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1. Σύµφωνα µε ϑεώρηµα του Gauss, για κάθε ϑετικό ακέραιο a ισχύει ότι

2a = n(n + 1) + m(m + 1) + k(k + 1)
όπου n, m, k µη αρνητικοί και όχι απαραίτητα διαφορετικοί ακέραιοι.
Να γράψετε ένα πρόγραµµα που να διαβάζει από τον χρήστη ένα ακέραιο
a, να υπολογίζει όλες τις τριάδες n,m,k για αυτόν και να τις τυπώνει
στην οθόνη. Οι τριάδες που προκύπτουν µε εναλλαγή των n,m,k να
παραλείπονται (δηλαδή τυπώστε αυτές για τις οποίες ισχύει n ≤ m ≤ k ).
∆οκιµάστε το για τους αριθµούς 16 ([0, 1, 5] ή [0, 3, 4] ή . . . ), 104 ([6, 7, 10]
ή . . . ), και 111 ([1, 10, 10] ή [0, 9, 11] ή . . . ).
2. ΄Ενας ϑετικός ακέραιος αριθµός µπορεί να ενταχθεί σε κατηγορίες ως
εξής : υπολογίζουµε το άθροισµα των (ϑετικών) ακεραίων που τον διαιϱούν ακριβώς, χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη τον εαυτό του. Ο ακέραιος
αριθµός λέγεται perfect (τέλειος) αν αυτό το άθροισµα είναι ίσο µε τον
ακέραιο αριθµό. Αν το άθροισµα είναι µεγαλύτερο από τον αριθµό, αυτός λέγεται abundant. Αν είναι µικρότερο, ο αριθµός λέγεται deficient.
΄Ετσι π.χ., το 6 είναι τέλειος καθώς για τους διαιρέτες του, 1, 2, 3 (αλλά
όχι το 6), ισχύει 6 = 1 + 2 + 3.
(α΄) Να γράψετε ένα υποπρόγραµµα που να υπολογίζει αν το όρισµά
του, ένας ακέραιος αριθµός, είναι perfect, abundant ή deficient.
Ανάλογα µε το τι ϑα ϐρει για τον αριθµό να επιστρέφει 0, 1, ή −1
αντίστοιχα.
(ϐ΄) Χρησιµοποιήστε το υποπρόγραµµα αυτό για να χαρακτηρίσετε τους
αριθµούς από το 1 έως το 10000. ∆ηµιουργήστε το αρχείο "perfect.dat", σε κάθε γραµµή του οποίου ϑα τυπώνετε έναν ακέραιο
αριθµό (διαδοχικά όλους από το 1 ως το 10000) και δίπλα (αφήνοντας ένα κενό µεταξύ τους) µια από τις λέξεις perfect, abundant,
deficient ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκει ο αριθµός.
3. Να γράψετε ένα υποπρόγραµµα που να εντοπίζει σε έναν πίνακα γειτονικά Ϲεύγη αριθµών που είναι ίσοι. Το υποπρόγραµµα ϑα δέχεται ως
όρισµα ένα µονοδιάστατο πίνακα ακεραίων αριθµών, ϑα εντοπίζει τον
πρώτο αριθµό ο οποίος είναι ίσος µε τον επόµενό του, και ϑα επιστρέφει
τη ϑέση στην οποία τον ϐρήκε. Αν δεν εντοπίσει τέτοιο αριθµό ϑα επιστρέφει −1.
Χρησιµοποιήστε το για να εντοπίσετε το πρώτο Ϲεύγος επαναλαµβανόµενων αριθµών στη σειρά −4, 6, −1, 8, 7, 7, 82, −82, 31, 31, −2, 31, 44, 1.
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Καλή επιτυχία !

