Προχωρηµενος Προγραµµατισµος Ι :
Εισαγωγη στη C++
Θέµατα Εξετάσεων Ιανουαρίου 2013

1. ΄Ενας ϑετικός ακέραιος αριθµός λέγεται παλίνδροµος όταν µπορεί να ‘‘διαϐαστεί’’ το ίδιο και από δεξιά προς τα αριστερά. Π.χ. οι αριθµοί 85158 και
20988902 είναι παλίνδροµοι.
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Γράψτε κώδικα που να τυπώνει στο αρχείο ‘‘palindrome.dat’’ όλους τους
παλίνδροµους αριθµούς µέχρι το 1000000. Στην οθόνη να τυπώνει το πλήθος
τους.
Υπόδειξη : Θα χρειαστείτε τουλάχιστον δύο συναρτήσεις : µία που ϑα υπολογίζει το πλήθος των ψηφίων ενός ακέραιου αριθµού και µία άλλη που ϑα
αναλύει τον αριθµό στα ψηφία του.
2. Η επίλυση της χρονικά ανεξάρτητης εξίσωσης Schrödinger για τον µονοδιάστατο αρµονικό ταλαντωτή (µάζα m σε δυναµικό V = kx2 /2) καταλήγει
στις ιδιοσυναρτήσεις

s
ψn (y) =

όπου y = x

q√
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2
1
√ Hn (y)e−y /2 ,
π

2n n!

km/h̄.

Να τυπώσετε στο αρχείο µε όνοµα ‘‘harmonic.dat’’ τις τιµές της πυκνότητας
πιθανότητας (ψψ ∗ ) για n = 5 σε 60 ισαπέχοντα σηµεία x στο διάστηµα
[−6 : 6], µαζί µε τα αντίστοιχα σηµεία x (δηλαδή το αρχείο ϑα περιέχει δύο
στήλες, x και ψψ ∗ ).
Για να το κάνετε αυτό :
(αʹ) Γράψτε συνάρτηση που να υπολογίζει το παραγοντικό ενός µικρού ακεραίου.
(ϐʹ) Γράψτε συνάρτηση που να υπολογίζει την τιµή των πολυωνύµων Hermite, Hn (x), για κάποια τιµή του x. Τα πολυώνυµα αυτά ικανοποιούν
την αναδροµική σχέση :

Hn (x) − 2xHn−1 (x) + 2(n − 1)Hn−2 (x) = 0 ,

n≥2,

µε H0 (x) = 1, H1 (x) = 2x.
(γʹ) Χρησιµοποιείστε τις συναρτήσεις που γράψατε παραπάνω για να γράψετε µια νέα συνάρτηση για την ψ . Αυτή ϑα δέχεται ως ορίσµατα τα n, x.
Θεωρήστε ότι m = k = h̄ = 1.
3.

(αʹ) Υλοποιήστε τον αλγόριθµο std::equal() της STL σε δικιά σας συνάρτηση µε όνοµα equal. Ο αλγόριθµος std::equal() δέχεται τρεις
iterators, beg1, end1, beg2. Οι δύο πρώτοι ‘‘δείχνουν’’ στον ίδιο container ενώ ο τρίτος iterator ‘‘δείχνει’’ σε άλλο container. Ο αλγόριθµος
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συγκρίνει τα στοιχεία του πρώτου container µεταξύ των beg1, end1
µε τα αντίστοιχα του δεύτερου (ξεκινώντας από το beg2). Αν όλα τα
αντίστοιχα στοιχεία είναι µεταξύ τους ίσα επιστρέφει true αλλιώς επιστρέφει false. Συµπληρώστε, εποµένως, τον κώδικα

template<typename Iterator>
bool
equal(Iterator beg1, Iterator end1, Iterator beg2) {
.....
}
(ϐʹ) Χρησιµοποιώντας το std::list, δηµιουργήστε δύο λίστες ακέραιων αϱιθµών και αποθηκεύστε τις ακολουθίες 1, 3, 5, 88, 92, 4, 91 στην πρώτη
και 1, 3, 5, 88, 92, 4, 2, 91 στη δεύτερη. Καλέστε τη δικιά σας συνάρτηση equal() για να ελέγξετε αν είναι ίσες οι δύο ακολουθίες (προφανώς
πρέπει να σας επιστρέψει false).
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