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Να γραφεί πρόγραμμα που : 

1. Να διαβάηει τον αρικμό Ν των γραμμάτων μιασ λζξθσ και να διαβάηει γράμμα γράμμα τθν ίδια τθν λζξθ και 

να τθν καταχωρεί ςε μονοδιάςτατο πίνακα διαςτάςεωσ [1Χ10]. Να γίνεται ζλεγχοσ ώςτε Ν<=10 αλλιώσ να 

ηθτά καινοφργιο Ν. 

 Στθν ςυνζχεια κα παίηεται ζνα παιγνίδι παρόμοιο με τθν κρεμάλα ωσ εξισ: 

2. Ζνασ άλλοσ  χριςτθσ κα ζχει ςτθν διάκεςι του Ν-2 αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ  να βρεί τθν λζξθ. Ο χριςτθσ 

κα γράφει ζνα γράμμα και αν υπάρχει ςτθν λζξθ τότε κα εμφανίηει «Βρζκθκε i φορζσ» όπου i οι φορζσ που 

υπάρχει το γράμμα ςτθ λζξθ  ενώ αν δεν υπάρχει κα του κοςτίηει μια αποτυχθμζνθ προςπάκεια και κα 

τυπώνει «Δεν υπάρχει ςτθν λζξθ».   

Το παιγνίδι κα ςταματά όταν βρεκοφν όλα τα γράμματα τθσ λζξθσ οπότε τυπώνεται μινυμα «Μπράβο θ λζξθ 

ιταν…» και κα τυπώνεται θ λζξθ ι όταν υπάρξουν Ν-2 αποτυχθμζνεσ προςπάκεισ οπότε κα τυπώνεται 

«Ζχαςεσ !!  θ λζξθ ιταν…» και κα τυπώνεται θ λζξθ.Να κεωρθκεί ότι όςα γραμματα ειπωκοφν δεν 

επαναλαμβάνονται. 

3. Να γίνει το ίδιο , αυτι τθν φορά αποκθκεφοντασ τα γράμματα που λζμε ςε μονοδιάςτατο πίνακα [1Χ24] 

ώςτε να γίνεται ζλεγχοσ κάκε φορά αν το γράμμα που λζμε ζχει ειπωκεί ξανά και αν ναι να ηθτείται 

καινοφργιο γράμμα. 

Λύση: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Τύπος_κπεμάλα 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

ΑΚΔΡΑΙΔ: n,i,βπεθηκε,υοπερ ,αποτςσ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΔ: λεξη[10], γπαμμα 

ΑΡΧΗ 

ΓΡΑΨΔ 'Δώσε μος τον απιθμό των γπαμμάτων τηρ λέξηρ' 

ΓΙΑΒΑΔ n 

ΓΙΑ i  ΑΠΟ  1 ΜΔΧΡΙ n 

ΓΙΑΒΑΔ λεξη[i] 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 

βπέθηκε <-- 0    

αποτςσ <-- 0 

ΟΟ βπέθηκε <n  και αποτςσ<n-2 ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 

υοπερ <-- 0 

ΓΡΑΨΔ 'Δώσε μος ένα γπάμμα:' 

ΓΙΑΒΑΔ γπαμμα 

ΓΙΑ i  ΑΠΟ  1 ΜΔΧΡΙ n 

ΑΝ γπαμμα=λεξη[i] ΣΟΣΔ 

βπεθηκε <-- βπεθηκε+1 

υοπερ <-- υοπερ+1 

ΣΔΛΟ_ΑΝ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Αν υοπερ <> 0  ΣΟΣΔ 

ΓΡΑΨΔ 'Βπέθηκε', υοπερ,' υοπέρ' 

ΑΛΛΙΩ 

ΓΡΑΨΔ 'Δεν ςπάπσει στην λέξη' 

αποτςσ <-- αποτςσ+1    

ΣΔΛΟ_ΑΝ 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΝ βπεθηκε =n  ΣΟΣΔ 

ΓΡΑΨΔ 'Μππάβο η λέξη ήταν:' 

ΑΛΛΙΩ 

ΓΡΑΨΔ 'Έσασερ !!  η λέξη ήταν:΄' 

ΣΔΛΟ_ΑΝ 

ΓΙΑ i  ΑΠΟ  1 ΜΔΧΡΙ n 

ΓΡΑΨΔ_ λεξη[i] 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΣΔΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
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