Ηλεκτρονικοι Υπολογιστες Ι
Θέµατα Εξετάσεων Ιουνίου 2014
1. Το αρχείο http://tinyurl.com/ints201406 περιέχει 1300 ακέϱαιους αριθµούς, σε ξεχωριστή γραµµή ο καθένας και διαφορετικούς
µεταξύ τους. Αποθηκεύστε το στην περιοχή σας (µε δεξί κλικ, Save Page
As ...). Γράψτε πρόγραµµα που να ϐρίσκει και να τυπώνει στην οθόνη
τους τρεις µικρότερους ακέραιους του αρχείου.
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2. Ο Μανώλης ο επιστάτης, είναι υπεύθυνος για να ανάβει και να σβήνει τα
ϕώτα σε διάδροµο ενός κτηρίου. ΄Εστω ότι ο διάδροµος έχει n λαµπτήρες
στη σειρά. Καθένας έχει ένα χαρακτηριστικό αριθµό : 1, 2, 3, . . . , n.
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Κάθε λαµπτήρας έχει το δικό του διακόπτη. Το είδος του διακόπτη είναι
τέτοιο ώστε πατώντας τον ανάβει ο λαµπτήρας (αν είναι σβηστός) ή σβήνει
(αν είναι αναµµένος). Ο Μανώλης κάνει n διαδροµές πήγαινε-έλα (όσοι
οι λαµπτήρες στο διάδροµο). Στην διαδροµή i διασχίζει το διάδροµο και
πατάει τους διακόπτες κάθε λαµπτήρα που ο χαρακτηριστικός αριθµός
του είναι πολλαπλάσιος του i. Στην επιστροφή κάθε διαδροµής δεν πατά
κανένα διακόπτη.
Πόσοι είναι οι αναµµένοι λαµπτήρες µετά τη διαδροµή n, αν υποθέσουµε ότι αρχικά ήταν όλοι αναµµένοι ;
3. Το πολυώνυµο Chebyshev πρώτου είδους, (ακέραιας) τάξης n µε n > 0,
µπορεί να οριστεί ως εξής :
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για |x| ≤ 1.
• Γράψτε υποπρόγραµµα που να υπολογίζει την τιµή του πολυωνύµου T4 (x) για δεδοµένο x.
• Χρησιµοποιήστε το υποπρόγραµµα που γράψατε για να τυπώσετε
στο αρχείο ‘‘cheb4.dat’’ τις τιµές του πολυωνύµου T4 (x) στα σηµεία x = −1.0, −0, 95, −0.9, −0.85, −0.8, . . . , 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0.
Στο αρχείο ϑα τυπώσετε σε ξεχωριστές γραµµές κάθε µία από τις τιµές του x µαζί µε την αντίστοιχη τιµή του πολυωνύµου, µε ένα κενό
µεταξύ τους. Θα πρέπει, δηλαδή, να δηµιουργήσετε δύο στήλες στο
αρχείο µε τα x και τα αντίστοιχα T4 (x). Οι τιµές που ϑα τυπώνετε
να έχουν από 4 δεκαδικά ψηφία.
∆ιάρκεια: 3 ώρες

Καλή επιτυχία !
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