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343 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό : 4ο Εργαστήριο
Ζήτημα 1ο
Θζλουμε να ςυμπλθρϊςουμε τα 20 ςτοιχεία ενόσ μονοδιάςτατου πίνακα με τυχαίες ακζραιεσ
τιμζσ ( rand() )και ςτθ ςυνζχεια να βροφμε:
(α) το άκροιςμα των ςτοιχείων (β) τον μζςο όρο (γ) το μζγιςτο και (δ) το ελάχιςτο.
Για κάκε ζναν υπολογιςμό από τουσ (α) – (δ) φτιάξτε και μια ξεχωριςτι ςυνάρτθςθ.

Ζήτημα 2ο
Γράψτε μια ςυνάρτθςθ που δζχεται ζναν πίνακα από ακεραίουσ και εκτυπϊνει με τθν μορφι
ιςτογράμματοσ τθν ποςότθτα κάκε ςτοιχείου του πίνακα με τουσ χαρακτιρεσ «*».
Στθ ςυνζχεια δοκιμάςτε το αποτζλεςμα τθσ
ςυνάρτθςθσ με ζναν πίνακα 10 ακεραίων. Η
τιμι κάκε ςτοιχείου του πίνακα να είναι ζνασ
τυχαίοσ αρικμόσ ( rand() ) ςτο διάςτθμα
[5,15].

Π.χ., αν Α*+ = ,3,4,5-:
***
****
*****

Ζήτημα 3ο
Θεωροφμε τθν ρίψθ δφο ηαριϊν. Θζλουμε να βροφμε τθν ςυχνότθτα εμφάνιςθσ των δυνατϊν
αποτελεςμάτων μζςα από τθν προςπάκεια 10000 ρίψεων. Σκεφτείτε πρϊτα πϊσ
λειτουργοφμε όταν ζχουμε ζνα ηάρι. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ζχουμε ζναν πίνακα με
6 ςτοιχεία που αντιςτοιχοφν ςτισ πλευρζσ από ζνα ηάρι και όταν εμφανίηεται ζνασ αρικμόσ
(πλευρά) αυξάνουμε το αντίςτοιχο αρικμό του πίνακα κατά ζνα. Θεωρείςτε ότι θ ηαριά 1,6
είναι διαφορετικι από τθν 6,1. Θα πρζπει να χρθςιμοποιιςετε ςυναρτιςεισ που κα δθλϊςετε
και κα ορίςετε κατάλλθλα.

Ζήτημα 4ο
Η τυπικι απόκλιςθ μιασ λίςτασ αρικμϊν είναι το μζτρο απόκλιςθσ των αρικμϊν από τον μζςο
όρο. Αν θ τυπικι απόκλιςθ είναι μικρι τότε οι αρικμοί ςυςςωρεφονται κοντά ςτον μζςο όρο.
Αν θ τυπικι απόκλιςθ είναι μεγάλθ τότε οι αρικμοί διαχζονται μακριά από τον μζςο όρο. Η
τυπικι απόκλιςθ S μιασ λίςτασ Ν αρικμϊν xi ορίηεται ωσ
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όπου ̅ είναι ο μζςοσ όροσ των Ν αρικμϊν x1, x2, .... Ορίςτε μια ςυνάρτθςθ θ οποία παίρνει ωσ
όριςμα ζνα μερικϊσ ςυμπλθρωμζνο πίνακα και επιςτρζφει τθν τυπικι απόκλιςθ των τιμϊν
του. Η ςυνάρτθςθ κα ζχει δφο παραμζτρουσ: ζναν πίνακα και μια παράμετρο τφπου int που
δθλϊνει το πλικοσ των κζςεων που χρθςιμοποιεί ο πίνακασ. Οι αρικμοί κα είναι τφπου
double. Ενςωματϊςτε τθν ςυνάρτθςθ ςε ζνα κατάλλθλο δοκιμαςτικό πρόγραμμα: κα
διαβάηετε ζναν αρικμό Ν (0<Ν<100) από τον χριςτθ και κα υπολογίηετε Ν τυχαίουσ double
αρικμοφσ ςτο διάςτθμα *0,1+. Τι αναμζνετε για τθν τυπικι απόκλιςθ;

