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3η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

 
Ημερομηνία Παράδοσης: Μέχρι την Τετάρτη 12/12 ώρα 24:00. Η παράδοση θα γίνει 
στέλνοντας με email το αρχείο αναφοράς σε μορφή pdf στον διδάσκων ΚΑΙ στο βοηθό του 
μαθήματος. Στην αναφορά θα πρέπει επίσης να αναγράφονται τα στοιχεία σας: 
ονοματεπώνυμο, ΑΜ, αριθμός εξαμήνου.  
 
Σκοπός της 3ης Σειράς Ασκήσεων είναι η εξοικείωση και υλοποίηση 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: ea31_xxxx. c και ea32_xxxx.c 
όπου xxxx είναι ο αριθμός μητρώου σας. Στην αρχή κάθε προγράμματος θα υπάρχει σχόλιο 
της μορφής: 
 
/* 
* TEM-101 3h Ergastiriaki Askisi 
* 
* Onoma: …… (your name)  
* A.M.: …. (your AM)  
*/ 
 

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογισμός Προσεγγίσεων  - Σειρών (40 Μονάδες) 

Η τεχνική των διαδοχικών προσεγγίσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό 
προσεγγίσεων σταθερών αριθμών, όπως είναι ο αριθμός π.  

(1) Μια από τις πιο απλούστερες σειρές που υπολογίζει το π είναι η ακόλουθη:   
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Γράψτε ένα πρόγραμμα που να υπολογίζει μια προσέγγιση του π η οποία να προκύπτει από 
τους πρώτους N όρους της παραπάνω σειράς. Δοκιμάστε για Ν=1000, 10000 και 100000.  

(2) Δυστυχώς η παραπάνω σειρά συγκλίνει (προσεγγίζει τον αριθμό π) εξαιρετικά αργά. Η 
ακόλουθη σειρά υπολογισμού του π συγκλίνει πολύ γρηγορότερα:   
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Κάθε όρος της παραπάνω σειράς μπορεί να διαιρεθεί σε τρία μέρη, όπως προτείνεται από τις 
παρενθέσεις στου τύπο. Βρείτε πως αλλάζει κάθε μέρος από τον ένα όρο στον άλλο και 
χρησιμοποιήστε αυτή την πληροφορία για να γράψετε ένα πρόγραμμα (ή να τροποποιήστε το 
παραπάνω πρόγραμμα) που να υπολογίζει μια προσέγγιση του π, η οποία να προκύπτει από 
τους πρώτους N όρους της παραπάνω σειράς. Δοκιμάστε για Ν=100, 1000 και 10000. 

Σε κάθε περίπτωση υπολογίστε τις προσεγγιστικές τιμές του π με διπλή ακρίβεια αριθμών 
κινητής υποδιαστολής και εμφανίστε στην οθόνη με 10 δεκαδικά ψηφία. Επίσης συγκρίνετε 
τις προσεγγίσεις του π με την πραγματική του τιμή με ακρίβεια 16 δεκαδικών ψηφίων: π = 
3,1415926535897932. 

 
ΑΣΚΗΣΗ 2: Ταξινόμηση (60 Μονάδες) 

Θεωρείστε τον αλγόριθμό ταξινόμησης με επιλογή (selection sort) που παρουσιάσαμε 
λεπτομερώς στο μάθημα.  

Α) Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις που είδαμε, ή φτιάξτε δικές σας, και δημιουργήστε ένα 
κυρίως πρόγραμμα (όνομα sort.c) το οποίο θα αρχικοποιεί πίνακα ακεραίων με τυχαίες τιμές 
διάστασης Ν, και θα τον ταξινομεί κατά αύξουσα σειρά. 

Β) Η ταξινόμηση περιλαμβάνεται στη δομή της λύσης πολλών αλγοριθμικών προβλημάτων. 
Για παράδειγμα μπορείτε να ανακατέψετε τα στοιχεία ενός πίνακα «ταξινομώντας» με βάση 
μια τυχαία τιμή-«κλειδί». Ένας τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να ξεκινήσετε με τον 
αλγόριθμο ταξινόμησης με επιλογή, αλλά να αντικαταστήσετε το βήμα στο οποίο εντοπίζεται 
η θέση της μικρότερης τιμής με ένα άλλο στο οποίο επιλέγεται μια τυχαία θέση. Το 
αποτέλεσμα θα είναι ένας αλγόριθμος «ανακατέματος», στον οποίο οι διάφορες πιθανές 
διατάξεις των στοιχείων θα έχουν ίσες πιθανότητες.  Γράψτε ένα πρόγραμμα (όνομα 
shuffle.c) που θα επαναφέρει τον ταξινομημένο πίνακα της (Α) σε πίνακα τυχαίων τιμών.  

 

ΑΣΚΗΣΗ 3: Ταξινόμηση (Extra 30 Μονάδες) 

Θεωρείστε τον αλγόριθμό  «ανακατέματος» της άσκησης 2Β. Το ανακάτεμα έχει γίνει με μια 
τιμή-«κλειδί». Δημιουργήστε πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει τον «ανακατεμένο» πίνακα, το 
«κλειδί» και θα αναδημιουργεί τον αρχικό ταξινομημένο πίνακα, χρησιμοποιώντας το 
«κλειδί», χωρίς τη χρήση του αλγόριθμου ταξινόμησης.  

 


