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1. Πρώτος αριθµός λέγεται κάθε ϑετικός ακέραιος που διαιρείται ακριβώς µόνο
από το 1 και τον εαυτό του. Αριθµός Mersenne λέγεται ο ακέραιος που
µπορεί να γραφτεί στη µορφή 2n − 1, για κάποιο n. Να ϐρείτε και να
τυπώσετε στο αρχείο ‘‘mersenne.dat’’ όλους τους ακεραίους αριθµούς µέχρι
το 50000 που είναι ταυτόχρονα πρώτοι και Mersenne. Η εκτύπωση κάθε
αριθµού ϑα γίνεται σε ξεχωριστή γραµµή.
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2. Να υλοποιήσετε σε συνάρτηση τον αλγόριθµο της δυαδικής αναζήτησης ενός στοιχείου σε έναν ήδη ταξινοµηµένο πίνακα µε αριθµούς οποιουδήποτε
τύπου. Στον αλγόριθµο αυτό γίνεται αρχικά η επιλογή του µεσαίου στοιχείου (ή του πλησιέστερου στη µέση) και η σύγκρισή του µε το Ϲητούµενο. Το
αποτέλεσµα της σύγκρισης καθορίζει σε ποιο ‘‘µισό’’ τµήµα του πίνακα µποϱεί να ϐρίσκεται το επιθυµητό στοιχείο. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία
για το συγκεκριµένο τµήµα (δηλ. συγκρίνουµε το µεσαίο του νέου τµήµατος
µε το Ϲητούµενο) έτσι ώστε διαδοχικά να περιορίζουµε το διάστηµα που είναι
πιθανό να υπάρχει το στοιχείο που αναζητούµε. Η διαδικασία σταµατά όταν
το διάστηµα αυτό συρρικνωθεί τόσο ώστε να γνωρίζουµε µε ϐεβαιότητα την
ύπαρξη ή µη του Ϲητούµενου.
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Η συνάρτηση που ϑα γράψετε ϑα δέχεται ως ορίσµατα τον πίνακα, το πλήθος
των στοιχείων του και την Ϲητούµενη τιµή και ϑα επιστρέφει (µε όποιον τρόπο
επιλέξετε) (αʹ) το αν ϐρέθηκε το στοιχείο και (ϐʹ) σε ποια ϑέση στον πίνακα
υπάρχει (αν υπάρχει).
3. Υλοποιήστε µε αναδροµική συνάρτηση τον αλγόριθµο ταξινόµησης quicksort. Η ϱουτίνα ϑα δέχεται ως όρισµα ένα µονοδιάστατο vector της STL, µε
στοιχεία οποιουδήποτε τύπου, το οποίο ϑα ταξινοµεί.
Η απλή εκδοχή του αλγορίθµου είναι η ακόλουθη :
(αʹ) Επιλέγουµε ένα οποιοδήποτε στοιχείο της αρχικής συλλογής (π.χ. το
µεσαίο).
(ϐʹ) ∆ηµιουργούµε ένα νέο, κατάλληλο container της STL, µε µοναδικό
στοιχείο ένα αντίγραφο του επιλεγµένου στο προηγούµενο ϐήµα.
(γʹ) Αντιγράφουµε (µε οποιαδήποτε σειρά) σε διαδοχικές ϑέσεις πριν το
µοναδικό στοιχείο στο νέο container τα στοιχεία του αρχικού vector
που είναι µικρότερα από το επιλεγµένο στοιχείο.
(δʹ) Αντιγράφουµε (µε οποιαδήποτε σειρά) σε διαδοχικές ϑέσεις µετά το
αρχικό στοιχείο στο νέο container τα στοιχεία του αρχικού vector που
είναι µεγαλύτερα ή ίσα από το επιλεγµένο στοιχείο.
(εʹ) Αντιγράφουµε τα στοιχεία του νέου container στον παλιό (σβήνοντας τα
δικά του).
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(ϛʹ) Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία για τους δύο υπο-vectors εκατέρωθεν
του επιλεγµένου στοιχείου, αν έχουν, ϐέβαια, διάσταση µεγαλύτερη από
1 (αλλιώς δεν χρειάζονται ταξινόµηση).
Χρησιµοποιήστε τη ϱουτίνα σας για να ταξινοµήσετε τα στοιχεία (−1.2, 9.1,
8.2, −6.4, 3.8, 0.34, 5.67, 8.99, −9.01, 0.001, 4.8, −3.8, 5.67).
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