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343 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό : 4ο Εργαστήριο 

Ζήτημα 1ο  

Γράψτε ζνα πρόγραμμα που να μετατρζπει τθν μορφι τθσ ϊρασ από 24ϊρθ ςε 12ϊρθ. Π.χ., 

κα μετατρζπει το 14:25 ςε 2:25 μμ. Η είςοδοσ δίνεται ωσ δφο ακζραιοι. Θα πρζπει να 

υπάρχουν τουλάχιςτον 3 ςυν/ςεισ: μια για τθν είςοδο, μια για τον υπολογιςμό, μια για τθν 

ζξοδο.  

Θεωροφμε τθν πλθροφορία πμ/μμ ωσ ζνα χαρακτιρα που ζχει τιμι ‘Π’ ι ‘Μ’ αντίςτοιχα. 

Άρα θ ςυν/ςθ που κάνει τισ μετατροπζσ κα ζχει και μια παράμετρο αναφοράς τφπου char 

για να καταγράφει τθν πλθροφορία πμ/μμ  (προφανϊσ θ ςυνάρτθςθ κα ζχει και άλλεσ 

παραμζτρουσ).  

Να ςυμπεριλάβετε ζνα βρόχο ο οποίοσ κα επιτρζπει ςτο χριςτθ να επαναλαμβάνει τον 

υπολογιςμό για νζεσ τιμζσ ειςόδου μζχρι ο χριςτθσ να δθλϊςει ότι δεν κζλει να ςυνεχίςει.   

 

Ζήτημα 2ο  

Γράψτε ζνα πρόγραμμα το οποίο κα δζχεται ωσ είςοδο το μικοσ ςε πόδια και ίντςεσ και κα 

δίνει ςτθν ζξοδο το μικοσ ςε μζτρα και εκατοςτά. Χρθςιμοποιείςτε τουλάχιςτον 3 ςυν/ςεισ: 

μια για είςοδο, μια ι περιςςότερεσ για επεξεργαςία, μια για ζξοδο. Να ςυμπεριλάβετε ζνα 

βρόχο ο οποίοσ κα επιτρζπει ςτο χριςτθ να επαναλαμβάνει τον υπολογιςμό για νζεσ τιμζσ 

ειςόδου μζχρι ο χριςτθσ να δθλϊςει ότι κζλει να τερματίςει το πρόγραμμα.     

    1 πόδι = 0.3048 μζτρα,    100 εκατοςτά = 1 μζτρο,  12 ίντςεσ = 1πόδι 

 

Ζήτημα 3ο  

Έςτω μια διάταξθ με κορίνεσ του μπόουλινγκ, όπου κάκε αςτερίςκοσ * αναπαριςτά μια 
κορίνα:    
                     *  *  *  *  * 
                     *  *  *  *  * 
                     *  *  *  *  * 
                 *  *  *  *  *  * * 
             *  *  *  *  *  *  * *  * 
Υπάρχουν 5 γραμμζσ και ςυνολικά 15 κορίνεσ. Αν είχαμε μόνο τισ πρϊτεσ 4 γραμμζσ κα 

είχαμε 10 ςυνολικά κορίνεσ. Αν είχαμε μόνο τισ πρϊτεσ 3 γραμμζσ κα είχαμε 6 ςυνολικά 

κορίνεσ. Αν είχαμε μόνο τισ πρϊτεσ 2 γραμμζσ κα είχαμε 3 ςυνολικά κορίνεσ και τζλοσ αν 

είχαμε μόνο τθν πρϊτθ γραμμι κα είχαμε 1 ςυνολικά κορίνα.  

Να γράψετε μια αναδρομικι ςυνάρτθςθ που κα δζχεται ωσ είςοδο τον αρικμό των 

γραμμϊν n και κα εμφανίηει ςτθν ζξοδο το ςυνολικό αρικμό κορίνων (μόνο το πλικοσ 

κζλουμε και όχι τθν εκτφπωςθ από τα *) που κα υπιρχαν ςε μια πυραμίδα n γραμμϊν.  


