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1. Κάποιοι ϑετικοί ακέραιοι αριθµοί L µπορούν να γραφούν µε µοναδικό τρόπο
ως άθροισµα τριών άλλων ϑετικών ακεραίων a, b, c (µε a > b ≥ c), για τους
οποίους ισχύει a2 = b2 + c2 . Μοναδικός τρόπος σηµαίνει ότι υπάρχει µία
µόνο τριάδα a, b, c που ικανοποιεί τις συνθήκες. Πόσοι τέτοιοι αριθµοί L
είναι µικρότεροι από το 5000;
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2. ΄Εστω ένα πλέγµα 5 × 5 πάνω στο οποίο κινείται ένα µυρµήγκι. Σε κάθε
ϐήµα του, το µυρµήγκι κινείται τυχαία σε τετράγωνο που γειτονεύει µε την
τρέχουσα ϑέση του (δηλαδή πάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά· όχι διαγωνίως).
∆εν µπορεί να ϕύγει από το πλέγµα.
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Σε κάθε τετράγωνο της πρώτης γραµµής του πλέγµατος υπάρχει αρχικά ένας
σπόρος. ΄Οταν το µυρµήγκι, στην τυχαία του κίνηση, ϐρεθεί σε τετράγωνο
της πρώτης σειράς, ‘‘ϕορτώνεται’’ τον σπόρο και τον µεταφέρει έως ότου
ϐρεθεί σε τετράγωνο της τελευταίας γραµµής του πλέγµατος όπου και αφήνει
τον σπόρο. Το µυρµήγκι µπορεί να µεταφέρει µόνο ένα σπόρο κάθε ϕορά·
εάν ϐρεθεί σε τετράγωνο της πρώτης γραµµής που δεν έχει σπόρο (γιατί τον
πήρε σε προηγούµενη επίσκεψη) προφανώς δεν παίρνει τίποτε. Επίσης, αν
µεταφέρει σπόρο σε τετράγωνο της τελευταίας γραµµής που έχει ήδη σπόρο
(από προηγούµενη επίσκεψη) δεν µπορεί να αφήσει το ϕορτίο του.
Η κίνηση του µυρµηγκιού τελειώνει όταν µεταφέρει όλους τους σπόρους
στην τελική γραµµή.
Να γράψετε κώδικα που να προσοµοιώνει την παραπάνω διαδικασία από
την αρχική ως την τελική κατάσταση. Να τυπώνει το πλήθος των κινήσεων
που έγιναν. ∆ώστε ως αρχική ϑέση του µυρµηγκιού το κεντρικό τετράγωνο.
3. Συµπληρώστε τον κώδικα της παρακάτω συνάρτησης
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typedef std::list<int> container;
void
split(container const & c, container & odd, container & even){
...
}
Η συνάρτηση αυτή ϑέλουµε να διαβάζει τα στοιχεία ενός container c και
να αντιγράφει το πρώτο, τρίτο, πέµπτο,. . . , στοιχείο στο τέλος του container
odd και το δεύτερο, τέταρτο, έκτο,. . . , στοιχείο στο τέλος του container even.
Αφού γράψτε τον κώδικα που λείπει, γράψτε ένα πρόγραµµα που ϑα αποθηκεύει σε std::list<int> τους αριθµούς 3, 5, −1, 9, −7, 88, 3, −6, −4
και ϑα τους ξεχωρίζει σε δύο νέες λίστες a, b καλώντας την συνάρτηση split.
Τα στοιχεία κάθε νέας λίστας, αφού δηµιουργηθεί, να τα γράψετε σε αρχείο
σε ξεχωριστή γραµµή το καθένα. Τα στοιχεία της λίστας a γράψτε τα στο
αρχείο µε όνοµα odd.dat ενώ τα στοιχεία της λίστας b στο αρχείο µε όνοµα
even.dat.
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