένες στοίβες κύβων. Υποθέτουµε ότι καµία στοίβα δεν περιέχει 
περισσότερους από 8 κύβους. Η πρόσοψη και η πλάγια όψη της παραπάνω 
κατασκευής φαίνεται στο κατωτέρω σχήµα. 

 

 
Η πρόσοψη Η πλάγια όψη 
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Είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι υπάρχουν και άλλες κατασκευές που έχουν τις ίδιες 
όψεις όπως στο ανωτέρω σχήµα. 

 

Ζητούµενο 

Αν δίνονται η πρόσοψη και η πλάγια όψη µιας κατασκευής, τότε να γράψετε ένα 
πρόγραµµα που να βρίσκει εκείνες τις κατασκευές που αποτελούνται 1) από το 
ελάχιστο δυνατό πλήθος κύβων και 2) από το µέγιστο δυνατό πλήθος κύβων (βλέπε 
κατωτέρω σχήµα). Εφαρµόστε κατάλληλη µέθοδο έτσι ώστε ο χρόνος εκτέλεσης του 
προγράµµατός σας να είναι ο ελάχιστος δυνατός (θα αποτελέσει κριτήριο στη 
βαθµολόγηση).  

 

         Ελάχιστο πλήθος κύβων Μέγιστο πλήθος κύβων 

 

Είσοδος ∆εδοµένων 

Η είσοδος του προγράµµατος δίνεται στο αρχείο INPUT.TXT και αποτελείται από 
τρεις γραµµές. Η πρώτη γραµµή περιέχει ένα ακέραιο αριθµό k, (1 ≤ k ≤  8), που είναι 
το µήκος της πλευράς της τετράγωνης βάσης. Οι επόµενες δύο γραµµές περιέχουν 
την περιγραφή των δύο όψεών της  (την πρόσοψη ακολουθούµενη από την πλάγια). 
Κάθε γραµµή περιέχει k ακέραιους. Κάθε ακέραιος αριθµός αντιπροσωπεύει το ύψος 
µιας στοίβας κύβων στην αντίστοιχη όψη.  

 

Έξοδος Αποτελεσµάτων 

Η έξοδος του προγράµµατος δίνεται στο αρχείο OUTPUT.TXT και αποτελείται από: 
µία γραµµή και ένα δυδιάστατο πίνακα ακεραίων αριθµών για κάθε µία από τις δύο 
περιπτώσεις της κατασκευής µε ελάχιστο και µέγιστο πλήθος κύβων. 
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Η πρώτη γραµµή περιέχει ένα ακέραιο αριθµό που δηλώνει το ελάχιστο πλήθος 
κύβων και ο κάθε ακέραιος αριθµός στο δυδιάστατο k×k 1(1 ≤ k ≤  8) πίνακα που 
ακολουθεί δηλώνει το ύψος µιας στοίβας κύβων στη δεδοµένη θέση για τη 
δηµιουργία της κατασκευής µε το ελάχιστο πλήθος κύβων. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται µε τον ίδιο τρόπο τα αποτελέσµατα για τη δηµιουργία της ίδιας 
κατασκευής µε το µέγιστο πλήθος κύβων. 

 
Παράδειγµα 

INPUT.TXT  

4 
2 0 3 1 
1 1 2 3 

OUTPUT.TXT  

7  ελάχιστο πλήθος κύβων 
0 0 3 0 
2 0 0 0     πλάγια όψη 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
 
 πρόσοψη 
 
17  µέγιστο πλήθος κύβων 
2 0 3 1 
2 0 2 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
 
  
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
4. Το όνοµα του εκτελέσιµου προγράµµατος που θα δηµιουργήσετε πρέπει να είναι 

kivos.exe. 

5. Τα ονόµατα των αρχείων εισόδου και εξόδου πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
INPUT.TXT και OUTPUT.TXT, διαφορετικά το πρόγραµµά σας θα θεωρηθεί 
λανθασµένο.    

6. Γράφετε όσο το δυνατόν πιο ευανάγνωστα τον κώδικα του προγράµµατός σας και 
τοποθετείτε σχόλια. 



                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ  Η/Υ  
                        ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
                              ΜΕΛΟΣ IFIP, CEPIS 
                        GREEK  COMPUTER  SOCIETY 
                              MEMBER OF IFIP, CEPIS 
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