Ηλεκτρονικοι Υπολογιστες Ι
Θέµατα Εξετάσεων Σεπτεµβρίου 2013
1. Ο ϑετικός ακέραιος 65728 µπορεί να γραφεί ως άθροισµα δύο κύβων
(ακέραιων υψωµένων στην τρίτη) µε µόνο δύο τρόπους :
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65728 = 123 + 403 = 313 + 333 .
Το ίδιο ισχύει και για τον 64232:

64232 = 173 + 393 = 263 + 363 .
Βρείτε το µικρότερο k που ικανοποιεί τη σχέση k = i3 + j 3 µε δύο (και
µόνο δύο) διαφορετικά Ϲευγάρια i, j . Τα i, j, k είναι ϑετικοί ακέραιοι µε
i ≤ j < k.
2. Το αρχείο numbers.dat περιέχει ϑετικούς πραγµατικούς αριθµούς που
δεν επαναλαµβάνονται, έναν σε κάθε σειρά. Στην πρώτη γραµµή του
αρχείου υπάρχει ένας ακέραιος αριθµός που είναι το πλήθος των πραγµατικών που ακολουθούν.
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Αποθηκεύστε το αρχείο στην περιοχή σας. Μπορείτε να το κάνετε δίνοντας σε τερµατικό την εντολή
wget http://www.materials.uoc.gr/el/undergrad/courses/ETY114/exams/numbers.dat

Γράψτε πρόγραµµα που να ϐρίσκει τους τρεις µεγαλύτερους πραγµατικούς αριθµούς του αρχείου.
Υπόδειξη :
(α΄) ∆ιαβάστε τους πραγµατικούς αριθµούς του αρχείου σε κατάλληλο
πίνακα,
(ϐ΄) ϐρείτε µε κατάλληλο υποπρόγραµµα τη ϑέση του µεγαλύτερου αϱιθµού στον πίνακα,
(γ΄) τροποποιήστε κατάλληλα τον πίνακα και επαναλάβετε το ϐήµα (ϐ΄)
για να ϐρείτε τον δεύτερο µεγαλύτερο, κ.ο.κ.
3. Πρώτος λέγεται ένας ακέραιος που διαιρείται ακριβώς µόνο από το 1 και
τον εαυτό του : τέτοιοι είναι οι 3, 5, 7, 11, 13, . . .. ∆ίδυµοι Πρώτοι αριθµοί
είναι τα Ϲεύγη των πρώτων αριθµών που διαφέρουν κατά 2: τέτοιοι είναι
οι (3, 5), (5, 7), (11, 13), . . ..
Βρείτε το άθροισµα των αντίστροφων των δίδυµων πρώτων αριθµών :
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Το p στο άθροισµα είναι το πρώτο µέλος κάθε Ϲεύγους δίδυµων πρώτων.
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Το άθροισµα αυτό έχει πεπερασµένη τιµή, τη σταθερά Brun (≈ 1.902),
αν υπολογιστούν όλα τα Ϲεύγη δίδυµων πρώτων. Εσείς, στον υπολογισµό
του αθροίσµατος, λάβετε υπόψη µόνο τους δίδυµους πρώτους που είναι
µικρότεροι από 100000.
∆ιάρκεια: 3 ώρες

Καλή επιτυχία !
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