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∆οµές ελέγχου

1.1 Hello World
Εγκαταστήστε την Python 3k και γράψτε ένα πρόγραµµα που να τυπώνει στην
οθόνη σας το Hello World.
Προαιρετικά : Γράψτε έναν οδηγό για το πως κάνατε την εγκατάσταση και σε
ποιο σύστηµα.

1.2

Απλό menu εστιατορίου

Γράψτε ένα απλό µενού εστιατορίου, όπου παρουσιάζεται ένα µενού στον πελάτη,
όπως για παράδειγµα :
1. Κολοκυθάκια γιαχνί
2. Πατάτες στα κάρβουνα
3. Κοτόπουλο γεµιστό
4. Σαλιγκάρια
Τι ϑα επιθυµούσατε ;
Και ανάλογα µε την επιλογή που δίνει ο χρήστης να εµφανίζεται ένα κατάλληλο
µήνυµα, ή µήνυµα λάθος αν δεν ανήκει στο εύρος αποδεκτών τιµών.
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Υπεύθυνος ΄Ασκησης : ∆ηµήτρης Λεβεντέας

1

1.3

Εύρεση ϱιζών 2ου Βαθµού Εξίσωσης

Υπολογίστε τις λύσεις µια εξίσωσης δευτέρου ϐαθµού, Ϲητώντας από τον χρήστη
τους συντελεστές α, β, γ .
Bonus: Υπολογίστε και µιγαδικές ϱίζες αν η διακρίνουσα είναι αρνητική.
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Βρόγχοι

2.1

Αριθµοί Fibonacci

Βρείτε τους 20 πρώτους αριθµούς Fibonacci.
∆ίνεται ότι :



if n = 0
0,
Fn = 1,
if n = 1


Fn−1 + Fn−2 , else

2.2

(1)

΄Αθροιση πολλών αριθµών

Προσθέστε όλους του ϕυσικούς αριθµούς που είναι κάτω του 1000 και είναι
πολλαπλάσια του 3 και του 7.
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Χειρισµός Αλφαριθµητικών

3.1

Αντιστροφή Αλφαριθµητικού

∆ηµιουργείστε ένα πρόγραµµα που δέχεται ως είσοδο µια πρόταση και την αντιστρέφει.

3.2

Τεµαχισµός Αλφαριθµητικού

∆ηµιουργείστε ένα πρόγραµµα που κόβει ένα αλφαριθµητικό σε συγκεκριµένους
χαρακτήρες

3.3

Στατιστικά Εγγράφου

∆ηµιουργείστε ένα πρόγραµµα που :
1. Μετράει πόσοι χαρακτήρες υπάρχουν σε ένα αρχείο
2. Πόσες λέξεις υπάρχουν
3. Πόσες προτάσεις υπάρχουν
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4. Πόσοι χαρακτήρες νέας γραµµής
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Συνδυαστικές Ασκήσεις

4.1

Εύρεση πρώτων αριθµών

Βρείτε όλους τους πρώτους αριθµούς που ϐρίσκονται ανάµεσα στο 1 έως το 100.
Υπόδειξη : Μπορείτε να ψάχνετε αν ένας αριθµός έχεις διαιρέτες µέχρι τον
προς τα κάτω ακέραιο της τετραγωνικής του ϱίζας.
4.1.1

Αλγόριθµος του Ερατοσθένη

1. ∆ηµιουργείστε µια πλήρη λίστα µε όλους τους αριθµούς [2, n].
2. Αφαιρέστε τα πολλαπλάσια του 2
3. Ο επόµενος αριθµός στην λίστα που έχει µείνει είναι πρώτος
4. Αφαιρέστε όλα τα πολλαπλάσια του
5. Επαναλάβετε τα ϐήµατα 3 − 4 µέχρι να ϕθάσετε έναν αριθµό που είναι
√
µεγαλύτερος από d ne.
6. Οι αριθµοί που αποµένουν είναι πρώτοι
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Παρατηρήσεις

΄Οποιο ϐοηθητικό υλικό ϐρίσκετε, καλό ϑα ήταν να αναρτάται στο site ή να το
αναφέρεται στο forum.
Για οποιεσδήποτε απορίες χρησιµοποιήστε το forum.
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