
ΗΥ-100: Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών
2η σειρά ασκήσεων

Οδηγίες

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

gcc -ansi -pedantic -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). Για να δοκιμάσετε την άσκηση σας
αντιγράψτε το αρχείο hw2-tests.tgz στον φάκελο με την άσκηση σας με την εντολή:

tar xzf hw1-tests.tgz

ή κατεβάστε το από το http://www.csd.uoc.gr/ hy100/hw2-tests.tgz. Αποσυμπιέστε το στον
φάκελο με την άσκηση σας, μέσω της εντολής:

tar xzf hw2-tests.tgz

και εκτελέστε την εντολή:

./test.sh ./a.out test_hw2a

όπου hw2a.c είναι το όνομα του προγράμματος σας και tests ο φάκελος με τα test. 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 Κρυπτογραφικό συστημα

Ένα κρυπτογραφικό σύστημα που εφευρέθηκε απο έναν αρχαίο Έλληνα μελετητή μοιάζει με
το παρακάτω:

1 2 3 4 5
1 a b c d e
2 f g h i/j k
3 l m n o p
4 q r s t u
5 v w x y z

Γράψτε ένα πρόγραμμα (hw2a.c) που θα δημιουργεί έναν πίνακα 5x5 στον οποίο θα εισάγονται
οι χαρακτήρες (πεζά γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου) με παρόμοιο τρόπο όπως στο παρα-
πάνω σχήμα, αγνοώντας όμως το γράμμα j. Το πρόγραμμα που θα γράψετε πρέπει να διαβάζει

http://www.csd.uoc.gr/~hy100/hw2-tests.tgz


μία λέξη κρυπτογραφημένη που θα περιέχει δυάδες αριθμών που χωρίζονται με παύλες και θα
τις αποκρυπτογραφεί.
Παράδειγμα: Αν το αλφαριθμητικό που εισάγεται είναι “21-00-20-13-02-13-23-34-32” θα πρέ-
πει να εκτυπώνεται η λέξη “malicious”. Στην περίπτωση που το αλφαριθμητικό που εισάγεται
περιέχει αριθμούς που ξεπερνούν τα όρια του πίνακα θα πρέπει να εκτυπώνεται μήνυμα “Out of
bounds”. Το αλφαριθμητικό θα πρέπει να χειρίζεται αυστηρά και μόνο χαρακτήρες αριθμών,
σε περίπτωση που εκ παραδρομής υπάρχει κάποιο γράμμα θα πρέπει να εκτυπώνεται “Unable
to decode”.

Υποδείξεις:

• Θεωρήστε ότι τo αλφαριθμητικό που δέχεται το πρόγραμμα είναι λιγότερο από 50 χαρα-
κτήρες.

• Συνηθισμένο λάθος των προγραμματιστών είναι να ξεχνούν ότι η αρίθμηση πίνακα ξεκι-
νάει από τη θέση 0. Το πρώτο στοιχείο ενός πίνακα n στοιχείων αποθηκεύεται στη θέση
0 ενώ το τελευταίο στη θέση n-1, όχι στη θέση n.

• Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση strtok().

2 Άνοιξε-κλείσε

Γράψτε ένα πρόγραμμα (hw2b.c) που δέχεται ως είσοδο ένα αλφαριθμητικό. Το πρόγραμμα
θα ελέγχει τους χαρακτήρες παρενθέσεων (parentheses) (), αγκυλών (brackets) [], και αγκί-
στρων (braces) {}. Συγκεκριμένα, θα ελέγχει άν όλες οι παρενθέσεις, αγκύλες και άγκιστρα
ανοιγοκλείνουν. Αν ανοιγοκλείνουν όλα σωστά θα εκτυπώνει “Compatible”, διαφορετικά “Ιncompatible”.
Για παράδειγμα, το “3*{2*(3+4)*x/9[4*(x+y)]}” θα πρέπει να εκτυπώνει “Compatible” ενώ το
“3*{2*(3+4)*x/9+4*(x+y)]}” θα εκτυπώνει “Incompatible”.

Υποδείξεις:

• Προσοχή, τα ζεύγη πρέπει να είναι άνοιγμα-κλείσιμο.

• Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα πρέπει να δέχεται και “ανάμεικτα” άνοιξε-κλείσε ίδιου εί-
δος για παράδειγμα το “[(])” θα είναι “Compatible”.

Οδηγίες παράδοσης σειράς ασκήσεων

Παραδώστε τα αρχεία hw2a.c και hw2b.c, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στη
σελίδα του μαθήματος, με χρήση του git.


	Κρυπτογραφικό συστημα
	Άνοιξε-κλείσε

