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5η Σειρά Ασκήσεων 
 

Άσκηση 6. 
Αναπτύξτε ένα πρόγραµµα σε γλώσσα Pascal το οποίο θα ελέγχει αν συµβολοακολουθίες (το πολύ 20 
χαρακτήρων) που εισάγονται από το πληκτρολόγιο είναι παλινδροµικές.  Το πρόγραµµα θα πρέπει να περιέχει 
επαναληπτικό βρόχο, όπου θα προτρέπεται ο χρήστης να εισάγει µία (ακόµα) συµβολοακολουθία, η 
συµβολοακολουθία θα διαβάζεται, θα γίνεται ο  έλεγχος και θα παρουσιάζεται στην οθόνη το αποτέλεσµα του 
ελέγχου. Ο βρόχος θα τερµατίζεται όταν ο χρήστης επιλέξει να σταµατήσει την εισαγωγή συµβολοακολουθιών. 
Μετά το τέλος του επαναληπτικού βρόχου θα πρέπει να εµφανίζονται στατιστικά στοιχεία όπου θα αναφέρεται το 
(επί τοις εκατό) ποσοστό των παλινδροµικών συµβολοακολουθιών επί του συνόλου των συµβολοακολουθιών  που 
εισήχθησαν. 
Προσοχή: Θεωρούµε ότι µια συµβολοακολουθία τερµατίζεται όταν συναντήσουµε ένα  τέλος γραµµής (eoln). Το 
πρόγραµµά σας θα πρέπει να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά και περιπτώσεις συµβολοακολουθιών  µηδενικού 
µήκους, όπως και µήκους µεγαλύτερου των 20 χαρακτήρων, εµφανίζοντας τα κατάλληλα µηνύµατα στην οθόνη.  
Παραδείγµατα παλινδροµικών συµβολοακολουθιών: α, ΑΝΝΑ,  ΜΕΝΕΜ, ΣΕΛΕΣ, 123321, $ασκσα$. 
 
Άσκηση 7. 
Για να εξοικειωθείτε µε τους πίνακες αναπτύξτε µία συνάρτηση min που να δέχεται σαν όρισµα ένα µονοδιάστατο 
πίνακα τύπου:  
 

type list=array[1..20] of 1..100; 
var a : list; 

 
και επιστρέφει τον ελάχιστο. 
 
function min ( a : list ) : integer; 
    var … 
begin 
 
end 
 
Παρόµοια, µία αντίστοιχη συνάρτηση max που να υπολογίζει τον µέγιστο ενός πίνακα  
( function max ( a : list ) : integer ). 
 
Άσκηση 8. 
Έστω διδιάστατος πίνακας ακεραίων pinax (20 x 20). Χρησιµοποιήστε  τις παραπάνω δύο συναρτήσεις για να 
βρείτε το µεγαλύτερο κάθε στήλης και από αυτούς το µικρότερο. Ονοµάστε αυτόν τον αριθµό Α. Επίσης, να βρείτε 
το µικρότερο κάθε γραµµής και από αυτούς το µεγαλύτερο. Ονοµάστε αυτόν τον αριθµό Β. Να τυπωθούν οι Α και 
Β.   
 
Άσκηση 9. 
Παροµοίως να αναπτύξετε πρόγραµµα Pascal που να υπολογίζει και να εκτυπώνει τα ακόλουθα:  

1. Το µέσο όρο κάθε γραµµής ενός διδιάστατου πίνακα πραγµατικών αριθµών. 
2. Το µέσο όρο κάθε στήλης. 
3. Το µέσο όρο των µέσων όρων των γραµµών (αποτέλεσµα του 1.). 
4. Το µέσο όρο των µέσων όρων των  στηλών (αποτέλεσµα του 2.). 

Σκοπός είναι να ελέγξουµε αν το αποτέλεσµα του 3. και του 4. είναι το ίδιο, δηλ. θέλουµε να δούµε αν οι δύο 
τρόποι υπολογισµού του µέσου όρου των µέσων όρων έχουν το ίδιο αποτέλεσµα. 
 
Άσκηση ΙΑ. 
Εξηγήστε µε λόγια γιατί το 3. µπορεί να είναι διαφορετικό από το 4. Πότε είναι ίσα;   

Να επιδειχθούν  από 15/11/04 έως 26/11/04 
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