
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 
Στο «Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού» συμμετέχουν 100 ομάδες. Στην αρχή του παιχνιδιού κάθε ομάδα 

παραλαμβάνει 20 γρίφους κι ένα χρονόμετρο που μετράει το χρόνο ανάμεσα σε δυο διαδοχικές παραδόσεις 

γρίφων. Κάθε ομάδα λύνει όποιο γρίφο επιθυμεί και παραδίδει την απάντησή της στους διοργανωτές. Αυτοί με τη 

σειρά τους σημειώνουν το χρόνο που έκανε η ομάδα να απαντήσει το συγκεκριμένο γρίφο. Οι ομάδες 

βαθμολογούνται με βάση το πλήθος των γρίφων που έλυσαν και του χρόνου σε δευτερόλεπτα που χρειάστηκαν 

ανά γρίφο, ως εξής: 

 Η ομάδα βαθμολογείται για κάθε γρίφο που λύνει σύμφωνα με τη σχέση:  

54000

ό ό    
   

 Η ομάδα που θα επιλύσει και τους 20 γρίφους, παίρνει bonus 200 βαθμούς. 

 Η ομάδα που θα επιλύσει μέχρι και 19 γρίφους, παίρνει bonus 100 βαθμούς. 

 Η ομάδα που θα επιλύσει μέχρι και 18 γρίφους, παίρνει bonus 50 βαθμούς. 

 Η συνολική βαθμολογία της ομάδας προκύπτει από το άθροισμα των παραπάνω επιμέρους βαθμολογιών. 

Νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. 

Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο: 

1. Θα περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων σταθερών, μεταβλητών και πινάκων. 

2. Θα διαβάζει και θα αποθηκεύει τα ονόματα των ομάδων που δήλωσαν συμμετοχή στο κυνήγι. 

3. Θα δημιουργεί δισδιάστατο πίνακα Χ[100,20] με τους χρόνους επίλυσης, ο οποίος θα περιέχει αρχικά 

την τιμή 0 σε όλες τις θέσεις του. 

4. Όταν μία ομάδα παραδίδει ένα γρίφο: 

a. Θα διαβάζει το όνομα της ομάδας κάνοντας έλεγχο αν αυτή έχει δηλώσει συμμετοχή στο 

παιγνίδι. Αν δεν έχει δηλώσει, θα αγνοείται. Αν έχει δηλώσει, θα διαβάζει τον αριθμό του 

γρίφου που καταθέτει και θα γίνεται έλεγχος για τη σωστή εισαγωγή του. 

b. Θα διαβάζει το χρόνο που αναγράφεται στο χρονόμετρο (σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα). 

c. Θα αποθηκεύει το χρόνο επίλυσης (σε δευτερόλεπτα) στην κατάλληλη θέση του πίνακα Χ 

d. Το παιχνίδι σταματά, όταν δώσουμε ως όνομα ομάδας την τιμή ΤΕΛΟΣ. 

5. Θα εμφανίζει σε πόσους γρίφους απάντησε κάθε ομάδα. 

6. Θα υπολογίζει τη συνολική βαθμολογία των ομάδων όπως περιγράφεται παραπάνω. (Η ομάδα που δεν 

έλυσε κανένα γρίφο, πρέπει στο τέλος να έχει συνολική βαθμολογία μηδέν.) 

7. Θα εμφανίζει πόσο χρόνο κατά μέσο όρο αφιέρωσε κάθε ομάδα ανά γρίφο (Να ληφθούν υπόψη μόνο οι 

γρίφοι που απαντήθηκαν. Αν δεν απαντήθηκε κανένας γρίφος, ο μέσος χρόνος να είναι 0). 

8. Θα εμφανίζει τις τρεις πρώτες ομάδες, το πλήθος των γρίφων που έλυσαν και τη βαθμολογία τους. 

(Θεωρήστε ότι δεν υπάρχουν ισοβαθμίες στην συνολική βαθμολογία.) 
ΛΥΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ κυνήγι_θησαυρού 

! Ερώτημα 1 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

 πλήθος_ομάδων = 100 

 πλήθος_γρίφων = 20 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, k, Χ[100,20], γρίφος, Ω, Λ, Δ, Γ[100], Σ, temp2 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Β[100], ΜΧ[100], temp1 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΜ[100], ομάδα, temp3 

 ΛΟΓΙΚΕΣ: f 

ΑΡΧΗ 

 ! Ερώτημα 2 

 ΓΡΑΨΕ 'Ποιες ομάδες συμμετέχουν;' 

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ πλήθος_ομάδων 

  ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΜ[i] 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  ! Ερώτημα 3 

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ πλήθος_ομάδων 

  ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ πλήθος_γρίφων 

   Χ[i,j] <-- 0 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 ! Ερώτημα 4 

 ΓΡΑΨΕ 'Έναρξη παιγνιδιού' 

 ΓΡΑΨΕ 'Όνομα ομάδας:' 

 ΔΙΑΒΑΣΕ ομάδα 

 ΟΣΟ ομάδα <> 'ΤΕΛΟΣ' ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

  f <-- ΨΕΥΔΗΣ 

  i <-- 1 

  ΟΣΟ i <= πλήθος_ομάδων ΚΑΙ f = ΨΕΥΔΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

   ΑΝ ΟΜ[i] = ομάδα ΤΟΤΕ 

    f <-- ΑΛΗΘΗΣ 

    k <-- i 

   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

   i <-- i + 1 
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  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  ΑΝ f = ΨΕΥΔΗΣ ΤΟΤΕ 

   ΓΡΑΨΕ 'Η ομάδα δεν υπάρχει' 

  ΑΛΛΙΩΣ 

   ΓΡΑΨΕ 'Ποιο γρίφο έλυσε;' 

   ΔΙΑΒΑΣΕ γρίφος 

   ΟΣΟ γρίφος < 1 Ή γρίφος > πλήθος_γρίφων ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 

    ΓΡΑΨΕ 'Δεν υπάρχει τέτοιος γρίφος. Δώστε το σωστό αριθμό του γρίφου.' 

    ΔΙΑΒΑΣΕ γρίφος 

   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

   ΓΡΑΨΕ 'Χρόνος επίλυσης σε ώρες, λεπτά, δευτ/τα:' 

   ΔΙΑΒΑΣΕ Ω, Λ, Δ 

   Χ[k,γρίφος] <-- Ω * 3600 + Λ * 60 + Δ 

  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

  ΓΡΑΨΕ 'Όνομα ομάδας:' 

  ΔΙΑΒΑΣΕ ομάδα 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  ! Ερωτήματα 5, 6 

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ πλήθος_ομάδων 

  Γ[i] <-- 0 

  ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ πλήθος_γρίφων 

   ΑΝ Χ[i,j] <> 0 ΤΟΤΕ 

    Β[i] <-- 54000 / Χ[i,j] 

    Γ[i] <-- Γ[i] + 1 

   ΑΛΛΙΩΣ 

    Β[i] <-- 0 

   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  ΑΝ Γ[i] = πλήθος_γρίφων ΤΟΤΕ 

   Β[i] <-- Β[i] + 200 

  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Γ[i] = πλήθος_γρίφων – 1 ΤΟΤΕ 

   Β[i] <-- Β[i] + 100 

  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Γ[i] = πλήθος_γρίφων – 2 ΤΟΤΕ 

   Β[i] <-- Β[i] + 50 

  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ πλήθος_ομάδων 

  ΓΡΑΨΕ ' Ομάδα: ', ΟΜ[i], ' Γρίφοι: ', Γ[i], ' Βαθμοί: ', Β[i] 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 ! Ερώτημα 7 

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ πλήθος_ομάδων 

  Σ <-- 0 

  ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ πλήθος_γρίφων 

   Σ <-- Σ + Χ[i,j] 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

  ΑΝ Γ[i] <> 0 ΤΟΤΕ 

   ΜΧ[i] <-- Σ / Γ[i] 

  ΑΛΛΙΩΣ 

   ΜΧ[i] <-- 0 

  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ πλήθος_ομάδων 

  ΓΡΑΨΕ ' Ομάδα: ', ΟΜ[i], ' Μέσος χρόνος / γρίφο: ', ΜΧ[i] 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 ! Ερώτημα 8 

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ πλήθος_ομάδων 

  ΓΙΑ j ΑΠΟ πλήθος_ομάδων ΜΕΧΡΙ i ΜΕ ΒΗΜΑ -1 

   ΑΝ Β[j] > Β[j-1] ΤΟΤΕ 

    temp1 <-- Β[j] 

    Β[j] <-- Β[j-1] 

    Β[j-1] <-- temp1 

    temp2 <-- Γ[j] 

    Γ[j] <-- Γ[j-1] 

    Γ[j-1] <-- temp2 

    temp3 <-- ΟΜ[j] 

    ΟΜ[j] <-- ΟΜ[j-1] 

    ΟΜ[j-1] <-- temp3 

   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 ΓΡΑΨΕ 'Οι τρεις πρώτες ομάδες είναι:' 

 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3 

  ΓΡΑΨΕ ' Ομάδα: ', ΟΜ[i], ' Γρίφοι: ', Γ[i], ' Βαθμοί: ', Β[i] 

 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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