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ΤΕΜ-101: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ 

 
Εαρινό Εξάμηνο 2012/13 

1η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
Ημερομηνία Παράδοσης: Μέχρι την Κυριακή 11/11 ώρα 24:00. Η παράδοση θα γίνει 
στέλνοντας με email το αρχείο αναφοράς στο διδάσκων ΚΑΙ στο βοηθό του μαθήματος.  
 
Σκοπός της 1ης Σειράς Ασκήσεων είναι η βασική εξοικείωση και υλοποίηση απλών 
προγραμμάτων της C.  Θα παραδώσετε δύο προγράμματα με ονόματα: ea11_xxxx.c και 
ea12_xxxx.c όπου xxxx είναι ο αριθμός μητρώου σας. Επίσης θα υπάρχει στην αρχή κάθε  
προγράμματος σχόλιο της μορφής: 
 
/* 
* TEM-101 1h Ergastiriaki Askisi 
* 
* Onoma: …… (your name)  
* A.M. : ….(your AM)  
*/ 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 1: Προτεραιότητα Πράξεων (50 Μονάδες) 
Στο παιδικό μυθιστόρημα The Phantom Tollbooth του Norton Juster, ο Μαθηματικομάγος 
ζητά από το Μάιλο να λύσει το ακόλουθο πρόβλημα: 

4 9 2* 1 61 / 3* 6 6 78* 2 3 2 61 / 3 43 / 7 2 5+ − + − + − + − + + −  

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Μάιλο  αυτή η παράσταση  «καταλήγει στο  μηδέν». 
Αυτό συμβαίνει αν ξεκινήσετε από την αρχή και εφαρμόσετε όλους τους τελεστές με τη 
σειρά από αριστερά προς τα δεξιά. Ποια θα ήταν η απάντηση αν εφαρμόζατε τους κανόνες 
προτεραιότητας της C?  

Γράψτε ένα πρόγραμμα για να επαληθεύσετε τον υπολογισμό σας 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 2: Υπολογισμός Δυνάμεων (50 Μονάδες) 
 

Γράψτε ένα πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει και να εμφανίζει στην οθόνη τα τετράγωνα 
και τους κύβους των αριθμών από το 10 έως το 30.  Η μορφοποίηση θα πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε η εμφάνιση να έχει ακριβώς τη μορφή 

10 squared is 100, cubed is 1000  



11 squared is 121, cubed is 1331  

… 

30 squared is 900, cubed is 27000  

 

Κατόπιν βρείτε το μέσο όρο των τετραγώνων και των κύβων: 
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Εκτυπώστε τα X και Y στη μορφή: 

Mean of square is: xvalue 

Mean of cube is: yvalue 

Όπου xvalue και yvalue είναι οι τιμές των X και Y αντίστοιχα. Σχεδιάστε το πρόγραμμα έτσι 
ώστε να είναι εύκολη η αλλαγή των ορίων 10, 30.  

 

 


