Ηλεκτρονικοι Υπολογιστες Ι
Θέµατα Εξετάσεων Ιουνίου 2009 (Α΄)
1. Στο τέλος του πρωταθλήµατος της Super League η διοργανώτρια αρχή
επιθυµεί να απονείµει το ϐραβείο ‘‘Fair Play’’ στην οµάδα που είχε
τις λιγότερες κάρτες συνολικά σε όλο το πρωτάθληµα. Για αυτό Ϲητά
τη ϐοήθειά σας. Να κατασκευάσετε πρόγραµµα το οποίο να κάνει τα
παρακάτω :
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(α΄) να διαβάζει τα ονόµατα των 16 οµάδων (και να τα αποθηκεύει σε
πίνακα),
(ϐ΄) να διαβάζει τον αριθµό των καρτών (κίτρινων και κόκκινων), που
δέχτηκε η κάθε οµάδα σε καθε µία από τις 30 αγωνιστικές του
πρωταθλήµατος (και να τους αποθηκεύει σε πίνακα),
(γ΄) να υπολογίζει τις συνολικές κάρτες κάθε οµάδας σε όλο το πρωτάθληµα,
(δ΄) µε τη ϐοήθεια κατάλληλου υποπρογράµµατος, το οποίο και ϑα
κατασκευάσετε, να υπολογίζει τις λιγότερες συνολικές κάρτες,
(ε΄) να εµφανίζει το όνοµα της οµάδας (ή τα ονόµατα των οµάδων) µε
τις λιγότερες συνολικές κάρτες.
Στη συνέχεια, ϑέλοντας να επιπλήξει τις οµάδες που έπαιζαν ‘‘σκληρά’’,
σας Ϲητά να επεκτείνετε το παραπάνω πρόγραµµα έτσι ώστε να εµφανίζει
και τα ονόµατα των οµάδων που είχαν περισσότερες από 50 κάρτες σε
όλο το πρωτάθληµα.
Υπόδειξη: για την αποθήκευση των ονοµάτων χρησιµοποιήστε τον τύπο
CHARACTER(30) καθώς κάθε όνοµα είναι µια σειρά χαρακτήρων (και
υποθέτουµε ότι δεν ϑα περιέχει πάνω από 30 γράµµατα).
2. Παραγοντοποίηση ενός ακέραιου αριθµού είναι η ανάλυσή του σε γινόµενο πρώτων αριθµών (που λέγονται παράγοντές του). ΄Ετσι, π.χ. οι
παράγοντες του 126 είναι οι 2, 3, 3, 7 καθώς 126 = 2 × 3 × 3 × 7. Προϕανώς, ένας πρώτος αριθµός έχει µόνο παράγοντα τον εαυτό του.
Να γράψετε πρόγραµµα που
• να δέχεται από τον χρήστη ένα ϑετικό ακέραιο αριθµό,
• να εξασφαλίζει ότι είναι ϑετικός και µικρότερος από το 109 ,
• να τυπώνει στην οθόνη τους παράγοντές του.
Υπόδειξη: Προσέξτε ότι ένας παράγοντας µπορεί να εµφανίζεται πολλές
ϕορές.
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3. Το αρχείο a.dat περιέχει δύο στήλες αριθµών. Η πρώτη αποτελείται
από τριψήφιους ακέραιους και αντιστοιχεί στους κωδικούς µαθηµάτων
του ΤΕΤΥ. Η δεύτερη έχει πραγµατικούς αριθµούς, τους ϐαθµούς στα
αντίστοιχα µαθήµατα ενός ϕοιτητή. Να γράψετε πρόγραµµα που να
διαβάζει το αρχείο a.dat και να τυπώνει στο αρχείο b.dat τους κωδικούς
των µαθηµάτων µε τους αντίστοιχους ϐαθµούς (σε δύο στήλες πάλι) έτσι
ώστε να είναι ταξινοµηµένοι, από το µεγαλύτερο στο µικρότερο, ως προς
τους ϐαθµούς.
Υπόδειξη: Προφανώς πρέπει να ταξινοµήσετε τους ϐαθµούς αλλά σε κάθε
εναλλαγή της σειράς τους να προσέξετε να κάνετε την ίδια εναλλαγή και
στους κωδικούς των µαθηµάτων.
∆ιάρκεια: 3 ώρες

Καλή επιτυχία !
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