
ΗΥ-100: Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών
1η σειρά ασκήσεων

Οδηγίες

Για τη μεταγλώττιση των προγραμμάτων που ζητούνται θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το gcc
με τις παρακάτω παραμέτρους:

gcc -Wall -Werror

Για ευκολία, στα μηχανήματα του εργαστηρίου έχει δημιουργηθεί το alias gcc100 που καλεί
τον gcc με αυτές τις παραμέτρους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ασκήσεις θα βαθμολογηθούν με αυτόματο τρόπο, οπότε θα πρέπει να υπακούν
πιστά την εκφώνηση (ακόμη και τα ονόματα των αρχείων). Αποσυμπιέστε στον φάκελο με την
άσκηση σας, μέσω της εντολής:

tar xzf hw1-tests.tgz

Προσοχή, η αποσυμπίεση του αρχείου θα δημιουργήσει ένα κατάλογο με όνομα hw1.
Στη συνέχεια, π.χ., για το πρώτο ερώτημα, εκτελέστε τις εντολές:

cd hw1/
sh test.sh hw1a.exe tests/a/

όπου hw1 είναι το όνομα του προγράμματος σας και tests ο φάκελος με τα test, ο οποίος
περιέχει 2 υποκαταλόγους, για το πρώτο (a) και το δεύτερο (b) ερώτημα της άσκησης. Κάθε
test αποτελείται από ένα αρχείο με κατάληξη .in, που περιέχει την είσοδο για το πρόγραμμα
σας, και το αντίστοιχο .out αρχείο που περιέχει την αναμενόμενη έξοδο του προγράμματος.
Για κάθε test που περνάει το πρόγραμμα σας θα τυπώνεται PASS, αλλιώς FAIL.

1 Όγκος κυλίνδρων

Γράψτε ένα πρόγραμμα (hw1a.c) το οποίο θα υπολογίζει τον όγκο κάποιων κυλίνδρων με δια-
φορετικό ύψος και ακτίνα κάθε φορά. O μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό του όγκου
ενός κυλίνδρου είναι: πr2h, όπου π = 3.1416, r η ακτίνα και h το ύψος του κυλίνδρου. Αρχικά,
το πρόγραμμα θα πρέπει να εμφανίζει κατάλληλα μηνύματα με τα οποία θα ζητά από τον χρή-
στη να εισάγει τη μέγιστη τιμή m που μπορεί να πάρει η ακτίνα, και τη μέγιστη τιμή n που
μπορεί να δοθεί στο ύψος. Πιο συγκεκριμένα, θα εμφανίζει το μήνυμα:
”Input the maximum value of cylinder height:”
και θα διαβάζει έναν αριθμό για τη μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει το ύψος και, αντίστοιχα
θα εμφανίζει το μήνυμα:
”Input the maximum value of cylinder radius:”
και θα διαβάζει έναν αριθμό για τη μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει η ακτίνα του κυλίνδρου.
Στο πρόγραμμα αυτό, η ακτίνα θα πρέπει να παίρνει τιμές από 0.5 έως το πολύ m, με βήμα
1.0. Για κάθε τέτοια τιμή της ακτίνας, το ύψος θα πρέπει να λαμβάνει τιμές από 1.0 έως το



πολύ n, με βήμα 1.0. Το πρόγραμμα θα πρέπει για κάθε τέτοιο συνδυασμό ακτίνας και ύψους
να εμφανίζει στην οθόνη μία τριάδα αριθμών σε κάθε γραμμή, όπου ο πρώτος αριθμός είναι
η τιμή της ακτίνας, ο δεύτερος η τιμή του ύψους και ο τρίτος ο όγκος του κυλίνδρου.
Για παράδειγμα, η πρώτη γραμμή της εξόδου θα είναι:
0.50 1.00 0.79
όπου 0.50 είναι η 1η τιμή για την ακτίνα r, 1.00 είναι η 1η τιμή για το ύψος h και 0.79 είναι
η τιμή του όγκου που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο για αυτές τις δύο τιμές. Για να
τυπώσετε έναν float αριθμό με υποδιαστολή, περιορίζοντας τα δεκαδικά ψηφία σε 2, χρησιμο-
ποιήστε το format string ”%.2f”.

2 Πρώτοι αριθμοί μέσα σε ένα διάστημα

Γράψτε ένα πρόγραμμα (hw1b.c) το οποίο θα βρίσκει τους πρώτους αριθμούς μέσα σε ένα
διάστημα αριθμών. Το πρόγραμμα αρχικά, θα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη κατάλληλα μη-
νύματα για την εισαγωγή των άκρων του διαστήματος από το χρήστη, και έπειτα θα τυπώνει
τους πρώτους αριθμούς που βρίσκονται στο διάστημα αυτό, έναν σε κάθε γραμμή. Πιο συγκε-
κριμένα, θα πρέπει να εμφανίζει το εξής μήνυμα:
”Input starting number of range:”
και μετά να διαβάζει από το πληκτρολόγιο το κάτω όριο του διαστήματος ως έναν ακέραιο
μη αρνητικό αριθμό. Στη συνέχεια θα εμφανίζει:
”Input ending number of range:”
και θα διαβάζει έναν δεύτερο ακέραιο αριθμό, το άνω άκρο του διαστήματος. Έπειτα θα υπο-
λογίζει τους πρώτους αριθμούς στο παραπάνω ανοικτό διάστημα, δηλαδή τους ακέραιους που
είναι αυστηρά μεγαλύτεροι από το κάτω όριο και αυστηρά μικρότεροι από το άνω όριο.
Τέλος, θα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη το παρακάτω μήνυμα:
”The prime numbers within the given range are:”
και ξεκινώντας από την επόμενη γραμμή, τους πρώτους αριθμούς που υπολογίσατε ότι βρί-
σκονται στο διάστημα που επέλεξε ο χρήστης, έναν σε κάθε γραμμή. Πρώτος λέγεται ένας
αριθμός μεγαλύτερος της μονάδας όταν διαιρείται ακριβώς (χωρίς υπόλοιπο) μόνο με τον
εαυτό του και τη μονάδα.

Οδηγίες παράδοσης σειράς ασκήσεων

Παραδώστε τα αρχεία hw1a.c και hw1b.c, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στη
σελίδα του μαθήματος, με χρήση του git.
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