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24ος ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΜΜΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  

  

ΘΕΜΑΣΑ ΣΕΛΙΚΗ ΦΑΗ 
 

Θέμα 1ο: Λοςηπάκι [30 Μονάδερ] 
 

Τν Λνπηξάθη έρεη κπξνζηά ηνπ κηα ππέξνρε παξαιία θαη από ηελ 
άιιε κεξηά ηα Γεξάληα όξε.  Έλα μελνδνρείν ζην Λνπηξάθη ζεσξείηαη 

πξνλνκηνύρν όηαλ έρεη ζέα ηόζν ζηε ζάιαζζα όζν θαη ζην βνπλό, 
δειαδή όηαλ βιέπεη θαη ζάιαζζα θαη βνπλό ρσξίο λα παξεκβάιιεηαη 

άιιν μελνδνρείν νύηε ζηε κία νύηε ζηελ άιιε θαηεύζπλζε. 

Θεσξνύκε όηη ηα μελνδνρεία είλαη ζεκεία ζην επίπεδν κε γλσζηέο 

ζπληεηαγκέλεο X θαη Y.  Θεσξνύκε όηη ην μελνδνρείν Α εκπνδίδεη ηε 

ζέα ηνπ μελνδνρείνπ Β αλ σο πξνο ηε κία ζπληεηαγκέλε ηα Α θαη Β 
έρνπλ ίζεο ηηκέο θαη σο πξνο ηελ άιιε ζπληεηαγκέλε ην Α έρεη 

κηθξόηεξε ηηκή από εθείλε ηνπ Β. 

Ππόβλημα:  

Να αλαπηύμεηε έλα πξόγξακκα ζε κία από ηηο γιώζζεο ηνπ ΙΟΙ ην 
νπνίν: αθνύ δηαβάζεη ην πιήζνο θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ 

μελνδνρείσλ ηνπ Λνπηξαθίνπ, ζα ππνινγίδεη πόζα είλαη ηα 
πξνλνκηνύρα μελνδνρεία. 

Απσεία Ειζόδος: 

Τα αξρεία εηζόδνπ κε όλνκα loutraki.in είλαη αξρεία θεηκέλνπ κε 

ηελ εμήο δνκή: Σηελ πξώηε γξακκή έρνπλ έλαλ αθέξαην αξηζκό N 
(1 ≤ N ≤ 1.000.000), ην πιήζνο ησλ μελνδνρείσλ.  Σε θάζε κία από 

ηηο επόκελεο N γξακκέο έρνπλ δύν αθέξαηνπο αξηζκνύο X θαη Y, 
ρσξηζκέλνπο κεηαμύ ηνπο κε έλα θελό δηάζηεκα, ηηο ζπληεηαγκέλεο 

ηνπ αληίζηνηρνπ μελνδνρείνπ (-100.000 ≤ Φ, Υ ≤ 100.000).  Γε ζα 

ππάξρνπλ δύν μελνδνρεία πνπ λα βξίζθνληαη ζην ίδην ζεκείν. 

Απσεία Εξόδος: 

Τα αξρεία εμόδνπ κε ην όλνκα loutraki.out είλαη αξρεία θεηκέλνπ κε 
ηελ εμήο δνκή: έρνπλ κία γξακκή κε αθξηβώο έλαλ αξηζκό: ην 

πιήζνο ησλ πξνλνκηνύρσλ μελνδνρείσλ. 
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Παπάδειγμα Απσείων Ειζόδος - Εξόδος:  

loutraki.in 

 

9 

1 8 
4 8 

8 8 
6 6 

1 4 

4 4 
6 4 

8 2 
4 1 

 

loutraki.out 

3 
 

Εξήγηζη παπαδείγμαηορ: 

Τα πξνλνκηνύρα μελνδνρεία είλαη ηα Η5, Η8 θαη Η9. 

 

Μορθοποίηζη: Στελ έμνδν, όιεο νη γξακκέο τεξκατίδνπλ κε έλα ραξαθτήξα newline. 

Μέγιζηος τρόνος εκηέλεζης: 2 sec. 

Μέγιζηη διαθέζιμη μνήμη: 64 MB. 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΜΕΛΟ IFIP, IOI Org. 

 
GREEK COMPUTER SOCIETY 
MEMBER OF IFIP, IOI Org. 

 

1977-2012 

 

Σειίδα 3 από 8                                     
Copyright ΕΠΥ 2011-12. Στνπξλάξε 37, Αζήλα 106 82 Stournari Str 37 PC 106 82, Athens, Greece

 +30-210-3300999, +30-210-3301893 E-mail: epy@epy.gr, Web: www.epy.gr 

 

Θέμα 2ο: Παλίνδπομο [30 Μονάδερ] 
 
Παιίλδξνκν νλνκάδεηαη κία ζπκβνινζεηξά πνπ δηαβάδεηαη ην ίδην 

ηόζν από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά όζν θαη από δεμηά πξνο ηα 
αξηζηεξά.  Η ζπκβνινζεηξά «ΝΙΧΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑΜΗΜΟΝΑΝΟΧΙΝ», 

γηα παξάδεηγκα, είλαη έλα παιίλδξνκν. 

Ππόβλημα:  

Να αλαπηύμεηε έλα πξόγξακκα ζε κία από ηηο γιώζζεο ηνπ ΙΟΙ ην 
νπνίν: αθνύ δηαβάζεη κία ζπκβνινζεηξά, ζα ππνινγίδεη ην κήθνο ηνπ 

κηθξόηεξνπ παιίλδξνκνπ πνπ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί έρνληαο απηή 
ηε ζπκβνινζεηξά σο πξόζεκα. 

Απσεία Ειζόδος: 

Τα αξρεία εηζόδνπ κε όλνκα minpali.in είλαη αξρεία θεηκέλνπ κε ηελ 
εμήο δνκή: Σηελ πξώηε γξακκή έρνπλ έλαλ αθέξαην αξηζκό N 

(1 ≤ N ≤ 10.000.000), ην πιήζνο ησλ ραξαθηήξσλ ηεο ζπκβνιν-
ζεηξάο.  Σηε δεύηεξε γξακκή έρνπλ δηαδνρηθά ηνπο N ραξαθηήξεο 

ηεο ζπκβνινζεηξάο. 

Απσεία Εξόδος: 

Τα αξρεία εμόδνπ κε ην όλνκα minpali.out είλαη αξρεία θεηκέλνπ κε 
ηελ εμήο δνκή: έρνπλ κία γξακκή κε αθξηβώο έλαλ αξηζκό, ην κήθνο 

ζε ραξαθηήξεο ηνπ κηθξόηεξνπ παιίλδξνκνπ πνπ κπνξεί λα 
θαηαζθεπαζηεί έρνληαο ηε δνζείζα ζπκβνινζεηξά σο πξόζεκα. 

Παπαδείγμαηα Απσείων Ειζόδος - Εξόδος:  

1ο   2ο  

     
minpali.in minpali.out  minpali.in minpali.out 

6 
abcdef 

11  10 
abccbbabbc 

13 

Εξήγηζη παπαδειγμάηων: 

Τα κηθξόηεξα δπλαηά παιίλδξνκα είλαη ηα «abcdefedcba» θαη 

«abccbbabbccba», αληίζηνηρα, κε κήθε 11 θαη 13. 

 

Μορθοποίηζη: Στελ έμνδν, όιεο νη γξακκέο τεξκατίδνπλ κε έλα ραξαθτήξα newline. 

Μέγιζηος τρόνος εκηέλεζης: 1 sec. 

Μέγιζηη διαθέζιμη μνήμη: 64 MB. 
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Θέμα 3ο: Σοςβλάκια [40 Μονάδερ] 
 
Ο θ. Παπαδόπνπινο απνιύζεθε από ην εζηηαηόξην πνπ δνύιεπε θαη 

απνθάζηζε λα αλνίμεη έλα ζνπβιαηδίδηθν γηα δηαλνκή θαη’ νίθνλ ζηελ 
ζπλνηθία «Σύγρξνλεο Καηνηθίεο». Θέιεη λα επηιέμεη ηελ θαιύηεξε 

ζέζε γηα ην θαηάζηεκά ηνπ.  Οη θόκβνη ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο 
δείρλνπλ ηηο πηζαλέο επηινγέο ηνπ. 

 

Μπνξεί λα επηιέμεη γηα λα λνηθηάζεη έλα θαηάζηεκα ζε κία από ηηο 
ελλέα ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη πηζαλά θαηαζηήκαηα γηα ελνηθίαζε. 

Όκσο δηακεξίζκαηα κε θαηνίθνπο ππάξρνπλ κόλν ζε ηξεηο από απηέο 
ηηο ζέζεηο (Α, Β, Γ ή ζηηο ζέζεηο 2, 5, θαη 9).  Τα πηζαλά ζεκεία 

ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε δξόκνπο όπσο δείρλεη ην ζρήκα κε ηηο 

αληίζηνηρεο απνζηάζεηο.  

Οη πειάηεο ζπλεζίδνπλ λα ςσλίδνπλ από ην θνληηλόηεξν θαηάζηεκα. 

Αλ επηιέμεη ηε ζέζε 1, ηόηε νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο από ηα Α, Β θαη Γ 
είλαη αληίζηνηρα 4, 8 θαη 9, ελώ αλ επηιέμεη ηε ζέζε 7, νη αληίζηνηρεο 

ειάρηζηεο απνζηάζεηο είλαη 13, 9 θαη 12. Αλ επηιέμεη ηε ζέζε 6, ηόηε 
νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο από ηα Α, Β θαη Γ είλαη αληίζηνηρα 9, 7 θαη 4, 

πνπ είλαη όιεο θαιύηεξεο από απηέο ηεο ζέζεο 7, αιιά όρη θαη από 
απηέο ηεο ζέζεο 1 (ε ζέζε 1 είλαη θαιύηεξε σο πξνο ηελ απόζηαζε 

από ην Α). 

Γηα λα επηιέμεη ινηπόλ ηελ θαηαιιειόηεξε ζέζε γηα ην θαηάζηεκα, ν 

θ. Παπαδόπνπινο απνθαζίδεη λα εμεηάδεη ππνςήθηεο ζέζεηο θαη λα 
απνθιείεη όζεο ππνιείπνληαη θάπνηαο άιιεο ζέζεο σο πξνο ηηο ηξεηο 

απνζηάζεηο από ηα Α, Β, θαη Γ. Σπγθεθξηκέλα, κηα ζέζε p, κε 
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ειάρηζηεο απνζηάζεηο a, b, c από ηα Α, Β, Γ, απνθιείεηαη αλ ππάξρεη 
ζέζε q, κε ειάρηζηεο απνζηάζεηο x, y, z από ηα Α, Β, Γ, γηα ηηο νπνίεο 

ηζρύεη όηη a > x, b > y, θαη c > z.  

Ππόβλημα:  

Να αλαπηύμεηε έλα πξόγξακκα ζε κηα από ηηο γιώζζεο ηνπ ΙΟΙ ην 

νπνίν: αθνύ δηαβάζεη ηα κήθε ησλ δξόκσλ πνπ ζπλδένπλ ηηο ζέζεηο 
ησλ πηζαλώλ θαηαζηεκάησλ θαη ηηο ζέζεηο Α, Β, Γ, όπνπ ππάξρνπλ 

θάηνηθνη, ζα δηαβάδεη κηα αθνινπζία ζέζεσλ θαη ζα απαληά αλ κε 
βάζε ηνλ παξαπάλσ θαλόλα, θαζεκία από απηέο είλαη ππνςήθηα γηα 

ην θαηάζηεκα ή όρη. Θα γίλεη εξώηεζε γηα παξαπάλσ από κία 
πηζαλέο ζέζεηο, ελώ κπνξεί λα γίλεη εξώηεζε θαη γηα ηηο ζέζεηο Α, Β, 

θαη Γ. 

Απσεία Ειζόδος: 

Τα αξρεία εηζόδνπ, κε όλνκα souvlakia.in, είλαη αξρεία θεηκέλνπ κε 
ηελ εμήο δνκή: Σηελ πξώηε γξακκή έρνπλ δύν αθέξαηνπο 

ρσξηζκέλνπο κεηαμύ ηνπο κε έλα θελό δηάζηεκα: έλαλ αθέξαην 
αξηζκό N (3 ≤ N ≤ 100.000), ην πιήζνο ησλ ππνςήθησλ ζέζεσλ, 

θαη έλαλ αθέξαην αξηζκό M (3 ≤ Μ ≤ 400.000), ην πιήζνο ησλ 

δξόκσλ πνπ ζπλδένπλ απηέο ηηο ζέζεηο. Σε θαζεκία από ηηο επόκελεο 
M γξακκέο, ππάξρνπλ ηξεηο αθέξαηνη, ρσξηζκέλνη κεηαμύ ηνπο κε έλα 

θελό δηάζηεκα, πνπ αλαπαξηζηνύλ έλαλ δξόκν: νη δύν πξώηνη 
αληηζηνηρνύλ ζηα δύν άθξα ηνπ δξόκνπ, θαη ν ηξίηνο ζην κήθνπο ηνπ 

δξόκνπ d (1 ≤ d ≤ 20.000). Αθνινύζσο, ζηε γξακκή M+2, 
ππάξρνπλ ηέζζεξηο αθέξαηνη, ρσξηζκέλνη κε θελό: νη ηξεηο πξώηνη 

αληηζηνηρνύλ ζηηο ηξεηο ζέζεηο Α, Β, θαη Γ, θαη ν ηέηαξηνο αθέξαηνο L 
(1 ≤ L ≤ 50.000) παξηζηάλεη ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

αθνινπζνύλ. Σε θαζεκία από ηηο επόκελεο L γξακκέο, ππάξρεη έλαο 
αθέξαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ππνςήθηα ζέζε πνπ ζέινπκε λα 

ειεγρζεί. 

Όινη νη δξόκνη ζεσξνύληαη δηπιήο θαηεύζπλζεο.  Δπίζεο, δε ζα 

ππάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθνί δξόκνη πνπ λα έρνπλ ηα ίδηα άθξα. 

Απσεία Εξόδος: 

Τα αξρεία εμόδνπ κε ην όλνκα souvlakia.out είλαη αξρεία θεηκέλνπ 

κε ηελ εμήο δνκή: Πεξηέρνπλ L γξακκέο, ζε θάζε κία από ηηο νπνίεο 
βξίζθεηαη ε απάληεζε ζε κία από ηηο εξσηήζεηο, κε ηελ ίδηα ζεηξά.  

Κάζε απάληεζε ζα είλαη «YES», αλ ν θ. Παπαδόπνπινο κπνξεί λα 
αλνίμεη ην θαηάζηεκά ηνπ ζηελ αληίζηνηρε ζέζε, δηαθνξεηηθά «NO».  
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Παπάδειγμα Απσείων Ειζόδος - Εξόδος:  

souvlakia.in souvlakia.out 

9 15 

1 2 4 
2 5 4 

1 3 8 
2 4 7 

2 6 11 

3 4 1  
4 6 2 

5 6 7 
3 9 1 

4 9 6 
6 9 4 

8 9 2 
6 7 14 

5 7 9 
8 7 10 

2 5 9 9 
1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

YES 

YES 
YES 

YES 
YES 

YES 

NO 
NO 

YES 

 

Μορθοποίηζη: Στελ έμνδν, όιεο νη γξακκέο τεξκατίδνπλ κε έλα ραξαθτήξα newline. 

Μέγιζηος τρόνος εκηέλεζης: 1 sec. 

Μέγιζηη διαθέζιμη μνήμη: 64 MB. 

Γηα 30% τεο βαζκνινγίαο, ζα είλαη N ≤ 2.000, M ≤ 15.000 θαη L ≤ 1.000 

 

 

ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΕΣΕ ΚΑΙ ΣΑ ΣΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΣΑΗ ΣΕΕΡΙ (4) ΩΡΕ 

 

ΚΑΛΗ Α ΕΠΙΣΤΥΙΑ 
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Ακολοσθούν τρήζιμες οδηγίες ! 

 

Διαβάστε τις ακόλοσθες παρατηρήσεις προσεκτικά! 

 

 Εξωηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο παξαηεξήζεηο απηέο δελ ζα 

απαληεζνύλ. Η πηζηή ηήξεζε ηωλ αλαθεξόκελωλ νδεγηώλ είλαη 

απαξαίηεηε. 

 Οη αλαθεξόκελνη ζε θάζε ζέκα ρξόλνη είλαη 

ελδεηθηηθνί. Η επηηξνπή κπνξεί λα ηνπο απμνκεηώζεη 

πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη θαιύηεξε θιηκάθωζε ηεο 

βαζκνινγίαο. 

1. Σηελ αξρή ηνπ πεγαίνπ θώδηθά ζαο, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο επηθεθαιίδεο, αλάινγα κε ην πξόβιεκα 

πρ.: 

/*                                                                                                                             

USER:username                                                                                                            

LANG: C                                                      

TASK:                        */ 

 γηα θώδηθα ζε C 

/*                               

USER: username                

LANG: C++                  

TASK:                   

*/  γηα θώδηθα ζε C++ 

(*                    

USER: username             

LANG: PASCAL             

TASK:            

*) γηα θώδηθα ζε PASCAL 

2. Έιεγρνο ηηκώλ δελ απαηηείηαη. Οη ηηκέο ηωλ αξρείωλ ειέγρνπ 

είλαη πάληα έγθπξεο. 

3. Τν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο “ηξέρεη" ζε Linux. Σαο πξνηείλνπκε 

λα δνθηκάδεηε ηηο ιύζεηο ζαο ζην ζύζηεκα. Έρεηε δηθαίωκα 

πνιιαπιώλ ππνβνιώλ κέρξη ην ηέινο ηνπ δηαγωληζκνύ. Μεηά 

από θάζε ππνβνιή ζα ιακβάλεηε ηελ αμηνιόγεζε ηεο ιύζεο 

ζαο, ζε ηκήκα ηωλ Αξρείωλ Ειέγρνπ. 

4. Οη επηινγέο ηνπ κεηαγιωηηηζηή πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε 

βαζκνιόγεζε είλαη νη εμήο:  

 C: gcc -std=c99 -O2 -DCONTEST -s -static -lm 

 C++: g++ -O2 -DCONTEST -s -static -lm 

 Pascal: gpc -O2 -DCONTEST -s 

5. Τν Linux μερωξίδεη κεηαμύ θεθαιαίωλ θαη πεδώλ γξακκάηωλ. 

Ειέγμηε όηη ηα νλόκαηα ηωλ αξρείωλ εηζόδνπ θαη εμόδνπ 

είλαη γξακκέλα κε κηθξά (πεδά) γξάκκαηα. 

6. Τα πξνγξάκκαηά ζαο πξέπεη λα επηζηξέθνπλ ωο θωδηθό εμόδνπ 

ην κεδέλ.  
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7. Γηα πξνγξακκαηηζκό ζε C θαη C++ ε ζπλάξηεζε main() πξέπεη 

πάληα λα ηεξκαηίδεη κε ηηο εληνιέο "return(0);" ή 

"exit(0);". 

8. Οη πξνγξακκαηηζηέο ζε Pascal πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ 

εληνιή "halt" κόλν κε θωδηθό εμόδνπ ην κεδέλ (κόλν δειαδή 

κε ηελ κνξθή "halt;" ή "halt(0);". 

9. Τν πξόγξακκα αμηνιόγεζεο ζα εμεηάζεη ηελ ηηκή πνπ 

επηζηξέθεη ην πξόγξακκά ζαο. Εάλ ε ηηκή απηή δελ είλαη 

κεδέλ, ηόηε ην πξόγξακκα δελ ζα βαζκνινγεζεί γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν test. 

10. Καλέλαο άιινο ραξαθηήξαο εθηόο ηνπ ραξαθηήξα λέαο γξακκήο 
(newline) (ραξαθηήξαο 0A ζην ASCII εθθξαζκέλν ζην 

δεθαεμαδηθό ζύζηεκα αξίζκεζεο, \n γηα πξνγξακκαηηζηέο C ή 

C++, $0A γηα πξνγξακκαηηζηέο Pascal) δελ ζα ππάξρεη κεηά 

ηνλ ηειεπηαίν αξηζκό θάζε γξακκήο ηωλ αξρείωλ εηζόδνπ θαη 

εμόδνπ. 

Δειαδή, θάζε γξακκή ηωλ αξρείωλ εηζόδνπ θαη εμόδνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηειεπηαίαο, ηεξκαηίδεηαη κε 

ηνλ ραξαθηήξα λέαο γξακκήο όπωο νξίζηεθε παξαπάλω.  

 

 Κάζε απόπεηξα θαθόβνπιεο εηζόδνπ ή αθόκα θαη 

εμεξεύλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, εθηόο ηεο παξερόκελεο 

δηεπαθήο, ζα εληνπίδεηαη θαη ζα επηβάιινληαη 

θπξώζεηο. 

 
 

Με ηε ζπλεξγαζία: 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπη-

ζηεκίνπ Αζελώλ, Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ, Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Παλε-

πηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, ΤΔΙ Αζήλαο. 

 
 


