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eE~D~OKAI.AP.KTIK~1:H1:

TOY rYMN Ar.IOY

~
Na ypa<pElnpoypaJlJla., O"uJl<Prova
JlE touc; KaVOVEC;
tOU o1ayrovlO"JlatOC;,nou olaJ3Q?;E1
ano apXElo J!E ovoJla INPUT. TXT tOY apl8Jlo N troy YEyoVOtrov nou npEnEl va
olatax8ouv

~

O"Eau~ouO"a XPOVOAOY1Kll
O"ElPa.onou 2~N~50.

L'tT1V EnOI.1EVT1ypal.11.11'1'tau ap'XEiou oivE'tat
l.1ia OEtpa 'troy N aKEpaicov, nou
anOtEAEi 'tT1v anav'tT1oT1 'tau l.1a9T1't1'l.Op91'1 Ota'ta~T1 'troy YEYOVO'tcov 9EcopEi'tat
nav'ta T1OEtpa 1, 2, ..., N.
I
ZT1'tEi'tat va ypa<pEi OE ap'XEio I.1E ovol.1a OUTPUT. TXT T1l3a91.10Aoyia 'tau l.1a9T1't1'l,
nou av'ttnpOoconEUEt 'to nA 1'190<;'troy YEYOVO'tcov 'tT1<;anav'tT1oT1<; nou Eivat OE ocoo't1'l
OEtpa co<;npo<; 'tT1V op91'1 Ota'ta~T1. LE EnOI.1EVT1
1'1EnOI.1EvE<;ypal.1l.1E<;'tau ap'XEiou va
ypa<pov'tat
Ot l.1EyaAU'tEpE<; OE apt91.1o OEtpE<; YEYOVO'tcov 'tT1<; anav'tT1oT1<; nou
9Ecopouv'tat ocoo'ta Ota'tE'taYI.1EYE<; co~ npo~ 'tT1V op91'1 'ta~tvOI.1T10T1Kat 'tT1V 1'1 't1.~
onoiE<; npoEKu\j/E T1l3a91.10Aoyia.;
---I

L'tO l.1a9T1l.1a'tT1~ to'topia~
0 K(X9T1YT1't1'l~
OiVEt o'tou<; l.1a9T1'tE<;'tau l.11.aapt91.1T1I.1EVT1
OEtpa to'tOptKcOV YEYOVO'tCOVKat 1;T1'ta ano au'tou~ va ota'ta~ouv 'ta YEyovo'ta OE
au~ouoa OEtpa avaAoyco~ 'tT1<;'XpovoAoyia~ nou ava<pEpov'tat.
!

H j3a91.10Aoyia 'tau l.1a9T1't1'lnpOKun'tEt ano 'tOY apt91.1o 'troy YEYOVO'tcov nou au'to~
'ton09E'tT1oE OE OCOO't1'l,
co<;npo<; 1'tT1V
op8il 01.a'ta~T1,OEtpa.

no'paOEt'Y~o': A v 11op8ii Ota'to'~11nf.v'tE O,pt8~. to"tOptKcOV'YE'Yov6'trovEivo't 1, 2, 3, 4,
5, KO,t11o'nav't11O'11'tau ~0'811'tii Eivo't 1, 2, 3, 45 't6'tE 0 ~0'811'tiic;/3a.8~OAO'YEi'to't
~ 4
Ot6'tt 11O'Etpa 'YE'Yov6'trov1, 2, 4, 5 KO,t111, 3, 45 Eivo't O'roO"ta'tono8E't11~VEC;roc;npoc;
't11v op8ii Ota'tO,t,11.A v'tiO"totXO,i O,V'Yto' 'to' iotO, 'YE'Yov6't0,EiXE OcOO'Et
1, 5, 3, 4, 2 0
130'8~6C;
80, ii'tO,v 3 'YtO,'ti11~E'Yo'XU'tEP11
O'roO"tiiO'EtpaEivo't111, 3, 4.
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Θέµα Λυκείου για τον 9ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό
Πληροφορικής ‘97
ΑΡΙΘΜΟΙ
Το παιχνίδι "ΑΡΙΘΜΟΙ" έχει ως εξής:
∆ίνονται 6 αριθµοί, όχι κατ’ανάγκη διάφοροι µεταξύ τους, από τους παρακάτω
δεκατέσσερις αριθµούς:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 και 100
Επίσης δίνεται ένας αριθµός µεταξύ 100 και 999, που αποτελεί το
επιδιωκόµενο "αποτέλεσµα" του παιχνιδιού.
Το παιχνίδι ζητά να υπολογιστεί το "αποτέλεσµα" εφαρµόζοντας µια
ακολουθία πράξεων µεταξύ δυο δεδοµένων αριθµών ή ενός ενδιάµεσου
αποτελέσµατος και ενός δεδοµένου αριθµού ή µεταξύ δυο ενδιάµεσων
αποτελεσµάτων. ∆εν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν και οι έξι αριθµοί
που δίνονται. Τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα και οι αριθµοί που
χρησιµοποιούνται πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο µια φορά. Μόνο οι
πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης επιτρέπεται να εφαρµοσθούν. Αν ο
παίχτης δεν µπορεί να βρεί τη λύση τότε πρέπει να προσπαθήσει να
προσεγγίσει το "αποτέλεσµα" όσο γίνεται καλύτερα.
Παραδείγµατα:
1ο Παράδειγµα:
∆ίνονται οι αριθµοί: 25, 100, 1, 10, 2,
3
"Αποτέλεσµα"
: 124
Βρέθηκε!
124
100+25=125
125-1 =124

2ο Παράδειγµα:
∆ίνονται οι αριθµοί:1 1 1 1 1 1
"Αποτέλεσµα"
: 10
Προσεγγίστηκε: 6
1+1=2
2+1=3
3+1=4
4+1=5
5+1=6

Να γραφεί αλγόριθµος και πρόγραµµα το οποίο αφού διαβάζει το αρχείο
INPUT.TXT, που περιέχει 6 αριθµούς µεταξύ των προαναφερθέντων και το
“αποτέλεσµα”, να πραγµατοποιεί τους απαραίτητους υπολογισµούς για την
εύρεση του “αποτελέσµατος” και να τους εµφανίζει στο αρχείο OUTPUT.TXT
ως εξής:
1η γραµµή:
το αποτέλεµα που βρήκε το πρόγραµµα
επόµενες γραµµές: ανά µια οι πράξεις µε τους αριθµούς που εφαρµόστηκαν
και το αποτέλεσµά τους όπως φαίνεται στο υπόδειγµα
εκτέλεσης
Υπόδειγµα εκτέλεσης:
Αρχείο INPUT.TXT
25
100

Αρχείο OUTPUT.TXT
124
100+25=125

1
10
2
3
124

125-1=124

