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ΤΕΜ-101: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ 

 
Εαρινό Εξάμηνο 2012/13 

2η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
 
Ημερομηνία Παράδοσης: Μέχρι τη Δευτέρα 26/11 ώρα 24:00. Η παράδοση θα γίνει 
στέλνοντας με email το αρχείο αναφοράς στο διδάσκων ΚΑΙ στο βοηθό του μαθήματος. Στην 
αναφορά θα πρέπει επίσης να αναγράφονται τα στοιχεία σας: ονοματεπώνυμο, ΑΜ, αριθμός 
εξαμήνου.  
 
Σκοπός της 2ης Σειράς Ασκήσεων είναι η εξοικείωση και υλοποίηση βασικών αλγορίθμων 
χρησιμοποιώντας τη γλώσσα C.   

Θα παραδώσετε μια αναφορά, σε μορφή pdf ή txt, η οποία θα περιέχει τα εξής: 

1. Συνοπτική περιγραφή των αλγορίθμων που χρησιμοποιείται.  

2. Παράθεση και περιγραφή των αποτελεσμάτων.  
 
Επίσης θα πρέπει να περιέχει δύο προγράμματα με ονόματα: ea21_xxxx. c και ea22_xxxx.c 
όπου xxxx είναι ο αριθμός μητρώου σας. Στην αρχή κάθε προγράμματος θα υπάρχει σχόλιο 
της μορφής: 
 
/* 
* TEM-101 2h Ergastiriaki Askisi 
* 
* Onoma: …… (your name)  
* A.M.: …. (your AM)  
*/ 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 1: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (50 Μονάδες) 
Πρωταρχικός στόχος της στατιστικής είναι η ανάλυση μιας συλλογής τιμών δεδομένων. Στην 
περιγραφική στατιστική τα ευρέως χρησιμοποιούμενα στατιστικά μέτρα είναι η μέση τιμή 
(mean) και η τυπική απόκλιση (standard deviation). Έστω μια συλλογή δεδομένων 
(κατανομή) X = [x1, x2, x3, …, xN]. Η μέση τιμή υπολογίζεται ως: 
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(1) Γράψτε μια συνάρτηση Mean(array, n) η οποία επιστρέφει τη μέση τιμή των δεδομένων 
ενός πίνακα double, του οποίου το μέγεθος είναι n.  

(2) Γράψτε μια συνάρτηση StandardDeviation(array, n) η οποία επιστρέφει την τυπική 
απόκλιση των δεδομένων ενός πίνακα double, του οποίου το μέγεθος είναι n.  

(3) Γράψτε ένα πρόγραμμα το οποίο λαμβάνει τιμές για ένα πίνακα από το χρήστη, και 
υπολογίζει τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση των δεδομένων του πίνακα, 
χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις Mean(array, n) και StandardDeviation(array, n) 
αντίστοιχα. 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 2: Το κόσκινο του Ερατοσθένη (50 Μονάδες) 
Τον 3ο αιώνα π.Χ. ο Έλληνας αστρονόμος Ερατοσθένης ανέπτυξε έναν αλγόριθμο για την 
εύρεση όλων των πρώτων αριθμών μέχρι κάποιο άνω όριο Ν.  Τα βήματα του αλγορίθμου 
είναι τα παρακάτω: 

1. Ξεκινάμε με τον αριθμό 2. Αποκλείουμε-διαγράφουμε  όλα τα πολλαπλάσιά του ως 
N. 

2.  Ο επόμενος πρώτος μη-διαγραμμένος αριθμός είναι πρώτος. 

3.  Συνεχίζουμε με τον επόμενο πρώτο μη-διαγραμμένο αριθμό (το 3) και αποκλείουμε 
όλα τα πολλαπλάσια του. 

4.  Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία (3) ως να φτάσουμε τον αριθμό N.  Με τη 
διαδικασία αυτή βρίσκουμε όλα και λιγότερους αριθμούς προς διαγραφή. Όσοι 
απομένουν είναι οι πρώτοι αριθμοί. 

Γράψτε ένα πρόγραμμα το οποίο: 

(α) Θα υπολογίζει τους πρώτους αριθμούς μεταξύ του 2 και Ν.  

(β) Θα τους αποθηκεύει σε ένα πίνακα. 

(γ) Κατόπιν θα τους εμφανίζει στην οθόνη. Η μορφοποίηση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η 
εμφάνιση να έχει ακριβώς τη μορφή: 

1 Prime Number is: 2  

2 Prime Number is: 3 

….  

Δοκιμάστε Ν=100, Ν=1000, Ν=10000. 
 


