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Εργασία 1 

Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση σας με μεταβλητές, εντολές ελέγχου, εντολές επανάληψης, δομές, 

δείκτες και χρήση συναρτήσεων και πολλαπλών αρχείων. Σε αυτή την προγραμματιστική άσκηση καλείστε 

να υλοποιήσετε τον αλγόριθμο του Ερατοσθένη, όπως αυτός περιγράφεται στο 1ο εργαστήριο του 

μαθήματος. Η υλοποίηση θα γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους, όπως ακριβώς είναι και η εκφώνηση του 

εργαστηρίου. 

 

Απαιτήσεις Προγράμματος 

1. Το πρόγραμμά σας θα πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνικές δομημένου προγραμματισμού με τη χρήση 

συναρτήσεων, να είναι καθαρά γραμμένο και να περιέχει κατάλληλα σχόλια.  

2. Το πρόγραμμά σας θα πρέπει να αποτελείται από:  

a. Ένα αρχείο .h το οποίο θα περιέχει τις σταθερές και τις δηλώσεις των δομών του 

προγράμματός σας. 

b. Μια βιβλιοθήκη (αρχεία .h και .c) στην οποία υλοποιούνται οι τρεις διαφορετικοί τρόποι του 

αλγορίθμου υπό τύπον συναρτήσεως. 

c. Ένα αρχείο .c το οποίο περιέχει την main. Στο αρχείο αυτό θα ζητάτε από τον χρήστη να πει 

με ποιο τρόπο θέλει να επιλύσει το πρόβλημα και θα καλείτε την αντίστοιχη μέθοδο. 

3. Το πρόγραμμά σας θα πρέπει να υλοποιεί ορθά τις λειτουργίες του συστήματος όπως αυτές 

περιγράφονται στην εκφώνηση. Ένα πρόγραμμα που δεν δίνει τη σωστή απάντηση δεν έχει καμιά 

αξία. Τα προγράμματα σας θα πρέπει να δίνουν τη σωστή απάντηση για όλα τα στιγμιότυπα του 

πεδίου ορισμού του προβλήματος που λύνουν.  

 

Αξιολόγηση Εργασίας 

H προγραμματιστική αυτή άσκηση είναι ατομική και η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι 100. Για την 

αξιολόγηση της άσκησης, θα ληφθούν οι πιο κάτω παράμετροι: 

1. Δομή Συστήματος 30%: Το πρόγραμμά σας θα πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνικές δομημένου 

προγραμματισμού με τη χρήση συναρτήσεων, αρχείων επικεφαλίδας (.h) και πολλαπλών αρχείων για 

καλύτερη δομή του πηγαίου κώδικα και διαχείριση λαθών.  

2. Ορθότητα Λειτουργίας 65%: Το πρόγραμμά σας θα πρέπει να υλοποιεί ορθά τις λειτουργίες του 

συστήματος όπως αυτές περιγράφονται στην εκφώνηση. Τα προγράμματα θα πρέπει να δίνουν τη 

σωστή απάντηση για όλα τα στιγμιότυπα του πεδίου ορισμού του προβλήματος που λύνουν, 

διαφορετικά δεν θα λάβουν (όλες) τις μονάδες που αντιστοιχούν στην ορθότητα. Βεβαιωθείτε ότι 

έχετε ελέγξει την ορθότητα του προγράμματός σας πριν το παραδώσετε. 



3. Επίδοση/Επεξήγηση Συστήματος 5%: Ο κώδικας πρέπει να είναι καθαρά γραμμένος και να 

περιέχει επεξηγηματικά σχόλια. 

4. Η εργασία πιθανόν να τύχει αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή, 

θα πρέπει όχι μόνο να είστε σε θέση να απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν την υλοποίησή σας, 

αλλά και να αλλάξετε τον κώδικά σας έτσι ώστε να ικανοποιεί τις νέες απαιτήσεις που θα σας 

δοθούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης, εάν αυτό ζητηθεί. Αποτυχία στην απάντηση των ερωτήσεων 

θα οδηγήσει στον μηδενισμό της εργασίας. 

5. Το πρόγραμμά σας θα πρέπει να τρέχει ορθά στις μηχανές του εργαστηρίου. Σε διαφορετική 

περίπτωση θα θεωρείται ότι το πρόγραμμά σας δεν τρέχει. 

6. Σε περίπτωση που το πρόγραμμά σας δεν επιστρέφει αποτέλεσμα ή/και παρουσιάζει segmentation 

fault, η μέγιστη βαθμολογία της εργασίας σας θα είναι 30. 

7. Ακολουθείστε τις οδηγίες υποβολής που ακολουθούν. Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθούν οι 

οδηγίες θα υπάρχει βαθμολογική ποινή. 

 

Οδηγίες Υποβολής 

Η εργασία θα παραδοθεί μόνο ηλεκτρονικά.  

Η παράδοση θα γίνει μέσω του BlackBoard (EPL035_Labs). Προθεσμία: 2/10@08:00  

Δημιουργήστε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας που θα έχει ως όνομα μόνο την ταυτότητά σας. 

Τοποθετήστε σε αυτό τα ακόλουθα αρχεία: 

a. Τα αρχεία με τον πηγαίο κώδικα του προγράμματός σας 

b. Ένα αρχείο readme.txt το οποίο θα περιέχει τις οδηγίες χρήσης του προγράμματός σας (πως γίνεται η 

μεταγλώττιση του προγράμματος και πως αυτό τρέχει). 

Συμπιέστε τον φάκελο (zip) και ανεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο στο Blackboard 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


