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Εργασία 3 – Δεντρικές Δομές Δεδομένων 
 

Σε αυτή την προγραμματιστική άσκηση καλείστε να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε αλγόριθμο στην 

γλώσσα προγραμματισμού C. Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση σας με μεταβλητές, εντολές 

ελέγχου, εντολές επανάληψης και δεντρικές δομές δεδομένων. 

Έστω ότι σας δίνεται ένα αρχείο φοιτητών. Κάθε γραμμή του αρχείου αυτού είναι μια εγγραφή ενός 

φοιτητή η οποία αποτελείται από τα πεδία: Αριθμός Μητρώου (ΑΜ), Όνομα, Έτος και Βαθμός (μέσος 

όρος). Το αρχείο αυτό είναι ταξινομημένο κατά αύξοντα ΑΜ. Για την αποτελεσματική επεξεργασία του 

αρχείου αυτού θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο. Η δομή του ευρετηρίου θα αποφασιστεί από 

εσάς με γνώμονα πάντα την αποδοτική εκτέλεση των διαδικασιών που ακολουθούν. 

Το πρόγραμμά σας (υλοποίηση ευρετηρίου) θα διαθέτει τις πιο κάτω επιλογές: 

1. Εμφάνιση των διαθέσιμων επιλογών (μενού). 

2. Εισαγωγή ενός νέου φοιτητή στο ευρετήριο. 

3. Διαγραφή ενός φοιτητή από το ευρετήριο όταν δίνεται ο ΑΜ του. 

4. Αναζήτηση και ενημέρωση των πληροφοριών (όχι όμως και του ΑΜ) της εγγραφής ενός φοιτητή 

όταν δίνεται ο ΑΜ του. 

5. Εκτύπωση όλων των φοιτητών κατ’ αύξοντα αριθμό μητρώου με μέσο βαθμό μεγαλύτερο από μια 

τιμή που δίνει ο χρήστης. 

6. Εκτύπωση όλων των φοιτητών κατά φθίνουσα μέση βαθμολογία. 

7. Έξοδος (κατά την έξοδο θα πρέπει να φυλάγονται τα στοιχεία των φοιτητών στο αρχείο από το 

οποίο διαβάσαμε τα στοιχεία των φοιτητών) 

 

Λεπτομέρειες  Υλοποίησης 

1. Το πρόγραμμά σας θα παίρνει ως παράμετρο από τη γραμμή εντολής το όνομα του αρχείου που 

θα διαβαστεί (έστω input.txt). Τα στοιχεία του κάθε φοιτητή είναι χωρισμένα με τον κενό 

χαρακτήρα και οι διάφορες εγγραφές των φοιτητών με τον χαρακτήρα αλλαγής γραμμής.  

Παράδειγμα γραμμής του αρχείου εισόδου: 12344 Giannis 3 7.58 

2. Με την εκκίνηση του προγράμματος θα διαβάζεται το αρχείο εισόδου και δημιουργείται το 

ευρετήριο.  

3. Βάση των επιλογών του χρήστη από το μενού θα εκτελούνται οι ανάλογες εργασίες.  
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Αξιολόγηση Εργασίας 

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

αξιολόγηση της προγραμματιστικής αυτής άσκησης, θα ληφθούν οι πιο κάτω παράμετροι: 

1. Δομή Συστήματος 10%: 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 70%: 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 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 20%: Το πρόγραμμά σας θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τη 

χρήση των πόρων του συστήματος και πιο συγκεκριμένα της μνήμης και του επεξεργαστή. Ο 

αλγόριθμος που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια και ο κώδικας πρέπει να 

είναι καθαρά γραμμένος και να περιέχει επεξηγηματικά σχόλια. 

4. Η εργασία πιθανών να τύχει αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Στην περίπτωση 

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

και εάν σας ζητηθεί να αλλάξετε τον κώδικά σας έτσι ώστε να ικανοποιεί τις νέες απαιτήσεις που 

θα σας δοθούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Αποτυχία στην απάντηση των ερωτήσεων θα 

οδηγήσει στον μηδενισμό της εργασίας. 

5. Σε περίπτωση που το πρόγραμμά σας δεν βγάζει αποτέλεσμα ή έχει segmentation fault η μέγιστη 

βαθμολογία της εργασίας σας θα είναι 30. 

 

Οδηγίες Υποβολής 

Η εργασία θα παραδοθεί μόνο ηλεκτρονικά.  

Η παράδοση θα γίνει μέσω του BlackBoard (EPL035_Labs). Προθεσμία: 4/11@23:59  

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 

c. Ένα αρχείο implementation.pdf το οποίο θα περιγράφει τις επιλογές σας όσον αφορά τις δομές 

δεδομένων που έχετε επιλέξει να χρησιμοποιήσετε δικαιολογώντας τις αποφάσεις σας και τις 

διάφορες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε (1-2 σελίδες) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 


