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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΒΒ΄́  ΦΦΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ   
 

ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ 

 

Ο Κώστας ταξιδεύει πολύ. Η δουλειά του τον θέλει αυτή τη βδομάδα 
στο Παρίσι, την επόμενη στη Σόφια, μετά από δυο μέρες στο Πεκίνο, 

ύστερα στην Αθήνα, ουφ, κουράστηκα και να σας τα λέω... Φυσικά 
ξοδεύει ένα σωρό λεφτά για τα αεροπορικά εισιτήρια. 

Πριν λίγες μέρες, οι αεροπορικές εταιρείες αποφάσισαν να εκδώσουν 
κάρτες απεριορίστων πτήσεων (όπως οι κάρτες απεριορίστων 

διαδρομών στα λεωφορεία), για πελάτες ακριβώς όπως ο Κώστας. Με 
μία διαφορά, όμως. Αντί μίας ενιαίας κάρτας για όλες τις δυνατές 

πτήσεις (που θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ ακριβή), εκδίδουν μία 
κάρτα για κάθε διαφορετική πτήση, η οποία επιτρέπει στους 

κατόχους της να πετάξουν με αυτή την πτήση (και προς τις δύο 
κατευθύνσεις) για ένα χρόνο, όσες φορές θέλουν. Το κόστος αυτών 

των καρτών, φυσικά, διαφέρει ανάλογα με την απόσταση. 

Ο Κώστας θέλει να μπορεί να ταξιδεύει από οποιοδήποτε αεροδρόμιο 

σε οποιοδήποτε άλλο και δεν τον πειράζει να αλλάζει περισσότερες 

πτήσεις με ενδιάμεσους προορισμούς για να κάνει οικονομία. 
Βοηθήστε τον να βρει ποιες κάρτες απεριορίστων πτήσεων πρέπει να 

αγοράσει, ώστε να μπορεί να το πετύχει με το μικρότερο δυνατό 
συνολικό κόστος. 

 
Πρόβλημα 

Να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα σε μια από τις Γλώσσες του IOI 
(PASCAL, C, C++, Java) το οποίο, αφού διαβάσει τις διαθέσιμες 

κάρτες απεριορίστων πτήσεων και το κόστος κάθε μίας, θα 
υπολογίζει το ελάχιστο ποσό που πρέπει να πληρώσει ο Κώστας για 

να αγοράσει κάποιες από αυτές, έτσι ώστε να μπορεί να ταξιδεύει 
από οποιοδήποτε αεροδρόμιο σε οποιοδήποτε άλλο. 
 

Αρχεία Εισόδου: 
Τα αρχεία εισόδου με όνομα uflights.in είναι αρχεία κειμένου με την 

εξής δομή: Στην πρώτη γραμμή υπάρχουν δύο ακέραιοι αριθμοί, Ν 

και Μ, χωρισμένοι μεταξύ τους με ένα κενό διάστημα. Ο αριθμός Ν 
(1 ≤ Ν ≤ 100.000) αντιστοιχεί στο πλήθος των αεροδρομίων και ο 

αριθμός Μ (1 ≤ Μ ≤ 1.000.000) αντιστοιχεί στο πλήθος των 
διαθέσιμων καρτών απεριορίστων πτήσεων. Κάθε μία από τις 

επόμενες Μ γραμμές περιέχει τρεις ακέραιους αριθμούς, Α, Β και Κ, 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

                         GREEK COMPUTER SOCIETY 
 

Copyright ΕΠΥ 2016-17. Σπύρου Τρικούπη 20,  106 83 Αθήνας, Spirou Trikoupi 20, PC 106 83, Athens, Greece

 +30-210-3300999, +30-210-3301893 E-mail: epy@epy.gr, Web: www.epy.gr 

40 Χρόνια ΕΠΥ 1977 - 2017 

χωρισμένους ανά δύο με ένα κενό διάστημα, και περιγράφει μία 
διαθέσιμη κάρτα απεριορίστων πτήσεων μεταξύ των αεροδρομίων Α 

(1 ≤ Α ≤ Ν) και Β (1 ≤ Β ≤ Ν), με κόστος Κ (1 ≤ Κ ≤ 100). 

Θεωρούμε ότι τα αεροδρόμια είναι αριθμημένα από 1 έως και Ν και 
ότι Α ≠ Β. 

 
Αρχεία Εξόδου: 

Τα αρχεία εξόδου με όνομα uflights.out είναι αρχεία κειμένου με 
την εξής δομή. Έχουν ακριβώς μία γραμμή με έναν ακέραιο αριθμό: 

Το ελάχιστο συνολικό κόστος ώστε ο Κώστας να μπορεί να 
μεταβαίνει από οποιοδήποτε αεροδρόμιο σε οποιοδήποτε άλλο.  

 
Παράδειγμα Αρχείων Εισόδου - Εξόδου:  
    

uflights.in uflights.out 

7 9 

1 2 50 
3 1 10 

4 6 80 
1 4 40 

3 5 20 
4 3 30 

2 6 60 

5 6 70 
5 7 90 

260 

 

Ο Κώστας μπορεί να επιλέξει να αγοράσει τις κάρτες 12, 31, 

35, 43, 26 και 57, με συνολικό κόστος: 

50 + 10 + 20 + 30 + 60 + 90 = 260 

Έτσι, μπορεί να ταξιδεύει από οποιοδήποτε αεροδρόμιο σε 

οποιοδήποτε άλλο, π.χ., αν χρειαστεί να ταξιδέψει από το 
αεροδρόμιο 1 στο αεροδρόμιο 7, μπορεί να ακολουθήσει τη διαδρομή 

1357.  Δεν υπάρχει φθηνότερη επιλογή καρτών με την οποία 

να μπορεί να πετύχει το σκοπό του. 

 

 
Παρατηρήσεις: 

1. Να θεωρήσετε ότι θα υπάρχει ένας τουλάχιστον δυνατός 
συνδυασμός από κάρτες απεριορίστων πτήσεων που θα 

επιτρέπει στον Κώστα να ταξιδεύει από οποιοδήποτε 
αεροδρόμιο σε οποιοδήποτε άλλο. 

2. Μέγιστη μνήμη: 64 ΜΒ 
3. Μέγιστος χρόνος: 3 sec 


