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

 
ΘΕΜΑ Β ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 

15ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2003 
 

Για του µαθητές Λυκείου/ΤΕΕ 
 

∆υο Λέξεις 
 
∆υο φίλοι συνηθίζουν να παίζουν το παρακάτω παιχνίδι: 
Κάθονται και οι δύο µπροστά στον υπολογιστή και ο κάθε ένας σκέπτεται µια λέξη.  Στη συνέχεια,   
σπρώχνοντας  ο ένας τον άλλον προσπαθούν να πληκτρολογήσουν τους χαρακτήρες της λέξης που  έχει 
σκεφτεί ο κάθε ένας, µπερδεύοντας τους χαρακτήρες που εισάγει ο ένας µε αυτούς που εισάγει ο άλλος. 
Όταν ολοκληρώσουν την πληκτρολόγηση κοιτάζουν το αποτέλεσµα στην οθόνη και διαπιστώνουν ότι 
οι χαρακτήρες των δύο λέξεων έχουν τόσο µπλεχτεί ώστε έχουν σχηµατίσει µια  µη κατανοητή λέξη 
στην οποία δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσουν ποιος χαρακτήρας ανήκει στη λέξη του ενός και ποιος 
χαρακτήρας ανήκει στη λέξη του άλλου.  
 
Για να τους βοηθήσετε θα πρέπει να γράψετε ένα πρόγραµµα το οποίο θα ξεχωρίζει ποιοι από τους 
χαρακτήρες της λέξης που εµφανίστηκε στην οθόνη ανήκουν στη λέξη του ενός και ποιοι ανήκουν στη 
λέξη του άλλου.    
 
Είσοδος 
 
Το πρόγραµµα θα διαβάζει τα δεδοµένα εισόδου  από ένα αρχείο κειµένου µε όνοµα INPUT.TXT το 
οποίο θα έχει την παρακάτω δοµή: 
Στην πρώτη και τη δεύτερη γραµµή θα υπάρχουν αντίστοιχα η λέξη του πρώτου και η λέξη του 
δεύτερου φίλου.  Κάθε λέξη αποτελείται µόνο από κεφαλαία Ελληνικά γράµµατα και το πλήθος των 
χαρακτήρων που περιέχει κάθε λέξη  δεν µπορεί να είναι πάνω από 40 
Στην τρίτη γραµµή θα υπάρχει η µπλεγµένη µη κατανοητή λέξη που εµφανίστηκε στην οθόνη. 
 
Έξοδος 
 
Το πρόγραµµα θα γράφει τα δεδοµένα εξόδου σε ένα αρχείο κειµένου  µε όνοµα OUTPUT.ΤΧΤ το 
οποίο θα έχει την παρακάτω δοµή: 
Το αρχείο θα έχει µια και µοναδική γραµµή η οποία περιέχει µια σειρά από ψηφία 1 και 2  χωρίς κενά 
µεταξύ τους ακολουθώντας την εξής λογική:  το πλήθος των ψηφίων που θα γραφούν θα πρέπει να είναι 
ίσο µε το πλήθος των χαρακτήρων της τρίτης λέξης του αρχείου εισόδου.  Για κάθε χαρακτήρα της 
τρίτης λέξης αντιστοιχεί ένα ψηφίο της γραµµής αυτής. Αν ο χαρακτήρας ανήκει στη λέξη του πρώτου 
φίλου τίθεται το ψηφίο  1 ενώ αν ο χαρακτήρας ανήκει στη λέξη του δεύτερου φίλου τίθεται το ψηφίο 
2. 
 
Σηµειώσεις: 
1. ∆ιαβάζοντας διαδοχικά τους χαρακτήρες που έχουν σηµειωθεί µε το 1 θα πρέπει να παίρνουµε τη 

λέξη του πρώτου φίλου και διαβάζοντας διαδοχικά τα γράµµατα που έχουν σηµειωθεί µε το 2 να 
παίρνουµε τη λέξη του δεύτερου φίλου  (χωρίς αναγραµµατισµούς) 
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2. Υποθέτουµε ότι η τρίτη λέξη πάντοτε περιέχει τους χαρακτήρες των αρχικών λέξεων και µόνο 

αυτούς χωρίς κανένα κενό.  
3. Η τρίτη λέξη ορίζει µονοσήµαντα τις λέξεις των δυο φίλων.  
 
 Παραδείγµατα Εισόδου-Εξόδου 
 

INPUT.TXT  
 
ΗΜΕΡΑ   
ΠΟΛΗ 
ΗΜΠΟΕΡΛΗΑ 
 
OUTPUT.TXT 
 
112211221 

INPUT.TXT 
 
ΠΑΤΑΤΑ   
ΚΑΛΗΜΕΡΑ  
ΚΠΑΤΑΑΤΛΗΑΜΕΡΑ 
 
OUTPUT.TXT 
 
2111121221222 

 
 
 
Παρατηρήσεις 
 
Το εκτελέσιµο αρχείου που θα δηµιουργήσετε πρέπει να ονοµάζεται words.exe 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!  Πρέπει να τηρήσετε αυστηρά τα ονόµατα και τη δοµή των αρχείων, διαφορετικά η 
απάντησή σας θα θεωρηθεί κατά την αξιολόγηση λανθασµένη. 
 
Επειδή ο αλγόριθµος σας αξιολογείται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο από ειδικό λογισµικό, οι παρακάτω 
κανόνες είναι απαραίτητο να τηρηθούν.  
 
Α. Μετά την εγγραφή της τελευταίας γραµµής στο αρχείο εξόδου ∆ΕΝ πρέπει να εγγράφεται ο 
χαρακτήρας “NEW LINE”. Έτσι για παράδειγµα στην pascal µπορεί να γίνεται η χρήση της “write” και 
ΟΧΙ της “writeln”, καθώς και στη “c” και “c++” µετά την εκτύπωση των χαρακτήρων της τελευταίας 
γραµµής να ΜΗΝ υπάρχει “\n”.  
 
Β. Το πρόγραµµα δεν πρέπει να ζητάει ΚΑΝΕΝΟΣ είδους “input” από την οθόνη για την εκτέλεση του.  
Πρέπει να τερµατίζει σωστά ΧΩΡΙΣ να ζητάει παρέµβαση απ’ τον χρήστη (π.χ. «Πατήστε enter για 
συνέχεια» ∆ΕΝ είναι αποδεκτό).  
 
Γ. Το πρόγραµµα πρέπει να διαβάζει το αρχείο εισόδου και να φτιάχνει το αρχείο εξόδου στην Ι∆ΙΑ 
διαδροµή απ’ την οποία εκτελείται το αρχείο που έστειλε ο χρήστης.  
Για παράδειγµα στην pascal η εντολή “assign(fin,'a:\input.txt');” ∆ΕΝ είναι αποδεκτή. Αντίθετα η 
εντολή assign(Fin,'INPUT.TXT'); είναι δεκτή. 
 
∆. Το πρόγραµµα δεν πρέπει να χρειάζεται ΚΑΜΙΑ βοηθητική βιβλιοθήκη για να εκτελεστεί. 


