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1. Η συνάρτηση Bessel πρώτου είδους, ακέραιας τάξης n, Jn (x), µπορεί να
οριστεί ως εξής

Jn (x) =
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Να τυπώσετε στο αρχείο ‘‘bessel.dat’’ τις τιµές των συναρτήσεων J0 (x), J1 (x),
J2 (x) σε 150 ισαπέχοντα σηµεία x στο διάστηµα [0, 20]. Το αρχείο ϑα έχει
σε κάθε γραµµή τις τιµές
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Υπόδειξη Ι: Στο άθροισµα δεν µπορούµε, ϕυσικά, να πάρουµε άπειρους
όρους. Να σταµατήσετε τον υπολογισµό του στον πρώτο όρο που κατ΄ απόλυτη τιµή είναι µικρότερος από 10−12 .
Υπόδειξη ΙΙ: Παρατηρήστε ότι ο κάθε όρος στο άθροισµα προκύπτει από τον
προηγούµενό του µε πολλαπλασιασµό κατάλληλης ποσότητας. Μπορεί να
σας ϐοηθήσει.
2. Να γράψετε ένα πρόγραµµα που να υπολογίζει το άθροισµα δύο ακεραίων
µε οποιοδήποτε πλήθος ψηφίων, στο δεκαδικό σύστηµα. Οι ακέραιοι ϑα
δίνονται ως συλλογή ψηφίων (και προσήµου).
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Καθώς οι αριθµοί έχουν πρόσηµο, η πράξη ουσιαστικά µπορεί να είναι
πρόσθεση ή αφαίρεση. Στην περίπτωση της αφαίρεσης προσέξτε να αφαιϱείτε τον µικρότερο κατ΄ απόλυτη τιµή από τον µεγαλύτερο (και κατόπιν, αν
χρειάζεται, να αλλάζετε πρόσηµο στο αποτέλεσµα).
Υπόδειξη: Για να το δοκιµάσετε, γράψτε συνάρτηση που να αναλύει ένα
int σε ψηφία (και πρόσηµο), τα οποία ϑα τα αποθηκεύει σε κατάλληλο
container της STL. Λάβετε υπόψη ότι το πλήθος των ψηφίων δεν είναι
σταθερό ή γνωστό εκ των προτέρων.
3. Το πρόβληµα των N ϐασιλισσών. Σε µία σκακιέρα N × N ϑέλουµε να
τοποθετήσουµε N ϐασίλισσες σε τέτοιες ϑέσεις ώστε να µην ϐρίσκονται ανά δύο στην ίδια γραµµή, στήλη ή διαγώνιο. Γράψτε πρόγραµµα που να
υπολογίζει και να τυπώνει στην οθόνη µία τέτοια τοποθέτηση.
Κάθε γραµµή της σκακιέρας ϑα έχει προφανώς µία µόνο ϐασίλισσα. Το
πρόγραµµά σας ϑα είναι πιο απλό αν ΄γεµίζετε΄ διαδοχικά τις γραµµές επιλέγοντας µόνο τη στήλη στην οποία ϑα τοποθετηθεί το κοµµάτι.
Ακολουθήστε τον εξής αλγόριθµο :
• ∆ηµιουργήστε ένα πίνακα ακεραίων µε διαστάσεις N × N . ΄Εστω ότι
ονοµάζεται board. Τα στοιχεία µε τιµή 0 ϑα αντιπροσωπεύουν επιτρεπτές ϑέσεις.
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• ∆ηµιουργήστε ένα πίνακα ακεραίων µε διάσταση N και όνοµα π.χ.
column. Θα αποθηκεύει τις στήλες των ϐασιλισσών (Η γραµµή i ϑα
έχει ϐασίλισσα στη ϑέση column[i]).
• Γράψτε µια συνάρτηση που ϑα δέχεται συγκεκριµένη γραµµή και
στήλη, ϑα υπολογίζει τις ‘‘απαγορευµένες’’ ϑέσεις (γραµµή, στήλη, διαγώνιους) και ϑα αυξάνει την τιµή των αντίστοιχων στοιχείων του board.
΄Ετσι, αν κάποιο στοιχείο είναι επιτρεπτό (έχει τιµή 0) ϑα γίνεται µη επιτρεπτό (µε τιµή 1). Αν είναι ήδη απαγορευµένο ϑα γίνεται πιο ‘‘έντονη’’
η απαγόρευση.
• Γράψτε µια συνάρτηση που ϑα δέχεται συγκεκριµένη γραµµή και
στήλη και ϑα ‘‘ακυρώνει’’ τη διαδικασία που έκανε η προηγούµενη.
Αν κάποιο στοιχείο είναι απαγορευµένο µε τιµή 1 ϑα γίνεται επιτρεπτό, αν είναι απαγορευµένο µε µεγαλύτερη τιµή ϑα γίνεται λιγότερο
απαγορευµένο.
Οι δύο συναρτήσεις µπορούν εύκολα να συγχωνευθούν σε µία.
• Ξεκινήστε από την πρώτη γραµµή. Αν υπάρχουν διαθέσιµες ϑέσεις σε
αυτή, επιλέξτε µία, κάντε κατάλληλες τροποποιήσεις στους δύο πίνακες
και συνεχίστε στην επόµενη γραµµή.
Αν δεν υπάρχουν διαθέσιµες ϑέσεις σηµαίνει ότι κάποια προηγούµενη επιλογή κενής στήλης δεν οδηγεί σε λύση. Αναιρέστε την τυχόν
αποθηκευµένη στήλη για την τρέχουσα γραµµή, πηγαίνετε στην προηγούµενη, ακυρώστε τις αλλαγές που έγιναν στην προηγούµενη επιλογή
στήλης. Επιλέξτε άλλη στήλη.
• ΄Οταν υπολογιστούν οι ϑέσεις όλων των ϐασιλισσών, τυπώστε στην οθόνη
τη σκακιέρα (N αριθµοί σε N γραµµές, όπου υπάρχει ϐασίλισσα να
έχει τιµή 1 αλλιώς να έχει τιµή 0.).
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