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343 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό : 5ο Εργαστήριο
Ζήτημα 1ο
Γράψτε μια ςυνάρτθςθ που να ζχει ωσ παράμετρο ζναν μερικϊσ ςυμπλθρωμζνο πίνακα
χαρακτιρων και θ οποία να διαγράφει όλα τα επαναλαμβανόμενα γράμματα του πίνακα.
Όταν ζνα γράμμα διαγράφεται τα υπόλοιπα γράμματα μετακινοφνται μπροςτά για να
καλφψουν το κενό. Επειδι ζνασ μερικϊσ ςυμπλθρωμζνοσ πίνακασ απαιτεί δφο ορίςματα θ
ςυνάρτθςθ κα ζχει δφο παραμζτρουσ: μια για τον πίνακα και μια τφπου int για τον αρικμό
των κζςεων που χρθςιμοποιοφνται. Επίςθσ θ δεφτερθ παράμετροσ κα είναι παράμετροσ με
αναφορά κακϊσ κα αλλάηει κατά τθν διάρκεια των αλλαγϊν.
Π.χ., αν a*0+= ‘a’, a*1+= ‘b’, a*2+= ‘a’, a*3+= ‘c’ με size = 4 τότε κζλουμε
a*0+= ‘a’, a*1+= ‘b’, a*2+= ‘c’, με size = 3 (θ τιμι του a[3] δεν μασ ενδιαφζρει).
Ενςωματϊςτε τθν ςυνάρτθςι ςασ ςε ζνα κατάλλθλο δοκιμαςτικό πρόγραμμα.

Ζήτημα 2ο
Ένασ μεγάλοσ ακζραιοσ μπορεί να αποκθκευκεί ςε ζναν κατάλλθλο πίνακα. Για παράδειγμα
ο αρικμόσ 1234 μπορεί να αποκθκευκεί ςε ζναν πίνακα ακεραίων ωσ a[0] = 1, a[1]=2,
a[2]=3, a[3] = 4. Γράψτε ζνα πρόγραμμα που διαβάηει ζναν ακζραιο αρικμό με το πολφ 8
ψθφία και αποκθκεφει τα ψθφία του ςε ζναν πίνακα με τον προθγοφμενο τρόπο. Για το
ηιτθμα αυτό κζλουμε μόνο να εκτυπϊνουμε τον αρικμό κατάλλθλα (όπωσ ακριβϊσ τον
διαβάςαμε). Θα πρζπει να χρθςιμοποιιςετε ζναν μερικϊσ ςυμπλθρωμζνο πίνακα και
επίςθσ κα μπορείτε να αλλάηετε το μζγιςτο μικοσ των ακεραίων (δθλαδι το 8) αλλάηοντασ
μόνο μια κακολικά οριςμζνθ ςτακερά.

Ζήτημα 3ο
Αποκθκεφουμε δφο αρικμοφσ με το πολφ 8 ψθφία ο κακζνασ με τον τρόπο που περιγράφει
ςτο Ζιτθμα 2. Γράψτε ζνα πρόγραμμα που πραγματοποιεί τθν πρόςκεςθ δφο ακεραίων
υλοποιϊντασ τθν κλαςικι μζκοδο πρόςκεςθσ με το χζρι. Το αποτζλεςμα τθσ πρόςκεςθσ
αποκθκεφεται ςε ζναν πίνακα μεγζκουσ 8 και ςτθ ςυνζχεια εμφανίηεται ςτθν οκόνθ. Αν το
αποτζλεςμα τθσ πρόςκεςθσ είναι ζνασ αρικμόσ με περιςςότερα από 8 ψθφία τότε το
πρόγραμμα κα εκτυπϊνει ζνα μινυμα που κα λζει «υπερχείλιςθ ακεραίου».

Ζήτημα 4ο
Θεωροφμε το παράδειγμα ιςτογράμματοσ γραμμϊν παραγωγισ που περιγράφεται ςτισ
διαφάνειεσ 7θσ εβδομάδασ (Lecture7.pdf) ςελ. 47-50. Στθν ςυγκεκριμζνθ άςκθςθ θ μόνθ
διαφορά από το παράδειγμα είναι θ εκτφπωςθ των ράβδων κάκετα αντί οριηόντια. Για τον
ςκοπό αυτό ζνασ κατάλλθλοσ διςδιάςτατοσ πίνακασ κα ιταν χριςιμοσ.

