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ΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Οι θμειϊςεισ που ακολουκοφν δε φιλοδοξοφν να αποτελζςουν ζνα ολοκλθρωμζνο 

ςφγγραμμα. Αποτελοφν μια πιο αναλυτικι καταγραφι των παραδόςεων ςτα πλαίςια του 

μακιματοσ του Α’ Εξαμινου, “Δομθμζνοσ Προγραμματιςμόσ”, του Σμιματοσ Μθχανικϊν 

Πλθροφορικισ και Ηλεκτρονικϊν υςτθμάτων του ΔΙΠΑΕ. τόχοσ των παραδόςεων και 

των ςθμειϊςεων που ακολουκοφν μζςα από πολλά παραδείγματα είναι να μάκουν οι 

πρωτοετείσ φοιτθτζσ τι ςθμαίνει προγραμματιςμόσ, τι είναι και πϊσ ςχεδιάηεται ζνασ 

αλγόρικμοσ ι ζνα λογικό διάγραμμα, τι ςθμαίνουν και πϊσ χρθςιμοποιοφνται οι δομζσ-

εντολζσ ελζγχου και επανάλθψθσ, τι είναι και πϊσ χρθςιμοποιοφνται οι ςυναρτιςεισ, τι 

είναι παράμετροι και  πϊσ χρθςιμοποιοφνται. Γίνεται επίςθσ μια ειςαγωγι ςε μεκόδουσ 

αναηιτθςθσ και ταξινόμθςθσ. Η C χρθςιμοποιείται ςαν εργαλείο κατανόθςθσ των 

βαςικϊν προγραμματιςτικϊν δομϊν. Μετά το 7ο  κεφάλαιο γίνεται μια ειςαγωγι ςτθ 

δομι struct, ϊςτε να είναι εφκολο ςτουσ φοιτθτζσ να κατανοιςουν και τισ κλάςεισ και 

τα αντικείμενα, τα οποία κα διδαχκοφν ςτο επόμενο εξάμθνα. τόχοσ μασ είναι οι 

φοιτθτζσ, μετά το τζλοσ του εξαμινου, να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάηουν μια 

ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι, με τα απαραίτθτα πεδία και τισ ςυναρτιςεισ επεξεργαςίασ 

δεδομζνων. 
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1  ΕΙΑΓΨΓΗ – ΣΤΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 

 

Αλγόρικμοσ   

Μια ςειρά από ςαφι και κακοριςμζνα βιματα, τα οποία οδθγοφν ςτθ λφςθ ενόσ 

προβλιματοσ, περιγραφι του κάκε βιματοσ με λόγια και λζξεισ-κλειδιά, π.χ. διάβαςε, 

υπολόγιςε, εμφάνιςε, αν, διαφορετικά, για όςο, για. 

 

 

 

Διάγραμμα οισ ( Λογικό Διάγραμμα  )    

Μια ςειρά από ςαφι και κακοριςμζνα βιματα, τα οποία οδθγοφν ςτθ λφςθ ενόσ 

προβλιματοσ με ειδικά ςχιματα για τθν κάκε ενζργεια π.χ. ορκογϊνιο                 για τθν 

ανάκεςθ τιμισ, ρόμβοσ                      για ζλεγχο ι επανάλθψθ,     παραλλθλόγραμμο 

για ειςαγωγι δεδομζνων,  ταινία                 για εμφάνιςθ αποτελεςμάτων κ.λ.π.. 

 

 

 

Ρρόγραμμα   

Μετατροπι των παραπάνω βθμάτων ςε εντολζσ που μποροφν να μεταφραςτοφν από ζνα 

πρόγραμμα ςτον Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι ( Μεταγλωττιςτισ ι Διερμθνζασ μιασ Γλϊςςασ 

Προγραμματιςμοφ ), με λζξεισ-κλειδιά, π.χ. read, print, if, else, for, while. 

 

Γλϊςςεσ Ρρογραμματιςμοφ 

Γλϊςςα Μθχανισ  υμβολικι Γλϊςςα ( ASSEMBLY )  Γλϊςςεσ Τψθλοφ Επιπζδου ( BASIC, 

FORTRAN, COBOL, PASCAL, C, Dephi, Visual Basic, C++, Java ). 

 

Μεταβλθτζσ 

Ονόματα ςτα αγγλικά, τα οποία αντιπροςωπεφουν κζςεισ μνιμθσ, ςτισ οποίεσ κα 

αποκθκεφονται δεδομζνα, αρικμοί, χαρακτιρεσ κ.λ.π.. υνικωσ τα ονόματα που επιλζγονται 

ζχουν ςχζςθ με τθν ποςότθτα που κα αποκθκεφςουν, π.χ. num για κάποιον αρικμό, sum για 

άκροιςμα, mo για το Μζςο Όρο. 
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ΔΙΑΓΑΜΜΑ ΕΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 

  

Κατανόθςθ Προβλιματοσ 

- Δεδομζνα 

- Επεξεργαςία 

- Αποτελζςματα 

 

A 

Αλγόρικμοσ ι Διάγραμμα Ροισ 

 

Λογικά Λάκθ ??? 

 

Γράψιμο Προγράμματοσ 

υντακτικά Λάκθ 

??? 

 

Ζλεγχοσ Αλγορίκμου με 

Αντιπροςωπευτικά Δεδομζνα 

 

Εκτζλεςθ Προγράμματοσ 

Σ

A 

NAI 

OXI 

NAI 

OXI 
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1. 1  Ϊνα Απλό Πρόγραμμα 

 

Να γραφεί πρόγραμμα, το οποίο κα δίνει τισ τιμζσ 5 και 6 ςε δφο μεταβλθτζσ a και b και κα 

υπολογίηει και κα εμφανίηει το άκροιςμά τουσ sum και το μζςο όρο mo. 

         

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ 

1. Δίνω τθν τιμι  5 ςτο a ( a  5 ) 

2. Δίνω τθν τιμι  6 ςτο b ( b  6 ) 

3. Βρίςκω το άκροιςμα ( sum  a + b ) 

4. Βρίςκω τον μζςο όρο ( mo  sum/2 ) 

5. Εμφανίηω τισ τιμζσ των sum, mo 

A 

T 

a    5 

b   6 

sum  a+b 

mo   sum/2 

sum,  mo 
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ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

main() { 

/* 

Πξόγξακκα πνπ δίλεη ηηο ηηκέο 5 θαη 6 ζε 2 αθέξαηεο κεηαβιεηέο i1, i2 θαη 

βξίζθεη θαη εκθαλίδεη ην άζξνηζκά ηνπο isum θαη ην Μέζν Όξν dmo, o νπνίνο 

είλαη κεηαβιεηή ηύπνπ double. 

*/ 

            

        // Γήισζε ησλ αθέξαησλ κεηαβιεηώλ i1, i2 

        int i1, i2; 

         

        // Γήισζε ηεο αθέξαηαο κεηαβιεηήο isum γηα ην άζξνηζκα 

        int isum; 

         

        // Γήισζε ηεο πξαγκαηηθήο κεηαβιεηήο mo γηα ην Μέζν Όξν 

        double dmo; 

         

        // Αλάζεζε ησλ ηηκώλ 5 θαη 6 ζηηο αθέξαηεο κεηαβιεηέο i1, i2 

        i1 = 5; 

        i2 = 6; 

         

        // Τπνινγηζκόο ηνπ αζξνίζκαηνο isum 

        isum = i1 + i2; 

         

        // Τπνινγηζκόο ηνπ Μέζνπ Όξνπ mo 

        dmo = isum/2; 

         

        // Eκθάληζε  ηνπ αζξνίζκαηνο sum θαη ηνπ Μέζνπ Όξνπ dmo 

        printf ("isum = %d dmo = %lf\n", isum, dmo); 

    system("Pause"); 

} 

 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

isum = 11 dmo = 5.000000 

Press any key to continue . . . 

 

 

 

 Μζςοσ Όροσ dmo = 5, γιατί γίνεται ακζραια διαίρεςθ του 11/2 και αποκόπτεται το 

δεκαδικό μζροσ. 
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ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

1. H main() είναι θ βαςικι ςυνάρτθςθ, το κυρίωσ πρόγραμμα, δεν είναι απαραίτθτο να 

επιςτρζφει κάποια τιμι. 

2.  Οι αγκφλεσ {}  πθγαίνουν ανά ηεφγθ και περικλείουν αυτόνομα κομμάτια κϊδικα. 

3. Όλεσ οι εντολζσ τελειϊνουν με το ελλθνικό ερωτθματικό “;”. 

4. Σα χόλια πολλϊν γραμμϊν αρχίηουν με το ςφμβολο “/*” και τελειϊνουν με το ςφμβολο  

“*/”. 

5. Σα χόλια μιασ γραμμισ ι μετά από μια εντολι αρχίηουν με το ςφμβολο  “//”. 

6. Οι μεταβλθτζσ πρζπει να δθλϊνουν κάποιο τφπο ανάλογα με τθν ποςότθτα που κα 

αποκθκεφςουν, π.χ. int i1, i2 για τουσ αρικμοφσ, double dmo για το Μζςο Όρο.  

7. Σα ονόματα των μεταβλθτϊν μποροφν να αρχίηουν από οποιοδιποτε γράμμα ι τα 

ςφμβολα “_” “$”, αλλά όχι από ψθφίο. Π.χ.  i1  και όχι  1i. 

8. Η διλωςθ μιασ μεταβλθτισ περιλαμβάνει τον τφπο των δεδομζνων που κα αποκθκεφςει 

και το όνομά τθσ. 

Ραράδειγμα 

double dmo; // Γήισζε ηεο πξαγκαηηθήο κεηαβιεηήο dmo γηα ην Μέζν 

Όξν 

 

9. Μια διλωςθ μπορεί να περιλαμβάνει περιςςότερεσ από μια μεταβλθτζσ. 

Ραράδειγμα 

int i1, i2; // Γήισζε ησλ αθέξαησλ κεηαβιεηώλ i1, i2 

 

1.2  ΣΤΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 

 

Σα δεδομζνα που μποροφν να αποκθκευκοφν ςε μια μεταβλθτι μπορεί να είναι ακζραιοι 

αρικμοί ( π.χ. ο αρικμόσ 5 ), πραγματικοί αρικμοί ι αρικμοί κινθτισ υποδιαςτολισ ( π.χ. ο 

αρικμόσ 5.5 ), χαρακτιρεσ ( π.χ. το γράμμα Υ ).  

 

Οι ακζραιεσ μεταβλθτζσ ανάλογα με τα bits που περιλαμβάνουν και το μζγιςτο αρικμό που 

μποροφν να αποκθκεφςουν φαίνονται ςτον επόμενο πίνακα : 

 

Τφποσ  bits  Ελάχιςτθ Τιμι  Μζγιςτθ Τιμι  

short  16      -32768   32767 
int         32      -2147483648  2147483647 

unsigned int   32      0   4294967295 

long int  32        -2147483648  2147483647 
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Οι πραγματικζσ ( Κινθτισ Υποδιαςτολισ ) μεταβλθτζσ ανάλογα με τα bits που 

περιλαμβάνουν ςυνολικά, τα bits τθσ mantissa και το μζγιςτο αρικμό που μποροφν να 

αποκθκεφςουν φαίνονται ςτον επόμενο πίνακα : 

 

Τφποσ  Συνολικά bits  bits mantissa     Ελάχιςτθ -  Μζγιςτθ Τιμι  

 float   32   23     -3.4*10
38 

3.4*10
38 

double  64   52     -1.7*10
308     

1.7*10
308 

long double 80   65     -1.1*10
4932   

1.1*10
4932 

 
 
 Όλεσ οι ςυναρτιςεισ δζχονται double παραμζτρουσ. 
 
 
Σο ςφνολο χαρακτιρων τθσ C είναι το ASCII. ε μεταβλθτζσ τφπου char μπορεί να 
αποκθκευκεί ζνασ χαρακτιρασ ι το αρικμθτικό του ιςοδφναμο. 
 
char ch;    // Γήισζε κεηαβιεηήο πνπ ζα απνζεθεύζεη ραξαθηήξεο 
 

ch = ‟Υ‟;   // Αλάζεζε ηηκήο ζε κεηαβιεηή πνπ απνζεθεύεη ην           

ραξαθηήξα Υ 

 

ch = 88;   // Αλάζεζε ηηκήο ζε κεηαβιεηή πνπ απνζεθεύεη ην 

αξηζκεηηθό ηζνδύλακν ηνπ ραξαθηήξα Υ 

 

 
Οι λογικζσ ( boolean )  μεταβλθτζσ αποκθκεφουν τισ τιμζσ true-false, ςαν το 

αποτζλεςμα κάποιασ ςφγκριςθσ. Χρθςιμοποιοφνται ςε εντολζσ ελζγχου και επανάλθψθσ. 
 
bool b; // Γήισζε ηεο ινγηθήο κεηαβιεηήο b 

b = true; // Αλάζεζε ηεο ηηκήο true  ζηε ινγηθή κεηαβιεηή b 

 

 
ΚΥΙΟΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΕΣ 
 
Πολλζσ φορζσ χρειάηεται να χρθςιμοποιιςουμε ςυγκεκριμζνουσ αρικμοφσ, χαρακτιρεσ ι 
ονόματα ςε εντολζσ εκχϊρθςθσ, ςε εκφράςεισ ι ςε ςυγκρίςεισ, όπωσ ςτο προθγοφμενο 

παράδειγμα που δϊςαμε ςτθ μεταβλθτι i1 τθν τιμι 5, τα οποία χαρακτθρίηονται ςαν 
κυριολεκτικζσ ςτακερζσ και μπορεί να είναι : 
 

 τακερζσ ακεραίων, π.χ. 10, -100. Είναι εξ οριςμοφ τφπου int. Αν κζλουμε να 
ορίςουμε ςτακερά τφπου long, βάηουμε ζνα L ι l ςτο τζλοσ, π.χ. long a = 10L. 

 τακερζσ κινθτισ υποδιαςτολισ, π.χ. 2.35. Είναι εξ οριςμοφ τφπου double. Για να 

ορίςουμε ςτακερά τφπου float , βάηουμε ζνα F ι f ςτο τζλοσ, π.χ. float a=2.35F.  
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ΑΧΙΚΟΡΟΙΘΣΘ ΜΕΤΑΒΛΘΤΩΝ 
 
Μαηί με τθ διλωςθ κάποιασ μεταβλθτισ μποροφμε να εκχωριςουμε και κάποια αρχικι τιμι. 
 
Ραράδειγμα 
 
int a;      // Διλωςθ Μεταβλθτισ a 
a = 10; // Ανάκεςθ του 10 ςαν αρχικι τιμι ςτθ μεταβλθτι a 
 
Σο ίδιο αποτζλεςμα ζχουμε με τθν εντολι 
 
int a = 10; // Διλωςθ - Ανάκεςθ του 10 ςαν αρχικι τιμι ςτθ μεταβλθτι a 
 

 
 Αρχικοποίθςθ μεταβλθτϊν μπορεί να γίνει ςε περιςςότερεσ από 1 μεταβλθτζσ. 
 
Ραράδειγμα 
 
int a = 5, b = 6, sum; // Αρχικοποίθςθ a, b,  διλωςθ sum 
 
 

ΔΥΝΑΜΙΚΘ ΑΧΙΚΟΡΟΙΘΣΘ 
 
Μπορεί να γίνει διλωςθ μιασ μεταβλθτισ ςτο ςθμείο του προγράμματοσ που κζλουμε να 
υπολογίςουμε και να αποκθκεφςουμε ςε μια μεταβλθτι το αποτζλεςμα μιασ αρικμθτικισ 
ζκφραςθσ. 
 
Ραράδειγμα 

 
int sum = a + b; 

double mo = sum/2; 

 
 Προςοχι, θ μεταβλθτι αν υπάρχει ςε block (if, while, for) είναι τοπικι, ζχει 

εμβζλεια μόνο ςτο block. 
 

ΑΝΑΘΕΣΘ-ΕΚΧΩΘΣΘ ΤΙΜΘΣ 
 

Γενικόσ Σφποσ : <όλνκα_κεηαβιεηήο> = <έθθξαζε>; 
 

Ραράδειγμα 
 
a = 10; // Ανάκεςθ του 10 ςαν αρχικι τιμι ςτθ με ταβλθτι a 
 

 Τπάρχει θ δυνατότθτα ςτθ C να ζχουμε αλυςίδα εκχωριςεων. 
 

Ραράδειγμα 
 

x = y = z = 10; // Σο z παίρνει τθν τιμι 10, τθν οποια παίρνει το y και μετά το x 
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ΑΙΘΜΘΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ 
 
Οι τελεςτζσ πράξεων που χρθςιμοποιοφνται ςτισ αρικμθτικζσ εκφράςεισ είναι οι παρακάτω : 
 

+, -, * :  Σελεςτζσ για πρόςκεςθ, αφαίρεςθ και πολλαπλαςιαςμό, όπωσ και ςτα 
μακθματικά. 

 
/ :    Σελεςτισ για Διαίρεςθ 
 
 
 Με ακζραιουσ γίνεται ακζραια διαίρεςθ  

 
Ραράδειγμα 

 
int a = 10; 

int b = a/3;     // Αποτζλεςμα τθσ διαίρεςθσ   b = 3 
 
float a = 10.0f; 

float b = a/3;    // Αποτζλεςμα τθσ διαίρεςθσ   b = 3.333…. 
 
 
 
 
  % :   Σελεςτισ για το υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ 2 αρικμϊν, ακζραιων ι κινθτισ 

υποδιαςτολισ. 
 
Ραράδειγμα 
 
int a = 10; 

int b = a%3;  // Αποκθκεφεται ςτθ μεταβλθτι b το υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ a/3 = 1 
 

float a = 10.5f; 

float b = a%3; //Αποκθκεφεται ςτθ μεταβλθτι b το υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ a/3 =  1.5 
 

 

 

1. 3  Εύςοδοσ Δεδομϋνων – Εμφϊνιςη Σιμών Μεταβλητών 

 

Η είςοδοσ δεδομζνων απ' το πλθκτρολόγιο και θ εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων ςτθν οκόνθ 

μπορεί να γίνει με τισ ςυναρτιςεισ – εντολζσ scanf ( scan formatted ) και printf (print 

formatted ) . 

 
1. 3.1  Εμφϊνιςη Σιμών Μεταβλητών με Προκαθοριςμϋνη Μορφό 

 

 Η γενικι ςφνταξθ τθσ εντολισ printf είναι : 
 

printf (“μηνύμαηα - προζδιοριζηές”, <όριζμα-1>, <όριζμα-

2>,…, <όριζμα-ν>)΄; 



Δομθμζνοσ Προγραμματιςμόσ             Σφποι Δεδομζνων            Γουλιάνασ Κϊςτασ              ελίδα 14 
 

 

 τα διπλά ειςαγωγικά περιζχονται μθνφματα που κζλουμε να εμφανιςκοφν, κακϊσ 
και ειδικζσ οδθγίεσ για τθ μορφι που κα ζχουν τα περιεχόμενα των μεταβλθτϊν τισ 
τιμζσ των οποίων κα διαβάςουμε ι κα εμφανίςουμε. Οι οδθγίεσ αυτζσ ξεκινοφν με το 
χαρακτιρα ‘%’, ο οποίοσ ακολουκείται από κάποιουσ προςδιοριςτζσ, οι οποίοι 
μπορεί να είναι : 

 

Προςδιοριςτισ Είδοσ 

%hd Εμφανίηει τθν τιμι τθσ short int μεταβλθτισ  

%d, %i Εμφανίηει τθν τιμι τθσ ακζραιασ signed int μεταβλθτισ  

%ud Εμφανίηει τθν τιμι τθσ unsigned int μεταβλθτισ  

%ld Εμφανίηει τθν τιμι τθσ long int μεταβλθτισ  

%f Εμφανίηει τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ float ςτθ μορφι ddd.dddddd 

%lf Εμφανίηει τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ double ςτθ μορφι ddd.dddddd 

%e 
Εμφανίηει τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ float ι double ςε εκκετικι μορφι 
1.ddddddΕ+ddd 

%Lf Εμφανίηει τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ long double ςτθ μορφι ddd.dddddd 

%c Εμφανίηει τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ τφπου char 

%s Εμφανίηει τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ τφπου string 

 
Παράδειγμα 
 
Με τισ παρακάτω εντολζσ : 

  
short int s1 = 5; 

int i1 = 12; 

int i2 = 13; 

unsigned int ui1 = 14;  

float f1 = 0.12345678901234567890; 

double d1 = 0.12345678901234567890; 

printf("short int s1 = %hd, int i1 = %d, int i2 = %i, 

unsigned int ui1 = %u\nfloat f1 = %f, double d1 = %lf d1 = 

%e\n", s1, i1, i2, ui1, f1, d1, d1);  

 

κα εμφανιςτεί : 
 
short int s1 = 5, int i1 = 12, int i2 = 13, unsigned int ui1 = 14 

float f1 = 0.123457, double d1 = 0.123457 d1 = 1.234568e-001 

 
 
Παρατηρήσεις 
 

 Tα δεδομζνα εκτυπϊνονται ςε προδιαγεγραμμζνθ μορφι.  
 

 Οι ακζραιοι αρικμοί καταλαμβάνουν τόςεσ κζςεισ, όςεσ χρειάηονται. 
 

 Οι πραγματικοί αρικμοί εκτυπϊνονται ςε δεκαδικι ι ςε εκκετικι μορφι. 
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  Οι αρικμοί απλισ και  διπλισ ακρίβειασ καταλαμβάνουν όςεσ κζςεισ χρειάηονται, με 6 
δεκαδικά ψθφία μετά τθν υποδιαςτολι. Aν ο αποκθκευμζνοσ αρικμόσ ζχει 
περιςςότερα από 6 δεκαδικά ψθφία, γίνεται ςτρογγυλοποίθςθ ςε  6 δεκαδικά ψθφία 

( π.χ. ο αρικμόσ 0.12345678901234567890 με 20 δεκαδικά ψθφία εμφανίηεται 

ςαν 0.123457 ). Aν ο αποκθκευμζνοσ αρικμόσ δεν χρειάηεται και τισ 6 κζςεισ οι επί 
πλζον δεξιζσ κζςεισ ςυμπλθρϊνονται με μθδενικά. 

 

 Οι αρικμοί απλισ και  διπλισ ακρίβειασ όταν εμφανίηονται ςε εκκετικι μορφι ( 
κωδικόσ %e ) εμφανίηονται ςτθ μορφι 1.dddddde±<εκθέηης>, όπου τα δεκαδικά 

ψθφία τθσ mantissa καταλαμβάνουν 6 κζςεισ και ο εκκζτθσ παίρνει τιμζσ μζχρι το 
999. 

 
 
 

1. 3.2  Εμφϊνιςη Σιμών Μεταβλητών με τη Μορφό που επιθυμούμε 
 

Αν κζλουμε να εμφανιςτοφν τα δεδομζνα με τθ μορφι που κζλουμε, ςτον κωδικό τθσ 
εμφάνιςθσ, μεταξφ του ςυμβόλου % και του προςδιοριςτι, μποροφμε να βάλουμε ζναν ι δφο 
αρικμοφσ, με τουσ οποίουσ κακορίηουμε το μζγιςτο και τον αρικμό των δεκαδικϊν ψθφίων 
που κζλουμε να καταλαμβάνει ο αρικμόσ. Ζτςι, αν  χρθςιμοποιιςουμε τισ εντολζσ : 

 
short int s1 = 5; 

int i1 = 12; 

int i2 = 13; 

unsigned int ui1 = 14;  

float f1 = 0.12345678901234567890; 

double d1 = 0.12345678901234567890; 

printf("short int s1 = %4hd, int i1 = %5d, int i2 = %6i, 

unsigned int ui1 = %3u\nfloat f1 = %.7f, double d1 = %20.16lf 

d1 = %.4e\n", s1, i1, i2, ui1, f1, d1, d1);  

 

κα εμφανιςτεί : 
 
short int s1 = ^^^^5, int i1 = ^^^^^12, int i2 = ^^^^^^13, 

unsigned int ui1 = ^^^14 

float f1 = 0.1234568, double d1 = 0.123457890123457 d1 = 

1.2346e-001 
 
Παρατηρήσεις 
 

 Tα δεδομζνα εκτυπϊνονται με τθ μορφι που επικυμεί ο χριςτθσ.  
 

 Οι ακζραιοι αρικμοί καταλαμβάνουν τόςεσ κζςεισ, όςεσ και ο αρικμόσ που υπάρχει 
μεταξφ % και d. Αν δεν χρειάηονται όλεσ οι κζςεισ, ο αρικμόσ εμφανίηεται 
ςτοιχθμζνοσ δεξιά, ενϊ οι επί πλζον αριςτερζσ κζςεισ ςυμπλθρϊνονται με κενά 

(^^^^). 
 

  Οι αρικμοί απλισ και διπλισ ακρίβειασ καταλαμβάνουν ςυνολικά με τθν υποδιαςτολι 
τόςεσ κζςεισ όςο και ο πρϊτοσ αρικμόσ ( 20 ςτο παράδειγμα ), με τόςα δεκαδικά 

ψθφία μετά τθν υποδιαςτολι όςο και ο δεφτεροσ αρικμόσ ( 16 ςτο παράδειγμα ). Aν 
ο αποκθκευμζνοσ αρικμόσ ζχει περιςςότερα δεκαδικά ψθφία, γίνεται 
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ςτρογγυλοποίθςθ. Aν ο αποκθκευμζνοσ αρικμόσ δεν χρειάηεται τόςα δεκαδικά 
ψθφία, οι επί πλζον δεξιζσ κζςεισ ςυμπλθρϊνονται με μθδενικά, ενϊ οι επί πλζον 
αριςτερζσ κζςεισ ςυμπλθρϊνονται με κενά. 

 

 Αν κζλουμε να εμφανιςτοφν τα δεδομζνα με αριςτερι ςτοίχιςθ,  ςτον κωδικό τθσ 
εμφάνιςθσ, πριν τον ι τουσ δφο αρικμοφσ, βάηουμε το ‘-‘. Ζτςι, αν  
χρθςιμοποιιςουμε τισ εντολζσ : 
 

short int s1 = 5; 

int i1 = 12; 

int i2 = 13; 

unsigned int ui1 = 14;  

float f1 = 0.12345678901234567890; 

double d1 = 0.12345678901234567890; 

printf("short int s1 = %-4hd, int i1 = %-5d, int i2 = %-6i, 

unsigned int ui1 = %-3u\nfloat f1 = %-.7f, double d1 = %-

20.16lf d1 = %-.4e\n", s1, i1, i2, ui1, f1, d1, d1);  

 

κα εμφανιςτεί : 
 
short int s1 = 5^^^^, int i1 = 12^^^^^, int i2 = 13^^^^^^, 

unsigned int ui1 = 14^^^ 

float f1 = 0.1234568, double d1 = 0.123457890123457^^^d1 = 

1.2346e-001 
 

 

 

 

ΧΑΑΚΤΘΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 

 τθν εντολι printf αν υπάρχει το \n πριν κλείςουν τα διπλά ειςαγωγικά, θ 
επόμενθ εκτφπωςθ κα γίνει ςτθν επόμενθ γραμμι. Αυτόσ ο χαρακτιρασ δεν 
εκτυπϊνεται, αλλά χρθςιμοποιείται ςαν "οδθγόσ" για το ποφ κα γίνει θ επόμενθ 
εκτφπωςθ και είναι ςαν  χαρακτιρασ ελζγχου. Οι χαρακτιρεσ ελζγχου είναι οι 
παρακάτω : 

 
 

Χαρακτιρασ  Αποτζλεςμα 

κανζνασ    Εκτφπωςθ ςτθν ίδια γραμμι. 
 

\n    Εκτφπωςθ ςτθν επόμενθ γραμμι. 
 

\t         Εκτφπωςθ ςτθν ίδια γραμμι μετά ζνα tab. 
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1. 3.3  Ειςαγωγό Σιμών Μεταβλητών με Προκαθοριςμϋνη Μορφό 
 

 Η γενικι ςφνταξθ τθσ εντολισ scanf είναι : 
 

scanf (“μηνύμαηα - προζδιοριζηές ”, &<όριζμα-1>, &<όριζμα-

2>,…, &<όριζμα-ν>)΄; 
 
 
 

 τα διπλά ειςαγωγικά περιζχονται ειδικζσ οδθγίεσ για τθ μορφι που κα ζχουν τα 
περιεχόμενα των μεταβλθτϊν τισ τιμζσ των οποίων κα διαβάςουμε ι κα 
εμφανίςουμε. Οι οδθγίεσ αυτζσ ξεκινοφν με το χαρακτιρα ‘%’, ο οποίοσ ακολουκείται 

από κάποιουσ προςδιοριςτζσ, όπωσ ςτθν εντολι printf. 
 
 Πριν από κάκε όριςμα υπάρχει το ςφμβολο & που ςθμαίνει ότι περνάμε τθ 

διεφκυνςθ τθσ μεταβλθτισ ςτθν οποία κα αποκθκευκοφν τα δεδομζνα που 
διαβάηονται απ’ το πλθκτρολόγιο. 

 
 τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ κα πρζπει να δϊςουμε τόςεσ τιμζσ, όςα και τα 

ορίςματα ςτθν εντολι scanf, χωριςμζνεσ με κενό ι Enter. 
 
 Αν κζλουμε να διαβαςτοφν τα δεδομζνα με τθ μορφι που κζλουμε, ςτον κωδικό τθσ 

ειςαγωγισ δεδομζνων, μεταξφ του ςυμβόλου % και του προςδιοριςτι, μποροφμε να 
βάλουμε ζναν ι δφο αρικμοφσ, με τουσ οποίουσ κακορίηουμε το μζγιςτο και τον 
αρικμό των δεκαδικϊν ψθφίων που κζλουμε να καταλαμβάνει ο αρικμόσ που κα 
ειςάγουμε. 

 
 
Ραράδειγμα : 

 
int a1, b1;  

   printf("give a1, b1 : "); 

   scanf("%d %d", &a1, &b1); 

 
 
 
 
 
 

1. 4  Πρώτη Σροποπούηςη Προγρϊμματοσ 1.1 

 

Να τροποποιθκεί το πρόγραμμα 1.1, το οποίο κα δίνει τισ τιμζσ 5 και 6 ςε δφο μεταβλθτζσ i1 

και i2 και κα υπολογίηει και κα εμφανίηει το άκροιςμά τουσ dsum και τον Μζςο Όρο dmo, 

ϊςτε να μπορεί να εμφανίηει το ςωςτό αποτζλεςμα ( θ μεταβλθτι dsum να δθλωκεί τφπου 

double, ϊςτε να ΜΗN γίνει ακζραια διαίρεςθ ςτον Μζςο Όρο ). 
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ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

main()  

{ 

/* 

Πξόγξακκα πνπ δίλεη ηηο ηηκέο 5 θαη 6 ζε 2 αθέξαηεο κεηαβιεηέο θαη βξίζθεη 

θαη εκθαλίδεη ην άζξνηζκά ηνπο θαη ηνλ Μέζν Όξν. Το άθποιζμα και ο Μέζορ Όπορ 

είναι μεηαβληηέρ ηύπος double 

*/ 

         

        // Γήισζε ησλ αθέξαησλ κεηαβιεηώλ i1, i2 

        int i1, i2; 

         

        // Γήλωζη ηηρ ππαγμαηικήρ μεηαβληηήρ dsum για ηο άθποιζμα 

        double dsum; 

         

        // Γήισζε ηεο πξαγκαηηθήο κεηαβιεηήο dmo γηα ην Μέζν Όξν 

        double dmo; 

         

        // Αλάζεζε ησλ ηηκώλ 5 θαη 6 ζηηο αθέξαηεο κεηαβιεηέο i1, i2 

        i1 = 5; 

        I2 = 6; 

         

        // Τπνινγηζκόο ηνπ αζξνίζκαηνο dsum 

        dsum = i1 + i2; 

         

        // Τπνινγηζκόο ηνπ Μέζνπ Όξνπ dmo 

        dmo = dsum/2; 

         

        // Eκθάληζε  ηνπ αζξνίζκαηνο sum θαη ηνπ Μέζνπ Όξνπ mo 

        printf ("dsum = %lf dmo = %lf\n", dsum,dmo); 

    system("Pause"); 

} 

     

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

dsum = 11.000000 dmo = 5.500000 

Press any key to continue . . . 

 

 

 

 To Άκροιςμα είναι 11.0 και ο Μζςοσ Όροσ είναι 5.5 
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ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΕΚΧΩΘΣΕΩΝ 
 
 

Τπάρχει θ δυνατότθτα ςτθ C να ζχουμε ςφντομεσ εκχωριςεισ . 
 

Ραράδειγμα 
 
x = x + y; υντομευμζνοσ τελεςτισ x += y; 

x = x – y; υντομευμζνοσ τελεςτισ x -= y; 

x = x * y; υντομευμζνοσ τελεςτισ x *= y; 

x = x/y; υντομευμζνοσ τελεςτισ x /= y; 

x = x%y  υντομευμζνοσ τελεςτισ x %= y; 

 
 
 

ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΡΟΣΑΥΞΘΣΘΣ-ΡΟΜΕΙΩΣΘΣ   ++, -- 
 
Η C διακζτει τουσ παρακάτω τελεςτζσ προςαφξθςθσ ι προμείωςθσ : 
 

x = x + 1;   τελεςτζσ προςαφξθςθσ  x++; ++x; 

x = x – 1;   τελεςτζσ προμείωςθσ  x--; --x; 

 
 Αν το  ++, -- βρίςκεται πριν τθ μεταβλθτι, πρϊτα ενθμερϊνεται θ τιμι τθσ μεταβλθτισ 

και μετά χρθςιμοποιείται. 
 
Ραράδειγμα 
 
x = 10; 

y = x++;     // Σο y παίρνει τθν τιμι του x που ιταν 10, το x αυξάνεται ΜΕΣΑ και γίνεται 
11 ( x = 11, y = 10 ) 

 
x = 10;                                      

y = ++x;     // ΠΡΩΣΑ αυξάνεται το x και γίνεται 11 και ΜΕΣΑ το y παίρνει τθν τιμι του x 

που ζγινε 11 ( x = 11, y = 11 ) 
 
 
 
 

ΜΕΤΑΤΟΡΘ ΤΥΡΩΝ ΣΕ ΕΚΧΩΘΣΕΙΣ 
 
Όταν ςε μια αρικμθτικι ζκφραςθ ζχουμε μεταβλθτζσ διαφορετικοφ τφπου γίνεται 
διευρυμζνθ μετατροπι, όπου ο τφποσ τθσ μεταβλθτισ ςτο δεξί μζροσ τθσ ζκφραςθσ 
μετατρζπεται ςτον τφπο τθσ μεταβλθτισ ςτο αριςτερό μζροσ τθσ ζκφραςθσ. Η μετατροπι 
γίνεται από το μικρότερο τφπο ςτο μεγαλφτερο  με τθν παρακάτω ςειρά:   
 
short  int  long  float  double 
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Για  να γίνει διευρυμζνθ μετατροπι κα πρζπει ο τφποσ προοριςμοφ (αριςτερά) να είναι 
μεγαλφτεροσ από τουσ τφπουσ των μεταβλθτϊν ςτο δεξί μζροσ τθσ ζκφραςθσ. Η διευρυμζνθ 
μετατροπι δεν ιςχφει για τουσ τφπουσ bool και char. 
 
Εξαίρεςθ αποτελεί ο τφποσ char, όπου μπορεί να αποκθκευτεί ζνασ ακζραιοσ int ςε 
μεταβλθτι τφπου char. 
 
Ραράδειγμα 
 
char ch = 88; // Δίλαη ην ίδην κε ηελ εληνιή char ch = ‟X‟ 

 
 
 
τθν περίπτωςθ που δεν ιςχφουν τα παραπάνω ι αν κζλουμε να αποκθκεφςουμε το 
περιεχόμενο τθσ μεταβλθτισ κάποιου τφπου ςε μεταβλθτι διαφορετικοφ τφπου 
χρθςιμοποιοφμε τθ διανομι – casting, όπου πριν τθ μεταβλθτι ι τθν ζκφραςθ ( θ οποία 
πρζπει να είναι μζςα ςε παρενκζςεισ, αν κζλουμε θ διανομι να ιςχφςει για το αποτζλεςμα 
τθσ ζκφραςθσ ) βάηουμε μζςα ςε παρενκζςεισ τον τφπο ςτον οποίο κζλουμε να μετατραπεί θ 
τιμι τθσ μεταβλθτισ ι τθσ ζκφραςθσ. ’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ χρειάηεται προςοχι, γιατί 
μπορεί να μθν αποκθκευκεί ςωςτά θ τιμι μιασ μεταβλθτισ ςε κάποια άλλθ ι να μι χωράει. 
 
Ραράδειγμα 
 
double d = 10.5;  

int i1 = (int)d;  // Αποκθκεφεται ςτθ μεταβλθτι i1 το 10, χάνεται το 0.5 
int i2 = (int)(d/3); //  Αποκθκεφεται ςτθ μεταβλθτι i2 το 3, χάνεται το 0.5 

double d1 = (double)i1; // Αποκθκεφεται ςτθ μεταβλθτι d1 το 10.0 
 
 
 
 Η ακζραια διαίρεςθ, αν είναι ατελισ, χρειάηεται διανομι. 

 
Ραράδειγμα 
 
int i = 10/3;         // Αποτζλεςμα i = 3 

double d = (double)(10/3);  // Αποτζλεςμα i = 3.0, θ διανομι γίνεται ςτο 
αποτζλεςμα τθσ ακζραιασ διαίρεςθσ 10/3 = 3  

 d = (double)10/3;  // Αποτζλεςμα i = 3.333, θ διανομι γίνεται 
ςτο  10  μετατροπι ςε 10.0/3 = 3.333  
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1. 4  Δεύτερη Σροποπούηςη του Προγρϊμματοσ 1.1 

 
Να τροποποιθκεί το πρόγραμμα 1.1, το οποίο κα δίνει τισ τιμζσ 5 και 6 ςε δφο μεταβλθτζσ i1 

και i2 και κα υπολογίηει και κα εμφανίηει το άκροιςμά τουσ isum και το μζςο όρο dmo, 

ϊςτε να μπορεί να εμφανίηει το ςωςτό αποτζλεςμα ( θ μεταβλθτι isum να δθλωκεί τφπου 

int, αλλά να γίνει μετατροπι - casting ςτον υπολογιςμό του μζςο όρου, ϊςτε να ΜΘN 

γίνει ακζραια διαίρεςθ ).      

ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

main() { 

/* Πξόγξακκα πνπ δίλεη ηηο ηηκέο 5 θαη 6 ζε 2 αθέξαηεο κεηαβιεηέο θαη βξίζθεη 

θαη εκθαλίδεη ην άζξνηζκά ηνπο θαη ην Μέζν Όξν, o νπνίνο είλαη κεηαβιεηή 

ηύπνπ double. Η κεηαβιεηή sum ζα δεισζεί ηύπνπ int, αιιά θα γίνει μεηαηποπή - 

casting ζηον ςπολογιζμό ηος μέζο όπος, ώζηε να ΜΗN γίνει ακέπαια διαίπεζη */ 

         

        // Γήισζε ησλ αθέξαησλ κεηαβιεηώλ i1, i2 

        int i1, i2; 

         

        // Γήλωζη ηηρ ακέπαιαρ μεηαβληηήρ isum για ηο άθποιζμα 

        int isum; 

         

        // Γήισζε ηεο πξαγκαηηθήο κεηαβιεηήο dmo γηα ην Μέζν Όξν 

        double dmo; 

         

        // Αλάζεζε ησλ ηηκώλ 5 θαη 6 ζηηο αθέξαηεο κεηαβιεηέο i1, i2 

        i1 = 5; 

        i2 = 6; 

         

        // Τπνινγηζκόο ηνπ αζξνίζκαηνο isum 

        isum = i1 + i2; 

         

// Υπολογιζμόρ  Μέζος Όπος mo με μεηαηποπή-casting ηος isum ζε 

double 

        dmo = (double)isum/2; 

         

        // Eκθάληζε  ηνπ αζξνίζκαηνο sum θαη ηνπ Μέζνπ Όξνπ mo 

        printf ("isum = %d dmo = %lf\n", isum,dmo); 

    system("Pause"); 

} 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

isum = 11 dmo = 5.500000 

Press any key to continue . . . 

 

 Παρόλο που το άκροιςμα είναι ακζραιοσ ( = 11 ) με τθ μετατροπι - casting του 

ακροίςματοσ ςτον υπολογιςμό του μζςο όρου ( dmo = (double)isum/2  ) ΔΕN 

γίνεται ακζραια διαίρεςθ του 11/2,  αλλά του 11.000000/2, οπότε ΔΕΝ αποκόπτεται 

το δεκαδικό μζροσ και ο Μζςοσ Όροσ = 5.500000. 
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1.5  Ενςωμϊτωςη Αρχεύων Βιβλιοθηκών 

 

 Η εντολι 
 

 #include <ονομα_αρτείοσ_c> 

ενςωματϊνει  μόνο κατά τθ διάρκεια του χρόνου μεταγλϊττιςθσ τα περιεχόμενα του 

αρχείου <ονομα_αρχείου_c> ςτο ςθμείο που ζχουμε τθν εντολι #include. 

 

Παραδείγματα 

 Οι ςυναρτιςεισ ειςόδου και εμφάνιςθσ δεδομζνων απαιτοφν τθν ενςωμάτωςθ του 

αρχείου που περιζχει τισ αντίςτοιχεσ ςυναρτιςεισ βιβλιοκικθσ scanf, printf 
κ.λ.π., που είναι το stdio.h, το οποίο γίνεται με τθν εντολι : 

 

 #include <stdio.h> 

 

 

 

 Η χριςθ ςυναρτιςεων δθμιουργίασ τυχαίων τιμϊν ι τα πάγωμα τθσ οκόνθσ ςτο 
τρζξιμο του προγράμματοσ, το οποίο γίνεται με τθ χριςθ τθσ εντολισ :  

 
 system("Pause"); 

απαιτοφν τθν ενςωμάτωςθ του αρχείου που περιζχει τισ αντίςτοιχεσ ςυναρτιςεισ 
βιβλιοκικθσ που είναι το stdlib.h, και γίνεται με τθν εντολι : 
 
#include <stdlib.h> 

  
 
 
 
 Η χριςθ μακθματικϊν ςυναρτιςεων με τισ οποίεσ μποροφμε να κάνουμε βαςικζσ 

πράξεισ με εκκετικά, λογαρίκμουσ, τετραγωνικζσ ρίηεσ και τριγωνομετρικζσ 
ςυναρτιςεισ, όπωσ π.χ. τθ sin(x) για τον υπολογιςμό του θμιτόνου του x, τθν 

cos(x) για τον υπολογιςμό του ςυνθμιτόνου του x, τθν sqrt(x) για τον 
υπολογιςμό τθσ τετραγωνικισ ρίηασ του x, τθν exp(x) για τον υπολογιςμό του του 
𝑒𝑥 , και τθν pow(x,y) για τον υπολογιςμό του 𝑥𝑦απαιτοφν τθν ενςωμάτωςθ του 
αρχείου που περιζχει τισ αντίςτοιχεσ ςυναρτιςεισ βιβλιοκικθσ που είναι το math.h, 
και γίνεται με τθν εντολι : 

 

#include <math.h> 
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2   ΕΝΣΟΛΕ ΕΛΕΓΦΟΤ 

 

τα πιο πολλά προγράμματα απαιτοφνται να γίνονται κάποιοι ζλεγχοι για το αν μπορεί 

να γίνει μια πράξθ ( π.χ. αν ο διαιρζτθσ δεν είναι μθδζν ), αν ζνασ αρικμόσ ι όνομα 

υπάρχει ςε μια λίςτα, αν ζνασ βακμόσ που κα ειςαχκεί ςε ζνα πρόγραμμα είναι μια 

αποδεκτι τιμι ( από 1 μζχρι 10 ) κ.λ.π. πριν προβοφμε ςτθν εκτζλεςθ κάποιασ ι 

κάποιων εντολϊν. Για να γίνει ο ζλεγχοσ κα πρζπει να γίνει κάποια ςφγκριςθ, π.χ. ο 

διαιρζτθσ δεν είναι ίςοσ με το μθδζν,  ο βακμόσ είναι μεταξφ του 0 και του 10 κ.λ.π.. 

Η πιο απλι μορφι ςφγκριςθσ – εντολισ ελζγχου ζχει τθ μορφι : 

if (<ζπλζήθε>) 

εληνιή; 

 

if(<ζπλζήθε>){ 

block εληνιώλ;  

} 

 
όπου ελζγχεται θ ςυνκικθ αν είναι αλθκισ. Αν ιςχφει θ ςυνκικθ, εκτελείται θ εντολι  ι 

οι εντολζσ ( οι οποίεσ κα πρζπει να περικλείονται ςε άγγιςτρα, αν είναι περιςςότερεσ 

από μια ) μετά το if. Αν ΔΕΝ ιςχφει θ ςυνκικθ, δε γίνεται τίποτα.  

Η ςυνκικθ μπορεί να περιλαμβάνει μεταβλθτζσ ι αρικμθτικζσ εκφράςεισ, ενϊ οι 

ςυγκρίςεισ γίνονται με τουσ παρακάτω χεςιακοφσ Σελεςτζσ ι Σελεςτζσ φγκριςθσ : 

 

Σφγκριςθ    Σφμβολο  Σχεςιακόσ Τελεςτισ 

Μικρότερο    <    < 

Μικρότερο  ι Κςο   ≤    <= 

Κςο     =    == 

Μεγαλφτερο  ι Κςο   ≥    >= 

Μεγαλφτερο     >    > 

Διάφορο    ≠    != 

 

 Αν θ ςυνκικθ περιζχει boolean μεταβλθτι ΔΕΝ ΧΕΙΑΗΕΤΑΙ να ελεγχκεί αν θ τιμι 

τθσ είναι true ι false. Αντί ηος if (b == true) μποροφμε να γράψουμε 

if(b). 
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2. 1  Ϊνα Απλό Πρόγραμμα με την Εντολό Ελϋγχου if 

 

Να γραφεί Αλγόρικμοσ/πρόγραμμα, το οποίο κα διαβάηει 2 ακζραιεσ τιμζσ ςτισ 

μεταβλθτζσ a και b και κα ελζγχει αν ο αρικμόσ a  είναι μεγαλφτεροσ του b, οπότε ς’ 

αυτι τθν περίπτωςθ κα εμφανίηει τθ ςχζςθ τουσ, a  > b. 

         

 

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ                      ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Διαβάηω  2 ακζραιεσ τιμζσ ςτισ 

μεταβλθτζσ a και b 

2.  Αν  το a >  b τότε 

             Εμφανίηω το a >  b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        a >  b 
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a > b 
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b  
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ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

main() { 

/* 

Γίλνληαη 2 αθέξαηνη αξηζκνί a, b. Να ειεγρζεί αλ ν αξηζκόο a είλαη 

κεγαιύηεξνο ηνπ b, νπόηε ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ζα εκθαλίδεη ηε ζρέζε 

ηνπο, a  > b 

*/ 

        // Γήισζε ησλ αθέξαησλ κεηαβιεηώλ a, b 

        int a, b; 

 

        // Γηάβαζκα 2 αθεξαίσλ a, b  

          printf ("Give two integer numbers : "); 

  scanf("%d %d", &a, &b);         

                 

// Έιεγρνο αλ ν a είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ b, εκθάληζε ηεο ζρέζεο        

if (a > b)  

 printf("a = %d > b = %d\n", a, b ); 

    system("Pause"); 

} 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

Give two integer numbers : 6 5 

a = 6 > b = 5 

Press any key to continue . . . 

 

 

Μια άλλθ μορφι ςφγκριςθσ – εντολισ ελζγχου ζχει τθ μορφι : 

if (<ζπλζήθε>) 

  εληνιή-1; ή >){ block εληνιώλ-1; } 

else 

  εληνιή-2; ή >){ block εληνιώλ-2; } 

 

όπου ελζγχεται θ ςυνκικθ αν είναι αλθκισ. Αν ιςχφει θ ςυνκικθ, εκτελείται θ εντολι-1  
ι οι εντολζσ-1, μετά το if. Αν ΔΕΝ ιςχφει θ ςυνκικθ, εκτελείται θ εντολι-2  ι οι 

εντολζσ-2, μετά το else.  

 

2. 2  Σροποπούηςη Προγρϊμματοσ 2.1 με την Εντολό Ελϋγχου if - else 

 

Να τροποποιθκεί το Πρόγραμμα 2.1, ϊςτε να διαβάηει 2 ακζραιουσ αρικμοφσ a  και b 

και να ελζγχει αν ο αρικμόσ a είναι μεγαλφτεροσ του b, οπότε ς’ αυτι τθν περίπτωςθ 

κα εμφανίηει τθ ςχζςθ τουσ, a > b. Αν δεν ιςχφει θ ςυνκικθ, κα εμφανίηει a <= b. 
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ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ                      ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Διαβάηω 2 ακζραιουσ αρικμοφσ   a  

και b 

2.  Αν  το a >  b τότε 

             Εμφανίηω το a >  b 

    Διαφορετικά 

             Εμφανίηω το a <=  b 

 

 

 

 

 

ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

main() { 

/*  Γίλνληαη 2 αθέξαηνη αξηζκνί a, b. Να ειεγρζεί αλ ν αξηζκόο a είλαη 

κεγαιύηεξνο ηνπ b, νπόηε ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ζα εκθαλίδεη ηε ζρέζε 

ηνπο, a  > b. Αλ δελ ηζρύεη ε ζπλζήθε, ζα εκθαλίδεη a <= b */ 

        int a, b; // Γήισζε ησλ αθέξαησλ κεηαβιεηώλ a, b 

 

        // Γηάβαζκα 2 αθεξαίσλ a, b  

        printf ("Give two integer numbers : "); 

     scanf("%d %d", &a, &b);         

                 

// Έιεγρνο αλ ν a είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ b, εκθάληζε ηεο ζρέζεο        

if (a > b)  

 printf("a = %d > b = %d\n", a, b ); 

        else 

 printf("a = %d <= b = %d\n", a, b ); 

    system("Pause"); 

} 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

Give two integer numbers : 6 5 

a = 6 > b = 5 

Give two integer numbers : 5 6 

a = 5 <= b = 6 

Press any key to continue . . . 

        a >  b 

 

A 

T 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

a >  b a <=  b 

a  

b  
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Όταν ςε ζναν ζλεγχο υπάρχουν περιςςότερα από δφο ενδεχόμενα μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε τθ ςκάλα if – else – if. ’ αυτιν τθν περίπτωςθ υπάρχουν 
περιςςότερεσ ςυνκικεσ να ελεγχκοφν και εκτελοφνται οι αντίςτοιχεσ εντολζσ. 
 
if (<ζπλζήθε-1>) 

  εληνιή-1; ή >){ block εληνιώλ-1; } 

else if (<ζπλζήθε-2>) 

  εληνιή-2; ή >){ block εληνιώλ-2; } 

else  

  εληνιή-3; ή >){ block εληνιώλ-3; } 

 

όπου ελζγχεται θ ςυνκικθ-1. Αν ιςχφει θ ςυνκικθ-1, εκτελείται θ εντολι-1  ι οι εντολζσ-
1, μετά το if. Αν ΔΕΝ ιςχφει θ ςυνκικθ-1, ελζγχεται θ ςυνκικθ-2. Αν ιςχφει, εκτελείται 

θ εντολι-2  ι οι εντολζσ-2, μετά το else if. Αν ΔΕΝ ιςχφει θ ςυνκικθ-2, εκτελείται θ 

εντολι-3  ι οι εντολζσ-3, μετά το else.  
 

2.3  Σροποπούηςη Προγρϊμματοσ 2.1 με την Εντολό Ελϋγχου if – else -if 

 
Να τροποποιθκεί το Πρόγραμμα 2.1, ϊςτε να διαβάηει 2 ακζραιουσ αρικμοφσ a  και b 

και να ελζγχει αν ο αρικμόσ a είναι μεγαλφτεροσ του b, οπότε ς’ αυτι τθν περίπτωςθ κα 

εμφανίηει τθ ςχζςθ τουσ, a  > b. Διαφορετικά, κα ελζγχει αν ο αρικμόσ a είναι 

μικρότεροσ του b και κα εμφανίηει a  <  b. Αν δεν ιςχφει οφτε αυτό, κα εμφανίηει a  =  

b. 

         

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ                      ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Διαβάηω 2 ακζραιουσ αρικμοφσ a  

και b 

2.  Αν  το a >  b τότε 

             Εμφανίηω το a >  b 

    Διαφορετικά Αν  το a <  b  

             Εμφανίηω το a <  b 

    Διαφορετικά 

             Εμφανίηω το a =  b 

           

 

a >  b 

 

A 

T 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

a > b 

a <  b 

a < b 

a =  b 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

a, b  
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ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

main() { 

/*  Γίλνληαη 2 αθέξαηνη αξηζκνί a, b. Να ειεγρζεί αλ ν αξηζκόο a είλαη 

κεγαιύηεξνο ηνπ b, νπόηε ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ζα εκθαλίδεη ηε ζρέζε ηνπο, a  

> b. Αλ δελ ηζρύεη ε ζπλζήθε, ζα εκθαλίδεη a < b ή  a = b */ 

        int a, b; // Γήισζε ησλ αθέξαησλ κεηαβιεηώλ a, b 

 

        // Γηάβαζκα 2 αθεξαίσλ a, b  

        printf ("Give two integer numbers : "); 

     scanf("%d %d", &a, &b);         

                 

// Έιεγρνο αλ ν a είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ b, εκθάληζε ηεο ζρέζεο         

if (a > b)  

 printf("a = %d > b = %d\n", a, b ); 

        else 

 if (a < b)  

   printf("a = %d < b = %d\n", a, b ); 

 else 

   printf("a = %d = b = %d\n", a, b ); 

    system("Pause"); 

} 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

Give two integer numbers : 6 5 

a = 6 > b = 5 

Press any key to continue . . . 

 

Give two integer numbers : 5 6 

a = 5 < b = 6 

Press any key to continue . . . 

 

Give two integer numbers : 5 5 

a = 5 = b = 5 

Press any key to continue . . . 

 

 

Ραρατιρθςθ 
 

 Μπορεί ςτο τμιμα του if να υπάρχει και δεφτερο if, δθλαδι να ελεγχκεί και κάποια 
άλλθ ςυνκικθ, όπωσ φαίνεται ςτο επόμενο παράδειγμα : 

 

 

2.4  Πρόγραμμα με την Εντολό Ελϋγχου if – if 

 

Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμα, το οποίο κα διαβάηει δφο ακζραιουσ αρικμοφσ, το  D  

μεταξφ του 10 και 20 και το  d  μεταξφ του 0 και 5. Αν ο αρικμόσ d  είναι διάφοροσ του 

μθδενόσ, κα ελζγχει αν ο αρικμόσ d  διαιρεί ΑΚΡΙΒΩ τον αρικμό D, οπότε και κα εμφανίηει το 

μινυμα “O D είναι πολλαπλάςιο του d “. 

         

b  
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ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ 
 
1. Διαβάηω ζναν ακζραιο D μεταξφ του 10 και 20 

2. Διαβάηω ζναν ακζραιο d μεταξφ του 0 και 5 
3. Αν  o  αρικμόσ d είναι διάφοροσ του μθδενόσ ( d ≠  0 )  

 Αν  ο αρικμόσ d  διαιρεί ΑΚΡΙΒΩ τον αρικμό D 
      Eμφανίηω το μινυμα “O D είναι πολλαπλάςιο του d “ 

 

 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

A 

d ≠  0 

D%d = 0 

T 

O D είναι πολλαπλάςιο του d 

ΝΑΙ 

D  

d  
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ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

main() { 

/* 

Πξόγξακκα, ην νπνίν  δηαβάδεη δύν αθέξαηνπο αξηζκνύο, ην D  κεηαμύ ηνπ 10 θαη 

20 θαη ην  d  κεηαμύ ηνπ 0 θαη 5. Αλ ν αξηζκόο d  είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελόο, 

ζα ειέγρεη αλ ν αξηζκόο d  δηαηξεί ΑΚΡΙΒΩ ηνλ αξηζκό D, νπόηε θαη ζα 

εκθαλίδεη ην κήλπκα “O D είλαη πνιιαπιάζην ηνπ d “. 

*/ 

        // Γηάβαζκα αθεξαίνπ D  

        printf ("Give an integer number between 10 and 20 : "); 

     scanf("%d, &D);         

      

        // Γηάβαζκα αθεξαίνπ d  

        printf ("Give an integer number between 0 and 5 : "); 

     scanf("%d, &d);         

         

        // Έιεγρνο αλ ν d είλαη δηάθνξνο ηνπ 0 

        if (d != 0)  

          // Έιεγρνο αλ ν αξηζκόο d δηαηξεί ΑΚΡΙΒΩ ηνλ αξηζκό D 

          if (D % d == 0)  

 printf("D = %d pollaplasio tou d = %d\n", D, d );   } 

} 

 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 
 

Give an integer number between 10 and 20 : 15 

Give an integer number between 0 and 5 : 5 

D = 15 pollaplasio tou d = 5 

Press any key to continue . . . 

 
 
 

 Όταν ζχουμε ζνα if χωρίσ else αμζςωσ μετά από ζνα άλλο if, μποροφμε αντί των δφο 

if να χρθςιμοποιιςουμε ζνα, αλλά με διπλι ςυνκικθ. Οι δφο ςυνκικεσ μποροφν να 
ςυνδεκοφν με το &, ϊςτε θ ςυνολικι ςυνκικθ να είναι αλθκισ, αν είναι και οι δφο επί 
μζρουσ ςυνκικεσ αλθκείσ. τθν προκείμενθ περίπτωςθ, κα μποροφςαμε να ελζγξουμε με 
μια εντολι if αν ιςχφουν και οι δφο ςυνκικεσ, δθλαδι ο αρικμόσ d  είναι διάφοροσ του 

μθδενόσ και ο αρικμόσ d  διαιρεί ΑΚΡΙΒΩ τον αρικμό D. 
  
 
 
 
 

2.4.1  Σο Πρόγραμμα 2.4 με Διπλό υνθόκη ςτην Εντολό Ελϋγχου if 

 

Να τροποποιθκεί το Πρόγραμμα 2.4, ϊςτε να διαβάηει δφο ακζραιουσ αρικμοφσ, το  D  

μεταξφ του 10 και 20 και το  d  μεταξφ του 0 και 5. Αν ( ο αρικμόσ d  είναι διάφοροσ του 

μθδενόσ ) και ( ο αρικμόσ d  διαιρεί ΑΚΡΙΒΩ τον αρικμό D ),  κα εμφανίηει το μινυμα “O D 

είναι πολλαπλάςιο του d “. 

         

b  
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ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ 
 

1. Διαβάηω ζναν ακζραιο D μεταξφ του 10 και 20 
2. Διαβάηω ζναν ακζραιο d μεταξφ του 0 και 5 
3. Αν  (o  d είναι διάφοροσ του μθδενόσ - d ≠  0 ) & (ο d  διαιρεί ΑΚΡΙΒΩ τον D) 

  Eμφανίηω το μινυμα “O D είναι πολλαπλάςιο του d “ 
 
 
 

 

 

 

ΟΧΙ 

A 

(d ≠  0) &(D%d = 0) 

 

T 

O D είναι πολλαπλάςιο του d 

NAI

ΧΙ 

D  

d  
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ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

main() { 

/* Πξόγξακκα, ην νπνίν  δηαβάδεη δύν αθέξαηνπο αξηζκνύο, ην D  κεηαμύ ηνπ 10 

θαη 20 θαη ην  d  κεηαμύ ηνπ 0 θαη 5. Αλ ν αξηζκόο d  είλαη δηάθνξνο ηνπ 

κεδελόο θαη ν αξηζκόο d  δηαηξεί ΑΚΡΙΒΩ ηνλ αξηζκό D, ζα εκθαλίδεη ην κήλπκα 

“O D είλαη πνιιαπιάζην ηνπ d “. */ 

        // Γηάβαζκα αθεξαίνπ D  

        printf ("Give an integer number between 10 and 20 : "); 

     scanf("%d, &D);         

      

        // Γηάβαζκα αθεξαίνπ d  

        printf ("Give an integer number between 0 and 5 : "); 

     scanf("%d, &d);         

    

        // Έιεγρνο αλ ν d είλαη δηάθνξνο ηνπ 0 & ν  d δηαηξεί ΑΚΡΙΒΩ ηνλ D 

        if (d != 0 & D % d == 0)  

 printf("D = %d pollaplasio tou d = %d\n", D, d );   } 

} 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 
 

Give an integer number between 10 and 20 : 15 

Give an integer number between 0 and 5 : 5 

D = 15 pollaplasio tou d = 5 

Press any key to continue . . . 

 

Give an integer number between 10 and 20 : 15 

Give an integer number between 0 and 5 : 0 

 

 

 
 το προθγοφμενο πρόγραμμα χρθςιμοποιιςαμε το Λογικό Σελεςτι & για να ςυνδζςουμε 

τισ δφο ςυνκικεσ, ϊςτε να ιςχφουν ταυτόχρονα και οι δφο, αλλά δθμιοφργθςε ζνα 

ςφάλμα εκτζλεςθσ – run time error ( διαίρεςθ με το μθδζν ) για τθν τιμι d = 0, γιατί 

ελζγχονται και οι δφο ςυνκικεσ (d != 0 ) και ( D % d == 0), οπότε κάνει τθ 

διαίρεςθ D / d για να βρεί το υπόλοιπο. Για να αποφφγουμε τζτοια προβλιματα, 

μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε το Βραχυκυκλωμζνο Λογικό Σελεςτι &&, ο οποίοσ ςε 

αντίκεςθ με τον Σελεςτι  &   ΔΕΝ ελζγχει τθ δεφτερθ ςυνκικθ, αν θ πρϊτθ ςυνκικθ είναι 

ψευδισ ( ο ζλεγχοσ τθσ δεφτερθσ ςυνκικθσ πραγματικά δε χρειάηεται αν θ πρϊτθ ςυνκικθ 

είναι ψευδισ, αφοφ κα πρζπει να είναι αλθκείσ ΚΑΙ ΟΙ ΔΤΟ ςυνκικεσ ).   
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2.4.2  Σο Πρόγραμμα 2.4 με Διπλό υνθόκη ςτην Εντολό Ελϋγχου if και το 

Βραχυκυκλωμϋνο Λογικό Σελεςτό && 

 

Να τροποποιθκεί το Πρόγραμμα 2.4, ϊςτε να διαβάηει δφο ακζραιουσ αρικμοφσ, το  D  

μεταξφ του 10 και 20 και το  d  μεταξφ του 0 και 5. Αν ( ο αρικμόσ d  είναι διάφοροσ του 

μθδενόσ ) και ( ο αρικμόσ d  διαιρεί ΑΚΡΙΒΩ τον αρικμό D ),  κα εμφανίηει το μινυμα “O D 

είναι πολλαπλάςιο του d “. Να χρθςιμοποιθκεί ςτθ διπλι ςυνκικθ ο Βραχυκυκλωμζνοσ 

Λογικόσ Σελεςτισ &&. 

         

 

ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

main() { 

/* Πξόγξακκα, ην νπνίν  δηαβάδεη δύν αθέξαηνπο αξηζκνύο, ην D  κεηαμύ ηνπ 10 

θαη 20 θαη ην  d  κεηαμύ ηνπ 0 θαη 5. Αλ ν αξηζκόο d  είλαη δηάθνξνο ηνπ 

κεδελόο θαη ν αξηζκόο d  δηαηξεί ΑΚΡΙΒΩ ηνλ αξηζκό D, ζα εκθαλίδεη ην κήλπκα 

“O D είλαη πνιιαπιάζην ηνπ d “. */ 

        // Γηάβαζκα αθεξαίνπ D  

        printf ("Give an integer number between 10 and 20 : "); 

     scanf("%d, &D);         

      

        // Γηάβαζκα αθεξαίνπ d  

        printf ("Give an integer number between 0 and 5 : "); 

     scanf("%d, &d);         

    

        // Έιεγρνο αλ ν d είλαη δηάθνξνο ηνπ 0 & ν  d δηαηξεί ΑΚΡΙΒΩ ηνλ D 

        if (d != 0 && D % d == 0)  

 printf("D = %d pollaplasio tou d = %d\n", D, d );   } 

} 

 

 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 
 

Give an integer number between 10 and 20 : 15 

Give an integer number between 0 and 5 : 0 

Press any key to continue . . . 

 
 
 
Ραρατιρθςθ 
 
Μπορεί ςτο τμιμα ενόσ if να υπάρχει ζνα πλιρεσ if, όπωσ φαίνεται ςτο επόμενο 
παράδειγμα : 
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2.4.3  Πρόγραμμα με την Εντολό Ελϋγχου if – if – else 

 

Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμα, το οποίο κα διαβάηει ζναν ακζραιο αρικμό a  μεταξφ 

του -5 και 5. Αν ο αρικμόσ είναι κετικόσ, κα ελζγχει αν ο αρικμόσ a είναι άρτιοσ ι περιττόσ 

και κα εμφανίηει τθν τιμι του με αντίςτοιχο μινυμα. 

         

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ 
 
 
1. Διαβάηω ζναν ακζραιο a μεταξφ του -5 και 5 
2. Αν  o  αρικμόσ a είναι κετικόσ ( a > 0 )  

 Αν  Σο υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ του a δια του 2 είναι 0 ( a % 2 = 0 )  
 Eμφανίηω το μινυμα a  ΑΡΣΙΟ 

          Διαφορετικά 
            Eμφανίηω το μινυμα a  ΠΕΡΙΣΣΟ 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

A 

a >  0 

a%2 = 0 

T 

ΑΡΣΙΟ 

 

ΠΕΡΙΣΣΟ 

 

ΝΑΙ 

a  
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ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

main() { 

 /*  Σν πξόγξακκα δηαβάδεη έλαλ αθέξαην αξηζκό κεηαμύ ηνπ -5 θαη 5. 

 Αλ ν αξηζκόο είλαη ζεηηθόο,  ειέγρεηαη αλ είλαη άξηηνο ή πεξηηηόο θαη  

 εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα  */ 

     // Γηάβαζκα αθέξαηνπ αξηζκνύ a κεηαμύ ηνπ -5 θαη5 

     printf ("Give an integer a between -5 and 5 : "); 

     scanf("%d", &a); 

      

     // Έιεγρνο αλ ν a είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 0 

     if (a > 0) 

       // Έιεγρνο αλ ν a είλαη άξηηνο ή πεξηηηόο, εκθάληζε κελύκαηνο    

       if (a %2 == 0)  

           printf("a = %d artios\n", a ); 

       else 

          printf("a = %d perittos\n", a ); 

} 

 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

 

Give an integer number between -5 and 5 : 4 

a = 4 artios 

Press any key to continue . . . 

 
Give an integer number between -5 and 5 : 3 

a = 3 perittos 

Press any key to continue . . . 

 

Give an integer number between -5 and 5 : 0 

Press any key to continue . . . 

 

 

 
Άςκθςθ 2.1 :  Να τροποποιθκεί ο Αλγόρικμοσ 2.4.3, ϊςτε να βρίςκει αν ζνασ κετικόσ ακζραιοσ 

αρικμόσ είναι άρτιοσ ι περιττόσ με τθ χριςθ διπλισ ςυνκικθσ. 
 
 
Λογικοί Τελεςτζσ 
 

Οι Σελεςτζσ που ςυνδζουν δφο ι περιςςότερεσ ςυνκικεσ μεταξφ τουσ είναι οι παρακάτω : 

 

Σφνδεςθ      Λογικόσ Τελεςτισ 

ΚΑΙ ( AND )       & 

Ή ( OR )      | 

Αποκλειςτικό   Ή ( XOR )    ^ 

OXI         ! 

Βραχυκυκλωμζνο ΚΑΙ ( Short Cirquit AND )   && 

Βραχυκυκλωμζνο Ή (Short Cirquit OR )  || 
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H διαφορά ανάμεςα ςτο βραχυκυκλωμζνο τελεςτι && και τον απλό & είναι ότι ο 

βραχυκυκλωμζνοσ τελεςτισ && ςε αντίκεςθ με τον Σελεςτι &   ΔΕΝ ελζγχει τθ δεφτερθ 

ςυνκικθ, αν θ πρϊτθ ςυνκικθ είναι ψευδισ, ενϊ θ διαφορά ανάμεςα ςτο 

βραχυκυκλωμζνο τελεςτι || και τον απλό | είναι ότι ο βραχυκυκλωμζνοσ τελεςτισ || 

ςε αντίκεςθ με τον Σελεςτι |  ΔΕΝ ελζγχει τθ δεφτερθ ςυνκικθ, αν θ πρϊτθ ςυνκικθ 

είναι αλθκισ.  

 
O Τριαδικόσ Τελεςτισ ? 
 
Μποροφμε, αντί να χρθςιμοποιιςουμε τθν εντολι με if, else, να χρθςιμοποιιςουμε τον 
τριαδικό τελεςτι ?, ο οποίοσ ζχει το ίδιο αποτζλεςμα. Ασ δοφμε ζνα παράδειγμα 
υπολογιςμοφ τθσ απόλυτθσ τιμισ ενόσ ακζραιου αρικμοφ : 
 
Ραράδειγμα 
 
printf ("Give an integer a between -5 and 5 : "); 

scanf("%d", &a); 

if ( a < 0 )  

  absa = -n; 

else 

  absa = n; 

printf("absa = %d\n", absa );  

system("Pause"); 
  
Οι παραπάνω εντολζσ κα μποροφςαν να γραφοφν : 
 
printf ("Give an integer a between -5 and 5 : "); 

scanf("%d", &a); 

absa = a < 0 ? -a:a; 

printf("absa = %d\n", absa );  

system("Pause"); 
 
όπου ελζγχεται θ ςυνκικθ a < 0 και αν είναι αλθκισ, το absa = -a, διαφορετικά, το 
absa = a, δθλαδι ότι κάνει και το if-else. 
 

2.5   H κϊλα if – else - if  
 

Για να ελζγξουμε τθν περίπτωςθ που ζχουμε περιςςότερα από τρία ενδεχόμενα, 
χρθςιμοποιοφμε τθ ςκάλα if else if, όπου κάκε else αντιςτοιχεί ςτο κοντινότερο if: 
 

 

if (<ζπλζήθε-1>) 

  εληνιή-1; ή >){ block εληνιώλ-1; } 

else if (<ζπλζήθε-2>) 

  εληνιή-2; ή >){ block εληνιώλ-2; } 

else if (<ζπλζήθε-3>) 

  εληνιή-3; ή >){ block εληνιώλ-3; } 

… 

else  

  εληνιή-n; ή >){ block εληνιώλ-n; } 
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2.5.1  Πρόγραμμα με την Εντολό Ελϋγχου if – else if –else if … else 

 

Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμα, το οποίο κα διαβάηει ζναν ακζραιο αρικμό a  μεταξφ του 

0 και 10 και κα ελζγχει αν ο αρικμόσ a είναι το 1, το 2, το 3, το 4 ι το 5. ε κάκε περίπτωςθ κα 

εμφανίηει τθν τιμι του  ι το μινυμα αρικμόσ < 1 ι > 5. 

 
ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ 

1. Διαβάηω ζναν ακζραιο μεταξφ 1-5 
2. Αν (a = 1)  
           Εμφάνιςε “a = 1” 

  Διαφορετικά,    Αν (a = 2) 
           Εμφάνιςε “a = 2” 
  Διαφορετικά    Αν (a = 3)  

            Εμφάνιςε “a = 3” 

  Διαφορετικά    Αν (a = 4)  
            Εμφάνιςε “a = 4” 
  Διαφορετικά    
          Εμφάνιςε “a = 5” 
 Διαφορετικά    
          Εμφάνιςε “a <1  or a > 5” 

 

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

a=1 

a=2 

a=3 

a=4 

T 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 a= 1 

 a= 2 

 a= 3 

 a= 4 

 a= 5 

a  

a=5 

 a<1 or a>5 

ΟΧΙ 
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ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

main() { 

/* Πξόγξακκα, ην νπνίν  δηαβάδεη έλαλ αθέξαην αξηζκό a κεηαμύ ηνπ 0 θαη 10,  

ειέγρεη αλ ν αξηζκόο a είλαη ην 1, ην 2, ην 3, ην 4 ή ην 5 θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζα εκθαλίδεη ηελ ηηκή ηνπ. */ 

     int a;  // Γήισζε a 

 

     // Γηάβαζκα a 

     printf ("Give an integer a between 1 and 5 : "); 

     scanf("%d", &a); 

 

     // Έιεγρνο, εκθάληζε ηεο ηηκήο ηνπ a 

     if (a == 1) 

       printf("a = %d = 1\n", a ); 

     else if (a == 2) 

       printf("a = %d = 2\n", a );  

     else if (a == 3) 

       printf("a = %d = 3\n", a ); 

     else if (a == 4) 

       printf("a = %d = 4\n", a ); 

     else  

       printf("a = %d = 5\n", a );  

     else  

       printf("a = %d < 1 or a = %d > 5\n", a, a );  

     system("Pause"); 
} 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 
Give an integer a between 1 and 5 : 3 

a = 3 = 3 

Press any key to continue . . . 

 

Give an integer a between 1 and 5 : 7 

a = 7 < 1 or a = 7 > 5 

Press any key to continue . . . 

 

2.6  H Εντολό Ελϋγχου switch 

 
το παράδειγμα 2.5.1 χρειάςτθκε να χρθςιμοποιιςουμε 4 εντολζσ if για να ελζγξουμε αν θ 
τιμι του a είναι το 1, το 2, το 3, το 4 ι το 5. ’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, μποροφμε να 
χρθςιμοποιιςουμε τθν εντολι switch, θ οποία επιλζγει ανάμεςα ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ. 

Η γενικι τθσ μορφι είναι : 
 
switch ( <έθθξαζε> ) 

     { 

        case <ζηαζεξά_1> :   εληνιέο_1; 

                  break; 

        case <ζηαζεξά_2> :   εληνιέο_2; 

                      break; 

        ...     ... 

        ...     ... 

        case <ζηαζεξά_n> :   εληνιέο_n; 

                      break; 

        default :            εληνιέο_n+1 

     }           
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όπου θ  <έθθξαζε> μπορεί να είναι μεταβλθτι ι αρικμθτικι ζκφραςθ τφπου char, 
byte, short, int, ενϊ οι <ζηαζεξά_1>, <ζηαζεξά_2>, ..., <ζηαζεξά_n>   
είναι κυριολεκτικζσ ςτακερζσ του τφπου τθσ ζκφραςθσ.  
 

 Η επιλογι default είναι προαιρετικι και κα εκτελεςτοφν οι εντολζσ τθσ, αν θ 
ζκφραςθ <έθθξαζε> δεν πάρει καμιά απ’ τισ τιμζσ που εμφανίηονται ςτισ γραμμζσ 

case.  
 

 Ανάλογα με τθν τιμι που κα ζχει θ <έθθξαζε> κα εκτελεςτοφν οι αντίςτοιχεσ 
εντολζσ τθσ κάκε περίπτωςθσ.  

 

 Η εντολι break είναι προαιρετικι, αλλά, αν δεν υπάρχει, μετά τθν εκτζλεςθ των 
εντολϊν κάποιασ περίπτωςθσ, κα εκτελεςτοφν και οι εντολζσ των υπόλοιπων 
περιπτϊςεων. 

 
 Μπορεί να υπάρχει εντολι switch ςε κάποια περίπτωςθ ( case ) μιασ άλλθσ 

εντολισ switch και οι περιπτϊςεισ τθσ να παίρνουν ίδιεσ τιμζσ με τισ περιπτϊςεισ 

τθσ εξωτερικισ εντολισ switch.  
 

 Μπορεί να υπάρχουν κενζσ περιπτϊςεισ χωρίσ τιμζσ. Αυτζσ εντάςςονται ςτθν πρϊτθ 
επόμενθ περίπτωςθ που ζχει εντολζσ. Π.χ. αν κζλω να κάνω κάτι για τισ περιπτϊςεισ 
1, 2, 3, αφινω κενζσ τισ περιπτϊςεισ 1,2 και γράφω τισ εντολζσ ςτθν περίπτωςθ 3. 

 
 
 

2.6.1  Σροποπούηςη του Προγρϊμματοσ 2.5.1 με την Εντολό Ελϋγχου switch 

 

Να γραφεί Πρόγραμμα, το οποίο κα δθμιουργεί ζναν τυχαίο ακζραιο αρικμό a  μεταξφ του 0 

και 10, κα εμφανίηει τθν τιμι του και κα ελζγχει με τθ χριςθ τθσ εντολισ switch αν ο 

αρικμόσ a είναι το 1, το 2, το 3, το 4 ι το 5. ε κάκε περίπτωςθ κα εμφανίηει τθν τιμι του ι 

το μινυμα αρικμόσ < 1 ι > 5. 
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ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

main() { 

 

/* Πξόγξακκα, ην νπνίν  δηαβάδεη έλαλ αθέξαην αξηζκό a κεηαμύ ηνπ 0 θαη 10,  

ειέγρεη αλ ν αξηζκόο a είλαη ην 1, ην 2, ην 3, ην 4 ή ην 5 θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζα εκθαλίδεη ηελ ηηκή ηνπ. */ 

     int a;  // Γήισζε a 

 

     // Γηάβαζκα a 

     printf ("Give an integer a between 0 and 10 : "); 

     scanf("%d", &a); 

 

    switch ( a ) 

     { 

        case 1 :  printf("a = %d = 1\n", a ); 

                  break; 

        case 2 :  printf("a = %d = 2\n", a ); 

                  break; 

        case 3 :  printf("a = %d = 3\n", a ); 

                  break; 

        case 4 :  printf("a = %d = 4\n", a ); 

                  break; 

        case 5 :  printf("a = %d = 5\n", a ); 

                  break; 

        default : printf("a = %d < 1 or a = %d > 5\n", a, a );  

                  break; 

     }     

} 

 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

Give an integer a between 1 and 5 : 3 

a = 3 = 3 

Press any key to continue . . . 

 

Give an integer a between 1 and 5 : 7 

a = 7 < 1 or a = 7 > 5 

Press any key to continue . . . 
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2.5.2  Διϊβαςμα Φαρακτόρα 

 

Να γραφεί Πρόγραμμα, το οποίο κα διαβάηει απ’ το πλθκτρολόγιο ζνα χαρακτιρα ch, κα 

εμφανίηει τθν τιμι του και κα ελζγχει με τθ χριςθ τθσ εντολισ switch αν ο χαρακτιρασ ch 

είναι το ‘a’, το ‘b’, το ‘c’, το ‘d’ ι το ‘e’. ε κάκε περίπτωςθ κα εμφανίηει τθν τιμι 

του. 

 

ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

main() { 

 

/* Πξόγξακκα, ην νπνίν  δηαβάδεη απ‟ ην πιεθηξνιόγην έλαn ραξαθηήξα ch θαη ζα 

ειέγρεη κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο switch αλ ν ραξαθηήξαο ch είλαη ην 'a', ην 

'b', ην 'c', ην 'd' ή ην 'e' θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα εκθαλίδεη ηελ ηηκή ηνπ 

ή ην κήλπκα ch  not in ['a':'e'] */ 

     char ch;  // Γήισζε ch 

 

     // Γηάβαζκα απ‟ ην πιεθηξνιόγην ελόο ραξαθηήξα ch 

     printf ("Give a character between 'a' and 'e' : "); 

     scanf("%c", &ch); 

 

    // Έιεγρνο, εκθάληζε ηεο ηηκήο ηνπ ch 

    switch ( ch ) 

     { 

        case 'a' :printf("ch = %c = 'a'\n", ch ); 

                  break; 

        case 'b' :printf("ch = %c = 'b'\n", ch ); 

                  break; 

        case 'c' :printf("ch = %c = 'c'\n", ch ); 

                  break; 

        case 'd' :printf("ch = %c = 'd'\n", ch ); 

                  break; 

        case 'e' :printf("ch = %c = 'e'\n", ch ); 

                  break; 

        default : printf("ch = %c not in ['a': 'e']\n", ch );  

                  break; 

     }     

} 

 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

Give a character between 'a' and 'e' : e 

ch = e = 'e' 

Press any key to continue . . . 

 

Give a character between 'a' and 'e' : f 

ch = f not in ['a': 'e'] 

Press any key to continue . . . 
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3 ΕΝΣΟΛΕ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ ( while, do…while ) 

 

τα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ 

φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι 

άγνωςτοσ ι γνωςτόσ. τα λογικά διαγράμματα θ επανάλθψθ αυτι των εντολϊν ςυμβολίηεται 

με μια ανακφκλωςθ του ελζγχου ροισ του προγράμματοσ. Όπωσ και ςτισ εντολζσ ελζγχου, κα 

πρζπει να γίνει κάποια ςφγκριςθ. Η εντολι επανάλθψθσ ( ςε μορφι διαγράμματοσ ροισ, 

αλγορίκμου και C ) ςτθν περίπτωςθ που ο αρικμόσ των επαναλιψεων είναι άγνωςτοσ, ζχει 

τθ μορφι : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για όζο (<ηζρύεη θάπνηα ζπλζήθε>) 

εθηέιεζε εληνιήο ή block εληνιώλ 

 

ή  

 

while (<ζπλζήθε>) 

εληνιή; ή { block εληνιώλ; } 

 

όπου ελζγχεται θ ςυνκικθ, αν είναι αλθκισ. Αν ιςχφει θ ςυνκικθ, εκτελείται θ εντολι  ι οι 

εντολζσ ( οι οποίεσ κα πρζπει να περικλείονται ςε άγγιςτρα, αν είναι περιςςότερεσ από μια ) 

μετά το while. Η εκτζλεςθ των εντολϊν τερματίηεται, όταν πάψει να ιςχφει θ ςυνκικθ. Για 

να γίνει αυτό απαιτείται να υπάρχει μζςα ςτο block εντολϊν του while κάποια εντολι ι 

εντολζσ που αλλάηουν τθν τιμι κάποιασ ι κάποιων μεταβλθτϊν που περιλαμβάνονται ςτθ 

ςυνκικθ.  

 

 

(<ζπλζήθε>) 

εληνιέο 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
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Ραρατθριςεισ 

 Ανάλογα με τισ τιμζσ που ζχουν οι μεταβλθτζσ που περιλαμβάνονται ςτθ ςυνκικθ πριν το 

while, οι εντολζσ μπορεί να μθν εκτελεςτοφν καμιά φορά, αν θ ςυνκικθ είναι εξ αρχισ 

ψευδισ. 

  

 

3. 1  Ϊνα Απλό Πρόγραμμα με την Εντολό Επανϊληψησ while 

 
Να γραφεί Αλγόρικμοσ/πρόγραμμα, το οποίο διαβάηει ακζραιουσ αρικμοφσ, οι οποίοι κα 

αποκθκεφονται ςτθ μεταβλθτι num και τουσ προςκζτει ςε ζναν ακροιςτι sum, για όςο οι 

αρικμοί είναι κετικοί.  Όταν ειςαχκεί κάποιοσ μθ κετικόσ αρικμόσ, εμφανίηει τθν τιμι του 

ακροιςτι sum και τερματίηει. 

    

      

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

sum  0 

num > 0 

sum sum + num 

ΝΑΙ 

sum 

T 

ΟΧΙ 

num  

num  
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ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ 
 

1. Δίνω αρχικι τιμι το μθδζν ςτον ακροιςτι sum (sum = 0 ) 

2. Διαβάηω ζναν ακζραιο αρικμό num 
3. Για όςο ο αρικμόσ num είναι > 0 (num > 0) 

i. Προςκζτω το num ςτο sum ( sum  sum + num ) 

ii. Διαβάηω ζναν νζο ακζραιο αρικμό num 
4. Εμφανίηω τθν τιμι του ακροιςτι sum 

 

 

 

ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

/* Πξόγξακκα, ην νπνίν δηαβάδεη αθέξαηνπο αξηζκνύο, νη νπνίνη ζα 

απνζεθεύνληαη ζηε κεηαβιεηή num θαη ηνπο πξνζζέηεη ζε έλαλ αζξνηζηή sum, γηα 

όζν νη αξηζκνί είλαη ζεηηθνί.  Όηαλ δνζεί θάπνηνο κε ζεηηθόο αξηζκόο, 

εκθαλίδεη ηελ ηηκή ηνπ αζξνηζηή sum θαη ηεξκαηίδεη. */ 

main()  

{ 

        int num; 

        int sum = 0; 

 

        // Γηάβαζκα αθέξαηνπ αξηζκνύ  

        printf ("Give an integer number num > 0 : "); 

        scanf("%d", &num); 

 

        // Γηα όζν ν αξηζκόο είλαη ζεηηθόο 

        while ( num > 0) 

        { 

            // Πξόζζεζε ηνπ αξηζκνύ ζηνλ αζξνηζηή sum 

            sum = sum + num; 

 

            // // Γηάβαζκα λένπ αθέξαηνπ αξηζκνύ  

            printf ("Give an integer number num > 0 : "); 

            scanf("%d", &num); 

        } 

 

        // Δκθάληζε αζξνίζκαηνο sum 

        printf ("sum = %d\n ", sum); 

        system("Pause");      

} 

 

 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

Give an integer number num > 0 : 5 

Give an integer number num > 0 : 7 

Give an integer number num > 0 : 0 

sum = 12 

Press any key to continue . . . 
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3. 2  Σροποπούηςη Προγρϊμματοσ 3.1 για τον Τπολογιςμό και του Πλόθουσ 

των Αριθμών με την Εντολό Επανϊληψησ while 

 
Να τροποποιθκεί το Πρόγραμμα 3.1, ϊςτε να διαβάηει ακζραιουσ αρικμοφσ, οι οποίοι κα 

αποκθκεφονται ςτθ μεταβλθτι num, κα τουσ προςκζτει ςε ζναν ακροιςτι sum, για όςο οι 

αρικμοί είναι κετικοί και κα τουσ μετράει.  Όταν δθμιουργθκεί κάποιοσ μθ κετικόσ αρικμόσ, 

κα εμφανίηει τθν τιμι του μετρθτι και του ακροιςτι sum και κα τερματίηει. 

 

 

 

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

sum  0 

num > 0 

sum sum + num 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

sum, count 

T 

count count + 1 

count  0 

num  

num  
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ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ 
 

1. Δίνω αρχικι τιμι το μθδζν ςτον ακροιςτι sum (sum = 0 ) 
2. Δίνω αρχικι τιμι το μθδζν ςτο μετρθτι count (count = 0 ) 

5. Διαβάηω ζναν ακζραιο αρικμό num 
6. Για όςο ο αρικμόσ num είναι > 0 (num > 0) 

i. Προςκζτω το num ςτο sum ( sum  sum + num ) 
ii. Αυξάνω τθν τιμι του μετρθτι κατά 1 ( count  count + 1 ) 

iii. Διαβάηω ζναν νζο ακζραιο αρικμό num 
3. Εμφανίηω τθν τιμι του ακροιςτι sum και του μετρθτι count 

 

ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

/* Πξόγξακκα, ην νπνίν δηαβάδεη αθέξαηνπο αξηζκνύο, νη νπνίνη ζα 

απνζεθεύνληαη ζηε κεηαβιεηή num θαη ηνπο πξνζζέηεη ζε έλαλ αζξνηζηή sum θαη 

ηνπο κεηξάεη, γηα όζν νη αξηζκνί είλαη ζεηηθνί.  Όηαλ δνζεί θάπνηνο κε 

ζεηηθόο αξηζκόο, εκθαλίδεη ηελ ηηκή ηνπ αζξνηζηή sum θαη ηνπ κεηξεηή count 

θαη ηεξκαηίδεη. 

*/ 

main()  

{ 

        int num; 

        int sum = 0; 

        int count = 0; 

         

        // Γηάβαζκα αθέξαηνπ αξηζκνύ  

        printf ("Give an integer number num > 0 : "); 

        scanf("%d", &num); 

                        

        // Γηα όζν ν αξηζκόο είλαη ζεηηθόο 

        while ( num > 0) 

        { 

            // Πξόζζεζε ηνπ αξηζκνύ ζηνλ αζξνηζηή sum 

            sum = sum + num; 

             

            // Αύξηζη ηος μεηπηηή count καηά 1 

            count++; 

         

        // Γηηάβαζκα λένπ αθέξαηνπ αξηζκνύ  

        printf ("Give an integer number num > 0 : "); 

        scanf("%d", &num); 

        } 

        // Δκθάληζε αζξνίζκαηνο sum και μεηπηηή count 

         printf ("sum = %d count = %d\n ", sum, count);     

        system("Pause");      

} 

 

 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

Give an integer number num > 0 : 5 

Give an integer number num > 0 : 7 

Give an integer number num > 0 : 0 

sum = 12 count = 2 

Press any key to continue . . . 
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Άςκθςθ 3.1 

Να τροποποποιθκεί ο αλγόρικμοσ 3.2, ϊςτε να βρίςκει - ςε κάκε περίπτωςθ - και να 

εμφανίηει και το Μζςο Προ. 

Ραρατθριςεισ 

 Η δθμιουργία του τυχαίου αρικμοφ και θ εμφάνιςθ τθσ τιμισ του επαναλαβάνονται δφο 

φορζσ. Ρριν τθν εντολι while, γιατί θ μεταβλθτι num που κάνει τον ζλεγχο ςτθ ςυνκικθ 

πρζπει να ζχει κάποια τιμι για να γίνει θ πρϊτθ ςφγκριςθ, αλλά και μζςα ςτο ςϊμα του 

while, γιατί μασ χρειάηεται ο νζοσ αρικμόσ. τθν περίπτωςθ που ο πρϊτοσ αρικμόσ είναι 

το μθδζν, θ ςυνκικθ του while είναι εξ αρχισ ψευδισ, οπότε δεν εκτελοφνται ποτζ οι 

εντολζσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα του while. 

 

 ε πολλζσ εφαρμογζσ κα χρειαςτεί να εμφανίςουμε ζνα menu επιλογϊν και να διαβάςουμε 

κάποια τιμι για τθν επιλογι, ϊςτε να εκτελζςουμε και τισ αντίςτοιχεσ εντολζσ. το επόμενο 

παράδειγμα υλοποιοφμε κάτι αντίςτοιχο, δίνοντασ ζναν αρικμό μεταξφ του 1 και 5. 
 

3. 3  Ϊνα Απλό Πρόγραμμα για Δημιουργύα Επιλογόσ με while 

 

Να γραφεί Αλγόρικμοσ/πρόγραμμα, το οποίο διαβάηει ακζραιουσ αρικμοφσ, οι οποίοι κα 

αποκθκεφονται ςτθ μεταβλθτι num. Για όςο οι αρικμοί είναι μικρότεροι του 1 ι μεγαλφτεροι 

του 5, το πρόγραμμα διαβάηει νζο αρικμό.  Σο πρόγραμμα τερματίηει, όταν ο αρικμόσ που κα 

δοκεί είναι μεταξφ του 1 και του 5. 

      

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

num < 1 ι num >5 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

T 

num  

num  
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ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ 
 
 

1. Διαβάηω  ζναν ακζραιο  αρικμό num 
2. Για όςο ο αρικμόσ num είναι < 1 ι > 5 (num < 1 ή num > 5) 

a. Διαβάηω  ζναν νζο ακζραιο  αρικμό num 

 

 

ΡΟΓΑΜΜΑ 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

/* Πξόγξακκα, ην νπνίν δηαβάδεη αθέξαηνπο αξηζκνύο, νη νπνίνη ζα 

απνζεθεύνληαη ζηε κεηαβιεηή num. Γηα όζν νη αξηζκνί είλαη κηθξόηεξνη ηνπ 1 ή 

κεγαιύηεξνη ηνπ 5, ην πξόγξακκα δηαβάδεη λέν αξηζκό.  Σν πξόγξακκα 

ηεξκαηίδεη, όηαλ ν αξηζκόο πνπ ζα δνζεί είλαη κεηαμύ ηνπ 1 θαη ηνπ 5. */ 

main() 

{ 

        int num; 

        // Γηάβαζκα αθέξαηνπ αξηζκνύ  

        printf ("Give an integer number num between 1 and 5 : "); 

        scanf("%d", &num); 

                        

        // Γηα όζν ν αξηζκόο είλαη εθηόο ησλ νξίσλ ( 1-5) πνπ ζέινπκε 

        while (( num < 1) || ( num > 5)) 

          { 

          // Γηάβαζκα λένπ αθέξαηνπ αξηζκνύ  

          printf ("Give an integer number num between 1 and 5  : "); 

          scanf("%d", &num); 

          } 

         

        system("Pause");      

} 

 

 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

Give an integer number num between 1 and 5  : -1 

Give an integer number num between 1 and 5  : 7 

Give an integer number num between 1 and 5  : 3 

Press any key to continue . . . 

 

Give an integer number num between 1 and 5  : 2 

Press any key to continue . . . 

 

 

 το προθγοφμενο πρόγραμμα χρειαηόμαςτε οπωςδιποτε ζναν αρικμό μεταξφ του 1 και 5. 

’ αυτι τθν περίπτωςθ, κα μποροφςαμε να αποφφγουμε τθν επανάλθψθ των εντολϊν 

Δθμιουργίασ και Εμφάνιςθσ τθσ τιμισ του τυχαίου αρικμοφ num, χρθςιμοποιϊντασ μια 

άλλθ μορφι τθσ εντολισ while, τθ do while, ςτθν οποία ο ζλεγχοσ τθ ςυνκικθσ γίνεται 

ΜΕΤΑ τθν εκτζλεςθ των εντολϊν και όχι ΡΙΝ, όπωσ γίνεται με τθν εντολι while. 

 
 



Δομθμζνοσ Προγραμματιςμόσ          Εντολζσ Επανάλθψθσ while – do…while        Γουλιάνασ Κϊςτασ          ελίδα 51 

 

H ςφνταξθ ( ςε μορφι διαγράμματοσ ροισ, αλγορίκμου και C ) τθσ εντολισ do while είναι: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Κάνε ηα παξαθάησ         

 εληνιέο; 
Για όζο (<ε ζπλζήθε ηζρύεη>    

 
ι 
 
 
do { 

εληνιή; ή εληνιέο;  

 }  

while ( <ζπλζήθε>); 
 

 

Ραρατιρθςθ 

Επειδι με το while τελειϊνει θ εντολι, χρειάηεται ςτο τζλοσ ερωτθματικό. 

 

3. 4  Σροποπούηςη του Προγρϊμματοσ 3.3 για τη Δημιουργύα Επιλογόσ με 

την εντολό do while 

 

Να τροποποιθκεί το πρόγραμμα 3.3, ϊςτε να διαβάηει ακζραιουσ αρικμοφσ, οι οποίοι κα 

αποκθκεφονται ςτθ μεταβλθτι num. Για όςο οι αρικμοί είναι μικρότεροι του 1 ι 

μεγαλφτεροι του 5, το πρόγραμμα κα διαβάηει νζο αρικμό.  Σο πρόγραμμα κα τερματίηει, 

όταν ο αρικμόσ που κα δοκεί είναι μεταξφ του 1 και του 5. Θ υλοποίθςθ να γίνει με τθν 

εντολι do while. 

(<ζπλζήθε>) 

εληνιέο 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
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        ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ 
 

Κάνε τα παρακάτω 
1. Διαβάηω  ζναν ακζραιο  αρικμό num 

Για όςο ο αρικμόσ num είναι < 1 ι > 5 (num < 1 ή num > 5) 

 

ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

/* Πξόγξακκα, ην νπνίν δηαβάδεη αθέξαηνπο αξηζκνύο, νη νπνίνη ζα 

απνζεθεύνληαη ζηε κεηαβιεηή num. Γηα όζν νη αξηζκνί είλαη κηθξόηεξνη ηνπ 1 ή 

κεγαιύηεξνη ηνπ 5, ην πξόγξακκα δηαβάδεη λέν αξηζκό.  Σν πξόγξακκα 

ηεξκαηίδεη, όηαλ ν αξηζκόο πνπ ζα δνζεί είλαη κεηαμύ ηνπ 1 θαη ηνπ 5. */ 

main() 

{ 

        int num; 

         

        do 

        { 

         // Γηάβαζκα αθέξαηνπ αξηζκνύ  

         printf ("Give an integer number num between 1 and 5 : "); 

         scanf("%d", &num); 

        }                

        // Γηα όζν ν αξηζκόο είλαη εθηόο ησλ νξίσλ ( 1-5) πνπ ζέινπκε 

        while (( num < 1) || ( num > 5)); 

        system("Pause");      

} 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

Give an integer number num between 1 and 5  : 3 

Press any key to continue . . . 

 

Ραρατιρθςθ 

 Οι εντολζσ μετά το do ςτθν εντολι do while εκτελοφνται ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ μία φορά. 

A 

num < 1 ι num > 5 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

T 

num  
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4  ΕΝΣΟΛΕ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ - for 

 
Τπάρχουν προβλιματα, ςτα οποία ο αρικμόσ των επαναλιψεων κάποιων εντολϊν είναι 

γνωςτόσ εκ των προτζρων, όπωσ ςτο επόμενο παράδειγμα : 

 

 

4. 1  Πρόγραμμα για τον Υπολογιςμό του Αθροίςματοσ 1+2+... + n με την Εντολό 

Επανϊληψησ while 

 
Να γραφεί Αλγόρικμοσ/πρόγραμμα, το οποίο κα διαβάηει ζναν ακζραιο αρικμό μεταξφ του 

10 και 20, ο οποίοσ κα αποκθκεφεται ςτθ μεταβλθτι n και κα υπολογίηει και κα εμφανίηει το 

άκροιςμα 1 + 2 + ... + n. 

         

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

sum  0 

i  ≤ n 

sum sum + i 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

sum 

T 

i i + 1 

i  1 

n<10 ι n>20 

n  

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
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ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ 
 

1. Διαβάηω ζναν ακζραιο αρικμό n ςτο [10, 20] 

2. Δίνω αρχικι τιμι το μθδζν ςτον ακροιςτι sum ( sum  0 ) 
3. Δίνω αρχικι τιμι το 1 ςτον μετρθτι i ( i  1 ) 
4. Για όςο ο μετρθτισ i είναι ≤ n ( i ≤  n ) 

a. Προςκζτω το i ςτο sum ( sum  sum + i ) 
b. Αυξάνω τθν τιμι του μετρθτι κατά 1 ( i  i + 1 ) 

5. Εμφανίηω τθν τιμι του ακροιςτι sum 

 
 
 
ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

/*Πξόγξακκα, ην νπνίν  δηαβάδεη έλαλ αθέξαην αξηζκό κεηαμύ ηνπ  10 θαη 20, ν 

νπνίνο ζα απνζεθεύεηαη ζηε κεηαβιεηή n,  θαη  ππνινγίδεη θαη  εκθαλίδεη ην 

άζξνηζκα 1 + 2 + ... + n.*/ 

main() 

{ 

        int i, n, sum; 

         

        do 

        { 

         // Γηάβαζκα αθέξαηνπ αξηζκνύ  

         printf ("Give an integer number n between 10 and 20 : "); 

         scanf("%d", &n); 

        } 

        while (( num < 10) || ( num > 20)); 

         

        // Αξρηθέο ηηκέο ζην άζξνηζκα θαη ηνλ μετρθτι 
        sum = 0; 

        i = 1; 

         

        // Γηα όζν ν μετρθτισ δελ μεπέξαζε ην n 
        while (i <= n)  

        { 

          // Πξόζζεζε ηνπ μετρθτι  i ζηνλ αζξνηζηή sum   
          sum += i; 

           

          // Αύμεζε ηνπ μετρθτι i θαηά 1 
          i++; 

        } 

         

       // Δκθάληζε αζξνίζκαηνο sum    

       printf ("sum = %d \n", sum);     

       system("Pause");      

} 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

Give an integer number n between 10 and 20 : 12 

sum = 78 

Press any key to continue . . . 
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ΑΣΚΘΣΘ 4.1 : Να τροποποιθκεί ο προθγοφμενοσ αλγόρικμοσ ϊςτε να υπολογίηει/ εμφανίηει 

και το Μζςο Προ των αρικμϊν 1 + 2 + ... + n με do…while. 

 

 

4. 2  H Εντολό Επανϊληψησ for 

 

τα προβλιματα με γνωςτό αρικμό επαναλιψεων, οι εντολζσ ανάκεςθσ αρχικισ τιμισ ςτο 

μετρθτι, ελζγχου τθσ ςυνκικθσ, αν ο μετρθτισ ξεπζραςε τθν τελικι τιμι και ενθμζρωςθσ 

τθσ τιμισ του μετρθτι μζςα ςτο ςϊμα τθσ επανάλθψθσ μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν ςε μια 

εντολι, τθν εντολι for, τθσ οποίασ θ ςφνταξθ ( ςε μορφι διαγράμματοσ ροισ, αλγορίκμου 

και C ) είναι : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για <μετρθτισ>=<αρχικι τιμι>:<ηειικι τιμι>:<βήκα>  
 εληνιέο; 
 

 

 

 

 

for (<αρχικι τιμι μετρθτι>; <ο μετρθτισ ξεπζραςε τθν τελικι τιμι?>; <ενθμζρωςθ τιμισ 
μετρθτι>) 
{ 

  εληνιέο; 
} 

 

εληνιέο 

OXI 

Μετρθτισ  Αρχικι_Σιμι :Σελικι_Σιμι:Βιμα 

ΝΑΙ 
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4.2.1 Πρόγραμμα για τον Τπολογιςμό του Αθρούςματοσ 1+2+...+ n με την Εντολό 
Επανϊληψησ for 

 

Να γραφεί Αλγόρικμοσ/πρόγραμμα, το οποίο κα διαβάηει ζναν ακζραιο αρικμό μεταξφ του 

10 και 20, ο οποίοσ κα αποκθκεφεται ςτθ μεταβλθτι n και κα υπολογίηει και κα εμφανίηει 

το άκροιςμα  1 + 2 + ... + n  με τθν εντολι επανάλθψθσ for. 

 

 

 

 

 

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ 

 
1. Διαβάηω ζναν ακζραιο αρικμό n ςτο [10, 20] 
2. Δίνω αρχικι τιμι το μθδζν ςτον ακροιςτι sum ( sum  0 ) 
3. Για τισ τιμζσ του μετρθτι i από το 1 μζχρι και το n με βιμα 1 

Προςκζτω το i ςτο sum ( sum  sum + i ) 

4. Εμφανίηω τθν τιμι του ακροιςτι sum 

A 

sum  0 

sum sum + i 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

sum 

T 

i  1:n:1 

n  

n<10 ι n>20 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
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ΡΟΓΑΜΜΑ 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

/*Πξόγξακκα, ην νπνίν  δηαβάδεη έλαλ αθέξαην αξηζκό κεηαμύ ηνπ  10 θαη 20, ν 

νπνίνο απνζεθεύεηαη ζηε κεηαβιεηή n  θαη ππνινγίδεη θαη εκθαλίδεη ην άζξνηζκα 

1 + 2 + ... + n κε ηελ  εληνιή for.*/ 

main() 

{ 

        int i, n, sum; 

         

        do 

        { 

         // Γηάβαζκα αθέξαηνπ αξηζκνύ  

         printf ("Give an integer number n between 10 and 20 : "); 

         scanf("%d", &n); 

        } 

        while (( num < 10) || ( num > 20)); 

      

         

        // Αξρηθή ηηκή 0 ζην άζξνηζκα 

        sum = 0; 

          

        // Γηα ηελ ηηκή ηνπ κεηξεηή i από ην 1 κέρξη θαη ην n 

        for ( i = 1;i <= n;i++ )  

          // Πξόζζεζε ηνπ αξηζκνύ ζηνλ αζξνηζηή sum   

          sum += i; 

      

        // Δκθάληζε αζξνίζκαηνο sum    

       printf ("sum = %d \n", sum);     

       system("Pause");      

} 

 

 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

Give an integer number n between 10 and 20 : 12 

sum = 78 

Press any key to continue . . . 

 

 

 

 

 

ΑΣΚΘΣΘ 4.2 : Να τροποποιθκεί ο προθγοφμενοσ αλγόρικμοσ ϊςτε να υπολογίηει και να 

εμφανίηει και το Μζςο Προ των αρικμϊν 1 + 2 + ... + n. 

 

 

ΑΣΚΘΣΘ 4.3 : Να τροποποιθκεί ο προθγοφμενοσ αλγόρικμοσ ϊςτε να υπολογίηει και να 

εμφανίηει το Άκροιςμα και το Μζςο Προ των αρικμϊν n+(n-1)+…+2+1 (ο 

μετρθτισ κα αρχίςει από το n και κα μειϊνεται κατά 1, μζχρι και το 1). 
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Ραρατθριςεισ 

Η εντολι for δεν είναι απαραίτθτο να περιζχει και τθν <αξρηθή ηηκή ζην κεηξεηή> 

τον ζλεγχο αν <ν κεηξεηήο μεπέξαζε ηελ ηειηθή ηηκή> και τθν <ελεκέξσζε 

ηεο ηηκήο ηνπ κεηξεηή>.  

 

Ραράδειγμα 

Από τθν προθγοφμενθ πλιρθ εντολι επανάλθψθσ  for 

for (i = 1;i <= n;i++)  

  sum += i; 

 

μπορεί να λείπουν κάποια απ’ αυτά ι όλα, αρκεί να υπάρχουν τα αντίςτοιχα ερωτθματικά.  

Π.χ. κα μποροφςε να λείπει : 

 

 H <αξρηθή ηηκή ζην κεηξεηή>, οπότε κα ζχουμε : 

i = 1; 

for (;i <= n;i++)  

  sum += i; 

 

 

 H <ελεκέξσζε ηεο ηηκήο ηνπ κεηξεηή>, οπότε κα ζχουμε: 

for (i = 1;i <= n;){  

  sum += i; 

      i++; 
}  
 
 
 

 H <αξρηθή ηηκή ζην κεηξεηή> και θ <ελεκέξσζε ηεο ηηκήο ηνπ 

κεηξεηή>, οπότε κα ζχουμε : 

i = 1; 

for (;i <= n;){  

  sum += i; 

      i++; 
}  
 
  

 Σο ςϊμα τθσ εντολισ επανάλθψθσ . Π.χ. 

for (i = 1;i <= n; sum += i++);  
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4.2.2 Πρόγραμμα για τον Τπολογιςμό του 𝒙𝒚 με την Εντολό Επανϊληψησ for 

 

Να γραφεί Αλγόρικμοσ/πρόγραμμα, το οποίο κα προςομοιϊνει τθν ςυνάρτθςθ pow( 
Βάζε, Δθζέηεο ) με Βάςθ ζναν ακζραιο αρικμό και εκκζτθ ζναν ακζραιο αρικμό. 
Διαβάηει ζναν ακζραιο αρικμό ςτο 1-10 για τθ Βάςθ και ζναν ακζραιο αρικμό ςτο 0-10 για 

τον Εκκζτθ. Για να υπολογίςει τθ δφναμθ Βάζε^Δθζέηε, δίνει τθν τιμι 1 ςαν αρχικι τιμι 
ςτθ δφναμθ και με τθν εντολι for πολλαπλαςιάηει τθ δφναμθ με τθ Βάςθ, όςεσ φορζσ είναι 
θ ακζραια τιμι του εκκζτθ και εμφανίηει κάκε φορά τθν τιμι τθσ δφναμθσ. 
 

ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ 
 

1. Διαβάηω ζναν ακζραιο αρικμό b ςτο [1, 10] 
2. Διαβάηω ζναν ακζραιο αρικμό e ςτο [0, 10] 
3. Δίνω αρχικι τιμι ςτθ Γύλακε power = 1 

4. Για τισ τιμζσ του μετρθτι i από το 1 μζχρι και τον εκκζτθ e  

         Πολλαπλαςιάηω τθ Δφναμθ με τθ Βάςθ (power  power * b) 
          Εμφανίηω τθν τιμι τθσ Δφναμθσ power 

5. Εμφανίηω τθν τελικι τιμι τθσ Δφναμθσ power 
 

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

power  1 

power  power * b 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

power T 

i  1:e:1 

 

power 

     b 

e 

 

b<1 ι b>10 

e<0 ι e>10 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΡΟΓΑΜΜΑ 
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

/*Πξόγξακκα, ην νπνίν πξνζνκνηώλεη ηε κέζνδν pow( Βάζε, Δθζέηεο ) κε Βάζε 

έλαλ αθέξαην αξηζκό θαη εθζέηε έλαλ αθέξαην αξηζκό. Γηαβάδεη έλαλ αθέξαην 

αξηζκό ζην 1-10 γηα ηε Βάζε θαη έλαλ αθέξαην αξηζκό ζην 0-10 γηα ηνλ Δθζέηε. 

Γηα λα ππνινγίζεη ηε δύλακε Βάζε^Δθζέηε, δίλεη ηελ ηηκή 1 ζαλ αξρηθή ηηκή ζηε 

δύλακε θαη κε ηελ εληνιή for πνιιαπιαζηάδεη ηε δύλακε κε ηε Βάζε, όζεο θνξέο 

είλαη ε αθέξαηα ηηκή ηνπ εθζέηε θαη εκθαλίδεη θάζε θνξά ηελ ηηκή ηεο 

δύλακεο.*/ 

main() 

{ 

        int b, e, i, power; 

         

        do 

        { 

         // Γηάβαζκα αθέξαηνπ αξηζκνύ γηα ηε βάζε  

         printf ("Give an integer number b (bash) between 1 and 10 : "); 

         scanf("%d", &b); 

        } 

        while (b < 1 || b > 10); 

       do 

        { 

        printf ("Give an integer number e (ektheths) between 0 and 10 : "); 

        scanf("%d", &e); 

        } 

       while (e < 0 || e > 10);        

 

       // Αξρηθή Σηκή ζηε Γύλακε = 1 

       power = 1; 

            

       // Γηα ηόζεο θνξέο όζεο ε ηηκή ηνπ εθζέηε 

       for ( i = 1; i <= e; i++ )  

       { 

           // Τπνινγηζκόο Δπόκελεο Σηκήο ηεο Γύλακεο 

           power = power * b; 

            

           // Δκθάληζε ηεο λέαο Σηκήο ηεο Γύλακεο 

           printf ("power # %d = %d \n", i, power);       } 

       } 

       // Δκθάληζε ηεο Σειηθήο Σηκήο ηεο Γύλακεο 

       printf ("last power = %d \n", power);        

       system("Pause"); 

} 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

Give an integer number b (bash) between 1 and 10 : 5 

Give an integer number e (ektheths) between 0 and 10 : 3 

power # 1 = 5 

power # 2 = 25 

power # 3 = 125 

last power = 125 

Press any key to continue . . . 

 

 

Give an integer number b (bash) between 1 and 10 : 1 

Give an integer number e (ektheths) between 0 and 10 : 3 

power # 1 = 1 

power # 2 = 1 

power # 3 = 1 

last power = 1 

Press any key to continue . . . 
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Give an integer number b (bash) between 1 and 10 : 3 

Give an integer number e (ektheths) between 0 and 10 : 0 

last power = 1 

Press any key to continue . . . 

 

 

 

ΑΣΚΘΣΘ 4.4 :  Να τροποποιθκεί ο προθγοφμενοσ αλγόρικμοσ ϊςτε να ελζγχει και τθν 

περίπτωςθ που θ βάςθ είναι 0 ι 1 και να εμφανίηει τθν τιμι τθσ, χωρίσ να 

χρειαςτεί να κάνει καμιά επανάλθψθ. 

 

 

 

 

4. 3  Εμφωλευμϋνεσ Εντολϋσ Επανϊληψησ for-while, break, continue 

 

τα επόμενα παραδείγματα εξετάηεται θ χριςθ τθσ εντολισ επανάλθψθσ for μζςα ςτο ςϊμα 

μιασ εντολισ επανάλθψθσ while, θ χριςθ τθσ εντολισ επανάλθψθσ for μζςα ςτο ςϊμα 

μιασ άλλθσ εντολισ επανάλθψθσ for, και θ χριςθ των εντολϊν break και continue. 

 

4.3.1 Εμφωλευμϋνοι Βρόχοι ( for – while ) 

 

Να γραφεί Αλγόρικμοσ/πρόγραμμα, το οποίο κα υπολογίηει και κα εμφανίηει όλεσ τισ 

Δυνάμεισ ενόσ ακζραιου αρικμοφ ςτο *2,10+ μζχρι που θ Δφναμθ να ξεπεράςει το 1000 

χρθςιμοποιϊντασ τισ Εντολζσ Επανάλθψθσ for για τον υπολογιςμό τθσ κάκε δφναμθσ και do 

while για τον ζλεγχο του τερματιςμοφ. 

 

 

ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ 
 

1. Διαβάηω  ζναν ακζραιο αρικμό b ςτο [2, 10] 

2. Αρχικι Σιμι ςτον Εκκζτθ e  1 
3. Κάνε τα παρακάτω 
               Δίνω αρχικι τιμι ςτθ Γύλακε power  1 

              Για τισ τιμζσ του μετρθτι i από το 1 μζχρι και τον εκκζτθ e  
               Πολλαπλαςιάηω τθ Δφναμθ με τθ Βάςθ (power  power * b) 

      Εμφανίηω τθν τιμι τθσ Δφναμθσ και του εκκζτθ 
      Αυξάνω τθν τιμι του εκκζτθ κατά 1 

Για όςο θ Δφναμθ είναι μικρότερθ ι ίςθ του 1000 
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ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A 

e  1 

e  e + 1 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

T 

power  1 

j  1: e:1 

 

power  power * b 

 

ΝΑΙ 

e, power 

power <= 1000 

ΟΧΙ 

     b 

b<2 ι b>10 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 



Δομθμζνοσ Προγραμματιςμόσ            Εντολζσ Επανάλθψθσ ( for )      Γουλιάνασ Κϊςτασ            ελίδα 64 

 

ΡΟΓΑΜΜΑ 
 
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

/* 

Πξόγξακκα, ην νπνίν Τπνινγίδεη θαη εκθαλίδεη όιεο ηηο Γπλάκεηο ελόο αθέξαηνπ 

αξηζκνύ ζην [2,10] κέρξη πνπ ε Γύλακε λα μεπεξάζεη ην 1000 ρξεζηκνπνηώληαο 

ηηο Δληνιέο Δπαλάιεςεο for γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θάζε δύλακεο θαη do while 

γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ηεξκαηηζκνύ. 

*/ 

main() 

{ 

        int b, e, i, power; 

         

        do 

        { 

         // Γηάβαζκα αθέξαηνπ αξηζκνύ γηα ηε βάζε  

         printf ("Give an integer number b (bash) between 2 and 10 : "); 

         scanf("%d", &b); 

        } 

        while (b < 2 || b > 10); 

       // Αξρηθή Σηκή ζηνλ Δθζέηε = 1 

       e = 1; 

         

       do { 

         // Αξρηθή Σηκή ζηε Γύλακε = 1 

         power = 1; 

            

         // Γηα ηόζεο θνξέο όζεο ε ηηκή ηνπ εθζέηε 

         for ( i = 1; i <= e; i++) { 

           // Τπνινγηζκόο Δπόκελεο Σηκήο ηεο Γύλακεο 

           power = power * b; 

         } 

         // Δκθάληζε ηνπ εθζέηε θαη ηεο λέαο Σηκήο ηεο Γύλακεο 

         printf ("power # %d = %d \n", e, power);          

         // Αϋμεζε ηνπ Δθζέηε θαηά 1 

         e += 1;  

       } 

       while (power <= 1000); 

} 

 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

Give an integer number b (bash) between 2 and 10 : 2 

power # 1 = 2 

power # 2 = 4 

power # 3 = 8 

power # 4 = 16 

power # 5 = 32 

power # 6 = 64 

power # 7 = 128 

power # 8 = 256 

power # 9 = 512 

power # 10 = 1024 

Press any key to continue . . . 
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4.3.2  Εμφωλευμϋνοι Βρόχοι ( for – for ) 

 
Να γραφεί Αλγόρικμοσ/πρόγραμμα, το οποίο κα υπολογίηει όλουσ τουσ παράγοντεσ των 

αρικμϊν από το 2 μζχρι το 20 ( για τον κάκε αρικμό κα βρίςκει και κα εμφανίηει τουσ 

διαιρζτεσ του εκτόσ τθσ μονάδασ και του ίδιου του αρικμοφ ) χρθςιμοποιϊντασ δφο Εντολζσ 

Επανάλθψθσ for. 

 

 

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ 
 

 
1. Για τισ τιμζσ του μετρθτι num από το 2 μζχρι και το 20  

      Εμφάνιςθ τθσ τιμισ του μετρθτι num  
      Για τισ τιμζσ του factor από το 2 μζχρι και το num/2  

Αν ο αρικμόσ num διαιρείται ακριβϊσ με το factor  

 Εμφανίηω τθν τιμι του παράγοντα factor 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

factor  2: num/2:1 

 ΝΑΙ 

factor 

num%factor= 0 

ΟΧΙ 

T 

num  2:20:1 

 

Α 

num 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
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ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

/*Πξόγξακκα, ην νπνίν ππνινγίδεη όινπο ηνπο παξάγνληεο ησλ αξηζκώλ από ην 2 

κέρξη ην 20 ( γηα ηνλ θάζε αξηζκό ζα βξίζθεη θαη ζα εκθαλίδεη  ηνπο δηαηξέηεο 

ηνπ εθηόο ηεο κνλάδαο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αξηζκνύ ) ρξεζηκνπνηώληαο δύν Δληνιέο 

Δπαλάιεςεο for.*/ 

main() 

{ 

        int num, factor; 

          

        // Γηα ηηο ηηκέο ηνπ κεηξεηή num από ην 2 κέρξη θαη ην 20  

        for ( num = 2;num <= 20;num++ ) { 

         

            // Δκθάληζε ηεο ηηκήο ηνπ κεηξεηή num 

            printf ("Factors of number %d = ", num);         

            // Γηα ηηο ηηκέο ηνπ factor από ην 2 κέρξη θαη ην num/2 

            for ( factor = 2;factor <= num/2;factor++ )  

         

                // Αλ ν αξηζκόο num δηαηξείηαη αθξηβώο κε ην factor 

                if ( num % factor == 0)  

             

                    // Δκθάληζε ηεο ηηκήο ηνπ παξάγνληα factor 

                    printf ("%d ", factor); 

             

        printf ("\n"); 

     } 

} 

 

 

 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

Factors of 2 :  

Factors of 3 :  

Factors of 4 : 2 

Factors of 5 :  

Factors of 6 : 2  3 

Factors of 7 :  

Factors of 8 : 2  4 

Factors of 9 : 3 

Factors of 10 : 2  5 

Factors of 11 :  

Factors of 12 : 2  3  4  6 

Factors of 13 :  

Factors of 14 : 2  7 

Factors of 15 : 3  5 

Factors of 16 : 2  4  8 

Factors of 17 :  

Factors of 18 : 2  3  6  9 

Factors of 19 :  

Factors of 20 : 2  4  5  10 

Press any key to continue . . . 

 

 

 

 

 

Άςκθςθ 4.5 :  Να τροποποιθκεί το προθγοφμενο πρόγραμμα, ϊςτε να εμφανίηει μόνο τουσ 
αρικμοφσ που ζχουν παράγοντεσ, ΟΧΙ και τουσ πρϊτουσ. 
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4.3.3   H Εντολό break 

 

Η εντολι  break χρθςιμοποιείται για τθ διακοπι οποιουδιποτε βρόχου επανάλθψθσ, ακόμθ 

κι αν εξακολουκεί να ιςχφει θ ςυνκικθ. Εκτόσ από τθν ζξοδο από κάκε περίπτωςθ ( case ) 

τθσ εντολισ επιλογισ ( switch ) και τθν ζξοδο από τον ατζρμονο βρόχο επανάλθψθσ for 

(;;) μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθn διακοπι οποιουδιποτε βρόχου επανάλθψθσ, όπωσ 

φαίνεται ςτο επόμενο παράδειγμα : 

 
 
 
Ραράδειγμα 
 
Να γραφεί Αλγόρικμοσ/πρόγραμμα, το οποίο κα υπολογίηει με τθ χριςθ τθσ ςυνάρτθςθσ 
pow() τθν πζμπτθ δφναμθ των ακζραιων αρικμϊν από το 2 μζχρι και το 20 και κα τθν 

εμφανίηει. Σο πρόγραμμα κα τερματίηει με τθν εντολι break, αν  θ τιμι τθσ πζμπτθσ 
δφναμθσ κάποιου από τουσ αρικμοφσ 2-20 είναι μεγαλφτερθ του 1000. 
 
 

 

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A 

power5  i^5 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

power5 

T 

i  2:20 

power5 > 1000 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
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ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ 
 
Για τουσ αρικμοφσ i = 2:20 

       Τπολόγιςε τθν Πζμπτθ δφναμθ power5 του αρικμοφ i 
       Εμφάνιςε τθν Πζμπτθ δφναμθ power5 του αρικμοφ i 
       Αν θ power5  είναι μεγαλφτερθ του 1000   

 Γηαθνπή Βξόρνπ Δπαλάιεςεο       
 
 
 
 

ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

    /* 

    Πξόγξακκα ην νπνίν ππνινγίδεη κε ηε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο pow() ηελ  

    πέκπηε δύλακε ησλ αθέξαησλ αξηζκώλ από ην 2 κέρξη θαη ην 20 θαη  ηελ 

    εκθαλίδεη. Σν πξόγξακκα  ηεξκαηίδεη κε ηελ εληνιή break, αλ  ε ηηκή  

    ηεο πέκπηεο δύλακεο θάπνηνπ από ηνπο αξηζκνύο 2-20 είλαη κεγαιύηεξε  

    ηνπ 1000 

     */ 

 main() 

{ 

        int i; 

        int power5; 

        // Γηα ηνπο αξηζκνύο από ην 2 κέρξη θαη ην 20 

        for ( i=2;i<=20;i++ ) { 

          // Τπνινγηζκόο i^5   

          power5 = (int)pow(i,5);  

          // Δκθάληζε i^5   

          printf ("power of %d = %d\n", i, power5 ); 

          // Έιεγρνο - Γηαθνπή, αλ ε δύλακε μεπέξαζε ην 1000 

          if (power5 > 1000 ) break; 

        } 

       system("Pause"); 

} 

 

 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 
 

2^5 = 32 

3^5 = 243 

4^5 = 1024 

Press any key to continue . . . 

 

 
Άςκθςθ 4.6 : Να τροποποιθκεί ο προθγοφμενοσ Αλγόρικμοσ/πρόγραμμα ϊςτε να ΜΗΝ 

εμφανίηει τθν τιμι του power5, αν είναι μεγαλφτερθ του 1000. 
 

 

Άςκθςθ 4.7 : Να τροποποιθκεί ο προθγοφμενοσ Αλγόρικμοσ/πρόγραμμα ϊςτε να κάνει το 

ίδιο ΧΩΙΣ τθ χριςθ των εντολϊν for και break. 
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4.3.4   H Εντολό continue 

 

Η εντολι  continue είναι το ςυμπλιρωμα τθσ εντολισ break και χρθςιμοποιείται για να 

ςτείλει τον ζλεγχο ςτθ ςυνκικθ του οποιουδιποτε βρόχου επανάλθψθσ, όπωσ φαίνεται ςτο 

επόμενο παράδειγμα : 

 
Ραράδειγμα 
 
Να γραφεί Αλγόρικμοσ/πρόγραμμα, το οποίο κα βρίςκει και κα εμφανίηει όλουσ τουσ άρτιουσ 
ακζραιουσ αρικμοφσ από το 1 ωσ το 20 με τθ χριςθ τθσ εντολισ continue. 
 
 

 

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ 
 
 
Για τουσ αρικμοφσ i = 1:20 

        Αν ο αρικμόσ i δεν διαιρείται ακριβϊσ με το 2 
                υνζχιςε με τον επόμενο αρικμό 

        Εμφάνιςε τον αρικμό i 

A 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

i 

T 

i  1:20 

i%2 ≠ 0 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
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ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

    /* 

     * Πξόγξακκα, ην νπνίν βξίζθεη θαη  εκθαλίδεη όινπο ηνπο άξηηνπο  

     * αθέξαηνπο αξηζκνύο από ην 1 σο ην 20 κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο  

     * continue. 

     */ 

main() 

{ 

        int i; 

        // Γηα ηνπο αξηζκνύο από ην 1 κέρξη θαη ην 200 

        for ( i=1;i<=20;i++ ) { 

          // Έιεγρνο αλ ν αξηζκόο είλαη άξηηνο   

          if (i%2 != 0) continue;  

          // Δκθάληζε i   

          printf ("%d ", i ); 

        } 

       printf ("\n" ); 

       system("Pause"); 

} 

 

 

 

 
 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 
 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Press any key to continue . . . 

 

 
Άςκθςθ 4.8 : Να τροποποιθκεί ο προθγοφμενοσ Αλγόρικμοσ/πρόγραμμα ϊςτε να κάνει το 

ίδιο ΧΩΙΣ τθ χριςθ τθσ εντολισ continue. 
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5  ΤΝΑΡΣΗΕΙ - ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ 

 

Να γραφεί πρόγραμμα, το οποίο κα δίνει τισ τιμζσ 5 και 6 ςε δφο μεταβλθτζσ a και b και 

κα υπολογίηει και κα εμφανίηει το άκροιςμά τουσ sum. 

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ 

1. Δίνω τθν τιμι  5 ςτο a ( a   5 ) 

2. Δίνω τθν τιμι  6 ςτο b ( b   6 ) 

3. Βρίςκω το άκροιςμα ( sum  a+b ) 

4. Εμφανίηω τθν τιμι του sum

ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

/* Πξόγξακκα πνπ δίλεη ηηο ηηκέο 5 θαη 6 ζε 2 αθέξαηεο κεηαβιεηέο θαη 

βξίζθεη θαη εκθαλίδεη ην άζξνηζκά ηνπο*/ 

main() 

{ 

        // Γήισζε-Αλάζεζε ησλ ηηκώλ 5, 6 ζηηο αθέξαηεο κεηαβιεηέο a, b 

        int a = 5, b = 6; 

        // Γήισζε - Τπνινγηζκόο ηνπ αζξνίζκαηνο sum 

        int sum = a + b; 

        // Eκθάληζε  ηνπ αζξνίζκαηνο sum  

        printf("sum = %d\n", sum);  

        system("Pause"); 

} 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

sum = 11  

Press any key to continue . . . 

 

A 

T 

a    5 

b   6 

sum  a+b 

sum 
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5. 1  ΤΝΑΡΣΗΕΙ  

 

Θα μποροφςαμε να καλζςουμε μια ςυνάρτθςθ add(), θ οποία να δίνει τισ τιμζσ ςτισ 

μεταβλθτζσ a, b και να υπολογίηει και να εμφανίηει το άκροιςμα sum και θ ςυνάρτθςθ 

main() απλϊσ να τθν καλεί. ’ αυτι τθν περίπτωςθ το λογικό διάγραμμα και ο 

αλγόρικμοσ τθσ  main() και τθσ ςυνάρτθςθσ add() κα γινόταν :  

 

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ   main()             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ main()              

1. Κλιςθ ςυνάρτθςθσ add() 

 

 

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ ΣΥΝΑΤΘΣΘΣ add()            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΤΘΣΘΣ 

add()            

1. Δίνω τθν τιμι  5 ςτο a ( a   5 ) 

2. Δίνω τθν τιμι  6 ςτο b ( b   6 ) 

3. Βρίςκω το άκροιςμα sum ( sum 

 a+b ) 

4. Εμφανίηω τθν τιμι του sum 

T 

A 

T 

a    5 

b   6 

sum  a+b 

sum 

 

A 

Κλιςθ ςυνάρτθςθσ add() 
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Οι Συναρτιςεισ είναι αυτοτελι τμιματα κϊδικα που εκτελοφν κάποιεσ εργαςίεσ και 

περιζχουν ότι και θ ςυνάρτθςθ main(), δθλϊςεισ μεταβλθτϊν και εντολζσ. Μια μορφι 
ςυνάρτθςθσ ζχει τθν παρακάτω ςφνταξθ : 
 
   void <όλνκα_ζπλάξηεζεο>() 

   { 

  εληνιέο; 

   } 

 

 
ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

// Κώδηθαο πλάξηεζεο add() 

void add() 

{ 

        // Γήισζε-Αλάζεζε ησλ ηηκώλ 5, 6 ζηηο αθέξαηεο κεηαβιεηέο a, b 

        int a = 5, b = 6; 

        // Γήισζε - Τπνινγηζκόο ηνπ αζξνίζκαηνο sum 

        int sum = a + b; 

        // Eκθάληζε  ηνπ αζξνίζκαηνο sum  

        printf("sum = %d\n", sum);   

} 

 

 

/* Πξόγξακκα πνπ θαιεί ηε ζπλάξηεζε add(), ε νπνία δίλεη ηηο ηηκέο 5 θαη 

6 ζε 2 αθέξαηεο κεηαβιεηέο θαη βξίζθεη θαη εκθαλίδεη ην άζξνηζκά ηνπο*/ 

 

main() 

{ 

    // Κιήζε πλάξηεζεο add() 

    add(); 

    system("Pause"); 

} 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

sum = 11  

Press any key to continue . . . 

 

 
Ραρατθριςεισ 
 

 Η ςυνάρτθςθ add()δεν παίρνει καμία πλθροφορία από τθν main(). 

 Δεν ςτζλνει καμιά πλθροφορία ςτθν main(), γι’ αυτό και δθλϊνεται τφπου void. 

 Οι μεταβλθτζσ τθσ ςυνάρτθςθσ λζγονται τοπικζσ μεταβλθτζσ, δθμιουργοφνται όταν 
καλείται θ ςυνάρτθςθ, δεν είναι ορατζσ ςτθν καλοφςα ςυνάρτθςθ και παφουν να 
υπάρχουν, όταν ολοκλθρωκεί θ εκτζλεςθ των εντολϊν τθσ ςυνάρτθςθσ.   
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 Ο κϊδικασ τθσ ςυνάρτθςθσ add() βρίςκεται ςτο ίδιο αρχείο με τθν ςυνάρτθςθ 

main() και θ κλιςθ τθσ γίνεται χρθςιμοποιϊντασ απλϊσ το όνομά τθσ.  Μπορεί 
να γραφεί πριν τον κϊδικα τθσ main(), ι και μετά τον κϊδικα τθσ main(), αρκεί 
θ υπογραφι τθσ ( θ διλωςθ τθσ ςυνάρτθςθσ ) να γραφεί πριν τθ main() : 

 

ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

// Γήισζε ηεο ζπλάξηεζεο add() 

void add(); 

 

main() 

/* Πξόγξακκα πνπ θαιεί ηε ζπλάξηεζε add(), ε νπνία δίλεη ηηο ηηκέο 5 θαη 

6 ζε 2 αθέξαηεο κεηαβιεηέο θαη βξίζθεη θαη εκθαλίδεη ην άζξνηζκά ηνπο*/ 

{ 

    // Κιήζε πλάξηεζεο add() 

    add(); 

    system("Pause"); 

} 

 

// Κώδικαρ Σςνάπηηζηρ add() 

void add() 

{ 

        // Γήισζε-Αλάζεζε ησλ ηηκώλ 5, 6 ζηηο αθέξαηεο κεηαβιεηέο a, b 

        int a = 5, b = 6; 

        // Γήισζε - Τπνινγηζκόο ηνπ αζξνίζκαηνο sum 

        int sum = a + b; 

        // Eκθάληζε  ηνπ αζξνίζκαηνο sum  

        printf("sum = %d\n", sum);        } 

} 

 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

sum = 11  

Press any key to continue . . . 

 

 

5.1.1  υνϊρτηςη που Δϋχεται Παραμϋτρουσ από τη main()  

 

Η προθγοφμενθ ςυνάρτθςθ κάνει μια πολφ ςυγκεκριμμζνθ δουλειά. Τπολογίηει το 

άκροιςμα των μεταβλθτϊν a και b  για τισ ςυγκεκριμμζνεσ τιμζσ 5 και 6. Αν κζλουμε 

να υπολογίηει και να εμφανίηει το άκροιςμα οποιονδιποτε 2 αρικμϊν a και b  που κα 

παίρνουν τιμζσ ςτθν main() κα πρζπει να περάςουμε τισ τιμζσ των μεταβλθτϊν a και 
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b  ςαν παραμζτρουσ ςτθν ςυνάρτθςθ. Αυτό γίνεται ςτθν διλωςθ τθσ ςυνάρτθςθσ, 

οπότε θ γενικι τθσ ςφνταξθ κα είναι : 

   void <όλνκα_ζπλάξηεζεο>(<ιίζηα_παξακέηξσλ>) 

   { 

  εληνιέο; 

   } 

 
όπου θ <ιίζηα_παξακέηξσλ> περιλαμβάνει δθλϊςεισ μεταβλθτϊν χωριςμζνεσ με 

κόμμα, μζςω των οποίων περνάμε ςτθν ςυνάρτθςθ τισ τιμζσ τθσ ςυνάρτθςθσ που τθν 

καλεί.  

  

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ   main()             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ main()              

1. Δίνω τθν τιμι  5 ςτο a ( a   5 ) 

2. Δίνω τθν τιμι  6 ςτο b ( b   6 ) 

3. Κλιςθ ςυνάρτθςθσ  addab(a, b) 

 

 

 

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ  ΣΥΝΑΤΘΣΘΣ  addab(a, b)            

 

 

 

 

 

 

ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΤΘΣΘΣ  

addab(a,b)            

1. Βρίςκω το άκροιςμα ( sum  

a+b ) 

2. Εμφανίηω τθν τιμι του sum 

 

 

T 

A 

T 

a    5 

b   6 

sum  a+b 

sum 

 

A 

Κλιςθ ςυνάρτθςθσ addab(a,b) 
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ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

// Γήισζε ηεο ζπλάξηεζεο addab() 

void addab(int a, int b) 

{ 

        // Γήισζε - Τπνινγηζκόο ηνπ αζξνίζκαηνο sum 

        int sum = a + b; 

        // Eκθάληζε  ηνπ αζξνίζκαηνο sum  

        printf("sum = %d\n", sum);        } 

} 

 

main() 

{ 

/* Πξόγξακκα πνπ θαιεί ηελ ζπλάξηεζε addab(), ε νπνία δέρεηαη ηηο ηηκέο 

5 θαη 6 ζε 2 αθέξαηεο κεηαβιεηέο θαη βξίζθεη θαη εκθαλίδεη ην άζξνηζκά 

ηνπο */ 

    // Γήισζε-Αλάζεζε ησλ ηηκώλ 5, 6 ζηηο αθέξαηεο κεηαβιεηέο a, b 

    int a = 5, b = 6; 

     

    // Κιήζε ζπλάξηεζεο addab() 

    addab(a, b); 

    system("Pause");  

} 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

sum = 11  

Press any key to continue . . . 

 
 
Ραρατθριςεισ 
 

 Οι πλθροφορίεσ περνάνε ςτθν ςυνάρτθςθ μζςω των μεταβλθτϊν a και b ςτθ 
διλωςθ. 

 Οι μεταβλθτζσ a και b ςτθ διλωςθ τθσ ςυνάρτθςθσ λζγονται παράμετροι και 

μποροφν να ζχουν διαφορετικά ονόματα από τισ μεταβλθτζσ τθσ main()). 

 Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιοδιποτε όνομα για τισ παραμζτρουσ, αρκεί να 
χρθςιμοποιοφνται τα ίδια ονόματα και μζςα ςτθν ςυνάρτθςθ. 

 Πρζπει να ςυμφωνεί ο αρικμόσ, θ ςειρά και ο τφποσ των οριςμάτων (μεταβλθτϊν 
τθσ καλοφςασ ςυνάρτθςθσ ) και των παραμζτρων τθσ ςυνάρτθςθσ. 

 τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ δεν χρειάηονται οι τφποι των μεταβλθτϊν- οριςμάτων. 

 τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ τα ονόματα των παραμζτρων αντικακίςτανται από τα 
ονόματα των μεταβλθτϊν τθσ καλοφςασ ςυνάρτθςθσ. Οι τιμζσ των μεταβλθτϊν ( 
ορίςματα ) περνάνε ςτθν ςυνάρτθςθ. 

 Η ςυνάρτθςθ τελειϊνει όταν εκτελεςτοφν όλεσ οι εντολζσ ι αν υπάρχει θ εντολι 
return. 
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 Μπορεί να μθν χρθςιμοποιθκεί θ τοπικι μεταβλθτι sum.  ’ αυτι τθν περίπτωςθ, ο 
κϊδικασ τθσ ςυνάρτθςθσ κα γίνει : 
 

    void addab(int a, int b) { 

        printf("sum = %d\n", a + b);} 

 

5.1.2  υνϊρτηςη που Επιςτρϋφει και το Ωθροιςμα ςτη main() 

 
Να γραφεί πρόγραμμα, το οποίο κα δίνει τισ τιμζσ 5 και 6 ςε δφο μεταβλθτζσ a και b  

και κα καλεί τθ ςυνάρτθςθ intaddab(), θ οποία υπολογίηει και επιςτρζφει ςτθ 
main()τθν τιμι του ακροίςματοσ sum, τθν οποία και κα εμφανίηει. Μετά το 
πρόγραμμα κα υπολογίηει και κα εμφανίηει και το μζςο όρο mo. 

         

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ   main()             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ main()              

1. Δίνω τθν τιμι  5 ςτο a ( a   5 ) 

2. Δίνω τθν τιμι  6 ςτο b ( b   6 ) 

3. Κλιςθ ςυνάρτθςθσ intaddab(a,b) 

4. Τπολογιςμόσ Μζςου Όρου ( mo 

 sum/2 ) 

5. Εμφάνιςθ Μζςου Όρου mo 

 

 

 

ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΤΘΣΘΣ  

intaddab(a,b)            

1. Βρίςκω το άκροιςμα ( sum  a+b ) 

2. Επιςτρζφω το άκροιςμα sum 

 

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ  ΣΥΝΑΤΘΣΘΣ  intaddab(a, b)          

mo   sum/2 

T 

A 

a    5 

b   6 

sum  a+b 

mο 

 

A 

Κλιςθ ςυνάρτθςθσ intaddab(a,b) 

T 

Επιςτροφι sum 

a+b 



Δομθμζνοσ Προγραμματιςμόσ          υναρτιςεισ  - Παράμετροι            Γουλιάνασ Κϊςτασ          ελίδα 79 

 

Για να μπορζςει μια ςυνάρτθςθ να επιςτρζψει μια τιμι ςτθν καλοφςα ςυνάρτθςθ, κα 

πρζπει : 

 Να δθλωκεί ςτθν επικεφαλίδα τθσ ςυνάρτθςθσ ο τφποσ τθσ τιμισ που κα επιςτραφεί. 

 Να υπάρχει μζςα ςτον κϊδικα τθσ ςυνάρτθςθσ θ εντολι return με τθν οποία κα 

επιςτραφεί αυτι θ τιμι. 

Η ςφνταξθ τθσ διλωςθσ τθσ ςυνάρτθςθσ κα ζχει τθ μορφι : 

<ηύπορ_επιζηποθήρ> <όλνκα_ζπλάξηεζεο> (<ιίζηα_παξακέηξσλ>) 

   { 

 εληνιέο; 

 return <έθθξαζε_ηύπνπ_επηζηξνθήο>; 

   } 

 

ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

// Γήισζε ηεο ζπλάξηεζεο intaddab() 

int intaddab(int a, int b) 

{ 

        // Γήισζε - Τπνινγηζκόο ηνπ αζξνίζκαηνο sum 

        int sum = a + b; 

        // Δπηζηξνθή Σηκήο Αζξνίζκαηνο sum 

        return sum; 

} 

 

main() 

{ 

/* Πξόγξακκα ην νπνίν δίλεη ηηο ηηκέο 5 θαη 6 ζε δύν κεηαβιεηέο a θαη b θαη 

θαιεί ηε ζπλάξηεζε add(), ε νπνία ππνινγίδεη θαη επιζηπέθει ζηε main()ηελ 

ηηκή ηνπ αζξνίζκαηνο sum, ηελ νπνία θαη εκθαλίδεη. Μεηά ην πξόγξακκα 

ππνινγίδεη θαη εκθαλίδεη θαη ην κέζν όξν mo. */ 

    // Γήισζε-Αλάζεζε ησλ ηηκώλ 5, 6 ζηηο αθέξαηεο κεηαβιεηέο a, b 

    int a = 5, b = 6; 

     

    // Κιήζε ζπλάξηεζεο intaddab() 

    int sum = intaddab(a, b); 

 

    // Γήισζε - Τπνινγηζκόο ηνπ Μέζνπ Όξνπ mo 

    double mo = (double) sum/2;  

 

    // Eκθάληζε  ηνπ αζξνίζκαηνο sum θαη ηνπ Μέζνπ Όξνπ mo 

    printf("sum = %d mo = %lf\n", sum, mo); 

    system("Pause"); } 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

 
sum = 11 mo = 5.500000 

Press any key to continue . . . 
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Ραρατθριςεισ 
 

 Όταν επιςτρζφει θ τιμι μιασ μεταβλθτισ από κάποια ςυνάρτθςθ πρζπει να 
δθλϊνεται ο τφποσ τθσ. 

 Ο τφποσ τθσ ςυνάρτθςθσ πρζπει να είναι ίδιοσ με τον τφπο τθσ μεταβλθτισ που 
επιςτρζφει. 

 Η κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ χρθςιμοποιείται ςτθν καλοφςα ςυνάρτθςθ ςαν μια 
οποιαδιποτε μεταβλθτι ςε εντολζσ εκχϊρθςθσ, ελζγχου, εμφάνιςθσ κ.λ.π.. 

 Η ςυνάρτθςθ επιςτρζφει μόνο μια τιμι για μεταβλθτζσ, εκφράςεισ απλοφ τφπου. 

 Μπορεί να υπάρχουν ςτθ ςυνάρτθςθ περιςςότερεσ από μία εντολζσ return. 

 Μπορεί να μθ χρθςιμοποιθκεί θ τοπικι μεταβλθτι sum και να επιςτρζψει θ ζκφραςθ 
υπολογιςμοφ του. ’ αυτι τθν περίπτωςθ ο κϊδικασ τθσ ςυνάρτθςθσ κα είναι : 

 
    int intaddab(int a, int b)  

    { 

        // Τπνινγηζκόο - Δπηζηξνθή Σηκήο Αζξνίζκαηνο (a + b) 

        return (a + b); 

    } 

 
 
 

 Μπορεί να μθν χρθςιμοποιθκεί θ μεταβλθτι sum ςτθ main() και να χρθςιμοποιθκεί 
το όνομα τθσ ςυνάρτθςθσ με τισ παραμζτρουσ. Αντί των εντολϊν : 

 

 // Κιήζε πλάξηεζεο  intaddab() 

    int sum = intaddab(a, b); 

    // Γήισζε - Τπνινγηζκόο ηνπ Μέζνπ Όξνπ mo 

    double mo = (double) sum/2;  

 

κα μποροφςαμε να γράψουμε : 

 
    // Γήισζε - Τπνινγηζκόο ηνπ Μέζνπ Όξνπ mo - Κιήζε ζπλάξηεζεο intaddab() 

    double mo = (double) (intaddab(a, b))/2;  

    printf("sum = %d mo = %lf\n", intaddab(a, b), mo); 

 

 

 

 Ο τφποσ επιςτροφισ μιασ ςυνάρτθςθσ μπορεί να είναι οποιοςδιποτε από τουσ απλοφσ 

τφπουσ, ακζραιοσ ( short, int, long ), κινθτισ υποδιαςτολισ ( float, double ), 

χαρακτιρασ ( char ), ι λογικόσ ( boolean ) που επιςτρζφει τισ τιμζσ true ι false, 

όπωσ ςτο επόμενο παράδειγμα :  
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5.1.2  υνϊρτηςη που Επιςτρϋφει Αποτϋλεςμα Σύπου boolean 

 

Να γραφεί πρόγραμμα, το οποίο κα διαβάηει ζναν ακζραιο a ςτο *1, 10+, κα καλεί μια 

ςυνάρτθςθ, θ οποία κα βρίςκει αν ο αρικμόσ είναι ΑΡΣΙΟ ι ΠΕΡΙΣΣΟ και κα εμφανίηει το 

κατάλλθλο μινυμα. 

ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

bool isArtios(int a) 

{ 

        bool artios = false;  // Αξρηθή ηηκή false 

        if ( a%2 == 0) // O a δηαηξείηαη αθξηβώο κε ην 2 - άξηηνο  

          artios = true; // είλαη ΑΡΣΙΟ 

        return artios; // επηζηξνθή Boolean ηηκήο 

 

} 

 

main() 

{ 

/* Πξόγξακκα, ην νπνίν ζα δηαβάδεη έλαλ αθέξαην a ζην [1, 10], θαιεί κηα 

ζπλάξηεζε, ε νπνία  βξίζθεη αλ ν αξηζκόο είλαη ΑΡΣΙΟ ή ΠΔΡΙΣΣΟ  θαη 

εκθαλίδεη ην θαηάιιειν κήλπκα */ 

    int a; 

    do 

    { 

      printf("Give an integer in [1, 10] : "); 

      scanf("%d", &a); 

    } 

    while (a<1 || a>10); 

    if (isArtios(a)) // Δίλαη άξηηνο ??? 

      printf("a = %d artios\n", a); 

    else 

      printf("a = %d perittos\n", a); 

    system("Pause");  

} 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 
 

Give an integer in [1, 10] : 4 

a = 4 artios 

Press any key to continue . . . 

 

Ραρατιρθςθ 

 

Δεν χρειάηεται να ελζγξουμε αν θ τιμι που επιςτρζφει θ ςυνάρτθςθ isArtios(a) είναι 

true ι false, δθλαδι θ εντολι if (isArtios(a)) να γίνει  : 

if (isArtios(a)) == true)  
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5.3  Πϋραςμα Παραμϋτρων ςε υναρτόςεισ 

 
Οι παράμετροι των βαςικϊν τφπων περνάνε ςτθν ςυνάρτθςθ με τιμι, δθλαδι ςτθν 
ςυνάρτθςθ είναι διακζςιμο ζνα αντίγραφο τθσ τιμισ τθσ μεταβλθτισ και ΟΧΙ θ διεφκυνςι 
τθσ, οπότε δεν αλλάηει το περιεχόμενο που είχαν πριν, ακόμα και αν αλλάηει θ τιμι τουσ 
μζςα ςτθν ςυνάρτθςθ.  Αυτό μπορεί να γίνει κατανοθτό με το επόμενο παράδειγμα : 
 

5.3.1 Παρϊμετροι με Σιμό – Ανταλλαγό των Σιμών Δυο Μεταβλητών 
 

Να γραφεί πρόγραμμα που να καλεί μια ςυνάρτθςθ θ οποία ανταλλάςει τισ τιμζσ 2 ακζραιων 
αρικμϊν. 
 
ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ   main()              
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ main()       

 

       
1.  Δίνω τθν τιμι  5 ςτο a ( a   5 ) 
2.  Δίνω τθν τιμι  6 ςτο b ( b   6 ) 
3. Κλιςθ ςυνάρτθςθσ swap(a, b) 

4. Εμφάνιςθ a, b 
 

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ  ΣΥΝΑΤΘΣΘΣ 
swap(a, b)        

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΛΓΟΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΤΘΣΘΣ swap(a,b)   

          
1.  Αποκθκεφω το a ςτο temp (tempa) 

2.  Αποκθκεφω το b ςτο a (a  b) 
3.  Αποκθκεφω το temp ςτο b (temp  b) 

4. Εμφάνιςθ a, b 
 

A 

A 

T 

a    5 

b   6 

a, b 

 

Κλιςθ ςυνάρτθςθσ swap(a,b) 

T 

temp  a 

a  b 

b   temp 

a, b 
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ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

/* Πξόγξακκα ην νπνίν δίλεη ηηο ηηκέο 5 θαη 6 ζε δύν κεηαβιεηέο a θαη b θαη 

θαιεί ηελ ζπλάξηεζε swap(), ε νπνία αληαιιάζζεη ηηο ηηκέο ησλ a θαη b, ηηο 

νπνίεο θαη εκθαλίδεη. */ 

 

void swap(int a, int b) 

{ 

    int temp; 

    temp = a; 

    a = b; 

    b = temp; 

    printf("In swap : a = %d b = %d\n", a, b); 

} 

 

main() 

{ 

    int a = 5, b = 6; 

    printf("In main before swap : a = %d b = %d\n", a, b); 

    swap(a, b); 

    printf("In main after swap : a = %d b = %d\n", a, b); 

    system("Pause");  

} 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

In main before swap : a = 5 b = 6 

In swap : a = 6 b = 5  

In main after swap : a = 5 b = 6 

Press any key to continue . . . 

 

 

Ραρατθριςεισ 
 

 Σα ορίςματα ( οι μεταβλθτζσ a, b τθσ main() ) περνάνε ςτθν ςυνάρτθςθ με τιμι, 
δθλαδι ζνα αντίγραφο του περιεχομζνου των μεταβλθτϊν a, b  και όχι οι διευκφνςεισ 
των μεταβλθτϊν. 

 Με τισ αλλαγζσ ςτθν ςυνάρτθςθ το περιεχόμενο των μεταβλθτϊν a, b  τθσ main() δεν 
επθρεάηεται. 

 Μετά τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ οι μεταβλθτζσ a, b  περιζχουν τισ ίδιεσ τιμζσ που είχαν 
και πριν τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ. 

 Για να αλλάξει το περιεχόμενο των μεταβλθτϊν a, b  κα πρζπει να περάςουμε ςαν 
παραμζτρουσ ςτθν κλιςθ τισ διευκφνςεισ τουσ και να χρθςιμοποιιςουμε ςτθ διλωςθ τθσ 
ςυνάρτθςθσ δείκτεσ ( pointers ). 
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6 ΠΙΝΑΚΕ 

 

Ρίνακασ είναι μια διάταξθ ςτοιχείων που το κακζνα τουσ ζχει κάποια ςυγκεκριμζνθ κζςθ.  

Καταλαμβάνει μια περιοχι μνιμθσ με το λογικό όνομα του πίνακα, ενϊ κάκε ςτοιχείο του 

ξεχωρίηει με κάποιο δείκτθ. τθ C θ αρίκμθςθ των δεικτϊν ξεκινάει από το 0 μζχρι το 

κέγεζνο ηνπ πίλαθα–1.  

Ραράδειγμα ενόσ πίνακα 5 κζςεων με περιεχόμενα τουσ αρικμοφσ 1-5. 

1 2 3 4 5 

Θζςθ 0 Θζςθ 1 Θζςθ 2 Θζςθ 3 Θζςθ 4 

 

Διλωςθ Ρίνακα 
 
Η Διλωςθ ενόσ Πίνακα ςτθ C γίνεται με τθ διλωςθ του τφπου των ςτοιχείων που κα 
αποκθκεφςει, το όνομά του και το μζγεκόσ του. 
 
Ραράδειγμα 
 
int pin1[5];          
 

όπου δθλϊνουμε τον πίνακα p1, ο οποίοσ κα αποκθκεφςει 5 ακζραιουσ αρικμοφσ. 
 
 
Σο μζγεκοσ του πίνακα μπορεί να είναι θ τιμι μιασ μεταβλθτισ. Οι επόμενεσ εντολζσ ζχουν το 
ίδιο αποτζλεςμα : 
 
int n = 5;  

int pin2[n];          
 
Ζνασ πίνακασ μπορεί να δθμιουργθκεί με δυναμικι αρχικοποίθςθ, όπου οι τιμζσ του 
περικλείονται ςε άγκιςτρα και χωρίηονται με κόμμα.  
 
 
Ραράδειγμα 
 

int pin3[] = {1, 2, 3, 4, 5};    

       

όπου δθλϊνουμε τον πίνακα pin2, ο οποίοσ κα αποκθκεφςει τουσ ακζραιουσ αρικμοφσ από 
το 1 μζχρι το 5. Σαν ςτοιχεία μζςα ςτα άγγιςτρα, εκτόσ από ςτακεροφσ αρικμοφσ,  μπορεί 
να είναι ονόματα μεταβλθτϊν, εκφράςεισ ι κλιςεισ ςυναρτιςεων. 
 
Η πρόςβαςθ ςε κάποιο ςτοιχείο του πίνακα γίνεται με το όνομά του και τθ κζςθ του (δείκτθσ) 
μζςα ςε αγκφλεσ. Π.χ. το pin1[3]αναφζρεται ςτο 4ο ςτοιχείο του pin1. 
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6.1 Παρϊδειγμα Δημιουργύασ – Γεμύςματοσ 2 Πινϊκων με Σιμϋσ απ’ το 

Πληκτρολόγιο και Δυναμικό Αρχικοπούηςη 

 

 Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμμα το οποίο γεμίηει ζναν πίνακα με δυναμικι 
αρχικοποίθςθ και δίνει τισ τιμζσ από το 1 μζχρι το 5, δθλϊνει ζναν άλλον πίνακα n=5 
κζςεων, τον οποίο γεμίηει με τιμζσ απ’ το πλθκτρολόγιο και εμφανίηει τα περιεχόμενα 
των 2 πινάκων. 

 
Αλγόρικμοσ 
 

1. Διλωςθ - Αρχικοποίθςθ πίνακα pin1 
2. Για κάκε κζςθ i = 0 μζχρι (n – 1) 

 Εκχωροφμε μια τιμι απ’ το πλθκτρολόγιο ςτο ςτοιχείο  pin2[i] 

3. Για κάκε κζςθ i = 0 μζχρι 4 

 Εμφανίηουμε το ςτοιχείο  pin1[i] 
4. Για κάκε κζςθ i = 0 μζχρι (n – 1) 

  Εμφανίηουμε το ςτοιχείο  pin2[i] 
 
 
Ρρόγραμμα 
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

main() 

 

/* Σν πξόγξακκα δεκηνπξγεί 2 πίλαθεο, ηνλ πξώην κε δπλακηθή αξρηθνπνίεζε θαη 

ηνλ γεκίδεη κε ηηο αθέξαηεο ηηκέο 1-5, ηνλ δεύηεξν ηνλ  γεκίδεη κε αθέξαηεο 

ηηκέο πνπ δίλεη ν ρξήζηεο θαη εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ησλ 2 πηλάθσλ */ 

{ 

    int i; 

     

    // Δθρώξεζε αθέξαηαο ηηκήο ζην κέγεζνο ηνπ πίλαθα 2 

    int n = 4; 

 

// Γήισζε πίλαθα 2 

    int pin2[n]; 

     

    // Γήισζε - Αξρηθνπνίεζε πίλαθα 1 

    int pin1[] = {1, 2, 3, 4, 5}; 

 

    // Γέκηζκα πίλαθα 2 κε αθέξαηεο ηηκέο 

    for (i=0;i<=n-1;i++){ 

        printf("Give pin2[%d] : ", i); 

        scanf("%d", &pin2[i]); } 

     

    // Δκθάληζε ζηνηρείσλ πίλαθα 1 

    printf("pin1 = "); 

    for (i=0;i<=4;i++) 

       printf("%d ", pin1[i]); 

    printf("\n"); 

     

   // Δκθάληζε ζηνηρείσλ πίλαθα 2 

    for (i=0;i<=n-1;i++) 

     printf("pin2[%d] = %d\n", i, pin2[i]); 

 

    system("Pause");  

}         
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Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 

pin1 = 1 2 3 4 5 

pin2[0] = 6 
pin2[1] = 7 
pin2[2] = 8 
pin2[3] = 9 
Press any key to continue . . . 

 
 
 
 
 

6.2  Οι Πύνακεσ ςαν Παρϊμετροι ςε υναρτόςεισ 

 
ε αντίκεςθ με τθσ μεταβλθτζσ απλοφ τφπου, οι πίνακεσ περνάνε με αναφορά ςαν 
παράμετροι ςτισ ςυναρτιςεισ, οπότε μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενό τουσ. Θα 
μποροφςαμε π.χ. να αλλάξουμε τα περιεχόμενα των κζςεων  ενόσ πίνακα p[i], p[j] 

περνϊντασ ςαν παραμζτρουσ ςε μια ςυνάρτθςθ swapPiPj() το όνομα του πίνακα και τουσ 
δείκτεσ των ςτοιχείων που κα αλλάξουν περιεχόμενο, όπωσ φαίνεται ςτο επόμενο 
πρόγραμμα. 
 
 
 
 

ΡΟΓΑΜΜΑ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

/* Πξόγξακκα ην νπνίν δίλεη ηηο ηηκέο 1, 2, 3, 4, 5 ζε έλαλ πίλαθα κε 

δπλακηθή αξρηθνπνίεζε, εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο 

showP(), δηαβάδεη ηηο ηηκέο 2 δεηθηώλ i θαη j ζην 0-4 θαη θαιεί ηελ ζπλάξηεζε 

swapPiPj(), κε ηελ νπνία γίλεηαη αληαιιαγή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ πίλαθα p[i], 

p[j] θαη εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα κεηά ηελ αληαιιαγή κε ηελ θιήζε ηεο 

ζπλάξηεζεο showP(). */ 

 

void swapPiPj(int i, int j, int p[]) 

{ 

    int temp; 

    temp = p[i]; 

    p[i] = p[j]; 

    p[j] = temp; 

} 

 

 

void showP(int n, int p[]) 

{ 

   int i; 

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

      printf("%d ", p[i]); 

   printf("\n");    

} 
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main() 

{ 

    int i, j; 

    int p[] = {1, 2, 3, 4, 5}; 

    printf("p = "); 

    showpin( 5,  p); 

    printf("Give i, j in 0-4 : "); 

    scanf("%d %d",&i, &j); 

    swapPiPj(i, j, p); 

    printf("after swap p[%d], p[%d]  p = ", i, j); 

    showP( 5,  p); 

    system("Pause");  

} 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 

p = 1 2 3 4 5 

after swap p[2], p[3]  p = 1 2 4 3 5 

Press any key to continue . . . 

 

 
 

6.2.1 Παρϊδειγμα Δημιουργύασ – Γεμύςματοσ 2 Πινϊκων με Σιμϋσ απ’ το 

Πληκτρολόγιο και Δυναμικό Αρχικοπούηςη – Φρόςη υναρτόςεων για 

Γϋμιςμα - Εμφϊνιςη 

 
 
 

 Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμμα το οποίο γεμίηει ζναν πίνακα με δυναμικι 
αρχικοποίθςθ και δίνει τισ τιμζσ από το 1 μζχρι το 5, δθλϊνει ζναν άλλον πίνακα n=4 
κζςεων, τον οποίο γεμίηει με τιμζσ απ’ το πλθκτρολόγιο καλϊντασ τθ ςυνάρτθςθ 
fillPin()και εμφανίηει τα περιεχόμενα των 2 πινάκων καλϊντασ τθ ςυνάρτθςθ 
showPin().  

 
 
 
 
Αλγόρικμοσ 
 

1. Διλωςθ - Αρχικοποίθςθ πίνακα 1 
2. Διλωςθ – Κλιςθ ςυνάρτθςθσ fillPin() για το γζμιςμα του πίνακα 2 με τιμζσ απ’ 

το πλθκτρολόγιο 
3. Εμφάνιςθ ςτοιχείων πίνακα 1 - Κλιςθ ςυνάρτθςθσ showPin()  
4. Εμφάνιςθ ςτοιχείων πίνακα 2 - Κλιςθ ςυνάρτθςθσ showPin() 
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Ρρόγραμμα 
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

void fillPin(int n, int p[]) 

{ 

   int i; 

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

    { 

     printf("Give p[%d] : ", i); 

     scanf("%d", &p[i]); 

    } 

} 

 

void showPin(int n, int p[]) 

{ 

   int i; 

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

      printf("%d ", p[i]); 

   printf("\n");    

} 

 

 

main() 

 

/* Σν πξόγξακκα δεκηνπξγεί 2 πίλαθεο, ηνλ πξώην κε δπλακηθή αξρηθνπνίεζε θαη 

ηνλ γεκίδεη κε ηηο αθέξαηεο ηηκέο 1-5, ηνλ δεύηεξν ηνλ  γεκίδεη κε αθέξαηεο 

ηηκέο πνπ δίλεη ν ρξήζηεο κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο fillPin() θαη εκθαλίδεη 

ηα ζηνηρεία ησλ 2 πηλάθσλ κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο showPin()  */ 

{     

int i; 

     

    // Δθρώξεζε αθέξαηαο ηηκήο ζην κέγεζνο ηνπ πίλαθα 2 

    int n = 4; 

 

// Γήισζε πίλαθα 2 

    int pin2[n]; 

     

    // Γήισζε - Αξρηθνπνίεζε πίλαθα 1 

    int pin1[] = {1, 2, 3, 4, 5}; 

 

    // Γέκηζκα πίλαθα 2 κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο fillpin() 

    fillPin(n, pin2); 

     

    // Δκθάληζε ζηνηρείσλ πίλαθα 1 

    printf("pin1 = "); 

    showpin( 5,  pin1); 

     

   // Δκθάληζε ζηνηρείσλ πίλαθα 2 

    printf("pin2 = "); 

    showPin( n,  pin2);     

 

    system("Pause");  

}         

 
 
 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 

pin1 = 1 2 3 4 5 

pin2 = 6 7 8 9 
Press any key to continue . . . 
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6.3  Εύρεςη τοιχεύου με τη Μϋγιςτη ό Ελϊχιςτη Σιμό ςε ϋναν Πύνακα 

 
ε πολλά προβλιματα, χρειάηεται να βροφμε το ςτοιχείο με τθ μεγαλφτερθ ι μικρότερθ τιμι 
ςε ζναν πίνακα. Ο πιο ςυνθκιςμζνοσ τρόποσ είναι να ελζγξουμε όλα τα ςτοιχεία του πίνακα 
και να κρατάμε κάκε φορά το μεγαλφτερο, όπωσ φαίνεται ςτο επόμενο παράδειγμα : 
 

6.3.1  Εύρεςη ςτοιχεύου με τη Μϋγιςτη Σιμό ςε ϋναν Πύνακα 

 

 Να γραφεί Πρόγραμμα που να δθμιουργεί και να γεμίηει ζναν πίνακα ακεραίων με δυναμικι     
αρχικοποίθςθ, να εμφανίηει τα ςτοιχεία του με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ showPin(), να 
βρίςκει το ςτοιχείο με τθ  μεγαλφτερθ τιμι και να το εμφανίηει. 

 
ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Αλγόρικμοσ 

 
1. Διλωςθ - Αρχικοποίθςθ πίνακα pin[]με n=5 κζςεισ 
2. Εμφάνιςθ ςτοιχείων πίνακα pin - κλιςθ showPin() 

3. Θζτουμε ςαν μζγιςτο ςτοιχείο max το πρϊτο ςτοιχείο pin[0] ( αφοφ δεν υπάρχει άλλο 
μζχρι ςτιγμισ να ςυγκρικεί ) 

4. Για τα υπόλοιπα ςτοιχεία pin[i], για i = 1 μζχρι 4 : 
Αν το ςτοιχείο pin[i] είναι μεγαλφτερο από το max  

Θζτουμε ςαν μζγιςτο ςτοιχείο max το pin[i] 

5. Εμφάνιςθ τθσ τιμισ του μεγίςτου ςτοιχείου max  

max  pin[0] 

pin{10,2,13,14,5} 

max pin[i] 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

max 

T 

i  1:5-1:1 

A 

pin[i]>max 
ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

showPin(5,pin) 
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Ρρόγραμμα 
 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

void showPin(int n, int p[]) 

{ 

   int i; 

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

      printf("%d ", p[i]); 

   printf("\n");    

} 

 

main() 

 

/* Πξόγξακκα πνπ δεκηνπξγεί θαη γεκίδεη έλαλ πίλαθα αθεξαίσλ κε δπλακηθή       

αξρηθνπνίεζε, εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο showPin(), 

βξίζθεη ην ζηνηρείν κε ηε κεγαιύηεξε ηηκή θαη ην Δκθαλίδεη */   

{  

        int i, max; 

              

        // Γήισζε - Αξρηθνπνίεζε πίλαθα 

        int pin[] = {10,2,13,14,5};   

             

        // Δκθάληζε ζηνηρείσλ πίλαθα  

      printf("pin = "); 

      showPin( 5,  pin); 

         

        // Δύξεζε κεγίζηνπ ζηνηρείνπ ηνπ πίλαθα 

        max = pin[0]; 

        for (i = 1;i <= 5-1;i++)  

           if (pin[i] > max ) { 

             max = pin[i]; 

                  

        // Δκθάληζε κεγίζηνπ ζηνηρείνπ ηνπ πίλαθα 

        printf("max pin[i] = %d\n", max); 

 

        system("Pause"); } 

 

} 

 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 

pin = 10 2 13 14 5 

max pin[i] = 14 

Press any key to continue . . . 

 

 
 
 
Ραρατιρθςθ : 
 
Πολλζσ φορζσ μασ ενδιαφζρει να βροφμε όχι μόνο το ςτοιχείο με τθ μεγαλφτερθ τιμι, αλλά και 
τθ κζςθ αυτοφ του ςτοιχείου ςτον πίνακα. Ζχοντασ τθ κζςθ, μποροφμε να βροφμε και το 
αντίςτοιχο ςτοιχείο. Αυτό φαίνεται ςτο επόμενο παράδειγμα : 
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6.3.2   Εύρεςη τοιχεύου με τη Μϋγιςτη Σιμό ςε ϋναν Πύνακα και τησ Θϋςησ του ςτον 

Πύνακα 

 

 Να γραφεί Πρόγραμμα που να δθμιουργεί και να γεμίηει ζναν πίνακα ακεραίων με δυναμικι     

αρχικοποίθςθ, να εμφανίηει τα ςτοιχεία του με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ showPin(), να 
βρίςκει το ςτοιχείο με τθ μεγαλφτερθ τιμι και τθ κζςθ του ςτον πίνακα και να εμφανίηει το 
ςτοιχείο με τθ μεγαλφτερθ τιμι και τθ κζςθ του ςτον πίνακα 

 
 

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

max  pin[0] 

max pin[i] 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

max, thesiMax 

T 

i  1:4:1 

A 

pin[i]>=max 

thesiMax  0 

thesiMax i 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

pin{10,2,13,14,5} 

showPin(5,pin) 
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Αλγόρικμοσ 
 

1. Διλωςθ - Αρχικοποίθςθ πίνακα pin[] με n=5 κζςεισ 

2. Εμφάνιςθ ςτοιχείων πίνακα pin - κλιςθ showPin() 
3. Θζτουμε ςαν μζγιςτο ςτοιχείο max το πρϊτο ςτοιχείο pin[0] ( αφοφ δεν υπάρχει άλλο 

μζχρι ςτιγμισ να ςυγκρικεί ) 
4. Θζτουμε ςαν κζςθ μεγίςτου ςτοιχείου thesiMax  το 0  

5. Για τα υπόλοιπα ςτοιχεία pin[i], για i = 1 μζχρι 4 : 
Αν το ςτοιχείο pin[i] είναι μεγαλφτερο από το max  

Θζτουμε ςαν μζγιςτο ςτοιχείο max τθν τιμι του pin[i] 
Θζτουμε τθν τιμι του i ςτο thesiMax   

6. Εμφάνιςθ τθσ τιμισ του μεγίςτου ςτοιχείου max και τθσ κζςθσ του thesiMax   
 
 
 

Ρρόγραμμα 
 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

void showPin(int n, int p[]) 

{ 

   int i; 

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

      printf("%d ", p[i]); 

   printf("\n");    

} 

 

main() 

 

/* Πξόγξακκα πνπ δεκηνπξγεί θαη γεκίδεη έλαλ πίλαθα αθεξαίσλ κε δπλακηθή 

αξρηθνπνίεζε, εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο ShowPin(), 

Βξίζθεη ην ζηνηρείν κε ηε κεγαιύηεξε ηηκή και ηη θέζη ηος ζηον πίνακα θαη 

Δκθαλίδεη ην ζηνηρείν κε ηε κεγαιύηεξε ηηκή θαη ηη θέζη ηος ζηνλ πίλαθα */    

{ 

        int i, max; 

              

        // Γήισζε - Αξρηθνπνίεζε πίλαθα 

        int pin[] = {10,2,13,14,5};   

             

        // Δκθάληζε ζηνηρείσλ πίλαθα  

      printf("pin = "); 

      showPin( 5,  pin); 

         

        // Δύξεζε κεγίζηνπ ζηνηρείνπ ηνπ πίλαθα και ηηρ θέζηρ ηος ζηνλ πίλαθα 

        max = pin[0]; 

        int thesiMax = 0; 

        for (i = 1;i <= 5-1;i++)  

           if (pin[i] >= max )  

             { 

              max = pin[i]; 

              thesiMax = i; 

             } 

 

        // Δκθάληζε κεγίζηνπ ζηνηρείνπ ηνπ πίλαθα θαη ηεο ζέζεο ηνπ ζηνλ πίλαθα 

        printf("max = %d thesiMax = %d\n", max, thesiMax ); 

 

        system("Pause");  

} 
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Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 

pin = 10 2 13 14 5 

max = 14 thesiMax = 3 

Press any key to continue . . . 

 

6.3.3   Εύρεςη τοιχεύου με τη Μϋγιςτη Σιμό ςε ϋναν Πύνακα και τησ Θϋςησ του ςτον 

Πύνακα με την Κλόςη τησ υνϊρτηςησ returnThesiMax() 

 

 Να γραφεί Πρόγραμμα που να δθμιουργεί και να γεμίηει ζναν πίνακα ακεραίων με δυναμικι     

αρχικοποίθςθ, να εμφανίηει τα ςτοιχεία του με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ showPin(), να 
βρίςκει το ςτοιχείο με τθ μεγαλφτερθ τιμι και τθ κζςθ του ςτον πίνακα, τθν οποία κα 
επιςτρζφει με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ returnThesiMax()  και να εμφανίηει το 
ςτοιχείο με τθ μεγαλφτερθ τιμι και τθ κζςθ του ςτον πίνακα 

 
 

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ main()                                   ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ returnThesiMax() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

max  pin[0] 

max pin[i] 

ΟΧΙ 

pin[thesiMax], thesiMax 

T 

i  1:4:1 

A 

pin[i]>=max 

thesiMax  0 

thesiMax i 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

pin{10,2,13,14,5} 

showPin(5,pin) 

A 

thesiMax returnThesiMax(5,pin) 

return 

thesiMax 

T 

ΝΑΙ 



Δομθμζνοσ Προγραμματιςμόσ                                         Πίνακεσ                          Γουλιάνασ Κϊςτασ                            ελίδα 95 

 

Αλγόρικμοσ  returnThesiMax() 
 

1. Θζτουμε ςαν μζγιςτο ςτοιχείο max το πρϊτο ςτοιχείο pin[0] ( αφοφ δεν υπάρχει άλλο 
μζχρι ςτιγμισ να ςυγκρικεί ) 

2. Θζτουμε ςαν κζςθ μεγίςτου ςτοιχείου thesiMax  το 0  

3. Για τα υπόλοιπα ςτοιχεία pin[i], για i = 1 μζχρι 4 : 

Αν το ςτοιχείο pin[i] είναι μεγαλφτερο ι ίςο με το max  
Θζτουμε ςαν μζγιςτο ςτοιχείο max τθν τιμι του pin[i] 
Θζτουμε τθν τιμι του i ςτο thesiMax   

4. Επιςτρζφουμε τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ thesiMax   

 
 
 
 

Αλγόρικμοσ  main() 
 

1. Διλωςθ - Αρχικοποίθςθ πίνακα pin[] με 5 κζςεισ 

2. Εμφάνιςθ ςτοιχείων πίνακα pin - κλιςθ showPin() 
3. Εφρεςθ κζςθσ μεγίςτου ςτοιχείου ςτον πίνακα pin – κλιςθ returnThesiMax() 
4. Εμφάνιςθ τθσ τιμισ του μεγίςτου ςτοιχείου pin[thesiMax] και τθσ κζςθσ του 

thesiMax   
 
 
 
 

Ρρόγραμμα 
 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

 

int returnThesiMax(int n, int pin[]) 

{ 

   int i, max, thesiMax; 

   max = pin[0]; 

   thesiMax = 0; 

   for (i = 1;i <= n-1;i++)  

      if (pin[i] > max )  

      { 

        max = pin[i]; 

        thesiMax = i; 

      } 

   return thesiMax;    

} 

 

void showPin(int n, int p[]) 

{ 

   int i; 

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

      printf("%d ", p[i]); 

   printf("\n");    

} 
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main() 

 

/* Πξόγξακκα πνπ δεκηνπξγεί θαη γεκίδεη έλαλ πίλαθα αθεξαίσλ κε δπλακηθή 

αξρηθνπνίεζε, εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο showPin(), 

βξίζθεη ην ζηνηρείν κε ηε κεγαιύηεξε ηηκή και ηη θέζη ηος ζηον πίνακα θαη 

εκθαλίδεη ην ζηνηρείν κε ηε κεγαιύηεξε ηηκή θαη ηη θέζη ηος ζηνλ πίλαθα κε ηελ 

θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο returnThesiMax()  */    

{ 

        int i, thesiMax; 

              

        // Γήισζε - Αξρηθνπνίεζε πίλαθα 

        int pin[] = {10,2,13,14,5};   

             

        // Δκθάληζε ζηνηρείσλ πίλαθα  

      printf("pin = "); 

      showPin( 5,  pin); 

         

        // Δύξεζε ζέζεο κεγίζηνπ ζηνηρείνπ ηνπ πίλαθα κλήζη returnThesiMax() 

        int thesiMax = returnThesiMax( 5,  pin); 

 

        // Δκθάληζε κεγίζηνπ ζηνηρείνπ ηνπ πίλαθα θαη ηεο ζέζεο ηνπ ζηνλ πίλαθα 

        printf("max = %d thesiMax = %d\n", pin[thesiMax], thesiMax ); 

 

        system("Pause");  

} 

 
 
 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 

pin = 10 2 13 14 5 

max = 14 thesiMax = 3 

Press any key to continue . . . 

 
 
 
 
 

6.4  Εύρεςη τοιχεύου ςε ϋναν Πύνακα - ειριακό Αναζότηςη 

 
ε πολλά προβλιματα, χρειάηεται να βροφμε αν υπάρχει κάποιο ςτοιχείο ςε ζναν πίνακα 
διατρζχοντασ όλα τα ςτοιχεία του πίνακα για να βροφμε όλεσ τισ κζςεισ, ςτισ οπoίεσ βρίςκεται 
ι να ςταματιςουμε μόλισ το βροφμε για πρϊτθ φορά.  
 
 
 
 

6.4.1  Εύρεςη Όλων των Εμφανύςεων ενόσ τοιχεύου ςε ϋναν Πύνακα 
 

 Να γραφεί Πρόγραμμα που να διαβάηει ζναν ακζραιο αρικμό n>10, να δθμιουργεί και να 

γεμίηει ζναν πίνακα ακεραίων n κζςεων με τυχαίεσ τιμζσ ςτο διάςτθμα [0,9],  να 
εμφανίηει τα ςτοιχεία του με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ showPin(), να διαβάηει ζναν 
ακζραιο αρικμό num και να καλεί τθ ςυνάρτθςθ searchPTheseisNum(), θ οποία κα 
διατρζχει όλα τα ςτοιχεία του πίνακα, ϊςτε να βρει και να εμφανίςει τισ κζςεισ ςτον πίνακα, 

ςτισ οποίεσ υπάρχει ο αρικμόσ num και τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ των ςτοιχείων του πίνακα. 
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ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ main()                                  ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ searchPTheseisNum() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Αλγόρικμοσ  searchPTheseisNum() 

 
1. Για τα ςτοιχεία p[i], για i = 0 μζχρι n-1 : 

Αν το ςτοιχείο p[i] είναι ίςο με το num  

Εμφανίηουμε τθ κζςθ i και το ςτοιχείο p[i] 
 
 

Αλγόρικμοσ  main() 

 
1. Κάνε 

Διάβαςε τιμι για το n 
Για όςο (n<=10) 

2. Γζμιςμα κζςεων πίνακα p[] με τυχαίεσ τιμζσ ςτο [0,9] 
3. Εμφάνιςθ ςτοιχείων πίνακα p - κλιςθ showPin() 

4. Διάβαςε τιμι για το num 

5. Εφρεςθ ςτοιχείων του πίνακα p  ίδια με το num - κλιςθ searchPTheseisNum() 

ΟΧΙ 

i, p[i] 

T 

i  0:n-1:1 

A 

num=p[i]

max 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

pn τυχαίεσ τιμζσ ςτο 0-9 

showPin(n,p) 

A 

searchPTheseisNum () 

T 

ΝΑΙ 

     n 

n<=10 

ΝΑΙ 

     num 
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Ρρόγραμμα 
 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

void searchPTheseisNum(int num, int n, int p[]) 

{ 

   int i; 

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

     if ( num == p[i] ) 

        printf("Found num = %d in position %d, p[%d] = %d\n", num, i, i, p[i]); 

} 

 

void showPin(int n, int p[]) 

{ 

   int i; 

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

      printf("%d ", p[i]); 

   printf("\n");    

} 

 

main() 

 

/* Πξόγξακκα πνπ δεκηνπξγεί θαη γεκίδεη έλαλ πίλαθα αθεξαίσλ κε ηπραίνπο 

αθέξαηνπο ζην [0,9], εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο 

showPin(), δηαβάδεη έλαλ αθέξαην αξηζκό num θαη κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο 

searchPTheseisNum() ςάρλεη όια ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα p λα βξεη ζε πνηεο ζέζεηο 

ππάξρεη ν αξηζκόο num θαη Δκθαλίδεη ην ζηνηρείν θαη ηη θέζη ηος ζηνλ πίλαθα */    

{ 

    int i, num, n; 

    // Γηάβαζκα n > 10 

    do 

    { 

       printf("Give an integer n > 10 : ");  

       scanf("%d", &n); 

    } 

    while ( n <= 10 ); 

    // Γήισζε πίλαθα 

    int p[n]; 

    // Γέκηζκα πίλαθα κε ηπραίνπο αθέξαηνπο ζην [0,9] 

    for (i = 0;i <= n-1;i++) 

      p[i] = rand() % 10;  

    // Δκθάληζε ζηνηρείσλ Πίλαθα 

    showPin( n,  p); 

    // Γηάβαζκα num 

    printf("Give an integer num : ");  

    scanf("%d", &num); 

    // Kιήζε ηεο ζπλάξηεζεο searchPTheseisNum() 

    searchPTheseisNum( num,  n,  p); 

    system("Pause");  

} 

 
 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 

Give an integer n > 10 : 15 

p = 1 7 4 0 9 4 6 6 2 4 5 5 1 7 1 

Give an integer num : 4 

Found num = 4 in position 2, p[2] = 4 

Found num = 4 in position 5, p[5] = 4 

Found num = 4 in position 9, p[9] = 4 

Press any key to continue . . . 
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Ραρατιρθςθ  
 
Η ςυνάρτθςθ rand() επιςτρζφει μια ακζραια τιμι μεταξφ του 0 και του RAND_MAX = 

32767. Χρθςιμοποιϊντασ το rand() % 10 τθν προβάλλουμε ςτο διάςτθμα [0,9]. Αν 
κζλουμε να πάρουμε τιμζσ  ςτο διάςτθμα [a,b]  χρθςιμοποιοφμε το (rand() % (b - a + 
1)) + a. 
 

 

6.4.2  Εύρεςη τησ Πρώτησ Εμφϊνιςησ ενόσ τοιχεύου ςε ϋναν Πύνακα, Επιςτροφό τησ 

Θϋςησ 
 

 Να γραφεί Πρόγραμμα που να διαβάηει ζναν ακζραιο αρικμό n>10, να δθμιουργεί και να 
γεμίηει ζναν πίνακα ακεραίων n κζςεων με τυχαίεσ τιμζσ ςτο διάςτθμα [1,10],  να 

εμφανίηει τα ςτοιχεία του με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ showPin(), να διαβάηει ζναν 

ακζραιο αρικμό num και να καλεί τθ ςυνάρτθςθ searchPThesiNum(), θ οποία κα 
διατρζχει όλα τα ςτοιχεία του πίνακα, ϊςτε να βρει και να επιςτρζψει τθ κζςθ του πίνακα, 
ςτθν οποία βρζκθκε ο αρικμόσ num.  Αν δεν βρεκεί ο αρικμόσ num, επιςτρζφει το -1. 

 
ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ main()                                  ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ searchPThesiNum() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ΟΧΙ 

T 

A 

num=p[i]

max 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ 

pn τυχαίεσ τιμζσ ςτο 1-10 

showPin(n,p) 

A 

thesiNum searchPThesiNum () 

T 

ΝΑΙ 

     n 

n<=10 

ΝΑΙ 

     num 

i<=n-1 && !found 

i0, thesiNum-1,  foundfalse 

thesiNumi   

 foundtrue 

 ii+1 

ΝΑΙ 
return 

thesiNum   

thesiNum>-1 

p[thesiNum] Not found 

ΟΧΙ ΝΑΙ 
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Αλγόρικμοσ  searchPThesiNum() 

 

1. i0 

2. thesiNum-1 

3. foundfalse 

4. Για Πςο ( i <= n-1  και found = false ) 

Αν το ςτοιχείο p[i] είναι ίςο με το num  
Κρατάμε ςτο thesiNum  τθ κζςθ i  
Κάνουμε τθ found true 

Αλλιϊσ 
     Αυξάνουμε το μετρθτι i κατά 1 (ii+1) 
 
 

Αλγόρικμοσ  main() 

 
1. Διάβαςε τιμι για το n 
2. Για όςο (n<=10) 
3. Γζμιςμα κζςεων πίνακα p[] με τυχαίεσ τιμζσ ςτο [1,10] 

4. Εμφάνιςθ ςτοιχείων πίνακα p - κλιςθ showPin() 
5. Διάβαςε τιμι για το num 
6. Κλιςθ searchPThesiNum(), αποκικευςθ ςτο thesiNum τθσ κζςθσ ( από 0 μζχρι n-1 ) 

του ςτοιχείου, αν βρζκθκε ίδιο με το num , του -1, αν δεν βρζκθκε ςτον πίνακα p. 

7. Αν βρζκθκε ( thesiNum > -1 )   
Εμφανίηουμε τθ κζςθ thesiNum και το ςτοιχείο p[thesiNum] 

       Αλλιϊσ 
Εμφανίηουμε το μινυμα “not Found” 

 
 
Ρρόγραμμα 

 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

int searchPThesiNum(int num, int n, int p[]) 

{ 

   int i=0; 

   int thesiNum = -1; 

   bool found = false; 

   while ( i<=n-1 && !found) 

     if ( num == p[i] ) 

      { 

       thesiNum = i; 

       found = true; 

      } 

     else 

       i++; 

   return thesiNum; 

} 

 

void showPin(int n, int p[]) 

{ 

   int i; 

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

      printf("%d ", p[i]); 

   printf("\n");  } 
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main() 

 

/* Πξόγξακκα πνπ δεκηνπξγεί θαη γεκίδεη έλαλ πίλαθα αθεξαίσλ κε ηπραίνπο 

αθέξαηνπο ζην [1,10], εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο 

showPin(), δηαβάδεη έλαλ αθέξαην αξηζκό num θαη κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο 

searchPThesiNum() ςάρλεη όια ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα p λα βξεη ηελ πξώηε ζέζε 

ζηνλ πίλαθα, ζηελ νπνία ππάξρεη ν αξηζκόο num θαη ηελ επηζηξέθεη */    

{ 

    int i, num, n; 

 

    // Γηάβαζκα n > 10 

    do 

    { 

       printf("Give an integer n > 10 : ");  

       scanf("%d", &n); 

    } 

    while ( n <= 10 ); 

 

    // Γήισζε πίλαθα 

    int p[n]; 

 

    // Γέκηζκα πίλαθα κε ηπραίνπο αθέξαηνπο ζην [1,10] 

    for (i = 0;i <= n-1;i++) 

      p[i] = (rand() % (10 - 1 + 1)) + 1; 

 

    // Δκθάληζε ζηνηρείσλ Πίλαθα 

    showPin( n,  p); 

 

    // Γηάβαζκα num 

    printf("Give an integer num : ");  

    scanf("%d", &num); 

 

    // Kιήζε ηεο ζπλάξηεζεο searchPThesiNum() 

    thesiNum = searchPThesiNum( num,  n,  p); 

 

    if ( thesiNum > -1 ) 

printf("Found num = %d in position %d, p[%d] = %d\n", num, thesiNum,      

thesiNum, p[thesiNum]);  

    else 

     printf("num = %d not Found\n", num);    

 system("Pause");  

} 

 
 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 

Give an integer n > 10 : 15 

p = 1 7 4 0 9 4 6 6 2 4 5 5 1 7 1 

Give an integer num : 4 

Found num = 4 in position 2, p[2] = 4 

Press any key to continue . . . 

 
Give an integer n > 10 : 15 

p = 1 7 4 0 9 4 6 6 2 4 5 5 1 7 1 

Give an integer num : 14 

num = 14 nνη Found  

Press any key to continue . . . 
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Ραρατιρθςθ: 
 

Η boolean μεταβλθτι found χρειάηεται ςε τζτοιου είδουσ προβλιματα, για να ςθμειϊςουμε 
ότι κάποια ςυνκικθ ικανοποιικθκε (π.χ. βρζκθκε το ςτοιχείο ), αλλά ςτθν περίπτωςι μασ δεν 
χρειάηεται, γιατί θ τιμι τθσ τοπικισ μεταβλθτισ thesiNum μασ δείχνει και το αν βρζκθκε ι όχι. 

Αφοφ ξεκινάει με τθν τιμι -1, αν θ τιμι αυτι αλλάξει, αυτό ςθμαίνει ότι το ςτοιχείο μασ 
βρζκθκε ςτον πίνακα. Θα μποροφςαμε λοιπόν να παραλείψουμε τθ boolean μεταβλθτι 
found  και να χρθςιμοποιιςουμε ςτο while τον ζλεγχο τθσ τιμισ τθσ μεταβλθτισ thesiNum.  
 
 
 
 
Αλγόρικμοσ  searchPThesiNum() 

 

1. i0 

2. thesiNum-1 

3. Για Πςο ( i <= n-1  και thesiNum == -1 ) 

Αν το ςτοιχείο p[i] είναι ίςο με το num  
Κρατάμε ςτο thesiNum  τθ κζςθ i  

Αλλιϊσ 
     Αυξάνουμε το μετρθτι i κατά 1 (ii+1) 
 

 
 
 
int searchPThesiNum(int num, int n, int p[]) 

{ 

   int i=0; 

   int thesiNum = -1; 

   while ( i<=n-1 && thesiNum == -1) 

     if ( num == p[i] ) 

       thesiNum = i; 

    else 

       i++; 

   return thesiNum; 

} 

 
 
 

6.5  Σαξινόμηςη των τοιχεύων ςε Ϊναν Πύνακα 

 

Πολλζσ φορζσ υπάρχει ανάγκθ να ταξινομθκοφν τα ςτοιχεία ενόσ πίνακα ςε αφξουςα ι 

φκίνουςα διάταξθ. Τπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει αυτό. Θα εξετάςουμε απλζσ μεκόδουσ με 

τθ χριςθ των ςυναρτιςεων που ζχουν διδαχκεί. 
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6.5.1  Σαξινόμηςη των τοιχεύων Ενόσ Πύνακα με την Εύρεςη του Μεγύςτου Κϊθε 

Υορϊ τοιχεύου 
 

 Να γραφεί Πρόγραμμα που να διαβάηει ζναν ακζραιο αρικμό n>5, να δθμιουργεί και να 
γεμίηει ζναν πίνακα ακεραίων n κζςεων με τυχαίεσ τιμζσ ςτο διάςτθμα [1,10],  να εμφανίηει 
τα ςτοιχεία του με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ showPin() και να καλεί n-1 φορζσ τθ 

ςυνάρτθςθ returnThesiMax(), θ οποία κα βρίςκει το μζγιςτο κάκε φορά ςτοιχείο, το οποίο 
με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ swapPiPj(),  κα το ανταλλάςςει με το ςτοιχείο τθσ τελευταίασ, 
προ-τελευταίασ κ.λ.π. κζςθσ. 

 
 
  

ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ main()      

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

A 

pn τυχαίεσ τιμζσ ςτο *1-10] 

showPin(n,p) 

swapPiPjNum (thesiMax,plithos-1,p) 

T 

     n 

n<=5 

ΝΑΙ 

plithos  n:2:-1 

thesiMax  returnThesiMax (plithos,p) 

showPin (n,p) 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
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Αλγόρικμοσ  main() 
 

1. Διάβαςε τιμι για το n 

2. Για όςο (n<=5) 
3. Γζμιςμα κζςεων πίνακα p[] με τυχαίεσ τιμζσ ςτο [1,10] 

4. Εμφάνιςθ ςτοιχείων πίνακα p - κλιςθ showPin(n,p) 
5. Για  plithos = n:2:-1 

Κλιςθ returnThesiMax(plithos,  p), αποκικευςθ ςτο thesiMax τθσ κζςθσ  
Κλιςθ swapPiPj(thesiMax, plithos-1, p), ανταλλαγι ςτοιχείων ςτισ κζςεισ 

thesiMax και  plithos-1.  
Κλιςθ showPin(n, p), 

 
 
 
Ρρόγραμμα 

 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

 

void showPin(int n, int p[]) 

{ 

   int i; 

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

      printf("%d ", p[i]); 

   printf("\n");    

} 

 

 

void swapPiPj(int i, int j, int p[]) 

{ 

    int temp; 

    temp = p[i]; 

    p[i] = p[j]; 

    p[j] = temp; 

} 

 

 

int returnThesiMax(int n, int p[]) 

{ 

   int i, max, thesiMax; 

   max = p[0]; 

   thesiMax = 0; 

   for (i = 1;i <= n-1;i++)  

      if (p[i] >= max )  

      { 

        max = p[i]; 

        thesiMax = i; 

      } 

   return thesiMax;    

}  

 

 

main() 

 

/* Πξόγξακκα πνπ δεκηνπξγεί θαη γεκίδεη έλαλ πίλαθα αθεξαίσλ κε ηπραίνπο 

αθέξαηνπο ζην [1,10], εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο 

showPin(), θαη ηαμηλνκεί ηα ζηνηρεία ηνπ κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο 

returnThesiMax(), κε ηελ νπνία βξίζθεη θάζε θνξά ην κέγηζην όισλ ησλ ζηνηρείσλ 

θαη ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο swapPiPj (), κε ηελ νπνία ηνπνζεηεί ζην ηέινο ηνπ 

πίλαθα ην θάζε θνξά κέγηζην ζηνηρείν */    
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{ 

    int i, n, thesiMax, plithos; 

     

    // Γηάβαζκα n > 5 

    do 

    { 

       printf("Give an integer n > 5 : ");  

       scanf("%d", &n); 

    } 

    while ( n <= 5 ); 

 

    // Γήισζε πίλαθα 

    int p[n]; 

 

    // Γέκηζκα πίλαθα κε ηπραίνπο αθέξαηνπο ζην [1,10] 

    for (i = 0;i <= n-1;i++) 

      p[i] = (rand() % (10 - 1 + 1)) + 1; 

 

    // Δκθάληζε ζηνηρείσλ Πίλαθα 

    showPin( n,  p); 

 

   for (plithos = n;plithos >= 2;plithos--) 

      { 

       thesiMax = returnThesiMax(plithos,  p); 

       swapPiPj(thesiMax, plithos-1, p); 

       printf("bhma = %d p = ", n-plithos+1); 

       showPin( n,  p);  

      } 

 

   system("Pause");  

} 

 
 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 

Give an integer n > 5 : 10 

p = 2 8 5 1 10 5 9 9 3 5 

bhma 1, p = 2 8 5 1 5 5 9 9 3 10 

bhma 2, p = 2 8 5 1 5 5 9 3 9 10 

bhma 3, p = 2 8 5 1 5 5 3 9 9 10 

bhma 4, p = 2 3 5 1 5 5 8 9 9 10 

bhma 5, p = 2 3 5 1 5 5 8 9 9 10 

bhma 6, p = 2 3 5 1 5 5 9 9 9 10 

bhma 7, p = 2 3 1 5 5 5 9 9 9 10 

bhma 8, p = 2 1 3 5 5 5 9 9 9 10 

bhma 9, p = 1 2 3 5 5 5 9 9 9 10 

Press any key to continue . . . 

 
 

 

 

6.5.2  Σαξινόμηςη των τοιχεύων ενόσ Πύνακα με την Προώθηςη του Μεγύςτου Κϊθε 

Υορϊ τοιχεύου προσ το Σϋλοσ – Μϋθοδοσ Υυςαλύδασ 
 

 Να γραφεί Πρόγραμμα που να διαβάηει ζναν ακζραιο αρικμό n>5, να δθμιουργεί και να 

γεμίηει ζναν πίνακα ακεραίων n κζςεων με τυχαίεσ τιμζσ ςτο διάςτθμα [1,10],  να εμφανίηει 
τα ςτοιχεία του με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ showPin() και να καλεί n-1 φορζσ τθ 
ςυνάρτθςθ swapPiPj(), με τθν οποία κα ανταλλάςςει κάκε φορά δυο διαδοχικά ςτοιχεία του 
πίνακα, τα οποία δεν βρίςκονται ςτθ ςωςτι διάταξθ. 
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ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ   main()      

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Αλγόρικμοσ  main() 

 
1. Διάβαςε τιμι για το n 
2. Για όςο (n<=5) 
3. Γζμιςμα κζςεων πίνακα p[] με τυχαίεσ τιμζσ ςτο [1,10] 

4. Εμφάνιςθ ςτοιχείων πίνακα p - κλιςθ showPin(n,p) 
5. Για  plithos = n-1:1:-1 

Για  i=0:plithos-1:1 
      Αν (p[i] > p[i+1]) 

             Κλιςθ swapPiPj(i, i+1, p), ανταλλαγι ςτοιχείων ςτισ κζςεισ i και  i+1.  

Κλιςθ showPin(n, p), 

A 

pn τυχαίεσ τιμζσ ςτο *1-10] 

showPin(n,p) 

swapPiPj (i,i+1,p) 

T 

     n 

      n<=5 

ΝΑΙ 

plithos  n-1:1:-1 

showPin (n,p) 

 i  0: plithos-1:1 

      p[i]>p[i+1] 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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Ρρόγραμμα 
 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

void showPin(int n, int p[]) 

{ 

   int i; 

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

      printf("%d ", p[i]); 

   printf("\n");    

} 

 

 

void swapPiPj(int i, int j, int p[]) 

{ 

    int temp; 

    temp = p[i]; 

    p[i] = p[j]; 

    p[j] = temp; 

} 

 

 

 

main() 

 

/* Πξόγξακκα πνπ δεκηνπξγεί θαη γεκίδεη έλαλ πίλαθα αθεξαίσλ κε ηπραίνπο 

αθέξαηνπο ζην [1,10], εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο 

showPin(), θαη ηαμηλνκεί ηα ζηνηρεία ηνπ κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο swapPiPj 

(), κε ηελ νπνία ηνπνζεηεί ζην ηέινο ηνπ πίλαθα ην θάζε θνξά κέγηζην ζηνηρείν 

ζπγθξίλνληαο ην θάζε ζηνηρείν κε ην επόκελό ηνπ, αλ βξίζθνληαη ζηε ζσζηή ζέζε 

*/    

{ 

    int i, n, plithos; 

     

    // Γηάβαζκα n > 5 

    do 

    { 

       printf("Give an integer n > 5 : ");  

       scanf("%d", &n); 

    } 

    while ( n <= 5 ); 

 

    // Γήισζε πίλαθα 

    int p[n]; 

 

    // Γέκηζκα πίλαθα κε ηπραίνπο αθέξαηνπο ζην [1,10] 

    for (i = 0;i <= n-1;i++) 

      p[i] = (rand() % (10 - 1 + 1)) + 1; 

 

    // Δκθάληζε ζηνηρείσλ Πίλαθα 

    showPin( n,  p); 

 

   for (plithos = n-1;plithos >= 1;plithos--) 

      { 

       for (i = 0;i<=plithos-1 >= 1;i++) 

         if ( p[i] > p[i+1] ) 

             swapPiPj(i, i+1, p); 

       printf("bhma = %d p = ", n-plithos); 

       showPin( n,  p);  

      } 

   system("Pause");  

} 

 
 



Δομθμζνοσ Προγραμματιςμόσ                                         Πίνακεσ                          Γουλιάνασ Κϊςτασ                            ελίδα 108 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 

Give an integer n > 5 : 10 

p = 2 8 5 1 10 5 9 9 3 5 

bhma 1, p = 2 5 1 8 5 9 9 3 5 10 

bhma 2, p = 2 1 5 5 8 9 3 5 9 10 

bhma 3, p = 1 2 5 5 8 3 5 9 9 10 

bhma 4, p = 1 2 5 5 3 5 8 9 9 10 

bhma 5, p = 1 2 5 3 5 5 8 9 9 10 

bhma 6, p = 1 2 3 5 5 5 8 9 9 10 

bhma 7, p = 1 2 3 5 5 5 8 9 9 10 

bhma 8, p = 1 2 3 5 5 5 8 9 9 10 

bhma 9, p = 1 2 3 5 5 5 8 9 9 10 

Press any key to continue . . . 

 

 

6.5.3  Εύρεςη τησ Πρώτησ Εμφϊνιςησ ενόσ τοιχεύου ςε  ϋναν Σαξινομημϋνο Πύνακα, 

Επιςτροφό τησ Θϋςησ – Δυαδικό Αναζότηςη 
 

 Να γραφεί Πρόγραμμα που να γεμίηει με δυναμικι αρχικοποίθςθ ζναν πίνακα ακεραίων με 
τισ τιμζσ {1,2,3,4,5,6,7,8,9}, να διαβάηει ζναν ακζραιο αρικμό num και να καλεί τθ 

ςυνάρτθςθ binSearchPThesiNum(), θ οποία ςφμφωνα με τθ ςχζςθ του αρικμοφ που 
ψάχνουμε με το μεςαίο ςτοιχείο του πίνακα, κα ψάχνει κάκε φορά το αντίςτοιχο αριςτερό 
ι δεξί κομμάτι του πίνακα, ϊςτε να βρει και να επιςτρζψει τθ κζςθ του πίνακα, ςτθν οποία 
βρζκθκε ο αρικμόσ num.  Αν δεν βρεκεί ο αρικμόσ num, επιςτρζφει το -1. 

 
ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ main()                                  ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ binSearchPThesiNum() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΧΙ 

T 

A 

num=p[m]

max 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

p{1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

τυχαίεσ τιμζσ ςτο 1-10 

A 

thesiNum binSearchPThesiNum () 

T 

ΝΑΙ 

     num 

a<=t && thesiNum==-1 

a0,  tn-1, thesiNum-1 

thesiNumm   

 tm-1  am+1 

return 

thesiNum   

thesiNum>-1 

p[thesiNum] 
Not found 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

 m(a+t)/2 

num<p[m]

max 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ showpin () 
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Αλγόρικμοσ  binSearchPThesiNum() 
 

1. a0 

2. tn-1 

3. thesiNum-1 

4. Για Πςο ( a <= t  και thesiNum = -1 ) 

m=(a+t)/2 

Αν  το ςτοιχείο p[m] είναι ίςο με το num  
Κρατάμε ςτο thesiNum τθ κζςθ m  

Αλλιϊσ 
     Αν  το ςτοιχείο p[m] είναι μεγαλφτερο του num  

Μετακινοφμε το τζλοσ t ςτθ κζςθ m-1  
   Αλλιϊσ 

Μετακινοφμε τθν αρχι a ςτθ κζςθ m+1  
 
 
 

Αλγόρικμοσ  main() 

 
1. Γζμιςμα  πίνακα p[]με τισ τιμζσ {1,2,3,4,5,6,7,8,9} 
2. Εμφάνιςθ ςτοιχείων p[] – κλιςθ showPin() 
3. Διάβαςε τιμι για το num 
4. Κλιςθ binSearchPThesiNum(), αποκικευςθ ςτο thesiNum τθσ κζςθσ ( από 0 μζχρι 

n-1 ) του ςτοιχείου, αν βρζκθκε ίδιο με το num , του -1, αν δεν βρζκθκε ςτον πίνακα p. 
5. Αν βρζκθκε ( thesiNum > -1 )  είναι ίςο με το num  

Εμφανίηουμε τθ κζςθ thesiNum και το ςτοιχείο p[thesiNum] 
       Αλλιϊσ 

Εμφανίηουμε το μινυμα “not Found” 
 
 
 
Ρρόγραμμα 

 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

int binSearchPThesiNum(int num, int n, int p[]) 

{ 

   int a=0, t=n-1, m; 

   int thesiNum = -1; 

   while ( a<=t && thesiNum == -1) 

    { 

     m = (a+t)/2;    

     if ( num == p[m] ) 

       thesiNum = m; 

    else 

      if ( num < p[m] ) 

         t = m-1; 

      else 

         a = m+1; 

    printf("a = %d t = %d\n",a,t);  

    }       

   return thesiNum; 

} 
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void showPin(int n, int p[]) 

{ 

   int i; 

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

      printf("%d ", p[i]); 

   printf("\n");    

} 

 

 

main() 

 

/* Πξόγξακκα πνπ δεκηνπξγεί θαη γεκίδεη έλαλ πίλαθα αθεξαίσλ κε ηνπο αθέξαηνπο 

ζην [1,9], δηαβάδεη έλαλ αθέξαην αξηζκό num θαη κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο 

binsearchPThesiNum() ςάρλεη όια ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα p λα βξεη ηελ πξώηε ζέζε 

ζηνλ πίλαθα, ζηελ νπνία ππάξρεη ν αξηζκόο num θαη ηελ επηζηξέθεη */    

{ 

    int i, num, n; 

 

    // Γήισζε Γέκηζκα πίλαθα κε ηνπο αθέξαηνπο ζην [1,9] 

    int p[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 

 

    // Δκθάληζε ζηνηρείσλ π[] – θιήζε showPin() 

    showPin(10, p) 

 

    // Γηάβαζκα num 

    printf("Give an integer num : ");  

    scanf("%d", &num); 

 

    // Kιήζε ηεο ζπλάξηεζεο binSearchPThesiNum() 

    thesiNum = binsearchPThesiNum( num,  10,  p); 

 

    if ( thesiNum > -1 ) 

printf("Found num = %d in position %d, p[%d] = %d\n", num, thesiNum,      

thesiNum, p[thesiNum]);  

    else 

     printf("num = %d not Found\n", num);    

 system("Pause");  

} 

 
 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 

p = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Give an integer num : 4 

Found num = 4 in position 3, p[3] = 4 

Press any key to continue . . . 

 
p = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Give an integer num : 14 

num = 14 nνη Found  

Press any key to continue . . . 
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6.6  Πύνακεσ 2 Διαςτϊςεων 

 

Ρίνακασ 2 διαςτάςεων είναι μια διάταξθ ςτοιχείων ςε γραμμζσ και ςτιλεσ που το κακζνα τουσ 

ζχει κάποια κζςθ ςτθν αντίςτοιχθ γραμμι και ςτιλθ.  Καταλαμβάνει μια περιοχι μνιμθσ με το 

λογικό όνομα του πίνακα, ενϊ κάκε ςτοιχείο του ξεχωρίηει με δφο δείκτεσ, γραμμι - ςτιλθ.  

 

Ραράδειγμα  

 

Ρίνακασ 2 διαςτάςεων, 3 γραμμϊν και 2 ςτθλϊν  με περιεχόμενα τουσ αρικμοφσ 1-6. 

 τιλθ 0 τιλθ 1 

Γραμμι 0 1 2 

Γραμμι 1 3 4 

Γραμμι 2 5 6 

 

Διλωςθ Ρίνακα 2 Διαςτάςεων 
 
Η Διλωςθ ενόσ Πίνακα 2 διαςτάςεων ςτθ C  γίνεται με τθ διλωςθ του τφπου των ςτοιχείων που 
κα αποκθκεφςει, το όνομά του και το μζγεκόσ του ( αρικμόσ γραμμϊν και ςτθλϊν ςε ξεχωριςτά 
ηεφγθ αγκυλϊν ). 
 
Ραράδειγμα 
 
int p1[3][2];          
 
όπου δθλϊνουμε τον πίνακα p1, ο οποίοσ κα αποκθκεφςει 6 ακζραιουσ αρικμοφσ. 
 
 
Ο αρικμόσ των γραμμϊν και ςτθλϊν του πίνακα μπορεί να είναι οι τιμζσ δφο μεταβλθτϊν. Οι 
επόμενεσ εντολζσ ζχουν το ίδιο αποτζλεςμα : 
 
int m = 3, n = 2;  

int p1[m][n];    

 

      
 

Δθμιουργία Ρίνακα 2 Διαςτάςεων με Δυναμικι Αρχικοποίθςθ 
 
Ζνασ πίνακασ 2 διαςτάςεων μπορεί να δθμιουργθκεί με δυναμικι αρχικοποίθςθ, όπου οι τιμζσ 
του περικλείονται ςε ηεφγθ αγκίςτρων για τθν κάκε γραμμι και χωρίηονται με κόμμα.  
 
Ραράδειγμα 
 
int pin2[][] = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};          
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όπου δθλϊνουμε τον πίνακα pin2, ο οποίοσ κα αποκθκεφςει τουσ ακζραιουσ αρικμοφσ από το 
1 μζχρι το 6 ςε 3 γραμμζσ από 2 ςτοιχεία θ κακεμιά. 
 
 

Ρρόςβαςθ ςε Κάποιο Στοιχείο Ρίνακα 2 Διαςτάςεων 
 
H πρόςβαςθ ςε κάποιο ςτοιχείο του πίνακα γίνεται με το όνομά του και τθ κζςθ του ( δφο 
δείκτεσ γραμμισ και ςτιλθσ ) μζςα ςε αγκφλεσ. Π.χ. το pin1[2][1]αναφζρεται ςτο ςτοιχείο 
του pin1 που βρίςκεται ςτθν τρίτθ γραμμι και δεφτερθ ςτιλθ, δθλαδι το 6. 
 
 
 

6.6.1 Παρϊδειγμα Δημιουργύασ – Γεμύςματοσ 2 πινϊκων 2 διαςτϊςεων με random 

τιμϋσ και Δυναμικό Αρχικοπούηςη 

 

 Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμμα το οποίο γεμίηει ζναν πίνακα 2 διαςτάςεων ( 3x2 ), 
με δυναμικι αρχικοποίθςθ και δίνει τισ τιμζσ από το 1 μζχρι το 6, δθλϊνει ζναν άλλον 
πίνακα ( mxn ), κζςεων, τον οποίο γεμίηει με τυχαίεσ τιμζσ και εμφανίηει τα περιεχόμενα 

των 2 πινάκων. 
 
 
Αλγόρικμοσ 
 

1. Διαβάηω τιμζσ για τα m, n >1. 
2. Διλωςθ - Αρχικοποίθςθ πίνακα p1 

3. Διλωςθ - Γζμιςμα πίνακα p2 με τυχαίεσ τιμζσ 
Για κάκε γραμμι i = 0 μζχρι (m – 1) 

Για κάκε ςτιλθ j = 0 μζχρι (n – 1) 
  Εκχωροφμε μια τυχαία τιμι μεταξφ 1 και 10 ςτο ςτοιχείο  p2[i][j] 

4. Εμφάνιςθ ςτοιχείων πίνακα pin1 
Για κάκε γραμμι i = 0 μζχρι (3 – 1) 

Για κάκε ςτιλθ j = 0 μζχρι (2 – 1) 
   Εμφανίηουμε το ςτοιχείο  p1[i][j] 

5. Εμφάνιςθ ςτοιχείων πίνακα p2 
Για κάκε γραμμι i = 0 μζχρι (m – 1) 

Για κάκε ςτιλθ j = 0 μζχρι (n – 1) 

   Εμφανίηουμε το ςτοιχείο  p2[i][j] 
 
 
 
Ρρόγραμμα 
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 
 

/* 

    Σν πξόγξακκα δεκηνπξγεί 2 πίλαθεο 2 δηαζηάζεσλ ( 3x2 ), ηνλ πξώην κε     

δπλακηθή αξρηθνπνίεζε θαη ηνλ γεκίδεη κε ηηο αθέξαηεο ηηκέο από 1 κέρξη 6,    

ελώ ην δεύηεξν ηνλ γεκίδεη κε ηπραίεο ηηκέο από 1 κέρξη 10 θαη εκθαλίδεη     

ηα ζηνηρεία ησλ 2 πηλάθσλ.  

    */ 
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main() 

{        int i, j; 

              

        // Γήισζε - Αξρηθνπνίεζε πίλαθα 1 

        int p1[][] = {{1,2},{3,4},{5,6}}; 

          

        // Δθρώξεζε αθέξαηαο ηηκήο > 1 ζηα κεγέζε γξακκώλ-ζηειώλ ηνπ πίλαθα 2 

       do 

       { 

         printf("Give two integers m, n > 1 : ");  

         scanf("%d %d", &m, &n); 

       } 

       while ( m <= 1 || n <= 1 ); 

        

        // Γήισζε πίλαθα 2 

       int p2[m][n]; 

         

        // Γέκηζκα πίλαθα 2 κε ηπραίεο αθέξαηεο ηηκέο 

        for (i = 0;i < m;i++)  

         for (j = 0;j < n;j++)  

           p2[i][j] = (rand() % (10 - 1 + 1)) + 1;  

         

         

        // Δκθάληζε ζηνηρείσλ πίλαθα 1 

        printf("p1 = \n");  

        for ( i=0;i<=3-1;i++) 

        { 

         for ( j=0;j<=2-1;j++) 

           printf("%3d ", p1[i][j]); 

         printf("\n");    

        }  

         

        // Δκθάληζε ζηνηρείσλ πίλαθα 2 

        printf("p2 = \n");  

        for ( i=0;i<=m-1;i++) 

        { 

         for ( j=0;j<=n-1;j++) 

           printf("%3d ", p2[i][j]); 

         printf("\n");    

        }  

 }  

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 

Give two integers m, n > 1 : 3 4 

p1 = 

 1  2  

 3  4  

 5  6  

 

p2 = 

 2  8  5  1 

10  5  9  9 

 3  5  6  6  

Press any key to continue . . . 
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6.6.2 Παρϊδειγμα Δημιουργύασ – Γεμύςματοσ 2 πινϊκων 2 Διαςτϊςεων με Συχαύεσ 

Σιμϋσ και Δυναμικό Αρχικοπούηςη με τη Φρόςη υναρτόςεων 

 

 Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμμα, το οποίο γεμίηει ζναν πίνακα 2 διαςτάςεων ( 3x2 

), με δυναμικι αρχικοποίθςθ και δίνει τισ τιμζσ από το 1 μζχρι το 6, δθλϊνει ζναν άλλον 
πίνακα ( mxn ), κζςεων, τον οποίο γεμίηει με τυχαίεσ τιμζσ και εμφανίηει τα περιεχόμενα 
των 2 πινάκων καλϊντασ ςυναρτιςεισ για το γζμιςμα του πίνακα των τυχαίων τιμϊν και 

τθν εμφάνιςθ των 2 πινάκων. Μετά καλεί τθ ςυνάρτθςθ findMax() με τθν οποία 
βρίςκει και εμφανίηει το μεγαλφτερο ςτοιχείο του πίνακα p2 και τθ γραμμι και ςτιλθ 
του πίνακα, ςτισ οποίεσ βρίςκεται. 

 
 
Αλγόρικμοσ 
 

1. Διαβάηω τιμζσ για τα m, n > 1. 

2. Διλωςθ - Αρχικοποίθςθ πίνακα 1 
3. Διλωςθ - Γζμιςμα πίνακα 2 με τυχαίεσ τιμζσ καλϊντασ τθ μζκοδο fillPin2D() 
4. Εμφάνιςθ ςτοιχείων πίνακα 1 καλϊντασ τθ ςυνάρτθςθ showPin2D() 
5. Εμφάνιςθ ςτοιχείων πίνακα 2 καλϊντασ τθ ςυνάρτθςθ showPin2D() 

6. Εφρεςθ μεγίςτου ςτοιχείου p2, εμφάνιςθ ςτοιχείου και γραμμισ-ςτιλθσ καλϊντασ τθ 
ςυνάρτθςθ findMax() 

 
 
Ρρόγραμμα 
 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#define nmax 100   // απαηηείηαη γηα ην πέξαζκα ησλ παξακέηξσλ 

 

/* Σν πξόγξακκα δεκηνπξγεί 2 πίλαθεο 2 δηαζηάζεσλ ( 3x2 ), ηνλ πξώην κε     

δπλακηθή αξρηθνπνίεζε θαη ηνλ γεκίδεη κε ηηο αθέξαηεο ηηκέο από 1 κέρξη 6,    

ελώ ην δεύηεξν ηνλ γεκίδεη κε ηπραίεο ηηκέο από 1 κέρξη 10 θαιώληαο ηε     

ζπλάξηεζε fillPin2D() θαη εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ησλ 2 πηλάθσλ θαιώληαο ηηο     

ζπλαξηήζεηο showPin2D(). Μεηά θαιεί ηε ζπλάξηεζε findMax()γηα ηελ εύξεζε ηνπ 

κεγίζηνπ ζηνηρείνπ ηνπ p2 θαη ηελ εκθάληζε ηνπ κεγίζηνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο 

γξακκήο-ζηήιεο, ζηηο νπνίεο βξέζεθε   */    

  

      

void fillPin2D(int m, int n, int p[][nmax]) 

// πλάξηεζε δεκηνπξγίαο ζηνηρείσλ πίλαθα 2D 
{ 

   int i,j; 

   for ( i=0;i<=m-1;i++) 

    for ( j=0;j<=n-1;j++) 

      p[i][j] = (rand() % (10 - 1 + 1)) + 1;  

} 

 

void showPin2D(int m, int n, int p[][nmax]) 

// πλάξηεζε Δκθάληζεο ζηνηρείσλ πίλαθα 2  
{ 

   int i, j; 

   for ( i=0;i<=m-1;i++) 

    { 

     for ( j=0;j<=n-1;j++) 

       printf("%3d ", p[i][j]); 

     printf("\n");    

    }  

}      
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void findMax(int m, int n, int p[][nmax]) 

// Δύξεζε, Δκθάληζε Μεγίζηνπ – Γξακκήο – ηήιεο 

{ 

   int i, j, max, lineMax, colMax, lineColMax; 

   max = p[0][0]; 

   lineMax = 0; 

   colMax = 0; 

   for (i = 0;i <= m-1;i++) 

    for ( j=0;j<=n-1;j++)  

      if (p[i][j] >= max )  

      { 

        max = p[i][j]; 

        lineMax = i; 

        colMax = j; 

      } 

   printf("max = %d in line %d and col %d\n", p[lineMax][colMax], lineMax, 

colMax);  

}    

 

main() 

     int i, j; 

        // Γήισζε - Αξρηθνπνίεζε πίλαθα 1 

        int p1[][nmax] = {{1,2},{3,4},{5,6}};         

       // Δθρώξεζε αθέξαηαο ηηκήο>1 ζηα κεγέζε γξακκώλ-ζηειώλ ηνπ πίλαθα 2 

       do 

       { 

         printf("Give two integers m, n > 1 : ");  

         scanf("%d %d", &m, &n); 

       } 

       while ( m <= 1 || n <= 1 ); 

        // Γήισζε πίλαθα 2 

        int p2[m][nmax]; 

         

        // Γέκηζκα πίλαθα 2 κε ηπραίεο αθέξαηεο ηηκέο 

        fillPin2D( m, n, p2);         

         

        // Δκθάληζε ζηνηρείσλ πίλαθα 1 

        printf("p1 = \n");    

        showPin2D( 3, 2,  p1);  

         

        // Δκθάληζε ζηνηρείσλ πίλαθα 2 

        printf("p2 = \n");    

        showPin2D( m, n,  p2);  

 

       // Δύξεζε, Δκθάληζε Μεγίζηνπ – Γξακκήο – ηήιεο 

       findMax( m, n,  p2);  

       system("Pause"); 

     } 

} 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 

Give two integers m, n > 1 : 3 4 

p1 = 

 1  2  

 3  4  

 5  6  

 

p2 =  

 2  8  5  1 

10  5  9  9 

 3  5  6  6 

max = 10 in line 1 and column 0  

Press any key to continue . . . 
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Δομθμζνοσ Προγραμματιςμόσ          υμβολοςειρζσ – Πίνακεσ Χαρακτιρων    Γουλιάνασ Κϊςτασ          ελίδα 117 

 

7 ΤΜΒΟΛΟΕΙΡΕ – STRINGS - Πύνακεσ Φαρακτόρων 

 

Οι Συμβολοςειρζσ – Strings ςτθ C  υλοποιοφνται ςαν Ρίνακεσ Χαρακτιρων ( δεν υπάρχει ο 
τφποσ String, υπάρχει όμωσ θ βιβλιοκικθ ςυναρτιςεων  <string.h>, τθν οποία μποροφμε 
να ςυμπεριλάβουμε με τθν εντολι #include ). Η Διλωςθ μιασ υμβολοςειράσ γίνεται με 

τθ διλωςθ του τφπου char των ςτοιχείων που κα αποκθκεφςει, το όνομά τθσ και τθ 
ςτακερά τφπου String μζςα ςε " ". 

 
 
Ραράδειγμα 
 
char s1[] = "Kostas Goulianas"; 

char s2[17] = "Kostas Goulianas"; 

char s3[20] = "KOSTAS GOULIANAS"; 

char s4[7] = {‟K‟,‟o‟,‟s‟,‟t‟,‟a‟,‟s‟,‟\0‟}; 

char s5[20]; 

printf("Give a string : "); 

scanf("%s", s5); 

 
όπου δθλϊνουμε τθν υμβολοςειρά s1, χωρίσ τον αρικμό χαρακτιρων, θ οποία κα 
αποκθκεφςει το όνομα "Kostas Goulianas", τθν υμβολοςειρά s2, ςαν πίνακα με 17 
χαρακτιρεσ, θ οποία κα αποκθκεφςει το όνομα "Kostas Goulianas" ( 16 χαρακτιρεσ +   

τον  χαρακτιρα τερματιςμοφ ‟\0‟), τθν υμβολοςειρά s3, ςαν πίνακα με 20 χαρακτιρεσ, θ 
οποία κα αποκθκεφςει το όνομα "KOSTAS GOULIANAS" και τθν υμβολοςειρά s4, με 7 
χαρακτιρεσ, τουσ 6 χαρακτιρεσ τθσ λζξθσ "Kostas" αναλυτικά και ςαν τελευταίο 
χαρακτιρα, τον  χαρακτιρα τερματιςμοφ ‟\0‟, θ οποία κα αποκθκεφςει το όνομα 

"Kostas". Όλεσ οι παραπάνω υμβολοςειρζσ ζχουν δθμιουργθκεί με δυναμικι 
αρχικοποίθςθ. Η υμβολοςειρά s5[20] δθλϊνεται απλϊσ ( χρειάηεται το μζγεκοσ ) και 
παίρνει τιμι με τθν εντολι scanf(). Επειδι το s5 είναι πίνακασ, δεν χρειάηεται το ‘&’. 
 
 
 
 

Εμφάνιςθ Συμβολοςειρϊν 
 
Η Εμφάνιςθ των υμβολοςειρϊν ςτακερϊν ι μεταβλθτϊν γίνεται με τθν εντολι  printf(). 
 
 
Ραράδειγμα 
 

 printf("S1 = %s\n", s1); 

    printf("S2 = %s\n", s2); 

    printf("S3 = %s\n", s3); 

    printf("S4 = %s\n", s4); 

    printf("S5 = %s\n", s5); 
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Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 
 
Give a string : kostas 

S1 = Kostas Goulianas 

S2 = Kostas Goulianas 

S3 = KOSTAS GOULIANAS 

S4 = Kostas  

S5 = kostas  

Press any key to continue . . . 

 
 
Μικοσ Συμβολοςειράσ 
 
Για να βροφμε το Μικοσ μιασ υμβολοςειράσ χρθςιμοποιοφμε τθ ςυνάρτθςθ  strlen() , θ 
οποία βρίςκεται ςτο <string.h> και επιςτρζφει τον αρικμό χαρακτιρων που είναι 

αποκθκευμζνοι ςτον πίνακα. Π.χ. ο πίνακασ s3 ζχει 20 διακζςιμουσ χαρακτιρεσ, αλλά 

αποκθκεφονται 16. 
 
 
Ραράδειγμα 
    

    printf("length of S1 = %d\n", strlen(s1)); 

    printf("length of S2 = %d\n", strlen(s2)); 

    printf("length of S3 = %d\n", strlen(s3)); 

    printf("length of S4 = %d\n", strlen(s4)); 

    printf("length of S5 = %d\n", strlen(s5)); 

 
 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 
 
length of S1 = 16 

length of S2 = 16 

length of S3 = 16 

length of S4 = 6 

length of S5 = 6 

Press any key to continue . . . 

 

 

8.1  υναρτόςεισ Φειριςμού υμβολοςειρών 

 
Η βιβλιοκικθ <string.h> περιζχει τισ παρακάτω ςυναρτιςεισ για ςφγκριςθ, αναηιτθςθ 

κάποιου χαρακτιρα, εξαγωγι Τπο-υμβολοςειράσ ( substring ) κ.λ.π.. 
 
 

Θ Συνάρτθςθ strcmp()  
 
Με τθ υνάρτθςθ strcmp() ςυγκρίνουμε 2 υμβολοςειρζσ. Αν θ πρϊτθ είναι μεγαλφτερθ 
από τθ δεφτερθ, επιςτρζφει μια τιμι μεγαλφτερθ του μθδενόσ,  αν θ πρϊτθ είναι μικρότερθ 
από τθ δεφτερθ, επιςτρζφει μια τιμι μικρότερθ του μθδενόσ και αν θ πρϊτθ είναι ίςθ με τθ 
δεφτερθ, επιςτρζφει τθν τιμι μθδζν. Η ςφνταξι τθσ είναι : 
 

strcmp(<πκβνινζεηξά-1>,<πκβνινζεηξά-2>) 
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Ραράδειγμα 
 
char s1[] = "Kostas Goulianas"; 

char s2[17] = "Kostas Goulianas"; 

char s3[20] = "KOSTAS GOULIANAS"; 

char s4[7] = {‟K‟,‟o‟,‟s‟,‟t‟,‟a‟,‟s‟,‟\0‟}; 

 

if (strcmp(s1,s2) > 0 ) 

      printf("s1 = %s > s2 = %s\n", s1,s2); 

else 

      if (strcmp(s1,s2) < 0 ) 

        printf("s1 = %s < s2 = %s\n", s1,s2); 

      else 

        printf("s1 = %s = s2 = %s\n", s1,s2); 

         

if (strcmp(s1,s3) > 0 ) 

      printf("s1 = %s > s3 = %s\n", s1,s3); 

else 

      if (strcmp(s1,s3) < 0 ) 

        printf("s1 = %s < s3= %s\n", s1,s3); 

      else 

        printf("s1 = %s = s3 = %s\n", s1,s3); 

 
 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 
 
s1 = Kostas Goulianas = s2 = Kostas Goulianas 

s1 = Kostas Goulianas > s3 = KOSTAS GOULIANAS  

Press any key to continue . . . 

 

 
 
 

Θ Συνάρτθςθ strcspn() 
 
Με τθ υνάρτθςθ strcspn() βρίςκουμε τθ Θζςθ ενόσ χαρακτιρα τθσ πρϊτθσ του 
εμφάνιςθσ ςε μια υμβολοςειρά. Αν ο χαρακτιρασ δεν υπάρχει ςτθ υμβολοςειρά, θ 
υνάρτθςθ επιςτρζφει τθν τελευταία κζςθ τθσ υμβολοςειράσ. Η ςφνταξι τθσ είναι : 

 
strcspn(<πκβνινζεηξά>, "ραξαθηήξεο πξνο αλαδήηεζε") 

 
 
Ραράδειγμα 
 
String s1 = "Kostas Goulianas"; 

i = strcspn (s1,"a"); 

printf("look for a in string %s, i= %d\n", s1, i); 

i = strcspn (s1,"f"); 

printf("look for f in string %s, i= %d\n", s1, i); 

i = strcspn (s1,"as"); 

printf("look for as in string %s, i= %d\n", s1, i); 

 
 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 
 
look for a in string Kostas Goulianas, i= 4 //  a ζέζε 4 

look for f in string Kostas Goulianas, i= 16 //  f ζέζε 16, δελ ππάξρεη 

look for as in string Kostas Goulianas, i= 2 //  s ζέζε 2 

Press any key to continue . . . 
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Ρροςομοίωςθ τθσ Συνάρτθςθσ substring() 
 

Με τθ υνάρτθςθ substring() εξάγουμε ζνα τμιμα μιασ υμβολοςειράσ ςε μια άλλθ 
μεταβλθτι τφπου πίνακα χαρακτιρων. Η αρχικι υμβολοςειρά παραμζνει ωσ ζχει. Ο κϊδικασ 
τθσ ςυνάρτθςθσ κα μποροφςε να είναι ο παρακάτω : 
 
 
 
Ραράδειγμα 
 
void substring( int from, int to, char ch[], char sub[20]) 

{ 

     

    int i=0; 

    while ( i < from ) 

     i++; 

    

    while ( i < to ) 

    { 

        sub[i-from] = ch[i]; 

        i++; 

    }  

        

} 

 

main() 

{ 

 String s1 = "Kostas Goulianas"; 

 int from = strcspn (s1," ");  //Βξίζθσ ηε ζέζε ηνπ θελνύ 

 // Παίξλσ ηνπο ραξαθηήξεο απ‟ ην θελό κέρξη ην ηέινο 

 substring( from, strlen(s1), s1,  sub); 

 printf("sub = %s\n", sub); 

 system("Pause");  

} 

 

 

 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 
 
sub = Goulianas 

Press any key to continue . . . 

 
 
 
 

Θ Συνάρτθςθ strcpy() 
 

Με τθ υνάρτθςθ strcpy() αντιγράφουμε το περιεχόμενο μιασ υμβολοςειράσ ςε μιαν 
άλλθ, τθσ δεφτερθσ ςτθν πρϊτθ ( δεν επιτρζπεται θ απ’ ευκείασ ανάκεςθ τιμισ, π.χ. θ εντολι 
s1 = s2  κα βγάλει μινυμα λάκουσ ). Η ςφνταξι τθσ είναι : 

 

strcpy(<πκβνινζεηξά-1>, <πκβνινζεηξά-2>) 
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Ραράδειγμα 
 
char s1[] = "Kostas Goulianas"; 

char s2[17] = "Kostas Goulianas"; 

char s3[20] = "KOSTAS GOULIANAS"; 

char s4[7] = {‟K‟,‟o‟,‟s‟,‟t‟,‟a‟,‟s‟,‟\0‟}; 

strcpy(s2, s3);  

printf("strcpy(s2, s3) : s2 = %s s3 = %s\n", s2, s3); 

strcpy(s3, s1); 

printf("strcpy(s3, s1) : s1 = %s s3 = %s\n", s1, s3); 

strcpy(s3, s4); ; 

printf("strcpy(s3, s4) : s4 = %s s3 = %s\n", s4, s3); 

strcpy(s4, s1); ; 

printf("strcpy(s4, s1) : s4 = %s s1 = %s\n", s4, s1); 

system("Pause"); 

 

 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 
 
strcpy(s2, s3) : s2 = KOSTAS GOULIANAS s3 = KOSTAS GOULIANAS 

strcpy(s3, s1) : s3 = Kostas Goulianas s1 = Kostas Goulianas 

strcpy(s4, s3) : s3 = Kostas s4 = Kostas 

strcpy(s4, s3) : s4 = Kostas Goulianas s3 = Kostas Goulianas 

Press any key to continue . . . 

 
 
 

υνζνωςθ υμβολοςειρϊν - strcat() 
 
Η ςυνζνωςθ υμβολοςειρϊν γίνεται με τθν ςυνάρτθςθ strcat(). Η ςφνταξι τθσ είναι : 

 

strcat(<πκβνινζεηξά-1>, <πκβνινζεηξά-2>) 

 
 
 
Ραράδειγμα 
 
char s6[] = "Kostas"; 

printf("S6 = %s\n", s6); 

strcat(s6," T. Goulianas"); 

printf("s6 = %s\n", s6); 

system("Pause"); 
 
 
 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ 
 
S6 = Kostas 

S6 = Kostas T. Goulianas 

Press any key to continue . . . 
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8   ΔΟΜΕ - structures 

 

 Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμμα το οποίο δίνει τιμζσ ςτο Όνομα, τον Αρικμό 
Μθτρϊου, τον Κωδικό Μακιματοσ, τον Βακμό Θεωρίασ και τον Βακμό Εργαςτθρίου για 2 
φοιτθτζσ και Τπολογίηει και Εμφανίηει τον Σελικό Βακμό του κάκε φοιτθτι.  

 
Αλγόρικμοσ 
 

1. Ειςαγωγι τοιχείων 1ου φοιτθτι 
2. Τπολογιςμόσ - Εμφάνιςθ Σελικοφ Βακμοφ 1ου φοιτθτι 
3. Ειςαγωγι τοιχείων 2ου φοιτθτι 
4. Τπολογιςμόσ - Εμφάνιςθ Σελικοφ Βακμοφ 2ου φοιτθτι 

 
 
Ρρόγραμμα 
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

/*  Πξόγξακκκα ην νπνίν δίλεη ηηκέο ζην Όλνκα, ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ, ηνλ Κσδηθό 

Μαζήκαηνο,ηνλ Βαζκό Θεσξίαο θαη ηνλ Βαζκό Δξγαζηεξίνπ γηα 2 θνηηεηέο θαη 

Τπνινγίδεη θαη Δκθαλίδεη ηνλ Σειηθό Βαζκό ηνπ θάζε θνηηεηή */ 

 

main() 

{ 

    char name[50]; 

    int aM, kM; 

    double bTh, bErg, tB; 

 

    printf("Give name of foititis 1 : ");  

    scanf("%s", name); 

    printf("Give aM of foititis 1 : ");  

    scanf("%d", &aM); 

    printf("Give kM of foititis 1 : ");  

    scanf("%d", &kM); 

    printf("Give bTh of foititis 1 : ");  

    scanf("%lf", &bTh); 

    printf("Give bErg of foititis 1 : ");  

    scanf("%lf", &bErg); 

    tB = bTh * 0.7 + bErg * 0.3; 

    printf("tB = %lf\n", tB);  

     

    printf("Give name of foititis 2 : ");  

    scanf("%s", name); 

    printf("Give aM of foititis 2 : ");  

    scanf("%d", &aM); 

    printf("Give kM of foititis 2 : ");  

    scanf("%d", &kM); 

    printf("Give bTh of foititis 2 : ");  

    scanf("%lf", &bTh); 

    printf("Give bErg of foititis 2 : ");  

    scanf("%lf", &bErg); 

    tB = bTh * 0.7 + bErg * 0.3; 

    printf("tB = %lf\n", tB); 

     

    system("Pause");     

} 
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Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 

Give name of foititis 1 : Kostas 

Give aM of foititis 1 : 181112 

Give kM of foititis 1 : 6101 

Give bTh of foititis 1 : 7.0 

Give bErg of foititis 1 : 6.5 

tB = 6.850000 

Give name of foititis 2 : Nikos 

Give aM of foititis 2 : 182345 

Give kM of foititis 2 : 6101 

Give bTh of foititis 2 : 8.5 

Give bErg of foititis 2 : 5 

tB = 7.450000 

Press any key to continue . . . 

 
 

8.1 Δημιουργύα  Δομόσ με Πεδύα και Σύπουσ Δεδομϋνων 

 
το προθγοφμενο πρόγραμμα, όλα τα ςτοιχεία  Όνομα, Αρικμόσ Μθτρϊου, Κωδικόσ Μακιματοσ, 
Βακμόσ Θεωρίασ, Βακμόσ Εργαςτθρίου και Σελικόσ Βακμόσ αφοροφν τουσ φοιτθτζσ. Θα 
μποροφςαμε να ορίςουμε ζνα ΝΕΟ ςφνκετο τφπο δεδομζνων, μια δομι με το όνομα 
foititis, θ οποία να περιζχει τα παραπάνω ςτοιχεία και μετά να δθμιουργοφμε μεταβλθτζσ 
του τφπου τθσ δομισ, οι οποίεσ και ζχουν φυςικι υπόςταςθ, καταλαμβάνουν μνιμθ. 
 
 

Οριςμόσ Δομισ 
 
struct <όλνκα_δνκήο>  

{ 

Γειώζεηο κεηαβιεηώλ - πεδίσλ 

... 

}; 

 
Ραράδειγμα 
 
struct foititis 

{ 

   char name[50]; // Όνομα Φοιηηηή 

   int aM;        // Απιθμόρ Μηηπώος Φοιηηηή 

 int kM;        // Κωδικόρ Μαθήμαηορ 

   double bTh;    // Βαθμόρ Θεωπίαρ 

   double bErg;   // Βαθμόρ Δπγαζηηπίος 

};  

  

 

Διλωςθ Μεταβλθτισ Τφπου struct  
 
Η διλωςθ μιασ μεταβλθτισ τφπου struct μπορεί να γίνει οπουδιποτε ςτθ main() ι ςε 
οποιαδιποτε ςυνάρτθςθ, , όπωσ φαίνεται ςτο επόμενο παράδειγμα : 
  
struct <όλνκα_ δνκήο>  <όλνκα_κεηαβιεηήο>; 
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Ραράδειγμα 1 
 
struct foititis f1, f2, f[50]; 

 

 

ι ςτον οριςμό τθσ δομισ, όπωσ φαίνεται ςτο επόμενο παράδειγμα : 
 

 

Ραράδειγμα 2 
 

struct foititis 

{ 

        char name[50]; 

        int aM; 

        int kM; 

        double bTh; 

        double bErg; 

} f1, f2, f[50]; 

 

 

Οι μεταβλθτζσ f1, f2, f[i],i=0:49 κα περιζχουν τα δικά τουσ αντίγραφα των 

μεταβλθτϊν-πεδίων  τθσ δομισ foititis. 
 
 

Ρρόςβαςθ ςτα  Ρεδία τθσ Μεταβλθτισ Τφπου struct 
 
Η πρόςβαςθ ςτα πεδία τθσ μεταβλθτισ τφπου struct  γίνεται με τον τελεςτι ‘.’. Η γενικι τθσ 

μορφι είναι <όλνκα_κεηαβιεηήο>.<όλνκα_πεδίνπ>. 
 
Ραράδειγμα 
 
Με τθν εντολι 
 

f1.aM = 14013; 

 
δίνουμε τθν τιμι 14013 ςτο πεδίο aΜ ( Αρικμόσ Μθτρϊου ) τθσ μεταβλθτισ f1 τφπου 
struct foititis . 
 
 

8.1.1 Παρϊδειγμα Δημιουργύασ Δομόσ με Πεδύα  

 

 Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμμα, το οποίο δθλϊνει 2 μεταβλθτζσ τφπου struct 
foititis, δίνει  τιμζσ ςτο Όνομα, τον Αρικμό Μθτρϊου, τον Κωδικό Μακιματοσ, τον 
Βακμό Θεωρίασ και τον Βακμό Εργαςτθρίου για τουσ 2 φοιτθτζσ και Τπολογίηει και Εμφανίηει 
τον Σελικό Βακμό του κάκε φοιτθτι.  
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Αλγόρικμοσ main() 
 

1. Ειςαγωγι τοιχείων 1ου φοιτθτι 
2. Τπολογιςμόσ - Εμφάνιςθ Σελικοφ Βακμοφ 1ου φοιτθτι 
3. Ειςαγωγι τοιχείων 2ου φοιτθτι 
4. Τπολογιςμόσ - Εμφάνιςθ Σελικοφ Βακμοφ 2ου φοιτθτι 

 
Ρρόγραμμα 
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h>  

 

/*  Πξόγξακκκα ην νπνίν δεκηνπξγεί 2 κεηαβιεηέο ηύπνπ struct foititis, δίλεη 
ηηκέο ζην Όλνκα, ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ, ηνλ Κσδηθό Μαζήκαηνο, ηνλ Βαζκό Θεσξίαο 

θαη ηνλ Βαζκό Δξγαζηεξίνπ γηα ηνπο 2 θνηηεηέο θαη Τπνινγίδεη θαη Δκθαλίδεη 

ηνλ Σειηθό Βαζκό ηνπ θάζε θνηηεηή */ 

     

    struct foititis 

    { 

        char name[50]; 

        int aM; 

        int kM; 

        double bTh; 

        double bErg; 

    }; 

 

 

   main() 

   {  

    double tB; 

    struct foititis f1, f2; 

    // Δηζαγσγή ηνηρείσλ Φνηηεηή 1  

    printf("Give name of foititis 1 : ");  

    scanf("%s", f1.name); 

    printf("Give aM of foititis 1 : ");  

    scanf("%d", &f1.aM); 

    printf("Give kM of foititis 1 : ");  

    scanf("%d", &f1.kM); 

    printf("Give bTh of foititis 1 : ");  

    scanf("%lf", &f1.bTh); 

    printf("Give bErg of foititis 1 : ");  

    scanf("%lf", &f1.bErg); 

     

    // Τπνινγηζκόο - Δκθάληζε Σειηθνύ Βαζκνύ Φνηηεηή 1  

    tB = f1. bTh * 0.7 + f1. bErg * 0.3; 

    printf("tB = %lf\n", tB); 

     

    // Δηζαγσγή ηνηρείσλ Φνηηεηή 2  

    printf("Give name of foititis 2 : ");  

    scanf("%s", f2.name); 

    printf("Give aM of foititis 2 : ");  

    scanf("%d", &f2.aM); 

    printf("Give kM of foititis 2 : ");  

    scanf("%d", &f2.kM); 

    printf("Give bTh of foititis 2 : ");  

    scanf("%lf", &f2.bTh); 

    printf("Give bErg of foititis 2 : ");  

    scanf("%lf", &f2.bErg); 

     

    // Τπνινγηζκόο - Δκθάληζε Σειηθνύ Βαζκνύ Φνηηεηή 2  

    tB = f2. bTh * 0.7 + f2. bErg * 0.3; 

    printf("tB = %lf\n", tB); 

} 
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Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 
Give name of foititis 1 : ioannou 

Give aM of foititis 1 : 191234 

Give kM of foititis 1 : 6101 

Give bTh of foititis 1 : 7 

Give bErg of foititis 1 : 6 

tB = 6.700000 

Give name of foititis 2 : georgiou 

Give aM of foititis 2 : 192345 

Give kM of foititis 2 : 6101 

Give bTh of foititis 2 : 6 

Give bErg of foititis 2 : 8 

tB = 6.600000 

Press any key to continue . . . 

 

 

 

8.2  υναρτόςεισ Επεξεργαςύασ Δεδομϋνων τησ Δομόσ 

 
Σα δεδομζνα μιασ δομισ, μποροφμε να τα επεξεργαςτοφμε με ςυναρτιςεισ, οι οποίεσ 

βρίςκονται ςτο ίδιο αρχείο που βρίςκεται θ main().  
 
 
 

8.2.1  Παρϊδειγμα Δημιουργύασ Δομόσ η οπούα περιϋχει Δεδομϋνα και Eπεξεργαςύα 

τουσ με υναρτόςεισ  

 

 Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμμα, το οποίο δθλϊνει 2 μεταβλθτζσ τφπου struct 

foititis, δίνει  τιμζσ ςτο Όνομα, τον Αρικμό Μθτρϊου, τον Κωδικό Μακιματοσ, το 
Βακμό Θεωρίασ και το Βακμό Εργαςτθρίου για τουσ 2 φοιτθτζσ και Τπολογίηει και 
Εμφανίηει τον Σελικό Βακμό του κάκε φοιτθτι με τθν κλιςθ των ςυναρτιςεων 
findTB() και returnTB() . Η ςυνάρτθςθ findTB() κα υπολογίηει και κα 
εμφανίηει τον Σελικό Βακμό του 1ου φοιτθτι, ενϊ θ ςυνάρτθςθ returnTB() κα 

υπολογίηει και κα επιςτρζφει ςτθ main()τον Σελικό Βακμό του 2ου φοιτθτι, τον οποίο 
και κα εμφανίηει. 

  
 
 

Αλγόρικμοσ main() 
 

1. Ειςαγωγι τοιχείων 1ου φοιτθτι 
2. Υπολογιςμόσ - Εμφάνιςθ Τελικοφ Βακμοφ 1ου φοιτθτι με κλιςθ ςυνάρτθςθσ 

findTΒ() 
3. Ειςαγωγι τοιχείων 2ου φοιτθτι 
4. Υπολογιςμόσ - Εμφάνιςθ Τελικοφ Βακμοφ 2ου φοιτθτι με κλιςθ ςυνάρτθςθσ 

returnTB() 
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Ρρόγραμμα 
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h>  

 

/*  Πξόγξακκκα ην νπνίν δεκηνπξγεί 2 κεηαβιεηέο ηύπνπ foititis, δίλεη ηηκέο 

ζην Όλνκα, ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ, ηνλ Κσδηθό Μαζήκαηνο, ηνλ Βαζκό Θεσξίαο θαη 

ηνλ Βαζκό Δξγαζηεξίνπ γηα ηνπο 2 θνηηεηέο θαη Τπνινγίδεη θαη Δκθαλίδεη ηνλ 

Σειηθό Βαζκό ηνπ θάζε θνηηεηή κε ηελ θιήζε ησλ ζπλαξηήζεσλ findTB() θαη 

returnTB() */ 
     

    struct foititis 

    { 

        char name[50]; 

        int aM; 

        int kM; 

        double bTh; 

        double bErg; 

    }; 

 

  

   // Σςνάπηηζη Υπολογιζμού - Δπιζηποθήρ Τελικού Βαθμού   

   double returnTB(foititis f) 

   { 

    double tB = f.bTh * 0.7 + f.bErg * 0.3; 

    return tB; 

   } 

 

   // Σςνάπηηζη Υπολογιζμού - Δμθάνιζηρ Τελικού Βαθμού   

   void findTB(foititis f) 

   { 

    double tB = f.bTh * 0.7 + f.bErg * 0.3; 

    printf("call findTB() - tB = %lf\n", tB); 

   } 

 

   main() 

   {  

    double tB; 

    struct foititis f1, f2; 

    // Δηζαγσγή ηνηρείσλ Φνηηεηή 1  

    printf("Give name of foititis 1 : ");  

    scanf("%s", f1.name); 

    printf("Give aM of foititis 1 : ");  

    scanf("%d", &f1.aM); 

    printf("Give kM of foititis 1 : ");  

    scanf("%d", &f1.kM); 

    printf("Give bTh of foititis 1 : ");  

    scanf("%lf", &f1.bTh); 

    printf("Give bErg of foititis 1 : ");  

    scanf("%lf", &f1.bErg); 

     

    // Τπνινγηζκόο - Δκθάληζε Σειηθνύ Βαζκνύ Φνηηεηή 1  

    findTB(f1); 

     

    // Δηζαγσγή ηνηρείσλ Φνηηεηή 2  

    printf("Give name of foititis 2 : ");  

    scanf("%s", f2.name); 

    printf("Give aM of foititis 2 : ");  

    scanf("%d", &f2.aM); 

    printf("Give kM of foititis 2 : ");  

    scanf("%d", &f2.kM); 

    printf("Give bTh of foititis 2 : ");  

    scanf("%lf", &f2.bTh); 

    printf("Give bErg of foititis 2 : ");  

    scanf("%lf", &f2.bErg); 
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    // Τπνινγηζκόο - Δκθάληζε Σειηθνύ Βαζκνύ Φνηηεηή 2  

    tB = returnTB(f1); 

    printf("call returnTB() - tB = %lf\n", tB); 

} 

 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 
Give name of foititis 1 : ioannou 

Give aM of foititis 1 : 191234 

Give kM of foititis 1 : 6101 

Give bTh of foititis 1 : 7 

Give bErg of foititis 1 : 6 

call findTB() - tB = 6.700000 

Give name of foititis 2 : georgiou 

Give aM of foititis 2 : 192345 

Give kM of foititis 2 : 6101 

Give bTh of foititis 2 : 6 

Give bErg of foititis 2 : 8 

call returnTB() - tB = 6.600000 

Press any key to continue . . . 

 

 

8.3  υνϊρτηςη για Σο Γϋμιςμα των Πεδύων μιασ Δομόσ 

 
Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε μια ςυνάρτθςθ, με τθν οποία δίνουμε τιμζσ ( ςτακερζσ ι 
παραμετρικά ) ςτα πεδία τθσ μεταβλθτισ τφπου δομισ. 
 
 
Ραράδειγμα 
 

υνάρτθςθ που γεμίηει παραμετρικά όλα τα πεδία μιασ μεταβλθτισ δομισ τφπου foititis. 
 
foititis gemismaPedion( char n[], int am, int km, double bth, double berg) 

{ 

    struct foititis f; 

    strcpy(f.name, n); 

    f.aM = am; 

    f.kM = km; 

    f.bTh = bth;  

    f.bErg = berg; 

    return f; 

} 

 
 

8.3.1  Παρϊδειγμα Δημιουργύασ Δομόσ, Γεμύςματοσ των Πεδύων με τη Φρόςη 

υνϊρτηςησ και Eπεξεργαςύα των Δεδομϋνων τουσ με υναρτόςεισ  

 

 Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμμα, το οποίο δθλϊνει 2 μεταβλθτζσ τφπου foititis, 
δίνει  τιμζσ ςτο Όνομα, τον Αρικμό Μθτρϊου, τον Κωδικό Μακιματοσ, τον Βακμό Θεωρίασ 
και τον Βακμό Εργαςτθρίου για τουσ 2 φοιτθτζσ με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ 

gemismaPedion(), με τθν οποία περνάει ςτακερζσ τιμζσ για τα πεδία του 1ου φοιτθτι,  τισ 
οποίεσ και εμφανίηει, ενϊ για τα πεδία του 2ου φοιτθτι διαβάηει τιμζσ απ’ το πλθκτρολόγιο ςε 
τοπικζσ μεταβλθτζσ, τισ οποίεσ μετά περνάει παραμετρικά με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ 
gemismaPedion(), τισ οποίεσ και εμφανίηει και Τπολογίηει και Εμφανίηει τον Σελικό 
Βακμό του κάκε φοιτθτι με τθν κλιςθ των ςυναρτιςεων findTB() και returnTB(). 
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Αλγόρικμοσ main() 
 

1. Ειςαγωγι τοιχείων 1ου φοιτθτι – κλιςθ ςυνάρτθςθσ gemismaPedion() 
2. Εμφάνιςθ ςτοιχείων 1ου Φοιτθτι  
3. Υπολογιςμόσ - Εμφάνιςθ Τελικοφ Βακμοφ 1ου φοιτθτι με κλιςθ ςυνάρτθςθσ 

findTΒ() 

4. Ειςαγωγι τοιχείων 2ου φοιτθτι  – κλιςθ ςυνάρτθςθσ gemismaPedion() 
5. Εμφάνιςθ ςτοιχείων 2ου Φοιτθτι  
6. Υπολογιςμόσ - Εμφάνιςθ Τελικοφ Βακμοφ 2ου φοιτθτι με κλιςθ ςυνάρτθςθσ 

returnTB() 
 
 

Ρρόγραμμα 
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h>  

 

/*  Πξόγξακκκα ην νπνίν δεκηνπξγεί 2 κεαβιεηέο ηύπνπ foititis, κε ηελ θιήζε 

ηεο ζπλάξηεζεο gemismaPedion()  δίλεη ηηκέο ζην Όλνκα, ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ, 
ηνλ Κσδηθό Μαζήκαηνο, ηνλ Βαζκό Θεσξίαο θαη ηνλ Βαζκό Δξγαζηεξίνπ γηα ηνπο 2 

θνηηεηέο ζηαζεξέο θαη παξακεηξηθά, ηηο νπνίεο θαη εκθαλίδεη θαη Τπνινγίδεη 

θαη Δκθαλίδεη ηνλ Σειηθό Βαζκό ηνπ θάζε θνηηεηή κε ηελ θιήζε ησλ ζπλαξηήζεσλ 

findTB() θαη returnTB() */ 
     

    struct foititis 

    { 

        char name[50]; 

        int aM; 

        int kM; 

        double bTh; 

        double bErg; 

    }; 

 

  // Σςνάπηηζη Καηαζκεςήρ - Γομηηήρ   

    foititis gemismaPedion( char n[], int am, int km, double bth, double berg) 

    { 

      struct foititis f; 

      strcpy(f.name, n); 

      f.aM = am; 

      f.kM = km; 

      f.bTh = bth;  

      f.bErg = berg; 

      return f; 

    } 

 

   // Σςνάπηηζη Υπολογιζμού - Δπιζηποθήρ Τελικού Βαθμού   

   double returnTB(foititis f) 

   { 

    double tB = f.bTh * 0.7 + f.bErg * 0.3; 

    return tB; 

   } 

 

   // Σςνάπηηζη Υπολογιζμού - Δμθάνιζηρ Τελικού Βαθμού   

   void findTB(foititis f) 

   { 

    double tB = f.bTh * 0.7 + f.bErg * 0.3; 

    printf("call findTB() - tB = %lf\n", tB); 

   } 
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  main() 

   {  

    char name[50]; 

    int aM, kM; 

    double bTh, bErg, tB; 

    struct foititis f1, f2; 

    // Δηζαγσγή ηνηρείσλ Φνηηεηή 1  

    f1 = gemismaPedion("ioannou",191234,6101,7.5,6.0);     

     

    // Δκθάληζε ηνηρείσλ Φνηηεηή 1  

    printf("Foititis f1 : \n"); 

    printf("name : %s\naM = %d\nkM = %d\nbTh = %lf\nbErg = %lf\n", f1.name,    

f1.aM, f1.kM, f1.bTh, f1.bErg); 

 

    // Τπνινγηζκόο - Δκθάληζε Σειηθνύ Βαζκνύ Φνηηεηή 1  

    findTB(f1); 

     

    // Δηζαγσγή ηνηρείσλ Φνηηεηή 2  

    printf("Give name of foititis 2 : ");  

    scanf("%s", name); 

    printf("Give aM of foititis 2 : ");  

    scanf("%d", &aM); 

    printf("Give kM of foititis 2 : ");  

    scanf("%d", &kM); 

    printf("Give bTh of foititis 2 : ");  

    scanf("%lf", &bTh); 

    printf("Give bErg of foititis 2 : ");  

    scanf("%lf", &bErg); 

    f2 = gemismaPedion(name,aM,kM,bTh,bErg); 

 

    // Δκθάληζε ηνηρείσλ Φνηηεηή 2  

    printf("Foititis f2 : \n"); 

    printf("name : %s\naM = %d\nkM = %d\nbTh = %lf\nbErg = %lf\n", f1.name, 

f1.aM, f1.kM, f1.bTh, f1.bErg); 

 

    // Τπνινγηζκόο - Δκθάληζε Σειηθνύ Βαζκνύ Φνηηεηή 2  

    tB = returnTB(f1); 

    printf("call returnTB() - tB = %lf\n", tB); 

} 

 

 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 
foititis f1 :  

name : ioannou 

aM : 191234 

kM : 6101 

bTh : 7.5 

bErg : 6.0 

call findTB() - tB = 7.0500000 

Give name of foititis 2 : georgiou 

Give aM of foititis 2 : 192345 

Give kM of foititis 2 : 6101 

Give bTh of foititis 2 : 7 

Give bErg of foititis 2 : 8 

foititis f2 :  

name : georgiou 

aM : 192345 

kM : 6101 

bTh : 7 

bErg : 8 

call returnTB() - tB = 7.300000 

Press any key to continue . . . 
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8.4  Εμφϊνιςη των Δεδομϋνων Δομόσ με τη υνϊρτηςη emfanishPedion() 

 

Η προθγοφμενθ εντολι printf() με τθν οποία εμφανίςαμε τισ τιμζσ των πεδίων των 

μεταβλθτϊν f1 και  f2 κα μποροφςε να ανικει ςε μια ςυνάρτθςθ emfanishPedion(), 

ςτθν κλιςθ τθσ οποίασ κα περνάει ςαν παράμετροσ θ αντίςτοιχθ μεταβλθτι τφπου foititis. 
 
 
 
 
Ραράδειγμα 
 
void emfanishPedion(foititis f) 

{ 

    printf("name : %s\naM = %d\nkM = %d\nbTh = %lf\nbErg = %lf\n", 

f.name, f.aM, f.kM, f.bTh, f.bErg); 

} 
 

 
 
 

8.4.1  Παρϊδειγμα Δημιουργύασ Δομόσ, Γεμύςματοσ των Πεδύων με τη Φρόςη 

υνϊρτηςησ και Επεξεργαςύα – Εμφϊνιςη των Δεδομϋνων τουσ με 

υναρτόςεισ  

 

 Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμμα, το οποίο δθλϊνει 2 μεταβλθτζσ τφπου foititis, 
δίνει  τιμζσ ςτο Όνομα, τον Αρικμό Μθτρϊου, τον Κωδικό Μακιματοσ, τον Βακμό Θεωρίασ 
και τον Βακμό Εργαςτθρίου για τουσ 2 φοιτθτζσ με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ 
gemismaPedion(), με τθν οποία περνάει ςτακερζσ τιμζσ για τα πεδία του 1ου φοιτθτι,  τισ 
οποίεσ και εμφανίηει με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ gemismaPedion(),, ενϊ για τα πεδία 
του 2ου φοιτθτι διαβάηει τιμζσ απ’ το πλθκτρολόγιο ςε τοπικζσ μεταβλθτζσ, τισ οποίεσ μετά 
περνάει παραμετρικά με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ emfanihPedion(), τισ οποίεσ και 

εμφανίηει με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ emfanihPedion(), και Τπολογίηει και Εμφανίηει 
τον Σελικό Βακμό του κάκε φοιτθτι με τθν κλιςθ των ςυναρτιςεων findTB() και 
returnTB(). 

 
 
 
 

Αλγόρικμοσ main() 
 

1. Ειςαγωγι τοιχείων 1ου φοιτθτι – κλιςθ ςυνάρτθςθσ gemismaPedion() 
2. Εμφάνιςθ ςτοιχείων 1ου Φοιτθτι – κλιςθ ςυνάρτθςθσ emfanihPedion() 
3. Υπολογιςμόσ - Εμφάνιςθ Τελικοφ Βακμοφ 1ου φοιτθτι με κλιςθ ςυνάρτθςθσ 

findTΒ() 

4. Ειςαγωγι τοιχείων 2ου φοιτθτι  – κλιςθ ςυνάρτθςθσ gemismaPedion() 
5. Εμφάνιςθ ςτοιχείων 2ου Φοιτθτι – κλιςθ ςυνάρτθςθσ emfanihPedion() 
6. Υπολογιςμόσ - Εμφάνιςθ Τελικοφ Βακμοφ 2ου φοιτθτι με κλιςθ ςυνάρτθςθσ 

returnTB() 
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Ρρόγραμμα 
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h>  

 

/*  Πξόγξακκκα ην νπνίν δεκηνπξγεί 2 κεαβιεηέο ηύπνπ foititis, κε ηελ θιήζε 

ηεο ζπλάξηεζεο gemismaPedion()  δίλεη ηηκέο ζην Όλνκα, ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ, 
ηνλ Κσδηθό Μαζήκαηνο, ηνλ Βαζκό Θεσξίαο θαη ηνλ Βαζκό Δξγαζηεξίνπ γηα ηνπο 2 

θνηηεηέο ζηαζεξέο θαη παξακεηξηθά, ηηο νπνίεο θαη εκθαλίδεη κε ηελ θιήζε ηεο 

ζπλάξηεζεο emfanishPedion()θαη Τπνινγίδεη θαη Δκθαλίδεη ηνλ Σειηθό Βαζκό ηνπ 

θάζε θνηηεηή κε ηελ θιήζε ησλ ζπλαξηήζεσλ findTB() θαη returnTB() */ 
     

 

    struct foititis 

    { 

        char name[50]; 

        int aM; 

        int kM; 

        double bTh; 

        double bErg; 

    }; 

 

 

  // Σςνάπηηζη Καηαζκεςήρ - Γομηηήρ   

    foititis gemismaPedion( char n[], int am, int km, double bth, double berg) 

    { 

      struct foititis f; 

      strcpy(f.name, n); 

      f.aM = am; 

      f.kM = km; 

      f.bTh = bth;  

      f.bErg = berg; 

      return f; 

    } 

 

 

 // Σςνάπηηζη Δμθάνιζηρ ηιμών πεδίων   

 void emfanishPedion(foititis f) 

 { 

    printf("name : %s\naM = %d\nkM = %d\nbTh = %lf\nbErg = %lf\n", f.name,  

f.aM, f.kM, f.bTh, f.bErg); 

 } 

 

 

   // Σςνάπηηζη Υπολογιζμού - Δπιζηποθήρ Τελικού Βαθμού   

   double returnTB(foititis f) 

   { 

    double tB = f.bTh * 0.7 + f.bErg * 0.3; 

    return tB; 

   } 

 

 

   // Σςνάπηηζη Υπολογιζμού - Δμθάνιζηρ Τελικού Βαθμού   

   void findTB(foititis f) 

   { 

    double tB = f.bTh * 0.7 + f.bErg * 0.3; 

    printf("call findTB() - tB = %lf\n", tB); 

   } 
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  main() 

   {  

    char name[50]; 

    int aM, kM; 

    double bTh, bErg, tB; 

    struct foititis f1, f2; 

    // Δηζαγσγή ηνηρείσλ Φνηηεηή 1  

    f1 = gemismaPedion("ioannou",191234,6101,7.5,6.0);     

     

    // Δκθάληζε ηνηρείσλ Φνηηεηή 1  

    printf("Foititis f1 : \n"); 

    emfanishPedion( f1 ); 

 

    // Τπνινγηζκόο - Δκθάληζε Σειηθνύ Βαζκνύ Φνηηεηή 1  

    findTB(f1); 

     

    // Δηζαγσγή ηνηρείσλ Φνηηεηή 2  

    printf("Give name of foititis 2 : ");  

    scanf("%s", name); 

    printf("Give aM of foititis 2 : ");  

    scanf("%d", &aM); 

    printf("Give kM of foititis 2 : ");  

    scanf("%d", &kM); 

    printf("Give bTh of foititis 2 : ");  

    scanf("%lf", &bTh); 

    printf("Give bErg of foititis 2 : ");  

    scanf("%lf", &bErg); 

    f2 = gemismaPedion(name,aM,kM,bTh,bErg); 

 

    // Δκθάληζε ηνηρείσλ Φνηηεηή 2  

    printf("Foititis f2 : \n"); 

    emfanishPedion( f2 ); 

 

    // Τπνινγηζκόο - Δκθάληζε Σειηθνύ Βαζκνύ Φνηηεηή 2  

    tB = returnTB(f1); 

    printf("call returnTB() - tB = %lf\n", tB); 

} 

 

 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 
foititis f1 :  

name : ioannou 

aM : 191234 

kM : 6101 

bTh : 7.5 

bErg : 6.0 

call findTB() - tB = 7.0500000 

Give name of foititis 2 : georgiou 

Give aM of foititis 2 : 192345 

Give kM of foititis 2 : 6101 

Give bTh of foititis 2 : 7 

Give bErg of foititis 2 : 8 

foititis f2 :  

name : georgiou 

aM : 192345 

kM : 6101 

bTh : 7 

bErg : 8 

call returnTB() - tB = 7.300000 

Press any key to continue . . . 
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8.5  υναρτόςεισ Επεξεργαςύασ Δεδομϋνων Πολλών Μεταβλητών τύπου Δομόσ 

 

Οι προθγοφμενεσ ςυναρτιςεισ findTB(), returnTB(), gemismaPedion() και  
emfanishPedion() επεξεργάηονταν δεδομζνα μιασ μεταβλθτισ τφπου δομισ. Μποροφμε 
όμωσ να ζχουμε και ςυναρτιςεισ που να επεξεργάηονται δεδομζνα πολλϊν διαφορετικϊν 
μεταβλθτϊν τφπου δομισ. Σζτοιεσ ςυναρτιςεισ κα μποροφςαν να περιζχουν ονόματα 
μεταβλθτϊν τφπου δομισ ι ονόματα πεδίων μεταβλθτϊν τφπου δομισ, όπωσ ςτο επόμενο 
παράδειγμα. 

 
 
 

8.5.1  Παρϊδειγμα Δημιουργύασ 2 μεταβλητών τύπου Δομόσ και Επεξεργαςύα των 

Δεδομϋνων τουσ με υναρτόςεισ  

 

 Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμμα, το οποίο δθλϊνει 2 μεταβλθτζσ f1 και f2 τφπου 
foititis, δίνει  τιμζσ ςτο Όνομα, τον Αρικμό Μθτρϊου, τον Κωδικό Μακιματοσ, τον 

Βακμό Θεωρίασ και τον Βακμό Εργαςτθρίου για τουσ 2 φοιτθτζσ με τθν κλιςθ τθσ 
ςυνάρτθςθσ gemismaPedion(), με τθν οποία περνάει ςτακερζσ τιμζσ για τα πεδία του 1ου 

φοιτθτι,  τισ οποίεσ και εμφανίηει με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ emfanishPedion(), ενϊ 
για τα πεδία του 2ου φοιτθτι διαβάηει τιμζσ απ’ το πλθκτρολόγιο ςε τοπικζσ μεταβλθτζσ, τισ 
οποίεσ μετά περνάει παραμετρικά με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ gemismaPedion(), τισ 

οποίεσ και εμφανίηει με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ emfanishPedion() και Τπολογίηει και 
Εμφανίηει τον Σελικό Βακμό του κάκε φοιτθτι με τθν κλιςθ των ςυναρτιςεων findTB() 
και returnTB(). τθ ςυνζχεια καλεί τθ ςυνάρτθςθ findMaxTB() με τθν οποία βρίςκει το 
μεγαλφτερο Σελικό βακμό των φοιτθτϊν f1 και f2 και ανταλλάςςει τα περιεχόμενα των 

μεταβλθτϊν f1 και f2 ςτθ main() και μετά ανταλλάςςει ξανά τα περιεχόμενα των 
μεταβλθτϊν f1 και f2  με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ swapF1F2(). 

 
 
 
 

Αλγόρικμοσ main() 
 

1. Ειςαγωγι τοιχείων 1ου φοιτθτι – κλιςθ ςυνάρτθςθσ gemismaPedion() 
2. Εμφάνιςθ ςτοιχείων 1ου Φοιτθτι – κλιςθ ςυνάρτθςθσ emfanihPedion() 
3. Υπολογιςμόσ - Εμφάνιςθ Τελικοφ Βακμοφ 1ου φοιτθτι με κλιςθ ςυνάρτθςθσ 

findTΒ() 

4. Ειςαγωγι τοιχείων 2ου φοιτθτι  – κλιςθ ςυνάρτθςθσ gemismaPedion() 

5. Εμφάνιςθ ςτοιχείων 2ου Φοιτθτι – κλιςθ ςυνάρτθςθσ emfanihPedion() 
6. Υπολογιςμόσ - Εμφάνιςθ Τελικοφ Βακμοφ 2ου φοιτθτι με κλιςθ ςυνάρτθςθσ 

returnTB() 
7. Υπολογιςμόσ - Εμφάνιςθ Μζγιςτου Τελικοφ Βακμοφ 1ου - 2ου φοιτθτι με κλιςθ 

ςυνάρτθςθσ findMaxTB() 

8. Ανταλλαγι περιεχομζνων 1ου - 2ου φοιτθτι 
9. Εμφάνιςθ ςτοιχείων 1ου – 2ου Φοιτθτι – κλιςθ ςυνάρτθςθσ emfanishPedion() 
10. Ανταλλαγι περιεχομζνων 1ου - 2ου φοιτθτι – κλιςθ ςυνάρτθςθσ swapF1F2() 
11. Εμφάνιςθ ςτοιχείων 1ου – 2ου Φοιτθτι – κλιςθ ςυνάρτθςθσ emfanishPedion() 
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Ρρόγραμμα 
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h>  

 

/*  Πξόγξακκκα ην νπνίν δεκηνπξγεί 2 κεαβιεηέο f1, f2 ηύπνπ foititis, κε ηελ 

θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο gemismaPedion()  δίλεη ηηκέο ζην Όλνκα, ηνλ Αξηζκό 

Μεηξώνπ, ηνλ Κσδηθό Μαζήκαηνο, ηνλ Βαζκό Θεσξίαο θαη ηνλ Βαζκό Δξγαζηεξίνπ 

γηα ηνπο 2 θνηηεηέο ζηαζεξέο θαη παξακεηξηθά, ηηο νπνίεο θαη εκθαλίδεη κε ηελ 

θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο emfanishPedion()θαη Τπνινγίδεη θαη Δκθαλίδεη ηνλ Σειηθό 

Βαζκό ηνπ θάζε θνηηεηή κε ηελ θιήζε ησλ ζπλαξηήζεσλ findTB() θαη returnTB(). 

ηε ζπλέρεηα θαιεί ηε ζπλάξηεζε findMaxTB() κε ηελ νπνία βξίζθεη ην 

κεγαιύηεξν Σειηθό βαζκό ησλ θνηηεηώλ f1 θαη f2 θαη αληαιιάζζεη ηα πεξηερόκελα 

ησλ κεηαβιεηώλ f1 θαη f2 ζηε main() θαη κεηά αληαιιάζζεη μαλά ηα πεξηερόκελα 

ησλ κεηαβιεηώλ f1 θαη f2  κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο swapF1F2(). */ 

     

 

    struct foititis 

    { 

        char name[50]; 

        int aM; 

        int kM; 

        double bTh; 

        double bErg; 

    }; 

 

 

  // Σςνάπηηζη Καηαζκεςήρ - Γομηηήρ   

    foititis gemismaPedion( char n[], int am, int km, double bth, double berg) 

    { 

      struct foititis f; 

      strcpy(f.name, n); 

      f.aM = am; 

      f.kM = km; 

      f.bTh = bth;  

      f.bErg = berg; 

      return f; 

    } 

 

 

 // πλάξηεζε Δκθάληζεο ηηκώλ πεδίσλ   

 void emfanishPedion(foititis f) 

 { 

    printf("name : %s\naM = %d\nkM = %d\nbTh = %lf\nbErg = %lf\n", f.name,  

f.aM, f.kM, f.bTh, f.bErg); 

 } 

 

 

   // Σςνάπηηζη Υπολογιζμού - Δπιζηποθήρ Τελικού Βαθμού   

   double returnTB(foititis f) 

   { 

    double tB = f.bTh * 0.7 + f.bErg * 0.3; 

    return tB; 

   } 

 

 

   // Σςνάπηηζη Υπολογιζμού - Δμθάνιζηρ Τελικού Βαθμού   

   void findTB(foititis f) 

   { 

    double tB = f.bTh * 0.7 + f.bErg * 0.3; 

    printf("call findTB() - tB = %lf\n", tB); 

   } 
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void findMaxTB(foititis f1, foititis f2) 

{ 

    if ( returnTB(f1) >  returnTB(f2)) 

      printf("TB f1 = %lf > TB f2 = %lf\n", returnTB(f1), returnTB(f2)); 

    else   

      printf("TB f2 = %lf > TB f1 = %lf\n", returnTB(f2), returnTB(f1)); 

} 

 

 

void swapF1F2(foititis f1, foititis f2) 

{ 

    struct foititis temp = f1; 

    f1 = f2; 

    f2 = temp; 

} 

 

 

 

  main() 

   {  

    char name[50]; 

    int aM, kM; 

    double bTh, bErg, tB; 

    struct foititis f1, f2; 

    // Δηζαγσγή ηνηρείσλ Φνηηεηή 1  

    f1 = gemismaPedion("ioannou",191234,6101,7.5,6.0);     

     

    // Δκθάληζε ηνηρείσλ Φνηηεηή 1  

    printf("Foititis f1 : \n"); 

    emfanishPedion( f1 ); 

 

    // Τπνινγηζκόο - Δκθάληζε Σειηθνύ Βαζκνύ Φνηηεηή 1  

    findTB(f1); 

     

    // Δηζαγσγή ηνηρείσλ Φνηηεηή 2  

    printf("Give name of foititis 2 : ");  

    scanf("%s", name); 

    printf("Give aM of foititis 2 : ");  

    scanf("%d", &aM); 

    printf("Give kM of foititis 2 : ");  

    scanf("%d", &kM); 

    printf("Give bTh of foititis 2 : ");  

    scanf("%lf", &bTh); 

    printf("Give bErg of foititis 2 : ");  

    scanf("%lf", &bErg); 

    f2 = gemismaPedion(name,aM,kM,bTh,bErg); 

 

    // Δκθάληζε ηνηρείσλ Φνηηεηή 2  

    printf("Foititis f2 : \n"); 

    emfanishPedion( f2 ); 

 

    // Τπνινγηζκόο - Δκθάληζε Σειηθνύ Βαζκνύ Φνηηεηή 2  

    tB = returnTB(f1); 

    printf("call returnTB() - tB = %lf\n", tB); 

 

    // Τπνινγηζκόο - Δκθάληζε Μέγηζηνπ Σειηθνύ Βαζκνύ Φνηηεηώλ f1, f2  

    findMaxTB(f1, f2); 

     

    // Αληαιιαγή πεξηερνκέλσλ  f1, f2 

    struct foititis temp = f1; 

    f1 = f2; 

    f2 = temp; 

 

    // Δκθάληζε ηνηρείσλ Φνηηεηή 1  

    printf("Foititis f1 after swap f1 f2:\n"); 

    emfanishPedion( f1 ); 
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    // Δκθάληζε ηνηρείσλ Φνηηεηή 1  

    printf("Foititis f2 after swap f1 f2 :\n"); 

    emfanishPedion( f2 ); 

 

    // Αληαιιαγή πεξηερνκέλσλ  f1, f2 – θιήζε swapF1F2 

    swapF1F2(f1,f2); 

 

   // Δκθάληζε ηνηρείσλ Φνηηεηή 1  

   printf("Foititis f1 after call swapF1F2() : \n"); 

   emfanishPedion( f1 ); 

   

   // Δκθάληζε ηνηρείσλ Φνηηεηή 1  

   printf("Foititis f2 after call swapF1F2() : \n"); 

   emfanishPedion( f2 ); 

    

} 

 

 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 
foititis f1 :  

name : ioannou 

aM : 191234 

kM : 6101 

bTh : 7.5 

bErg : 6.0 

call findTB() - tB = 7.0500000 

Give name of foititis 2 : georgiou 

Give aM of foititis 2 : 192345 

Give kM of foititis 2 : 6101 

Give bTh of foititis 2 : 7 

Give bErg of foititis 2 : 8 

foititis f2 :  

name : georgiou 

aM : 192345 

kM : 6101 

bTh : 7 

bErg : 8 

call returnTB() - tB = 7.300000 

ΤΒ f2 = 7.300000 > ΤΒ f1 = 7.050000 

Foititis f1 after swap f1 f2 :   

name : georgiou 

aM : 192345 

kM : 6101 

bTh : 7 

bErg : 8 

Foititis f2 after swap f1 f2 :   

name : ioannou 

aM : 191234 

kM : 6101 

bTh : 7.5 

bErg : 6.0 

Foititis f1 after call swapF1F2() :   

name : georgiou 

aM : 192345 

kM : 6101 

bTh : 7 

bErg : 8 

Foititis f2 after call swapF1F2() :   

name : ioannou 

aM : 191234 

kM : 6101 

bTh : 7.5 

bErg : 6.0 

Press any key to continue . . . 
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8.6  Πύνακεσ Μεταβλητών Σύπου Δομόσ 

 

τισ περιςςότερεσ εφαρμογζσ απαιτείται θ δθμιουργία ενόσ πίνακα μεταβλθτϊν τφπου δομισ, 

όταν οι μεταβλθτζσ που κα χρειαςτοφμε είναι πολλζσ.  Για τον ςκοπό αυτό κα χρειαςτεί να 

δθλϊςουμε ζναν πίνακα και μετά να γεμίςουμε τισ κζςεισ του πίνακα. 

Ραράδειγμα 

struct foititis 

{ 

        char name[50]; 

        int aM; 

        int kM; 

        double bTh; 

        double bErg; 

        double tB; 

};  

 

struct foititis f[50]; // Δθμιουργία Πίνακα 50 φοιτθτϊν 
 

8.6.1 Παρϊδειγμα Δημιουργύασ Πύνακα Μεταβλητών Σύπου Δομόσ – Επεξεργαςύα 

Δεδομϋνων του Πύνακα με χρόςη υναρτόςεων 

 

 Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμμα διαβάηει τθν τιμι μιασ μεταβλθτισ n για το μζγεκοσ του 
πίνακα n μεταβλθτϊν τφπου foititis. Θ δομι foititis περιζχει και το πεδίο tB για 

τον Τελικό Βακμό. Όλα τα πεδία των φοιτθτϊν του πίνακα, εκτόσ του Σελικοφ Βακμοφ 
γεμίηουν με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ gemismaPedion(). Με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ 

setTBAll(), θ οποία καλεί τθ ςυνάρτθςθ returnTB(), γεμίηουν όλα τα πεδία των n  
φοιτθτϊν του πίνακα,  τα οποία και εμφανίηει με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ 
emfanishPedion(). Μετά δθμιουργεί ζναν τυχαίο ακζραιο αρικμό index μεταξφ 0 και 
n-2 και καλεί τθ ςυνάρτθςθ swapFiFi1(), με τθν οποία ανταλλάςςει τα περιεχόμενα 
των f[index], f[index+1] και εμφανίηει ξανά τα ςτοιχεία όλων των φοιτθτϊν.  τθ 

ςυνζχεια καλεί τθ ςυνάρτθςθ returnThesiMaxTB() με τθν οποία βρίςκει το φοιτθτι που 
ζχει το μεγαλφτερο Σελικό βακμό και εμφανίηει τα ςτοιχεία του. 

 
 

Αλγόρικμοσ main() 
 

1. Διάβαςμα τιμισ <= 50 ςτθ μεταβλθτι n. 

2. Ειςαγωγι τοιχείων n φοιτθτϊν – κλιςθ ςυνάρτθςθσ gemismaPedion() 
3. Γζμιςμα πεδίου tB των n φοιτθτϊν -  κλιςθ ςυνάρτθςθσ setTBAll() 

4. Εμφάνιςθ ςτοιχείων n φοιτθτϊν – κλιςθ ςυνάρτθςθσ emfanihPedion() 
5. Δθμιουργία τυχαίου ακεραίου  index  ςτο *0, n-2]. 
6. Ανταλλαγι περιεχομζνων f[index], f[index+1] – κλιςθ ςυνάρτθςθσ 

swapFiFi1() 
7. Εμφάνιςθ ςτοιχείων n φοιτθτϊν – κλιςθ ςυνάρτθςθσ emfanihPedion() 
8. Εφρεςθ  φοιτθτι με Μζγιςτο Τελικό Βακμό - κλιςθ ςυνάρτθςθσ 

returnThesiMaxTB() 

9. Εμφάνιςθ ςτοιχείων φοιτθτι με Μζγιςτο Τελικό Βακμό. 
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Ρρόγραμμα 
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h>  

 

/*  Πξόγξακκκα ην νπνίν δηαβάδεη ηελ ηηκή κηαο κεηαβιεηήο n γηα ην κέγεζνο 

ηνπ πίλαθα n κεηαβιεηώλ ηύπνπ foititis. Η δνκή foititis πεξηέρεη θαη ην πεδίν 

tB γηα ηνλ Σειηθό Βαζκό. Όια ηα πεδία ησλ θνηηεηώλ ηνπ πίλαθα, εθηόο ηνπ 

Σειηθνύ Βαζκνύ γεκίδνπλ κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο gemismaPedion(). Με ηελ 

θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο setTBAll(), ε νπνία θαιεί ηε ζπλάξηεζε returnTB(), 

γεκίδνπλ όια ηα πεδία ησλ n  θνηηεηώλ ηνπ πίλαθα,  ηα νπνία θαη εκθαλίδεη κε 

ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο emfanishPedion(). Μεηά δεκηνπξγεί έλαλ ηπραίν 

αθέξαην αξηζκό index κεηαμύ 0 θαη n-2 θαη θαιεί ηε ζπλάξηεζε swapFiFi1(), κε 

ηελ νπνία αληαιιάζζεη ηα πεξηερόκελα ησλ f[index], f[index+1] θαη εκθαλίδεη 

μαλά ηα ζηνηρεία όισλ ησλ θνηηεηώλ.  ηε ζπλέρεηα θαιεί ηε ζπλάξηεζε 

returnThesiMaxTB() κε ηελ νπνία βξίζθεη ην θνηηεηή πνπ έρεη ην κεγαιύηεξν 

Σειηθό βαζκό θαη εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ*/ 

     

 

    struct foititis 

    { 

        char name[50]; 

        int aM; 

        int kM; 

        double bTh; 

        double bErg; 

    double tB; 

    }; 

 

 

  // Σςνάπηηζη Καηαζκεςήρ - Γομηηήρ   

    foititis gemismaPedion( char n[], int am, int km, double bth, double berg) 

    { 

      struct foititis f; 

      strcpy(f.name, n); 

      f.aM = am; 

      f.kM = km; 

      f.bTh = bth;  

      f.bErg = berg; 

      return f; 

    } 

 

 

 // πλάξηεζε Δκθάληζεο ηηκώλ πεδίσλ   

 void emfanishPedion(foititis f) 

 { 

    printf("name : %s\naM = %d\nkM = %d\nbTh = %lf\nbErg = %lf\n", f.name,  

f.aM, f.kM, f.bTh, f.bErg); 

 } 

 

   // Σςνάπηηζη Υπολογιζμού - Δπιζηποθήρ Τελικού Βαθμού   

   double returnTB(foititis f) 

   { 

    double tB = f.bTh * 0.7 + f.bErg * 0.3; 

    return tB; 

   } 

 

   // Σςνάπηηζη Υπολογιζμού - Τελικού Βαθμού Όλων   

   void setTBAll( foititis f[], int n)  

   { 

    int i; 

    for (  i=0;i<=n-1;i++) 

      f[i].tB =  returnTB(f[i]);    

   } 
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    // Αληαιιαγή πεξηερνκέλσλ  f[i], f[j] – θιήζε swapFiFi1 

    void swapFiFj(foititis f[], int i, int j) 

    { 

     struct foititis temp = f[i]; 

     f[i] = f[j]; 

     f[j] = temp; 

    } 

 

    // Τπνινγηζκόο Θέζεο Μέγηζηνπ Σειηθνύ Βαζκνύ Φνηηεηώλ f[i], i=0:n-1  

 

   int returnThesiMaxTB(foititis f[], int n) 

   { 

    double maxTB = f[0].tB; 

    int i, thesiTB = 0; 

    for ( i=1;i<=n-1;i++) 

      if ( f[i].tB >  maxTB) 

       { 

        maxTB = f[i].tB; 

        thesiTB = i; 

       } 

    return thesiTB; 

 } 

    

 

  main() 

   {  

    char name[50]; 

    int aM, kM; 

    double bTh, bErg, tB; 

    struct foititis f[50]; 

     

    // Γηάβαζκα n 

    do 

    { 

       printf("Give n <= 50 : ");  

       scanf("%d", &n);  

    } 

    while ( n > 50 ); 

 

 

    // Δηζαγσγή ηνηρείσλ n Φνηηεηώλ  

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

   { 

    printf("Give name of foititis f[%d] : ", i);  

    scanf("%s", name); 

    printf("Give aM of foititis f[%d] : ", i);  

    scanf("%d", &aM); 

    printf("Give kM of foititis f[%d] : ", i);   

    scanf("%d", &kM); 

    printf("Give bTh of foititis f[%d] : ", i);  

    scanf("%lf", &bTh); 

    printf("Give bErg of foititis f[%d] : ", i);  

    scanf("%lf", &bErg); 

    f[i] = gemismaPedion(name,aM,kM,bTh,bErg); 

   }  

 

    // Τπνινγηζκόο Σειηθνύ Βαζκνύ n Φνηηεηώλ  

    setTBAll(f, n); 

    

    // Δκθάληζε ηνηρείσλ n Φνηηεηώλ 

    for ( i=0;i<=n-1;i++) 

     { 

        printf("Foititis f[%d] : \n", i);  

        emfanishPedion( f[i] ); 

    }   
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    // Γεκηνπξγία ηπραίαο ηηκήο ζην index 

     int index = rand() % (n-2); 

 

    // Αληαιιαγή πεξηερνκέλσλ  f1, f2 – θιήζε swapFiFi1() 

    swapFiFj( f,  index,  index+1); 

 

    printf("pinakas after Swap f[%d] <--> f[%d]\n", index,  index+1);     

 

    // Δκθάληζε ηνηρείσλ n Φνηηεηώλ 

    for ( i=0;i<=n-1;i++) 

     { 

        printf("Foititis f[%d] : \n", i);  

        emfanishPedion( f[i] ); 

    }   

 

    // Τπνινγηζκόο Θέζεο  Μέγηζηνπ Σειηθνύ Βαζκνύ Φνηηεηώλ   

    thesiTB = returnThesiMaxTB(f, n); 

 

   // Δκθάληζε ηνηρείσλ Φνηηεηή κε Μέγηζην Σειηθό Βαζκό  

   printf("Pedia foitith me maxTB :\n");  

   emfanishPedion( f[thesiTB] ); 

 

   system("Pause");       

} 

 

 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 
Give name of foititis f[0] : ioannou 

Give aM of foititis f[0] : 191234 

Give kM of foititis f[0] : 6101 

Give bTh of foititis f[0] : 7.5 

Give bErg of foititis f[0] : 6.0 

Give name of foititis f[1] : georgiou 

Give aM of foititis f[1]  : 192345 

Give kM of foititis f[1]  : 6101 

Give bTh of foititis f[1]  : 7 

Give bErg of foititis f[1]  : 8 

Give name of foititis f[2] : aleksiou 

Give aM of foititis f[2]  : 193456 

Give kM of foititis f[2]  : 6101 

Give bTh of foititis f[2]  : 9 

Give bErg of foititis f[2]  : 8 

Foititis f[0] :  

name : ioannou 

aM : 191234 

kM : 6101 

bTh : 7.5 

bErg : 6.0 

tB : 7.050000  

Foititis f[1] :  

name : georgiou 

aM : 192345 

kM : 6101 

bTh : 7 

bErg : 8 

tB : 7.300000  

Foititis f[2] :  

name : aleksiou 

aM : 193456 

kM : 6101 

bTh : 9 

bErg : 8 

tB : 8.700000  
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pinakas after Swap f0] <--> f[1] 

Foititis f[0] :  

name : georgiou 

aM : 192345 

kM : 6101 

bTh : 7 

bErg : 8 

tB : 7.300000  

Foititis f[1] :  

name : ioannou 

aM : 191234 

kM : 6101 

bTh : 7.5 

bErg : 6.0 

tB : 7.050000  

Foititis f[2] :  

name : aleksiou 

aM : 193456 

kM : 6101 

bTh : 9 

bErg : 8 

tB : 8.700000  

Pedia foitith me maxTB : 

name : aleksiou 

aM : 193456 

kM : 6101 

bTh : 9 

bErg : 8 

tB : 8.700000  

Press any key to continue . . . 
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9   ΔΕΙΚΣΕ - Pointers 

 

 

Ζνασ δείκτθσ-pointer είναι  μια μεταβλθτι που αποκθκεφει τθ διεφκυνςθ ςτθ μνιμθ μιασ 

άλλθσ μεταβλθτισ. Ζτςι, αν γράψουμε 

px = &x; 

ο δείκτθσ px αποκθκεφει τθ διεφκυνςθ ςτθ μνιμθ τθσ μεταβλθτισ x. Αν κζλουμε να 

επεξεργαςτοφμε τα περιεχόμενα τθσ μεταβλθτισ x, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε το 

δείκτθ px, αντί τθσ μεταβλθτισ x.  O τελεςτισ „*‟ πριν από το όνομα κάποιου δείκτθ, 

επιςτρζφει τα περιεχόμενα τθσ μεταβλθτισ, θ διεφκυνςθ τθσ οποίασ είναι αποκθκευμζνθ 

ςτο δείκτθ. Π.χ. θ εντολι : 

z = *px; 

ι 

z = *(&x); 

αποκθκεφει ςτθ μεταβλθτι z, τα περιεχόμενα τθσ μεταβλθτισ x, θ διεφκυνςθ τθσ οποίασ 

είναι αποκθκευμζνθ ςτο δείκτθ px.  

 

9.1  Δηλώςεισ Μεταβλητών Δεικτών  

 

Οι δθλϊςεισ των μεταβλθτϊν – δεικτϊν γίνονται όπωσ οι άλλεσ δθλϊςεισ μεταβλθτϊν, αλλά 

πριν το όνομα τθσ μεταβλθτισ βάηουμε τον τελεςτι ‘*’. Π.χ. με τθν εντολι 

int *px; 

ι 

int* px; 

δθλϊνουμε τθ μεταβλθτι px που κα αποκθκεφςει διευκφνςεισ ακεραίων μεταβλθτϊν. 

Σο λειτουργικό ςφςτθμα με τθ διλωςθ κάποιων μεταβλθτϊν ςε κάποιο πρόγραμμα μασ 

δίνει μια περιοχι μνιμθσ από τθ μνιμθ ςωροφ ( stack memory ), θ οποία είναι 

περιοριςμζνου μεγζκουσ και χρθςιμοποιείται για τισ μεταβλθτζσ τθσ main() και των 

ςυναρτιςεων που καλεί. Μποροφμε να δοφμε τα περιεχόμενα αυτϊν των κζςεων 

εμφανίηοντασ τα περιεχόμενα των δεικτϊν. Δεν μποροφμε να κάνουμε πράξεισ με δείκτεσ, 

εκτόσ από το να εκχωριςουμε τθν τιμι ενόσ δείκτθ ςε μια μεταβλθτι ι να προςκζςουμε ι 

να αφαιρζςουμε κάποιον αρικμό ςε κάποιον δείκτθ. Η πρόςκεςθ ι θ αφαίρεςθ του 1 π.χ. ςε 

κάποιον δείκτθ ζχει ςαν αποτζλεςμα να προςτεκεί ι να αφαιρεκεί όχι ο αρικμόσ 1, αλλά 

τόςα bytes, όςα  bytes καταλαμβάνει ο τφποσ τθσ μεταβλθτισ, ςτθν οποία δείχνει ο 

δείκτθσ. 
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Με τισ παρακάτω εντολζσ : 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

main() 

{ 

    char ch = '$'; 

    short s = 1;  

    int i = 5; 

    float f = 1.5; 

    double d = 2.5; 

     

δθλϊνουμε μεταβλθτζσ των πιο γνωςτϊν τφπων, ςτισ οποίεσ δίνουμε και κάποια τιμι. 
 
Με τισ παρακάτω εντολζσ : 

 
    char *pch; 

    short *ps; 

    int *pi; 

    float *pf;  

    double *pd; 

 
δθλϊνουμε και τουσ αντίςτοιχουσ δείκτεσ ςτισ παραπάνω μεταβλθτζσ. 
 
Με τισ παρακάτω εντολζσ : 
 
    pch = &ch; 

    ps = &s; 

    pi = &i; 

    pf = &f; 

    pd = &d; 

 
αποκθκεφουμε τισ διευκφνςεισ των μεταβλθτϊν ςτουσ αντίςτοιχουσ δείκτεσ. 
 
 
Με τισ παρακάτω εντολζσ : 
 
 printf("*pch = %c *ps = %hd  *pi = %d *pf = %f *pd = %lf\n", *pch, *ps, *pi,  *pf, *pd); 

 printf("pch = %d ps = %d pi = %d pf = %d pd = %d\n", pch, ps, pi, pf, pd); 

     
εμφανίηουμε τα περιεχόμενα των μεταβλθτϊν, ςτισ οποίεσ δείχνουν οι δείκτεσ και τισ 
διευκφνςεισ αυτϊν των μεταβλθτϊν. Ζτςι, το πρόγραμμά μασ κα εμφανίςει τα παρακάτω : 
 
    *pch = $ *ps = 1  *pi = 5 *pf = 1.500000 *pd = 2.500000 

    pch = 2293575 ps = 2293572 pi = 2293568 pf = 2293564 pd = 2293552 

 
Μποροφμε να δοφμε ότι οι διευκφνςεισ είναι ςτθν ίδια περιοχι μνιμθσ, θ pd τφπου 

double καταλαμβάνει 8 bytes από το 2293552 μζχρι το 2293559, θ pf τφπου float 
καταλαμβάνει 4 bytes από το 2293564 μζχρι το 2293567, θ pi τφπου int 
καταλαμβάνει 4 bytes από το 2293568 μζχρι το 2293571, θ ps τφπου short 
καταλαμβάνει 2 bytes από το 2293572 μζχρι το 2293573, θ pch τφπου char 

καταλαμβάνει 1 byte το 2293575. 
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Με τισ παρακάτω εντολζσ : 
 
    pch+=1; 

    ps+=1; 

    pi+=1; 

    pf+=1; 

    pd+=1; 

 
Προςκζτουμε τόςα bytes όςα και ο τφποσ τθσ κάκε μεταβλθτισ. Με τισ εντολζσ  
 

 printf("pch = %d ps = %d pi = %d pf = %d pd = %d\n", pch, ps, pi, pf, pd); 

    printf("*pch = %c *ps = %hd  *pi = %d *pf = %f *pd = %lf\n", *pch, *ps, *pi,  *pf, *pd) 

 
κα δοφμε τισ αλλαγζσ ςτισ διευκφνςεισ και τα περιεχόμενα των δεικτϊν, οι οποίοι δεν 
δείχνουν πλζον ςτισ αρχικζσ μεταβλθτζσ.  
 
pch = 2293576 ps = 2293574 pi = 2293572 pf = 2293568 pd = 2293560 

 

Μποροφμε να δοφμε ότι οι νζεσ διευκφνςεισ είναι ςτθν ίδια περιοχι μνιμθσ, θ pd τφπου 
double καταλαμβάνει 8 bytes από το 2293560 μζχρι το 2293567, ( προςτζκθκαν 8 
bytes ), θ pf τφπου float καταλαμβάνει 4 bytes από το 2293568 μζχρι το 
2293571, ( προςτζκθκαν 4 bytes ), θ pi τφπου int καταλαμβάνει 4 bytes από το 

2293572 μζχρι το 2293575, ( προςτζκθκαν 4 bytes ),  θ ps τφπου short 
καταλαμβάνει 2 bytes από το 2293574 μζχρι το 2293575, ( προςτζκθκαν 2 bytes ),  θ 
pch τφπου char καταλαμβάνει 1 byte το 2293576.  
 

Σα περιεχόμενα των νζων δεικτϊν είναι : 
 
*pch = x *ps = 9257  *pi = 606666753 *pf = 0.000000 *pd = 0.125000 

 

 
Αν κζλουμε οι δείκτεσ να δείχνουν ξανά ςτισ αρχικζσ μεταβλθτζσ, κα πρζπει να 
αποκθκεφςουμε ξανά τισ αρχικζσ διευκφνςεισ των μεταβλθτϊν με τισ παρακάτω εντολζσ : 
 
    pch = &ch; 

    ps = &s; 

    pi = &i; 

    pf = &f; 

    pd = &d; 

 
 
 

9.2  Πϋραςμα Παραμϋτρων ςε υναρτόςεισ με Αναφορϊ ( Διεύθυνςη )  

 
τθν κλιςθ των ςυναρτιςεων οι παράμετροι περνάνε με τιμι, δθλαδι δθμιουργείται ζνα 

αντίγραφο τθσ πραγματικισ παραμζτρου, θ οποία χρθςιμοποιείται ςτθν κλιςθ τθσ 

ςυνάρτθςθσ, οπότε οποιαδιποτε αλλαγι κι αν γίνει μζςα ςτθν ςυνάρτθςθ ςτθν τυπικι 

παράμετρο, δεν αποκθκεφεται ςτθν πραγματικι παράμετρο-μεταβλθτι, αφοφ δεν περνάει 

θ διεφκυνςι τθσ. 
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Αν γα παράδειγμα ςε ζνα πρόγραμμα χρθςιμοποιιςουμε μια ςυνάρτθςθ zero_x(int x) 

με τθν οποία μθδενίηουμε τθν τιμι μιασ ακζραιασ μεταβλθτισ x, κα μθδενιςτεί θ τιμι τθσ 

μζςα ςτθ ςυνάρτθςθ, αλλά θ αλλαγι δεν κα περάςει ςτθν πραγματικι παράμετρο :  

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

void zero_x(int x) 

{ 

    x = 0; 

    printf("In zero_x x = %d\n", x); 

} 

main() 

{ 

     int x = 15; 

 printf("In main before  zero_x(x) x = %d\n", x); 

 zero_x(x); 

 printf("In main after  zero_x(x) x = %d\n", x); 

     system("Pause"); 

} 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 
In main before  zero_x(x) x = 15 

In zero_x x = 0  

In main after  zero_x(x) x = 15 

Press any key to continue . . . 

 

 

 Επειδι οι παράμετροι περνάνε ςτθ ςυνάρτθςθ με τιμι (by value), αν κζλουμε να 
περάςουν με αναφορά (by reference),  δθλαδι αν οι μεταβλθτζσ αλλάξουν τιμι ςτθ 
ςυνάρτθςθ, οι νζεσ τιμζσ να περάςουν ςτο κυρίωσ πρόγραμμα, κα πρζπει αντί τθσ 
μεταβλθτισ, να περάςουμε ςτθ ςυνάρτθςθ τθ διεφκυνςθ  τθσ μεταβλθτισ που γίνεται με το 
ςφμβολο ‘&’. (  Σο ςφμβολο ‘&’ πριν από κάποια μεταβλθτι επιςτρζφει τθ διεφκυνςθ που 
βρίςκεται αποκθκευμζνθ θ μεταβλθτι. Π.χ. το &x είναι θ διεφκυνςθ τθσ μεταβλθτισ x ). Αν 
λοιπόν κζλουμε να αλλάξουμε τα περιεχόμενα τθσ μεταβλθτισ x, κα πρζπει να 
χρθςιμοποιιςουμε τον τελεςτι ‘*’ με ζνα δείκτθ ςτισ τυπικζσ παραμζτρουσ, μζςω του 
οποίου κα περάςει θ διεφκυνςθ τθσ πραγματικισ παραμζτρου. Ζτςι το προθγοφμενο 
πρόγραμμα κα γίνει : 
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

void zero_px(int *px) 

{ 

    *px = 0; 

    printf("In zero_px *px = %d\n", *px); 

} 
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main() 

{ 

     int x = 15; 

 printf("In main before  zero_px(&x) x = %d\n", x); 

 zero_px(&x); 

 printf("In main after  zero_px(&x) x = %d\n", x); 

     system("Pause"); 

} 

 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 
In main before  zero_px(&x) x = 15 

In zero_px x = 0  

In main after  zero_px(&x) x = 0 

Press any key to continue . . . 

 
 
Με τον ίδιο τρόπο μποροφμε να ανταλλάξουμε και τισ τιμζσ 2 ακζραιων μεταβλθτϊν 

προςαρμόηοντασ ανάλογα και τθν ςυνάρτθςθ swap(a,b) : 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

void swap(int *a, int *b) 

{ 

    int temp; 

    temp = *a; 

    *a = *b; 

    *b = temp; 

    printf("In swap *a = %d *b = %d\n", *a, *b); 

} 

 

main() 

{ 

    int a = 5, b = 6; 

    printf("In main before swap(&a, &b) a = %d b = %d\n", a, b); 

    swap(&a, &b); 

    printf("In main after swap(&a, &b) a = %d b = %d\n", a, b); 

    system("Pause"); 

} 

 
 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 
In main before  swap(&a, &b) a = 5 b = 6 

In swap *a = 6 *b = 5 

In main after  swap(&a, &b) a = 6 b = 5 

Press any key to continue . . . 
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9.3  Δηλώςεισ Μεταβλητών Δεικτών Πινϊκων  

 

Με τθ διλωςθ ενόσ πίνακα, το όνομά του είναι δείκτθσ ςτο πρϊτο ςτοιχείο του πίνακα. 
 
Ραράδειγμα 
 
Με τθν παρακάτω διλωςθ του πίνακα p : 
 
int p[] = {2,4,6,8,10}; 

for (i=0;i<=sizeof(p)/sizeof(p[0])-1;i++) 

     printf("p[%d] = %d\n", i, p[i]); 

 
κα εμφανιςτοφν τα παρακάτω : 
 
p[0] = 2 

p[1] = 4 

p[2] = 6 

p[3] = 8 

p[4] = 10 

 
Η ςυνάρτθςθ  sizeof(p) επιςτρζφει το πλικοσ των bytes όλων των ςτοιχείων του 
πίνακα p, ενϊ θ ςυνάρτθςθ sizeof(p[0]) επιςτρζφει το πλικοσ των bytes ενόσ 

ςτοιχείου του πίνακα p, οπότε το πθλίκο επιςτρζφει το πλικοσ των ςτοιχείων του πίνακα. 
 
Με τθν εντολι : 
 
printf("p[0] = %d\n", *p); 

 
κα εμφανιςτοφν τα παρακάτω : 
 
p[0] = 2 

 
ε ζνα δείκτθ μποροφμε να προςκζςουμε ζναν ακζραιο αρικμό. Σο αποτζλεςμα είναι μια νζα 
διεφκυνςθ που προκφπτει απ’ τθν προθγοφμενθ, αν προςτεκεί ο αρικμόσ επί το πλικοσ των 
bytes του τφπου του δείκτθ. Π.χ. το *(p+1) είναι το p[1]. 
 
Ραράδειγμα 
 
Με τθν εντολι : 
 
for (i=0;i<=sizeof(p)/sizeof(p[0])-1;i++) 

     printf("*(p + %d) = %d\n", i, *(p+i));     

 
κα εμφανιςτοφν τα παρακάτω : 
 
*(p+0) = 2 

*(p+1) = 4 

*(p+2) = 6 

*(p+3) = 8 

*(p+4) = 10 

Press any key to continue . . . 
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Αν δθλϊςουμε ζνα δείκτθ και αποκθκεφςουμε το όνομα ενόσ πίνακα, μποροφμε να 
εμφανίηουμε τα ςτοιχεία του πίνακα, όπωσ και ςτα προθγοφμενα παραδείγματα. Με τισ  
παρακάτω εντολζσ : 
 

 int *pp; // Γήισζε δείθηε ζηνλ πίλαθα p 

    pp = p; 

   

    printf("pp = "); 

    for (i=0;i<=n-1;i++) 

     printf(" %d", pp[i]);     

    printf("\n");  

    printf("*(pp + i ) = "); 

    for (i=0;i<=n-1;i++) 

     printf(" %d", *(pp+i));   

    printf("\n");     

    system("Pause"); 

 
το πρόγραμμα κα εμφανίςει : 
 
 pp = 2 4 6 8 10 
*(pp + i ) = 2 4 6 8 10 

Press any key to continue . . . 

 
 

9.4  Πϋραςμα Παραμϋτρων Πινϊκων ςε υναρτόςεισ με Αναφορϊ ( Διεύθυνςη )  

 
Αφοφ με τθ διλωςθ ενόσ πίνακα, το όνομά του είναι δείκτθσ ςτο πρϊτο ςτοιχείο του πίνακα, 
όταν περνάμε ςαν παράμετρο ςε μια ςυνάρτθςθ το όνομα ενόσ πίνακα, είναι ςαν να περνάμε 
τον δείκτθ ςτον πίνακα. Οι παρακάτω δθλϊςεισ void fillP( int n, int p[])  και 
void fillPP( int n, int *p)  είναι ιςοδφναμεσ, όπωσ φαίνεται ςτο πρόγραμμα 
που ακολουκεί : 
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

void showP( int n, int p[]) 

{ 

   int i; 

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

      printf(" %d", p[i]); 

   printf("\n");    

} 

 

void fillP( int n, int p[]) 

{ 

   int i; 

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

    { 

     printf("Give p[%d] : ", i); 

     scanf("%d", &p[i]); 

    } 

} 
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void fillPP( int n, int *p) 

{ 

   int i; 

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

    { 

     printf("Give p[%d] : ", i); 

     scanf("%d", &p[i]); 

    } 

} 

 

void fillPP1( int n, int *p) 

{ 

   int i; 

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

    { 

     printf("Give p[%d] : ", i); 

     scanf("%d", *(p+i)); 

    } 

} 

  

main() 

{ 

    int i, n = 5; 

    int p[n]; 

    fillP( n, p); 

    printf("call fillP(int n, int p[]), p = "); 

    showP( n, p); 

    fillPP( n, p); 

    printf("call fillPP(int n, int *p), p = "); 

    showP( n, p);   

    fillPP1( n, p); 

    printf("call fillPP1(int n, int *p), p = "); 

    showP( n, p);     

    system("Pause"); 

} 

 
Με το τρζξιμο του παραπάνω προγράμματοσ κα ζχουμε : 
 
Give p[0] : 2 

Give p[1] : 4 

Give p[2] : 6 

Give p[3] : 8 

Give p[4] : 10 

call fillP(int n, int p[]), p = 2 4 6 8 10 

Give p[0] : 1 

Give p[1] : 3 

Give p[2] : 5 

Give p[3] : 7 

Give p[4] : 9 

call fillPP(int n, int *p), p = 1 3 5 7 9 

Give p[0] : 1 

Give p[1] : 2 

Give p[2] : 3 

Give p[3] : 4 

Give p[4] : 5 

call fillPP1(int n, int *p), p = 1 2 3 4 5 
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Η ςυνάρτθςθ μπορεί επίςθσ να επιςτρζφει δείκτθ ςε πίνακα, πράγμα που πρζπει να δθλωκεί 
ςτθν διλωςθ τθσ ςυνάρτθςθσ. Η παρακάτω ςυνάρτθςθ  
 
int* intfillP(int n, int* p) 

{ 

   int i; 

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

    { 

     printf("Give p[%d] : ", i); 

     scanf("%d", &p[i]); 

    } 

    return p; 

} 
 
επιςτρζφει δείκτθ ςε πίνακα. 
 
 
 
 
 

9.5  Δεύκτεσ ςτη Μνόμη  ωρού – Δυναμικό Φορόγηςη Μνόμησ  

 
Η μνιμθ ςτοίβασ είναι περιοριςμζνθσ χωρθτικότθτασ. Αν δθλϊςουμε ζναν πίνακα με 
1000000 ςτοιχεία, το λειτουργικό ςφςτθμα δεν κα μπορζςει να μασ διακζςει τθ μνιμθ που 
χρειαηόμαςτε και το πρόγραμμά μασ κα κολλιςει. Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε όμωσ τθ 
μνιμθ ςωροφ, θ οποία είναι μεγαλφτερθσ χωρθτικότθτασ με τθ χριςθ δεικτϊν και τθσ 

εντολισ malloc ( memory allocation ). ’ αυτι τθν περίπτωςθ δεν χρθςιμοποιοφμε 
αγκφλεσ. 
 
Με τισ παρακάτω εντολζσ δθλϊνουμε 3 μεταβλθτζσ (num, ch, pp[10]) ςτθ μνιμθ ςτοίβασ 
και 3 μεταβλθτζσ – δείκτεσ (*pnum, *ptw, *pp) ςτθν μνιμθ ςωροφ, ζναν ςε ακζραιο 

αρικμό, ζναν ςε ζνα πίνακα n ακεραίων και ζναν ςε ζναν πίνακα 40 χαρακτιρων και 
δεςμεφουμε και τθ μνιμθ που χρειαηόμαςτε. 
 
    int num; 

    char ch; 

    int p[] = {2,4,6,8,10, 12, 14, 16, 18, 20};     

 

    int *pnum; 

    char *ptw; 

    int *pp;     

 

    pnum = (int*)malloc(sizeof(int)); 

    ptw = (char*)malloc(40); 

    pp = (int*)malloc(sizeof(int) * 10);   

 
Με τισ παρακάτω εντολζσ εμφανίηουμε τισ διευκφνςεισ που καταλαμβάνουν ςτθ μνιμθ 
ςτοίβασ οι 3 μεταβλθτζσ (num, ch, pp[10]) και ςτθν μνιμθ ςωροφ οι 3 μεταβλθτζσ –
δείκτεσ (*pnum, *ptw, *pp) : 
 
     printf("Addresses of num, ch = %d %d\n", &num,&ch); 

     printf("Addresses of p+i ( i = 0:n-1) = "); 
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     for ( i=0;i<=n-1;i++) 

           printf(" %d", p+i); 

 

     printf("Addresses of pnum, ptw = %d %d\n", pnum, ptw); 

     printf("Addresses of pp+i ( i = 0:n-1) = "); 

     for ( i=0;i<=n-1;i++) 

          printf(" %d", pp+i); 

 
 
και κα εμφανιςτοφν τα παρακάτω : 
 
Addresses of num, ch = 2293564 2293563 

Addresses of p+i ( i = 0:n-1) = 2293504 2293508 2293512 2293516 

2293520 2293524 2293528 2293532 2293536 2293540 

Addresses of pnum, ptw = 8589136 8589240 

Addresses of pp+i ( i = 0:n-1) = 8589288 8589292 8589296 8589300 

8589304 8589308 8589312 8589316 8589320 8589324 

Press any key to continue . . . 

 

 
Θα μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε δείκτεσ ςε όλεσ τισ ςυναρτιςεισ που 
χρθςιμοποιιςαμε ςτο κεφάλαιο 6.  το επόμενο πρόγραμμα δθλϊνουμε ζναν δείκτθ ςε 
ζναν πίνακα ακεραίων 10 κζςεων, δεςμεφουμε τθν αντίςτοιχθ κζςθ μνιμθσ με τθν εντολι 

malloc, καλοφμε τθν ςυνάρτθςθ fillPP( int n, int *p) για να γεμίςουμε τισ 
κζςεισ του πίνακα με τυχαίεσ ακζραιεσ τιμζσ ςτο [0,9],  καλοφμε τθν ςυνάρτθςθ 
showPP( int n, int *p) για να εμφανίςουμε τα ςτοιχεία του πίνακα, καλοφμε τθν 
ςυνάρτθςθ returnThesiMax( int n, int *p) για να βροφμε το μζγιςτο ςτοιχείο 
του πίνακα, το οποίο και εμφανίηουμε, διαβάηουμε ζναν ακζραιο αρικμό ςτθ μεταβλθτι 
num και καλοφμε τθν ςυνάρτθςθ findThesiNum( int n, int num, int *p) για 
να βροφμε όλεσ τισ κζςεισ του πίνακα ςτισ οποίεσ εμφανίηεται ο αρικμόσ, καλοφμε τθν 
ςυνάρτθςθ returnThesiNum( int n, int num, int *p) για να βροφμε τθν 
πρϊτθ κζςθ του πίνακα ςτθν οποία υπάρχει ο αρικμόσ και τον εμφανίηουμε, καλοφμε τθν 
ςυνάρτθςθ sortMaxPP( int n, int *p) για να ταξινομιςουμε τα ςτοιχεία του 

πίνακα, καλοφμε τθν ςυνάρτθςθ showPP( int n, int *p) για να εμφανίςουμε τα 
ςτοιχεία του πίνακα ταξινομθμζνα, καλοφμε τθν ςυνάρτθςθ 
findThesiNumBinSearch( int a, int t, int num, int *p) για να 
βροφμε τθν πρϊτθ κζςθ του πίνακα ςτθν οποία υπάρχει ο αρικμόσ και τον εμφανίηουμε, 
διαβάηουμε δφο ακζραιουσ αρικμοφσ ςτο [0,9], καλοφμε τθν ςυνάρτθςθ swapPiPj( 

int i, int j, int *p) για να ανταλλάξουμε τα ςτοιχεία του πίνακα ς’ αυτζσ τισ 

κζςεισ και ςτο τζλοσ καλοφμε τθν ςυνάρτθςθ showPP( int n, int *p) για να 
εμφανίςουμε τα ςτοιχεία του πίνακα μετά τθν ανταλλαγι : 

 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

void swapPiPj( int i, int j, int *p) 

{ 

   int temp; 

   temp = *(p+i); 

   *(p+i) = *(p+j); 

   *(p+j) = temp;  

} 
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void showPP( int n, int *p) 

{ 

   int i; 

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

      printf(" %d", *(p+i)); 

   printf("\n");    

} 

 

 

void fillPP( int n, int *p) 

{ 

   int i; 

   srand(1); 

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

      *(p+i) = rand()%10;  

} 

 

 

int returnThesiMax( int n, int *p) 

{ 

   int i, max, thesiMax; 

   max = *p; 

   thesiMax = 0; 

   for ( i=1;i<=n-1;i++) 

      if ( *(p+i) > max ) 

         { 

          max =  *(p+i); 

          thesiMax = i; 

          } 

    return thesiMax;  

} 

 

 

int returnThesiNum( int n, int num, int *p) 

{ 

   int i, thesiNum = -1; 

   i=0; 

   while ( i<=n-1 && thesiNum == -1) 

      if ( *(p+i) == num ) 

          thesiNum = i; 

      else 

          i++; 

    return thesiNum;  

} 

 

void findThesiNum( int n, int num, int *p) 

{ 

   int i; 

    

   for ( i=0;i<=n-1;i++ ) 

      if ( *(p+i) == num ) 

          printf("*(p+i) = %d in position i = %d\n", *(p+i), 

i); 

} 
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int findThesiNumBinSearch( int a, int t, int num, int *p) 

{ 

   int i, m, thesiNum = -1; 

    

   while ( a<=t && thesiNum == -1) 

   { 

        m = (a+t)/2; 

        if ( *(p+m) == num ) 

          thesiNum = m; 

        else 

          if ( *(p+m) > num ) 

           t = m-1; 

          else 

           a = m + 1; 

            

}        

    return thesiNum;  

} 

 

 

void sortMaxPP( int n, int *p) 

{ 

   int i, thesiMax; 

   for ( i=n;i>=2;i--) 

     

     { 

      thesiMax = returnThesiMax(  i, p); 

      swapPiPj(i-1,thesiMax,p); 

      } 

      

} 

 

main() 

{ 

 

    int i, j, num, n = 10;   

    int *pp;     

 

    pp = (int*)malloc(sizeof(int) * n);   

    fillPP( n, pp); 

    printf("\npp = ");  

    showPP( n, pp); 

    int thesiMax = returnThesiMax(n, pp); 

    printf("\nmax = *(pp+thesiMax) = %d in position  thesiMax = 

%d\n", *(pp+thesiMax) , thesiMax );  

    printf("Give num : "); 

    scanf("%d", &num); 

    findThesiNum(n, num, pp); 

    int thesiNum = returnThesiNum(n, num, pp); 

    if (thesiNum != -1) 

      printf("*(pp+thesiNum) = %d in thesiNum = %d\n", 

*(pp+thesiNum), thesiNum ); 

    else 

      printf("not found\n");   

       

    sortMaxPP(  n,  pp); 

    printf("\npp sorted = ");  
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    showPP( n, pp); 

    thesiNum = findThesiNumBinSearch(  0,  n-1,  num,  pp); 

    if (thesiNum != -1) 

      printf("*(pp+thesiNum) = %d in thesiNum = %d\n", 

*(pp+thesiNum), thesiNum ); 

    else 

      printf("not found\n");   

    printf("Give i, j in [0,n-1] : "); 

    scanf("%d %d", &i, &j); 

    swapPiPj(i,j,pp); 

    printf("\npp = ");  

    showPP( n, pp);   

    system("Pause");      

} 

 
Με το τρζξιμο του παραπάνω προγράμματοσ κα ζχουμε : 
 
pp = 1 7 4 0 9 4 8 8 2 4  

max = *(pp+thesiMax) = 9 in position thesiMax = 4 

Give num : 8 

*(p+i) = 8 in position i = 6 

*(p+i) = 8 in position i = 7 

*(pp+thesiNum) = 8 in thesiNum = 6 

 

pp sorted = 0 1 2 4 4 4 7 8 8 9  

*(pp+thesiNum) = 8 in thesiNum = 7 

Give i, j in [0,n-1] : 0 1 

 

pp = 1 0 2 4 4 4 7 8 8 9  

Press any key to continue . . . 

 
 

9.6  Δεύκτεσ ςε Πύνακεσ 2 Διαςτϊςεων  

 

Όταν δθλϊνεται ζνασ πίνακασ 2 διαςτάςεων δθμιουργοφνται τόςοι μονοδιάςτατοι πίνακεσ, όςεσ 
και οι γραμμζσ του διδιάςτατου πίνακα. Με τισ παρακάτω εντολζσ  
 
int p2d[][3] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};  

 
δθλϊνουμε τον πίνακα 2 διαςτάςεων p2d  με 3 γραμμζσ και 3 ςτιλεσ, τον οποίο γεμίηουμε με 
δυναμικι αρχικοποίθςθ. Οι διευκφνςεισ των 3 μονοδιάςτατων πινάκων βρίςκονται ςτα 
p2d[0], p2d[1] και p2d[2] .  Με τισ παρακάτω εντολζσ : 
 

 

printf("\nAddresses of p2d = \n"); 

     
for ( i=0;i<=2;i++) 

    { 

    for ( j=0;j<=2;j++) 

     printf(" %d", p2d[i]+j); 

    printf("\n"); 

    } 
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    printf("\ndata of p2d = \n"); 

    for ( i=0;i<=2;i++) 

    { 

    for ( j=0;j<=2;j++) 

     printf(" %d", *(p2d[i]+j)); 

    printf("\n"); 

    }   

 
 
βλζπουμε τισ διευκφνςεισ όλων των ςτοιχείων του πίνακα, τισ οποίεσ κατόπιν χρθςιμοποιοφμε 
να εμφανίςουμε τα περιεχόμενά τουσ  και θ ζξοδοσ κα είναι : 
 
Addresses of p2d = 

2293456 2293460 2293464 

2293468 2293472 2293476 

2293480 2293484 2293488 

 

 
data of p2d = 

 1 2 3 

 4 5 6 

 7 8 9 

 

 

 
Μποροφμε να περνάμε ςαν παράμετρο ζναν δείκτθ ςε ζναν πίνακα 2 διαςτάςεων, οπότε ς’ αυτι 
τθν περίπτωςθ δεν είναι αναγκαίο να περνάμε παραμετρικά ςτισ αγκφλεσ και το πλικοσ των 
ςτθλϊν του πίνακα. Ζτςι το παράδειγμα 6.4 μπορεί να γίνει με δείκτεσ και μπορεί να είναι το 
παρακάτω : 
 
 

 Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμμα, το οποίο γεμίηει ζναν πίνακα 2 διαςτάςεων ( 3x2 
), με δυναμικι αρχικοποίθςθ και δίνει τισ τιμζσ από το 1 μζχρι το 6, δθλϊνει ζναν άλλον 

πίνακα ( mxn ), κζςεων, τον οποίο γεμίηει με τυχαίεσ τιμζσ και εμφανίηει τα περιεχόμενα 

των 2 πινάκων καλϊντασ ςυναρτιςεισ για το γζμιςμα του πίνακα των τυχαίων τιμϊν και 
τθν εμφάνιςθ των 2 πινάκων. Μετά καλεί τθ ςυνάρτθςθ findMax() με τθν οποία 
βρίςκει και εμφανίηει το μεγαλφτερο ςτοιχείο του πίνακα p2 και τθ γραμμι και ςτιλθ 
του πίνακα, ςτισ οποίεσ βρίςκεται. 

 
 
 
 
 
Αλγόρικμοσ 
 

1. Διαβάηω τιμζσ για τα m, n > 1. 
2. Διλωςθ - Γζμιςμα πίνακα p με τυχαίεσ τιμζσ καλϊντασ τθ μζκοδο fillPin2D() 
3. Εμφάνιςθ ςτοιχείων πίνακα p καλϊντασ τθ ςυνάρτθςθ showPin2D() 

4. Εφρεςθ μεγίςτου ςτοιχείου p, εμφάνιςθ ςτοιχείου και γραμμισ-ςτιλθσ καλϊντασ τθ 
ςυνάρτθςθ findMax() 
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Ρρόγραμμα 
 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

/* Σν πξόγξακκα δεκηνπξγεί 1 πίλαθα 2 δηαζηάζεσλ ( 3x2 ) θαη ηνλ γεκίδεη κε 

ηπραίεο ηηκέο από 1 κέρξη 10 θαιώληαο ηε  ζπλάξηεζε fillPin2D() θαη εκθαλίδεη 

ηα ζηνηρεία ηνπ  πίλαθα θαιώληαο ηε  ζπλάξηεζε showPin2D(). Μεηά θαιεί ηε 

ζπλάξηεζε findMax()γηα ηελ εύξεζε ηνπ κεγίζηνπ ζηνηρείνπ ηνπ p θαη ηελ 

εκθάληζε ηνπ κεγίζηνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο γξακκήο-ζηήιεο, ζηηο νπνίεο βξέζεθε   

*/    

  

      

void fillPin2D(int m, int n, int *p) 

// πλάξηεζε δεκηνπξγίαο ζηνηρείσλ πίλαθα 2D 
{ 

   int i,j; 

   for ( i=0;i<=m-1;i++) 

    for ( j=0;j<=n-1;j++) 

      *(p+i*n+j) = (rand() % (10 - 1 + 1)) + 1;  

} 

 

void showPin2D(int m, int n, int *p) 

// πλάξηεζε Δκθάληζεο ζηνηρείσλ πίλαθα 2  
{ 

   int i, j; 

   for ( i=0;i<=m-1;i++) 

    { 

     for ( j=0;j<=n-1;j++) 

       printf("%3d ", *(p+i*n+j)); 

     printf("\n");    

    }  

}      

void findMax(int m, int n, int *p) 

// Δύξεζε, Δκθάληζε Μεγίζηνπ – Γξακκήο – ηήιεο 

{ 

   int i, j, max, lineMax, colMax, lineColMax; 

   max = *p; 

   lineMax = 0; 

   colMax = 0; 

   for (i = 0;i <= m-1;i++) 

    for ( j=0;j<=n-1;j++)  

      if (*(p+i*n+j) >= max )  

      { 

        max = *(p+i*n+j); 

        lineMax = i; 

        colMax = j; 

      } 

   printf("max = %d in line %d and col %d\n", *(p+ lineMax *n+ colMax), 

lineMax, colMax);  

}    

 

main() 

     int i, j; 

       // Δθρώξεζε αθέξαηαο ηηκήο>1 ζηα κεγέζε γξακκώλ-ζηειώλ ηνπ πίλαθα 2 

       do 

       { 

         printf("Give two integers m, n > 1 : ");  

         scanf("%d %d", &m, &n); 

       } 

       while ( m <= 1 || n <= 1 ); 

 

        // Γήισζε πίλαθα p 

        int p[m][n]; 
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        // Δθρώξεζε δηεύζπλζεο πίλαθα p ζην δείθηε pp 

     int *pp = &p[m][n];// Δναλλακηικά, int *pp = p[0]; 

 

        // Γέκηζκα πίλαθα κε ηπραίεο αθέξαηεο ηηκέο 

        fillPin2D( m, n, pp);         

       

        // Δκθάληζε ζηνηρείσλ πίλαθα p 

        printf("p = \n");    

        showPin2D( m, n,  pp);  

 

       // Δύξεζε, Δκθάληζε Μεγίζηνπ – Γξακκήο – ηήιεο 

       findMax( m, n,  pp);  

       system("Pause"); 

     } 

} 

 

 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 

Give two integers m, n > 1 : 3 4 

 

p =  

 2  8  5  1 

10  5  9  9 

 3  5  6  6 

max = 10 in line 1 and column 0  

Press any key to continue . . . 

 
 
 

9.7  Δεύκτεσ ςε Δομϋσ - structures  

 
Όπωσ είδαμε ςτο παράδειγμα 8.5.1, δεν μποροφμε να αλλάξουμε τα περιεχόμενα των 
δεικτϊν ςε δομζσ ι τα περιεχόμενα των κελιϊν τουσ με τθν κλιςθ κάποιασ ςυνάρτθςθσ, γιατί 
οι δομζσ περνάνε ςαν παράμετροι με τιμι και μάλιςτα περνάει όλθ θ δομι, με αποτζλεςμα 
να ζχουμε ςπατάλθ μνιμθσ. Για να περάςουν οι δομζσ με αναφορά, κα πρζπει να είναι 
δείκτεσ. 
 

9.7.1  Παρϊδειγμα Δημιουργύασ 2 μεταβλητών Δεικτών Σύπου Δομόσ και 

Επεξεργαςύα των Δεδομϋνων τουσ με υναρτόςεισ  

 

 Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμμα, το οποίο δθλϊνει 2 μεταβλθτζσ f1 και f2 τφπου 

foititis, δίνει  τιμζσ ςτο Όνομα, τον Αρικμό Μθτρϊου, τον Κωδικό Μακιματοσ, τον 
Βακμό Θεωρίασ και τον Βακμό Εργαςτθρίου για τουσ 2 φοιτθτζσ με τθν κλιςθ τθσ 
ςυνάρτθςθσ gemismaPedion(), με τθν οποία περνάει ςτακερζσ τιμζσ για τα πεδία 
του 1ου φοιτθτι,  τισ οποίεσ και εμφανίηει με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ 
emfanishPedion(), ενϊ για τα πεδία του 2ου φοιτθτι διαβάηει τιμζσ απ’ το 
πλθκτρολόγιο ςε τοπικζσ μεταβλθτζσ, τισ οποίεσ μετά περνάει παραμετρικά με τθν 
κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ gemismaPedion(), τισ οποίεσ και εμφανίηει με τθν κλιςθ τθσ 
ςυνάρτθςθσ emfanishPedion() και Τπολογίηει και Εμφανίηει τον Σελικό Βακμό του 
κάκε φοιτθτι με τθν κλιςθ των ςυναρτιςεων findTB() και returnTB(). τθ 
ςυνζχεια καλεί τθ ςυνάρτθςθ findMaxTB() με τθν οποία βρίςκει το μεγαλφτερο 

Σελικό βακμό των φοιτθτϊν f1 και f2 και ανταλλάςςει τα περιεχόμενα των 
μεταβλθτϊν f1 και f2 ςτθ main() και μετά ανταλλάςςει ξανά τα περιεχόμενα των 

μεταβλθτϊν f1 και f2  με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ swapF1F2(). Μετά κα καλεί τθ 
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ςυνάρτθςθ swapAM() με τθν οποία κα ανταλλάςςει τπουσ Αρικμοφσ Μθτρϊου των 2 
φοιτθτϊν και τθ ςυνάρτθςθ setKM() με τθν οποία κα αλλάηει τθν τιμι του Κωδικοφ 
μακιματοσ για το φοιτθτι 2 και με τθ ςυνάρτθςθ emfanishPedion() κα εμφανίηει 

τα νζα περιεχόμενα των φοιτθτϊν f1 και f2. 
 
 

Αλγόρικμοσ main() 
 

1. Ειςαγωγι τοιχείων 1ου φοιτθτι – κλιςθ ςυνάρτθςθσ gemismaPedion() 
2. Εμφάνιςθ ςτοιχείων 1ου Φοιτθτι – κλιςθ ςυνάρτθςθσ emfanihPedion() 
3. Υπολογιςμόσ - Εμφάνιςθ Τελικοφ Βακμοφ 1ου φοιτθτι με κλιςθ ςυνάρτθςθσ 

findTΒ() 

4. Ειςαγωγι τοιχείων 2ου φοιτθτι  – κλιςθ ςυνάρτθςθσ gemismaPedion() 
5. Εμφάνιςθ ςτοιχείων 2ου Φοιτθτι – κλιςθ ςυνάρτθςθσ emfanihPedion() 
6. Υπολογιςμόσ - Εμφάνιςθ Τελικοφ Βακμοφ 2ου φοιτθτι με κλιςθ ςυνάρτθςθσ 

returnTB() 

7. Υπολογιςμόσ - Εμφάνιςθ Μζγιςτου Τελικοφ Βακμοφ 1ου - 2ου φοιτθτι με κλιςθ 
ςυνάρτθςθσ findMaxTB() 

8. Ανταλλαγι περιεχομζνων 1ου - 2ου φοιτθτι 

9. Εμφάνιςθ ςτοιχείων 1ου – 2ου Φοιτθτι – κλιςθ ςυνάρτθςθσ emfanihPedion() 
10. Ανταλλαγι περιεχομζνων 1ου - 2ου φοιτθτι – κλιςθ ςυνάρτθςθσ swapF1F2() 
11. Εμφάνιςθ ςτοιχείων 1ου – 2ου Φοιτθτι – κλιςθ ςυνάρτθςθσ emfanihPedion() 

12. Ανταλλαγι περιεχομζνων ΑΜ 1ου - 2ου φοιτθτι – κλιςθ ςυνάρτθςθσ swapΑΜ() 
13. Αλλαγι πεδίου ΚΜ φοιτθτι 2 – κλιςθ ςυνάρτθςθσ setKM() 
14. Εμφάνιςθ ςτοιχείων 1ου – 2ου Φοιτθτι – κλιςθ ςυνάρτθςθσ emfanihPedion() 
 
 

Ρρόγραμμα 
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h>  

 

/*  Πξόγξακκκα ην νπνίν δεκηνπξγεί 2 κεαβιεηέο f1, f2 ηύπνπ foititis, κε ηελ 

θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο gemismaPedion()  δίλεη ηηκέο ζην Όλνκα, ηνλ Αξηζκό 

Μεηξώνπ, ηνλ Κσδηθό Μαζήκαηνο, ηνλ Βαζκό Θεσξίαο θαη ηνλ Βαζκό Δξγαζηεξίνπ 

γηα ηνπο 2 θνηηεηέο ζηαζεξέο θαη παξακεηξηθά, ηηο νπνίεο θαη εκθαλίδεη κε ηελ 

θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο emfanishPedion()θαη Τπνινγίδεη θαη Δκθαλίδεη ηνλ Σειηθό 

Βαζκό ηνπ θάζε θνηηεηή κε ηελ θιήζε ησλ ζπλαξηήζεσλ findTB() θαη returnTB(). 

ηε ζπλέρεηα θαιεί ηε ζπλάξηεζε findMaxTB() κε ηελ νπνία βξίζθεη ην 

κεγαιύηεξν Σειηθό βαζκό ησλ θνηηεηώλ f1 θαη f2 θαη αληαιιάζζεη ηα πεξηερόκελα 

ησλ κεηαβιεηώλ f1 θαη f2 ζηε main() θαη κεηά αληαιιάζζεη μαλά ηα πεξηερόκελα 

ησλ κεηαβιεηώλ f1 θαη f2  κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο swapF1F2().Μεηά ζα 

θαιεί ηε ζπλάξηεζε swapAM() κε ηελ νπνία ζα αληαιιάζζεη ηπνπο Αξηζκνύο 

Μεηξώνπ ησλ 2 θνηηεηώλ θαη ηε ζπλάξηεζε setKM() κε ηελ νπνία ζα αιιάδεη ηελ 

ηηκή ηνπ Κσδηθνύ καζήκαηνο γηα ην θνηηεηή 2 θαη κε ηε ζπλάξηεζε 

emfanihPedion() ζα εκθαλίδεη ηα λέα πεξηερόκελα ησλ θνηηεηώλ f1 θαη f2.*/ 

     

 

    typedef struct foititis 

    { 

        char *name; 

        int aM; 

        int kM; 

        double bTh; 

        double bErg; 

   }Foititis; 
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  // Σςνάπηηζη Καηαζκεςήρ - Γομηηήρ   

    void gemismaPedion( char *n, int am, int km, double bth, double berg, 

Foititis *f) 

{ 

    f->name = n; 

    f->aM = am; 

    f->kM = km; 

    f->bTh = bth;  

    f->bErg = berg; 

} 

 

 // πλάξηεζε Δκθάληζεο ηηκώλ πεδίσλ   

 void emfanishPedion(Foititis *f) 

{ 

    printf("name : %s\naM = %d\nkM = %d\nbTh = %lf\nbErg = %lf\n", f->name, 

f->aM, f->kM, f->bTh, f->bErg); 

} 

 

// Σςνάπηηζη Υπολογιζμού - Δπιζηποθήρ Τελικού Βαθμού   

double returnTB(Foititis *f) 

{ 

    double tB = f->bTh * 0.7 + f->bErg * 0.3; 

    return tB; 

} 

 

// Σςνάπηηζη Υπολογιζμού - Δμθάνιζηρ Τελικού Βαθμού   

void findTB(Foititis *f) 

{ 

    double tB = f->bTh * 0.7 + f->bErg * 0.3; 

    printf("call findTB() - tB = %lf\n", tB); 

}    

 

// Σςνάπηηζη Υπολογιζμού - Δμθάνιζηρ Μεγίζηος Τελικού Βαθμού   

void findMaxTB(Foititis *f1, Foititis *f2) 

{ 

    if ( returnTB(f1) >  returnTB(f2)) 

      printf("TB f1 = %lf > TB f2 = %lf\n", returnTB(f1), returnTB(f2)); 

    else   

      printf("TB f2 = %lf > TB f1 = %lf\n", returnTB(f2), returnTB(f1)); 

} 

 

// Σςνάπηηζη Ανηαλλαγήρ  aM f1, f2 

void swapAM(Foititis *f1, Foititis *f2) 

{ 

    int temp = f1->aM; 

    f1->aM = f2->aM; 

    f2->aM = temp; 

} 

 

// Σςνάπηηζη Ανηαλλαγήρ  f1, f2 

void swapF1F2(Foititis *f1, Foititis *f2) 

{ 

    Foititis *temp = f1; 

    f1 = f2; 

    f2 = temp; 

} 

 

// Σςνάπηηζη Αλλαγήρ  kM 

void setKM( int km, Foititis *f) 

{ 

    f->kM = km;  

} 
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  main() 

   {  

    char *n = (char*)malloc(sizeof(40)); 

    int aM, kM; 

    double bTh, bErg, tB; 

    Foititis *f1 = (Foititis*)malloc(sizeof(Foititis)); 

    Foititis *f2 = (Foititis*)malloc(sizeof(Foititis));     

     

    // Δηζαγσγή ηνηρείσλ Φνηηεηή 1  

    gemismaPedion("ioannou",191234,6101,7.5,6.0,f1); 

     

    // Δκθάληζε ηνηρείσλ Φνηηεηή 1  

    printf("Foititis f1 : \n"); 

    emfanishPedion( f1 ); 

 

    // Τπνινγηζκόο - Δκθάληζε Σειηθνύ Βαζκνύ Φνηηεηή 1  

    findTB(f1); 

     

    // Δηζαγσγή ηνηρείσλ Φνηηεηή 2  

    printf("Give name of foititis 2 : ");  

    scanf("%s", n); 

    printf("Give aM of foititis 2 : ");  

    scanf("%d", &aM); 

    printf("Give kM of foititis 2 : ");  

    scanf("%d", &kM); 

    printf("Give bTh of foititis 2 : ");  

    scanf("%lf", &bTh); 

    printf("Give bErg of foititis 2 : ");  

    scanf("%lf", &bErg); 

    gemismaPedion(n,aM,kM,bTh,bErg,f2); 

 

    // Δκθάληζε ηνηρείσλ Φνηηεηή 2  

    printf("Foititis f2 : \n"); 

    emfanishPedion( f2 ); 

 

    // Τπνινγηζκόο - Δκθάληζε Σειηθνύ Βαζκνύ Φνηηεηή 2  

    tB = returnTB(f2); 

    printf("call returnTB() - tB = %lf\n", tB); 

 

    // Τπνινγηζκόο - Δκθάληζε Μέγηζηνπ Σειηθνύ Βαζκνύ Φνηηεηώλ f1, f2  

    findMaxTB(f1, f2); 

     

    // Αληαιιαγή πεξηερνκέλσλ  f1, f2 

Foititis *temp; 

    temp = f1; 

    f1 = f2; 

    f2 = temp; 

 

    // Δκθάληζε ηνηρείσλ Φνηηεηή 1  

    printf("Foititis f1 after swap f1 f2:\n"); 

    emfanishPedion( f1 ); 

 

    // Δκθάληζε ηνηρείσλ Φνηηεηή 2  

    printf("Foititis f2 after swap f1 f2 :\n"); 

    emfanishPedion( f2 ); 

 

    // Αληαιιαγή πεξηερνκέλσλ  f1, f2 – θιήζε swapF1F2 

    swapF1F2(f1,f2); 

 

   // Δκθάληζε ηνηρείσλ Φνηηεηή 1  

   printf("Foititis f1 after call swapF1F2() : \n"); 

   emfanishPedion( f1 ); 

   

   // Δκθάληζε ηνηρείσλ Φνηηεηή 2  

   printf("Foititis f2 after call swapF1F2() : \n"); 

   emfanishPedion( f2 ); 
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  // Αληαιιαγή πεξηερνκέλσλ  aM f1, f2 

  swapAM(f1,f2); 

 

  // Αιιαγή πεξηερνκέλσλ  kM f2 

  setKM( 6102, f2); 

   

   // Δκθάληζε ηνηρείσλ Φνηηεηή 1  

   printf("Foititis f1 after call swapAM() : \n"); 

   emfanishPedion( f1 ); 

   

   // Δκθάληζε ηνηρείσλ Φνηηεηή 2  

   printf("Foititis f2 after call swapAM and setKM( ) : \n"); 

   emfanishPedion( f2 ); 

} 

 

 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 
foititis f1 :  

name : ioannou 

aM : 191234 

kM : 6101 

bTh : 7.5 

bErg : 6.0 

call findTB() - tB = 7.0500000 

Give name of foititis 2 : georgiou 

Give aM of foititis 2 : 12345 

Give kM of foititis 2 : 6101 

Give bTh of foititis 2 : 8 

Give bErg of foititis 2 : 7 

foititis f2 :  

name : georgiou 

aM : 12345 

kM : 6101 

bTh : 8 

bErg : 7 

call returnTB() - tB = 7.700000 

ΤΒ f2 = 7.700000 > ΤΒ f1 = 7.050000 

 

Foititis f1 after swap f1 f2 :   

name : georgiou 

aM : 12345 

kM : 6101 

bTh : 8 

bErg : 7 

Foititis f2 after swap f1 f2 :   

name : ioannou 

aM : 191234 

kM : 6101 

bTh : 7.5 

bErg : 6.0 

 

Foititis f1 after call swapF1F2() :   

name : georgiou 

aM : 12345 

kM : 6101 

bTh : 8 

bErg : 7 

Foititis f2 after call swapF1F2() :   

name : ioannou 

aM : 191234 

kM : 6101 

bTh : 7.5 

bErg : 6.0 

Foititis f1 after call swapAM() :   
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name : georgiou 

aM : 191234 

kM : 6101 

bTh : 8 

bErg : 7 

Foititis f2 after call swapAM and setKM() :   

name : ioannou 

aM : 12345 

kM : 6102 

bTh : 7.5 

bErg : 6.0 

Press any key to continue . . . 

 

 

 

 

Ραρατθριςεισ 
 

 Με τισ εντολζσ  
 

    typedef struct foititis 

    { 

        char *name; 

        int aM; 

        int kM; 

        double bTh; 

        double bErg; 

   }Foititis; 

 
ορίηουμε τον τφπο δομισ Foititis, τον οποίο μποροφμε να χρθςιμοποιοφμε αντί του 
struct foititis . 
 

 Σο πεδίο name ζγινε δείκτθσ ςε πίνακα χαρακτιρων, για να μποροφμε πιο εφκολα να 
διαβάηουμε πίνακεσ χαρακτιρων ι αλφαρικμθτικζσ ςτακερζσ. 

 

 Η πρόςβαςθ ςε κάκε πεδίο τθσ δομισ με δείκτθ δεν πλζον γίνεται με τθν τελεία, αλλά 
με το ->. 

 

 Οι δομζσ περνάνε με αναφορά ςαν παράμετροι ςτισ ςυναρτιςεισ, εκτόσ από τθ 

ςυνάρτθςθ swapF1F2(), ςτθν οποία περνάνε με τιμι. 
 
 

 

9.7.2 Παρϊδειγμα Δημιουργύασ Πύνακα Μεταβλητών Δεικτών Σύπου δομόσ – 

Επεξεργαςύα Δεδομϋνων του Πύνακα με Φρόςη υναρτόςεων 

 

 Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμμα διαβάηει τθν τιμι μιασ μεταβλθτισ n για το μζγεκοσ 
του πίνακα n μεταβλθτϊν τφπου foititis. Θ δομι foititis περιζχει και το πεδίο 
tB για τον Τελικό Βακμό. Όλα τα πεδία των φοιτθτϊν του πίνακα, εκτόσ του Σελικοφ 

Βακμοφ γεμίηουν με τθν κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ gemismaPedion(). Με τθν κλιςθ τθσ 

ςυνάρτθςθσ setTBAll(), θ οποία καλεί τθ ςυνάρτθςθ returnTB(), γεμίηουν όλα 
τα πεδία των n  φοιτθτϊν του πίνακα,  τα οποία και εμφανίηει με τθν κλιςθ τθσ 
ςυνάρτθςθσ emfanishPedion(). Μετά δθμιουργεί ζναν τυχαίο ακζραιο αρικμό 
index μεταξφ 0 και n-2 και καλεί τθ ςυνάρτθςθ swapFiFi1(), με τθν οποία 
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ανταλλάςςει τα περιεχόμενα των f[index], f[index+1] και εμφανίηει ξανά τα 
ςτοιχεία όλων των φοιτθτϊν.  τθ ςυνζχεια καλεί τθ ςυνάρτθςθ 
returnThesiMaxTB() με τθν οποία βρίςκει το φοιτθτι που ζχει το μεγαλφτερο 
Σελικό βακμό και εμφανίηει τα ςτοιχεία του. 
 
 

Αλγόρικμοσ main() 
 

1. Διάβαςμα τιμισ <= 50 ςτθ μεταβλθτι n. 
2. Ειςαγωγι τοιχείων n φοιτθτϊν – κλιςθ ςυνάρτθςθσ gemismaPedion() 
3. Γζμιςμα πεδίου tB των n φοιτθτϊν -  κλιςθ ςυνάρτθςθσ setTBAll() 

4. Εμφάνιςθ ςτοιχείων n φοιτθτϊν – κλιςθ ςυνάρτθςθσ emfanihPedion() 

5. Δθμιουργία τυχαίου ακεραίου  index  ςτο *0, n-2]. 
6. Ανταλλαγι περιεχομζνων f[index], f[index+1] – κλιςθ ςυνάρτθςθσ 

swapFiFi1() 
7. Εμφάνιςθ ςτοιχείων n φοιτθτϊν – κλιςθ ςυνάρτθςθσ emfanihPedion() 
8. Εφρεςθ  φοιτθτι με Μζγιςτο Τελικό Βακμό - κλιςθ ςυνάρτθςθσ 

returnThesiMaxTB() 
9. Εμφάνιςθ ςτοιχείων φοιτθτι με Μζγιςτο Τελικό Βακμό. 

 
 
 
Ρρόγραμμα 
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h>  

 

/*  Πξόγξακκκα ην νπνίν δηαβάδεη ηελ ηηκή κηαο κεηαβιεηήο n γηα ην κέγεζνο 

ηνπ πίλαθα n κεηαβιεηώλ ηύπνπ foititis. Η δνκή foititis πεξηέρεη θαη ην πεδίν 

tB γηα ηνλ Σειηθό Βαζκό. Όια ηα πεδία ησλ θνηηεηώλ ηνπ πίλαθα, εθηόο ηνπ 

Σειηθνύ Βαζκνύ γεκίδνπλ κε ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο gemismaPedion(). Με ηελ 

θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο setTBAll(), ε νπνία θαιεί ηε ζπλάξηεζε returnTB(), 

γεκίδνπλ όια ηα πεδία ησλ n  θνηηεηώλ ηνπ πίλαθα,  ηα νπνία θαη εκθαλίδεη κε 

ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο emfanishPedion(). Μεηά δεκηνπξγεί έλαλ ηπραίν 

αθέξαην αξηζκό index κεηαμύ 0 θαη n-2 θαη θαιεί ηε ζπλάξηεζε swapFiFi1(), κε 

ηελ νπνία αληαιιάζζεη ηα πεξηερόκελα ησλ f[index], f[index+1] θαη εκθαλίδεη 

μαλά ηα ζηνηρεία όισλ ησλ θνηηεηώλ.  ηε ζπλέρεηα θαιεί ηε ζπλάξηεζε 

returnThesiMaxTB() κε ηελ νπνία βξίζθεη ην θνηηεηή πνπ έρεη ην κεγαιύηεξν 

Σειηθό βαζκό θαη εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ*/ 

     

 

    typedef struct foititis 

    { 

        char *name; 

        int aM; 

        int kM; 

        double bTh; 

        double bErg; 

        double tB; 

   }Foititis; 

 

  // Σςνάπηηζη Καηαζκεςήρ - Γομηηήρ   

    Foititis* gemismaPedion( char *nm, int am, int km, double bth, double berg) 

    { 

    Foititis *f = (Foititis*)malloc(sizeof(Foititis)); 

    f->name = nm; 

    f->aM = am; 

    f->kM = km; 
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    f->bTh = bth;  

    f->bErg = berg; 

    return f; 

   } 

 

 // Σςνάπηηζη Δμθάνιζηρ ηιμών πεδίων   

void emfanishPedion(Foititis *f) 

{ 

    printf("name : %s\naM = %d\nkM = %d\nbTh = %lf\nbErg = %lf\ntB = %lf\n", 

f->name, f->aM, f->kM, f->bTh, f->bErg, f->tB); 

} 

 

   // Σςνάπηηζη Υπολογιζμού - Δπιζηποθήρ Τελικού Βαθμού   

double returnTB(Foititis *f) 

{ 

    double tB = f->bTh * 0.7 + f->bErg * 0.3; 

    return tB; 

} 

 

   // Σςνάπηηζη Υπολογιζμού - Τελικού Βαθμού Όλων   

void setTBAll( Foititis *f, int n) 

{ 

    int i; 

    for (  i=0;i<=n-1;i++) 

      (f+i)->tB =  returnTB(f+i);    

}  

    

    // Ανηαλλαγή πεπιεσομένων  f[i], f[j] – swapFiFj 

void swapFiFj(Foititis *f, int i, int j) 

{ 

    Foititis temp; 

    temp = *(f+i); 

    *(f+i) = *(f+j); 

    *(f+j) = temp; 

} 

 

    // Υπολογιζμόρ Θέζηρ Μέγιζηος Τελικού Βαθμού Φοιηηηών f[i], i=0:n-1  

int returnThesiMaxTB(Foititis *f, int n) 

{ 

    double maxTB = (f+0)->tB; 

    int i, thesiTB = 0; 

    for ( i=1;i<=n-1;i++) 

      if ( (f+i)->tB >  maxTB) 

       { 

        maxTB = (f+i)->tB; 

        thesiTB = i; 

       } 

    return thesiTB; 

} 

 

 

 

  main() 

   {  

    int i,  n, index, thesiTB, aM, kM; 

    double bTh, bErg, tB; 

    Foititis *temp; 

     

    // Γηάβαζκα n 

    do 

    { 

       printf("Give n <= 50 : ");  

       scanf("%d", &n);  

    } 

    while ( n > 50 ); 

 



Δομθμζνοσ Προγραμματιςμόσ                                      Δείκτεσ - Pointers                              Γουλιάνασ Κϊςτασ          ελίδα 168 

 

    Foititis *f = (Foititis*)malloc(sizeof(Foititis)*n); 

      

   // Διζαγωγή Σηοισείων n Φοιηηηών  

   for ( i=0;i<=n-1;i++) 

   { 

    char *nm = (char*)malloc(sizeof(40)); 

    printf("Give name of foititis f[%d] : ", i);  

    scanf("%s", nm); 

    printf("Give aM of foititis f[%d] : ", i);  

    scanf("%d", &aM); 

    printf("Give kM of foititis f[%d] : ", i);   

    scanf("%d", &kM); 

    printf("Give bTh of foititis f[%d] : ", i);  

    scanf("%lf", &bTh); 

    printf("Give bErg of foititis f[%d]3 : ", i);  

    scanf("%lf", &bErg); 

    printf("name = %s\n", nm); 

    temp = gemismaPedion(nm,aM,kM,bTh,bErg); 

    *(f+i) = *temp; 

   } 

 

    // Υπολογιζμόρ Τελικού Βαθμού n Φοιηηηών  

    setTBAll(f, n); 

    

    // Δμθάνιζη Σηοισείων n Φοιηηηών 

    for ( i=0;i<=n-1;i++) 

     { 

        printf("Foititis f[%d] : \n", i);  

        emfanishPedion( f+i );    }   

     

    // Γημιοςπγία ηςσαίαρ ηιμήρ ζηο index 

     int index = rand() % (n-2); 

 

    // Ανηαλλαγή πεπιεσομένων  f1, f2 – κλήζη swapFiFj() 

    swapFiFj( f,  index,  index+1); 

 

    printf("pinakas after Swap f[%d] <--> f[%d]\n", index,  index+1);     

 

    // Δμθάνιζη Σηοισείων n Φοιηηηών 

    for ( i=0;i<=n-1;i++) 

     { 

        printf("Foititis f[%d] : \n", i);  

        emfanishPedion( f+i );     

    }   

 

    // Υπολογιζμόρ Θέζηρ  Μέγιζηος Τελικού Βαθμού Φοιηηηών   

    thesiTB = returnThesiMaxTB(f, n); 

 

   // Δμθάνιζη Σηοισείων Φοιηηηή με Μέγιζηο Τελικό Βαθμό  

   printf("Pedia foitith me maxTB :\n");  

   emfanishPedion(f+thesiTB); 

 

   system("Pause");       

} 

 

 
 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 
Give name of foititis f[0] : ioannou 

Give aM of foititis f[0] : 191234 

Give kM of foititis f[0] : 6101 

Give bTh of foititis f[0] : 7.5 

Give bErg of foititis f[0] : 6.0 
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Give name of foititis f[1] : georgiou 

Give aM of foititis f[1]  : 192345 

Give kM of foititis f[1]  : 6101 

Give bTh of foititis f[1]  : 7 

Give bErg of foititis f[1]  : 8 

Give name of foititis f[2] : aleksiou 

Give aM of foititis f[2]  : 193456 

Give kM of foititis f[2]  : 6101 

Give bTh of foititis f[2]  : 9 

Give bErg of foititis f[2]  : 8 

Foititis f[0] :  

name : ioannou 

aM : 191234 

kM : 6101 

bTh : 7.5 

bErg : 6.0 

tB : 7.050000  

Foititis f[1] :  

name : georgiou 

aM : 192345 

kM : 6101 

bTh : 7 

bErg : 8 

tB : 7.300000  

Foititis f[2] :  

name : aleksiou 

aM : 193456 

kM : 6101 

bTh : 9 

bErg : 8 

tB : 8.700000  

 

pinakas after Swap f0] <--> f[1] 

Foititis f[0] :  

name : georgiou 

aM : 192345 

kM : 6101 

bTh : 7 

bErg : 8 

tB : 7.300000  

Foititis f[1] :  

name : ioannou 

aM : 191234 

kM : 6101 

bTh : 7.5 

bErg : 6.0 

tB : 7.050000  

Foititis f[2] :  

name : aleksiou 

aM : 193456 

kM : 6101 

bTh : 9 

bErg : 8 

tB : 8.700000  

Pedia foitith me maxTB : 

name : aleksiou 

aM : 193456 

kM : 6101 

bTh : 9 

bErg : 8 

tB : 8.700000  

Press any key to continue . . . 
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10   ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

Τπλάρχουν ςυναρτιςεισ, οι οποίεσ μζςα ςτον κϊδικά τουσ περιζχουν κλιςεισ ςτον εαυτό 

τουσ με διαφορετικζσ παραμζτρουσ κάκε φορά. Αυτζσ οι ςυαναρτιςεισ ονομάηονται 

αναδρομικζσ. Όταν κλθκεί μια αναδρομικι ςυνάρτθςθ απ’ τθ main() ι από οποιαδιποτε 

καλοφςα ςυνάρτθςθ, παγϊνει θ εκτζλεςθ των εντολϊν τθσ καλοφςασ ςυνάρτθςθσ και 

αρχίηει να εκτελείται το πρϊτο ςτιγμιότυπο τθσ αναδρομικισ ςυνάρτθςθσ, με τθ δθμιουργία 

των απαραίτθτων τοπικϊν μεταβλθτϊν. Αυτό το ςτιγμιότυπο κάπου καλεί τον εαυτό του, 

οπότε  παγϊνει θ εκτζλεςθ των εντολϊν του πρϊτου ςτιγμιότθπου,  αρχίηει να εκτελείται το 

δεφτερο ςτιγμιότυπο τθσ αναδρομικισ ςυνάρτθςθσ, και αυτό ςυνεχίηεται μζχρι να 

ικανοποιθκεί κάποια ςυνκικθ και να τερματίςει το τελευταίο ςτιγμιότυπο, οπότε μετά κα 

ςυνεχίςει και κα τερματίςει το προ-τελευταίο ςτιγμιότυπο και κα ςυνεχιςτεί αυτό μζχρι να  

τερματίςει το πρϊτο ςτιγμιότυπο. Κάκε φορά ποφ τερματίηει ζνα ςτιγμιότυπο 

απελευκερϊνει και τθ μνιμθ που χρειάςτθκε, οπότε, αν δεν προβλζψουμε τον τερματιςμό 

τθσ αναδρομισ, με τισ ςυνεχείσ κλιςεισ τθσ ςυνάρτθςθσ κα ζχουμε πρόβλθμα μνιμθσ. Γι’ 

αυτό ςυνικωσ υπάρχει ζνασ ζλεγχοσ με if και όχι επανάλθψθ, γιατί θ αναδρομικι κλιςθ 

είναι επανάλθψθ. Με αναδρομι λφνονται προβλιματα, ςτα οποία κάτι εποαναλαμβάνεται 

με διαφορετικζσ παραμζτρουσ κάκε φορά. 

 

10.1 Παρϊδειγμα Κλόςησ Αναδρομικόσ υνϊρτηςησ – Τπολογιςμόσ 1+2+...+n 

 

 Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμμα που να διαβάηει τθν τιμι μιασ μεταβλθτισ n >= 5 

και να καλεί μια αναδρομικι ςυνάρτθςθ sumn(), θ οποία κα βρίςκει και κα επιςτρζφει 
το άκροιςμα των αρικμϊν 1+2+…+n.. 
 
 

Αλγόρικμοσ main() 
 

1. Κάνε 
Διάβαςμα τιμισ ςτθ μεταβλθτι n. 

2. Για Πςο n < 5 

3.  Κλιςθ ςυνάρτθςθσ sumn() 
4. Εμφάνιςθ ακροίςματοσ 

 
 
 
Ρρόγραμμα 
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h>  

 

/*  Πξόγξακκκα ην νπνίν δηαβάδεη ηελ ηηκή κηαο κεηαβιεηήο n >= 5 θαη θαιεί κηα 
αλαδξνκηθή ζπλάξηεζε recaddn(), ε νπνία βξίζθεη θαη επηζηξέθεη ην άζξνηζκα ησλ 

αξηζκώλ 1+2+…+n.*/ 
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int recaddn(int n) 

{ 

     

    if ( n == 1 ) 

     return 1; 

    else 

     return (n+recaddn(n-1)); 

} 

 

  main() 

   {  

    int sum,  n; 

     

    // Γηάβαζκα n 

    do 

    { 

       printf("Give n >= 5 : ");  

       scanf("%d", &n);  

    } 

    while ( n < 5 ); 

 

 

    // Υπολογιζμόρ – Δμθάνιζη Αθποίζμαηορ – Κλήζη Σςνάπηηζηρ recaddn(int n)  

    sum = recaddn(n); 

    printf("sum = %d\n", sum);΄ 

 

    system("Pause");       

} 

 

 
 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 
Give n >= 5 : 6 

sum = 21  

Press any key to continue . . . 

 

 

10.2 Παρϊδειγμα Κλόςησ Αναδρομικόσ υνϊρτηςησ – Τπολογιςμόσ 1*2*...*n(n!) 

 

 Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμμα που να διαβάηει τθν τιμι μιασ μεταβλθτισ n >= 5 
και να καλεί μια αναδρομικι ςυνάρτθςθ recnpar(), θ οποία κα βρίςκει και κα 
επιςτρζφει το γινόμενο των αρικμϊν 1*2*…*n=n!. 
 
 
 

Αλγόρικμοσ main() 
 

1. Κάνε 
Διάβαςμα τιμισ ςτθ μεταβλθτι n. 

2. Για Πςο n < 5 

3.  Κλιςθ ςυνάρτθςθσ recnpar(). 
4. Εμφάνιςθ παραγοντικοφ. 
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Ρρόγραμμα 
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h>  

 

/*  Πξόγξακκκα ην νπνίν δηαβάδεη ηελ ηηκή κηαο κεηαβιεηήο n >= 5 θαη θαιεί κηα 

αλαδξνκηθή ζπλάξηεζε recnpar(), ε νπνία βξίζθεη θαη επηζηξέθεη ην γηλόκελν ησλ 

αξηζκώλ 1*2*…*n=n!.*/ 

     

 

int recnpar(int n) 

{ 

    if ( n == 0 || n == 1 ) 

     return 1; 

    else 

     return (n*recnpar(n-1)); 

} 

 

 

  main() 

   {  

    int npar,  n; 

     

    // Γηάβαζκα n 

    do 

    { 

       printf("Give n >= 5 : ");  

       scanf("%d", &n);  

    } 

    while ( n < 5 ); 

 

 

    // Υπολογιζμόρ – Δμθάνιζη παπαγονηικού – Κλήζη Σςνάπηηζηρ recnpar(int n)  

    npar = recnpar(n); 

    printf("sum = %d\n", npar);΄ 

 

    system("Pause");       

} 

 

 
 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 
Give n >= 5 : 6 

npar = 120  

Press any key to continue . . . 

 

 

10.3 Παρϊδειγμα Κλόςησ Αναδρομικόσ υνϊρτηςησ – Mϋτρημα Ανϊποδα ανϊ 2 

 

 Να γραφεί Αλγόρικμοσ/Πρόγραμμμα που να διαβάηει τθν τιμι μιασ μεταβλθτισ n >= 5 

και να καλεί μια αναδρομικι ςυνάρτθςθ recnminus2(), θ οποία κα αφαιρεί 2 από το 
n μζχρι να μθδενιςτεί. Η ςυνάρτθςθ κα είναι τφπου void και κα εμφανίηει τισ τιμζσ που 
κα παίρνει κάκε φορά το n πριν και μετά από κάκε κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ. 
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Αλγόρικμοσ main() 
 

1. Κάνε 

Διάβαςμα τιμισ ςτθ μεταβλθτι n. 
2. Για Πςο n < 5 
3.  Κλιςθ ςυνάρτθςθσ recnpar(). 
4. Εμφάνιςθ παραγοντικοφ. 

 
 
 
Ρρόγραμμα 
 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h>  

 

/*  Πξόγξακκκα ην νπνίν δηαβάδεη ηελ ηηκή κηαο κεηαβιεηήο n >= 5 θαη λα θαιεί 

κηα αλαδξνκηθή ζπλάξηεζε recnminus2(), ε νπνία ζα αθαηξεί 2 από ην n κέρξη λα 

κεδεληζηεί. Η ζπλάξηεζε ζα είλαη ηύπνπ void θαη ζα εκθαλίδεη ηηο ηηκέο πνπ ζα 

παίξλεη θάζε θνξά ην n πξηλ θαη κεηά από θάζε θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο*/ 

     

 

void recnminus2(int n) 

{ 

    if ( n != 0 ) 

     { 

     printf("n before call recnminus2 = %d\n", n); 

     recnminus2(n-2); 

     printf("n after call recnminus2 = %d\n", n); 

     } 

} 

 

  main() 

   {  

    int  n; 

     

    // Γηάβαζκα n 

    do 

    { 

       printf("Give n >= 5 : ");  

       scanf("%d", &n);  

    } 

    while ( n < 5 ); 

 

 

    // Κλήζη Σςνάπηηζηρ recnminus2(int n)  

    recnminus2(n); 

 

    system("Pause");       

} 

 

 
Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 
Give n >= 5 : 6 

n before call recnminus2 = 6 

n before call recnminus2 = 4 

n before call recnminus2 = 2 

n after call recnminus2 = 2 

n after call recnminus2 = 4 

n after call recnminus2 = 6 

Press any key to continue . . . 
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Ραρατιρθςθ 

Με κάκε κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ το n παίρνει μια τιμι μικρότερθ κατά 2 πριν τθν επόμενθ 

αναδρομικι κλιςθ, οπότε εμφανίηεται το 6,4,2 ( με το n = 0 τερματίηει θ τελευταία 

κλιςθ ), ενϊ με τθν εντολι εμφάνιςθσ μετά τθν κλιςθ εμφανίηονται οι τιμζσ του n  που 

παίρνει ςτθν τελευταία κλιςθ, μετά ςτθν προ-τελευταία κ.λ.π., 2,4,6. Χρειάηεται ιδιαίτερθ 

προςοχι ςτον ζλεγχο τερματιςμοφ, όπωσ φαίνεται και ςτο επόμενο τρζξιμο του 

προγράμματοσ, θ οποία ζχει ςαν αποτζλεςμα να εξαντλθκεί όλθ θ διακζςιμθ  μνιμθ : 

Ζξοδοσ Ρρογράμματοσ : 
 
Give n >= 5 : 5 

n before call recnminus2 = 5 

n before call recnminus2 = 3 

n before call recnminus2 = 1 

n before call recnminus2 = -1 

n before call recnminus2 = -3 

n before call recnminus2 = -5 

... 
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