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ο Nα απαντηθoιiν s
. Καλη επιτυ1iα.

'::' )'cαθ6ματα.

'tr';ξ'τfr:tl
Η οτατικη μεθ6δoυ pοwerQ δ61εται ωg παραμ6τρουζ 6να πραγματικ6 αριΘμ6 x κα1 6να ακ6ραιo
r)0, και επιoτρ6φει ην τιμη x".

a) Nα υλοπoιηΘεi η μ6θoδοq pοwer() με χρηση τηg εντoληg επανd,}ηψηg "for".
b) Nα υλοπoιηθεi η μ6θοδoq power() με χρηση τηq εντoληg επα.νd,ληψηq "whiΙe".

σ.=ξ-fltri,.,ai'
'Eνα ,rδλrrr;rrυμo εiναι μiα παρ6oταoη ηg μορφηζ f(x)=nna'+an-1xn-l*...*a1xtag. Η κλ6οη
ΡoΙynomiaΙ 61ει oκοπ6 να μoμoντελoπoηoει 6να πoλυrilvυμo, Kαι χρησιμοποιεi ωq πεδio ιfνα
διd,νυoμα coef[] απ6 πραyψατικoιig αριθμoιig 6πoυ απoθηκεriει τoυζ συντελεoτ6q τoυ πoλυωνliμoυ.
o oυντελεoηg του 6ρoυ x' αποθηκε6εται σην θ6oη i τoυ διαvιioματog cοef. Η κλd,oη PοΙynοmiaΙ
υποoηρiζει τov 1(αταoκευαοτξ ΡοΙynomiaΙ(doubΙe c[]) και τιg μεθ6δουq evaΙuate (doubΙe x) και
tοString(). o οκε}uετ6g τηg κλdοηg εiναι o παρακ&τω:

public class Polynοmial
{

private doιιble coef[];

public Ρolynomial(dοuble c[]) { /Δ{α γρ6φει o κri:δικαg. Θt'μ"α2a
\
t

pubΙic doιιble evaluate(dοuble x) { /Δ{α γρdφει o κrilδικαg. Θ6μα 2b
)

publiο String tοString(){ /Να γρfrφει o κιilδικαg ' Θtψα2c
t
I

}//PoΙynοmial

Nα υλoπoιl1θεi ο κατασκευαoη6 ΡοΙynοmiaΙ(double c[]).
Να υλoποηθεi η μ6θοδo9 evaΙuate(doubΙe x)' Mπoρεiτε να θεωρηoετε 6τι 61ετε oτη
δι&θεo'η σαg μια oτατικη μ6θοδo pοwer(dοubΙe x, int n) [6πο:q αυτη πoυ ζητεiται oτo θ6μα
11.

c) Να υ}ιoπoιηθεi η μ6Θoδo9 toStringQ. Για παρ&δειγμα, για τo διd,νυομα [4, 0.5, 0, 2] θ6λουμε
να επιoτρ6φεi τo String f(x)=2*n3 t 0,5x * 4.

a)

b)
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Nα γραφεi η στατικη μ6θoδo6 sumΑreaofReοtage() η oπoiα δ61εται ωt παραμιξτρουζ 6να
διoδιd,oτατo διdνυoμα A απ6 ακεραioυg και τ6σσερειq ακεραioυt x1, yl ' x2, y2. Η μ6Θoδo9
υπoλoγιζει τo dθρoιομα των oτoι1εiων τoυ διαν6σματoq πoυ βρiοκoνται μ6ο'α στoν υπo-πiνακα με
π6νω αριοτερ6 στoιχεto το Α[x1,yl] και κdτω δεξι6 στoιχειo τo Α|x2,y2l. Mπoρεiτε να υπoθ6σετε
6τι ιαβoυν OSx1Sx2 και 0!y1<y2 και 6τι τo στoιχεio A|x2'y2]υπαpγει'

w#ffi"s,
Nα γραφεi η oτατικη μ6θοδo9 printTriangle η οπoiα δι11εται ωg παρdμετρο ι1ναv θετικ6 ακ6ραιο n
και εl<τυπrbνει στην 6ξoδo θνα oρθογcbνιo ισoσκελ6g τρiγωνo ΑBΓ σχηματισμ6νo με <<+)> τo oποio
61ει ΑB:ΑΓ:n και εκτυπιbvεται στιζ n γραμμ6q ηg εξ6δoυ. Για παρ6δειγμα, η κληοη
printTriangΙe(6) θα εκτυπrbοει σην fξoδo τo παρακd,τω ομμα

Πρooοlrt: oι oριζ6vτιεt και κd.θετεq γραμμ6g δεν πρ6πει να εκτι)πωθofν. Δiνoνται απλιbg για
ευκο}"iα σην καταν6ηαη ηg ζητoιiμεηE εξ6δoυ.
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