
ΕΠΛ231.2 - ∆ΟΜΕΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

Οδηγίες Προγραµµατιστικών Ασκήσεων 

Στα εργαστήρια του µαθήµατος θα σας δίνονται προγραµµατιστικές ασκήσεις στόχος 
των οποίων είναι να σας βοηθήσουν στην εµπέδωση των εννοιών που θα διδαχθείτε στο 
µάθηµα και να σας δώσουν εµπειρία στην υλοποίηση τους. 

Η παράδοση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Οι λύσεις σας στις 
ασκήσεις θα πρέπει να παραδίδονται στο εργαστήριο σε προκαθορισµένες 
ηµεροµηνίες. Θα σας ζητηθεί επίσης να στέλνετε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο τα αρχεία 
που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση της άσκησης στον βοηθό του εργαστηρίου. Οι 
ασκήσεις θα εξετάζονται σε ορισµένες περιπτώσεις στο εργαστήριο. Οι εργαστηριακές 
ασκήσεις αποτελούν βασικό µέσο εµπέδωσης της ύλης του µαθήµατος και γι' αυτό 
ζητείται να τις λύνετε µόνοι σας. Κάθε ολοκληρωµένη άσκηση θα επιστρέφεται από µόνο 
ένα άτοµο, συνεπώς οµαδική συµµετοχή σε ασκήσεις απαγορεύεται. 

Συγκεκριµένα για κάθε εργασία θα πρέπει να παραδίδετε τα εξής: 

1. Τον εκτυπωµένο κώδικα που λύνει το πρόβληµα, γραµµένο στη γλώσσα 
προγραµµατισµού C. (να παραδίδετε στον βοηθό Μάριο Κυριάκου την προκαθορισµένη 
µέρα) 

2. Να αποστείλετε το αρχείο (ή τα αρχεία) που χρησιµοποιήσατε στον βοηθό Μάριο 
Κυριάκου (την προκαθορισµένη µέρα)  στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
mkyriakou@gmail.com  

Οι εργασίες σας θα κριθούν µε βάση τα πιο κάτω κριτήρια: 

1. Ορθότητα. Ένα πρόγραµµα που δεν δίνει τη σωστή απάντηση δεν έχει καµιά αξία. 
Τα προγράµµατα θα πρέπει να δίνουν τη σωστή απάντηση για όλα τα στιγµιότυπα 
του πεδίου ορισµού του προβλήµατος που λύνουν, διαφορετικά δεν θα λάβουν (όλες) 
τις µονάδες που αντιστοιχούν στην ορθότητα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την 
ορθότητα του προγράµµατος σας πριν το παραδώσετε. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το 
πρόγραµµα σας κάνει compile.  

2. Σαφήνεια.   Ο   κώδικας σας θα πρέπει να  περιγράφεται  µε  σαφήνεια, να είναι 
καθαρά γραµµένος και να περιέχει επεξηγηµατικά σχόλια. 

3. Χρόνος εκτέλεσης. Προσπαθήστε να κάνετε το πρόγραµµα σας όσο το δυνατό πιο 
αποδοτικό ως προς το χρόνο και το χώρο που χρησιµοποιεί. 

Βαθµολογίες για κάθε Εργαστηριακή Άσκηση 

70% Υλοποίηση της Άσκησης 

15% Να τρέχει ο κώδικας (δηλαδή να κάνει compile) 

15 % Σχόλια, Σαφήνεια και Καθαρότητα Κώδικα 


