
Η γλώσσα C++ σε βάθος Απαντήσεις ασκήσεων βιβλίου  

http://cpp.bytes.gr 1 

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 

1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραµµα το οποίο να απεικονίζει την  διαδι-
κασία της λύσης µιας εξίσωσης δευτέρου βαθµού.  
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1.2 Αν γνωρίζουµε ότι: α). ∆ίσεκτο είναι ένα έτος όταν διαιρείται ακριβώς µε το 
4. β) Τα έτη που διαιρούνται ακριβώς µε το 100 δεν είναι δίσεκτα εκτός αν 
διαιρούνται µε το 400, καταστρώσετε ένα λογικό διάγραµµα µιας διαδικασίας 
η οποία να ζητάει το έτος και να απαντάει αν είναι δίσεκτο ή όχι.  
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1.3 Αν γνωρίζουµε ότι ένας φορολογούµενος δεν πληρώνει φόρο στην περίπτωση 
που έχει ετήσιο εισόδηµα κάτω από 7000€, πληρώνει 10% στην περίπτωση 
που έχει εισόδηµα από 7000€ έως 15000€ και 20% για παραπάνω εισόδηµα, 
καταστρώσετε ένα λογικό διάγραµµα µιας διαδικασίας η οποία να ζητάει το 
εισόδηµα και να υπολογίζει το φόρο.  

 

1.4 Μελετήστε το παρακάτω λογικό διάγραµµα. Τι αποτέλεσµα θα έχει η διαδι-
κασία αν δώσουµε µε τη σειρά τους αριθµούς 12, 3, 10, 7, 1, 4, και 0.  

 
Θα εµφανίσει το 15.  

Στη µεταβλητή Σ προστί-
θενται όλοι οι ζυγοί 
(12,10 & 4) και αφαι-
ρούνται όλοι οι µονοί 
(3,7 &1). Οπότε το τελι-
κό περιεχόµενο της Σ θα 
είναι: 

12-3+10-7-1+4=15 

Μόλις δοθεί ο αριθµός 
0, θα εµφανίσει το 15 
και θα σταµατήσει. 
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1.5 Ποια από τα παρακάτω αληθεύουν:  

 Η C++ είναι µια γλώσσα µε αυστηρό έλεγχο. 
 Η C++ συναντάται συνήθως σε ερµηνευτική µορφή. 
 Σε µια µεταβλητή δεν µπορούµε να αλλάξουµε το όνοµά της. 
 Οι τύποι δεδοµένων µπορεί να διαφέρουν σε διαφορετικές γλώσσας προ-
γραµµατισµού. 

 Όλα τα αντικείµενα µιας κλάσης, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και λει-
τουργίες. 

 Η κληρονοµικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό του πολυµορφισµού. 
 Το λογικό διάγραµµα εξαρτάται από τη γλώσσα προγραµµατισµού που 
χρησιµοποιούµε. 

1.6 Μελετήστε το παρακάτω λογικό διάγραµµα. Τι αποτέλεσµα θα έχει η διαδι-
κασία αν δώσουµε τους αριθµούς 12, 15, 145 και για τον κάθε ένα αριθµό ξε-
χωριστά. Πότε θα σταµατήσει η διαδικασία;  

 

 

Αν δώσουµε το 12 
δεν κάνει τίποτα 
(διότι είναι ζυγός) 
και συνεχίζει να πε-
ριµένει τον επόµενο. 
Αν δώσουµε το 15 
εµφανίζει το µισό 
του (7.5) ενώ αν 
δώσουµε το 145 εµ-
φανίζει τον ίδιο 
(145). 

Η διαδικασία δεν 
σταµατάει ποτέ, και 
έχει κάποιο αποτέ-
λεσµα µόνο όταν 
δίνουµε µονούς α-
ριθµούς. 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 2 

2.1 Τι θα περιέχουν οι µεταβλητές a,b, και c µετά το τέλος του παρακάτω κώδι-
κα:  

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a,b,c=3; 
 a=b=2; 
 a=c+b; 
} 

2.2 Τι θα περιέχουν οι µεταβλητές a,b, και c µετά το τέλος του παρακάτω κώδι-
κα:  

#include <iostream> 
using namespace std; 
#define MM 23 
main() 
{ 
 const int c=3; 
 int a,b; 
 a=4+b=2; 
 b=c+b+MM; 
} 

2.3 Εντοπίστε τα λάθη στον παρακάτω κώδικα:  

#include <iostream> 
using namespace std; 
#define MM 23; 
main() 
{ 
 const int c=3; 
 int a,b; 
 a=2; 
 float d; 
 d=4.3 
 a=4+b=2; 
 MM=10; 
 3=a; 
 c=c+b+MM; 
) 

Μεταβλητή Τιµή 
a 5 
b 2 
c 3 

Μεταβλητή Τιµή 
a 6 
b 28 
c 3 

Η οδηγίες δεν τερµατίζονται µε 
ερωτηµατικό (;). 

∆εν τερµατίζεται µε ερωτηµατικό 
(;). 

Η ΜΜ δεν είναι µεταβλητή. ∆εν 
µπορεί να της ανατεθεί τιµή. 

Το 3 δεν είναι µεταβλητή. 

Η συνάρτηση κλείνει µε αγκύλη 
} και όχι µε παρένθεση ). 
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2.4 Τι θα περιέχουν οι µεταβλητές a,b, και c µετά το τέλος του παρακάτω κώδι-
κα:  

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a,b,c=3; 
 a=b=2; 
 a=c>b; 
 b=b==1; 
} 
 
 
 
 
 

2.5 Ποια από τα παρακάτω αληθεύουν:  

 ∆ηλωτικές προτάσεις µπορούν να µπουν σε οποιοδήποτε σηµείο του προ-
γράµµατος. 

 Ένα πρόγραµµα της C++ µπορεί να περιέχει πολλά υποπρογράµµατα 
(συναρτήσεις). 

 Μια λογική παράσταση έχει τιµή 1 ή 0. 
 Μια µεταβλητή στη C, πριν της δοθεί τιµή, έχει τιµή 0. 
 Η οδηγία #define χρησιµοποιείται για να ορίσει µία σταθερά του προ-
γράµµατος µας. 

2.6 Με δεδοµένες τις τιµές των µεταβλητών a,b, και c σε 5,10, και 15 αντίστοιχα, 
σηµειώστε την τιµή (1 για αλήθεια, 0 για ψέµα) των παρακάτω λογικών πα-
ραστάσεων:  

Λογική παράσταση Τιµή Παρατηρήσεις 
a==(c-b) 1 Το c-b είναι 5 και ισούται µε a 
a>b || b>c 0 To a>b είναι ψευδές όπως και το b>c 

a==5 && c==15 1 To a==5 είναι αληθές όπως και το c==15 
a==5 && c>20 0 To a==5 είναι αληθές αλλά το c>20 ψευδές 

2.7 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να αποθηκεύει τους αριθµούς 3,7, και 21 σε 
τρεις θέσεις µνήµης. Κατόπιν, να υπολογίζει και να αποθηκεύει σε µία τέταρ-
τη θέση µνήµης το µέσο όρο τους.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a,b,c; 
 float mo; 
 a=3; 

Μεταβλητή Τιµή 
a 1 
b 0 
c 3 

Οι a και b θα πάρουν την τιµή 2 

Η a θα πάρει τιµή 1 διότι το c>b 
(3>2) είναι αληθές. 

Η b θα πάρει τιµή 0 διότι το 
b==1 (2==1) είναι ψευδές. 
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 b=7; 
 c=21; 
 mo=(a+b+c)/3.0; 
} 
 

2.8 Να τροποποιηθεί το προηγούµενο πρόγραµµα ώστε να υπολογίζει το µέσο 
όρο τριών τυχαίων αριθµών.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a,b,c; 
 float mo; 
 a=rand(); 
 b=rand(); 
 c=rand(); 
 mo=(a+b+c)/3.0; 
} 

 

Κάθε φορά που καλείται η rand() επιστρέφει έναν 
τυχαίο αριθµό. 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 3 

3.1 Να γραφεί ένα πρόγραµµα το οποίο να ζητάει τρεις δεκαδικούς αριθµούς, να 
υπολογίζει, και να εµφανίζει τον µέσο όρο τους.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 float a,b,c,mo; 
 cout << "∆ώσε τρεις αριθµούς:"; 
 cin >> a >> b >> c; 
 mo=(a+b+c)/3; 
 cout << "Ο µέσος όρος είναι " << mo << endl; 
} 

3.2 Τι αποτέλεσµα θα έχει το επόµενο πρόγραµµα;  

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a=4,b=5; 
 char ch; 
 ch='A'; 
 cout  << a <<"---" 
   << b << endl << "Χαρ=" << ch; 
} 
 

3.3 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο 
να ζητάει 3 αριθµούς και να υπο-
λογίζει το άθροισµα, το γινόµενο, 
και το µέσο όρο τους. Το πρό-
γραµµα να µας βγάζει µηνύµατα 
για το τι πρέπει να δώσουµε και 
να βγάζει τα αποτελέσµατα όπως 
στο διπλανό παράδειγµα.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 float a,b,c,mo,gin,sum; 
 cout << "∆ώσε τον πρώτο αριθµό:"; 
 cin >> a; 
 cout << "∆ώσε τον δεύτερο αριθµό:"; 
 cin >> b; 
 cout << "∆ώσε τον τρίτο αριθµό:"; 

4---5 
Χαρ=Α 

∆ώσε τον πρώτο αριθµό: 6 
∆ώσε το δεύτερο αριθµό: 2 
∆ώσε τον τρίτο αριθµό: 10 
Το άθροισµα των 6,2,10 είναι 18 
Το γινόµενο των 6,2,10 είναι 120 
Ο µέσος όρος των 6,2,10 είναι 6 
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 cin >> c; 
 mo=(a+b+c)/3; 
 gin=a*b*c; 
 sum=a+b+c; 
 cout  << "Το άθροισµα των " << a << "," << b << "," << c  
   << " είναι " << sum << endl; 
 cout  << " Το γινόµενο των " << a << "," << b << "," << c  
   << " είναι " << gin << endl; 
 cout  << " Ο µέσος όρος των " << a << "," << b << "," << c  
   << " είναι " << mo << endl; 
} 

3.4 Τι αποτέλεσµα θα έχει το παρακάτω πρόγραµµα;  

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a,b; 
 float f; 
 char ch; 
 cout  << sizeof a << endl << sizeof f << endl  
   << sizeof ch << endl; 
 cin >> a >> f >> ch; 
 cout << a << " " << f << " " << ch << endl; 
} 
 

 Η πρώτη cout εµφανίζει τα µεγέθη (σε bytes) των µεταβλητών a, f και ch δηλαδή  το 
4, το 4 και το 1 αντίστοιχα. 

 Η cin ζητάει να πληκτρολογηθούν τρείς τιµές (δύο αριθµοί και ένας χαρακτήρας) από 
το πληκτρολόγιο και τις καταχωρίζει στις µεταβλητές a, f και ch αντίστοιχα. 

 Η τελευταία cout εµφανίζει τα περιεχόµενα των µεταβλητών a, f και ch. 

3.5 Εξηγήστε τη λειτουργία του επόµενου προγράµµατος:  

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a,b; 
 cin >> a >> b; 
 if(a>b) 
  cout << a; 
 else 
  cout << b; 
} 
 

 Η cin ζητάει να πληκτρολογηθούν δύο αριθµοί από το πληκτρολόγιο και τους κατα-
χωρίζει στις µεταβλητές a, και b αντίστοιχα. 
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 H if ελέγχει αν η τιµή της µεταβλητής a είναι µεγαλύτερη από την τιµή της µεταβλη-
τής b. Αν είναι εµφανίζει την τιµή της a διαφορετικά την τιµή της b. Σε κάθε περίπτω-
ση δηλαδή εµφανίζει τον µεγαλύτερο από τους δύο αριθµούς που δώσαµε. 

3.6 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να ζητάει τρεις ακέραιους αριθµούς και να 
εµφανίζει το µεγαλύτερο από αυτούς.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a,b,c,max; 
 cin >> a >> b >> c; 
 if(a>b) 
  max=a; 
 else 
  max=b; 
 if(max>c) 
  cout <<max; 
 else 
  cout << c; 
} 

3.7 Ποια από τα παρακάτω αληθεύουν:  

 Στη cin µετά από τον τελεστή εξόδου >>  επιτρέπεται µόνο όνοµα µετα-
βλητής. 

 Στη cout µετά από τον τελεστή εισόδου <<  επιτρέπεται µόνο όνοµα µε-
ταβλητής. 

 Το µέγεθος ενός τύπου δεδοµένων στη C++ είναι πάντα το ίδιο και ανε-
ξάρτητο από το σύστηµα στο οποίο δουλεύουµε. 

 Ο έλεγχος if(a=5) είναι πάντα αληθής. 
 Αν µέσα σε ένα πρόγραµµα δεν υπάρχει κλήση της exit(), το πρόγραµµα 
δεν θα τερµατιστεί ποτέ. 

 Ο τελεστής sizeof µπορεί να εφαρµοστεί και σε τύπο δεδοµένων π.χ. 
sizeof(char). 

Με την if στη max καταχωρείται ο µεγαλύτερος 
αριθµός µεταξύ των a  και b. 

Η δεύτερη  if  συγκρίνει την τιµή της  max µε την 
τιµή της c και εµφανίζει τη µεγαλύτερη. Η τιµή 
αυτή είναι η µεγαλύτερη από τους τρείς αριθ-
µούς που δόθηκαν 
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3.8 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να ζητάει να πληκτρολογήσουµε δύο αριθ-
µούς. Αν τουλάχιστον ένας από τους δύο αριθµούς είναι 0, τότε να εµφανίζει 
το κείµενο "Λάθος δεδοµένα", διαφορετικά να εµφανίζει το άθροισµά τους, 
το γινόµενό τους και το πηλίκο τους.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 float a,b; 
 cin >> a >> b; 
 if (a==0 || b==0) 
  cout << "Λάθος δεδοµένα"; 
 else 
 { 
  cout << "Αθροισµα = " << a+b << endl; 
  cout << "Γινόµενο = " << a*b << endl; 
  cout << "Πηλίκο = " << a/b << endl; 
 } 
} 

Γίνεται ο έλεγχος αν ένας από τους δύο αριθ-
µούς είναι 0. 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 4 

4.1 Στις επόµενες τέσσερις προτάσεις υποθέτουµε ότι το x έχει τιµή 100 πριν από 
την εκτέλεση κάθε παράστασης. Συµπληρώστε την τιµή του x και την τιµή 
της παράστασης µετά από την εκτέλεση της κάθε πρότασης.  
Πρόταση Τιµή του x Τιµή της παράστασης 

x++; 101 100 
++x; 101 101 
x--; 99 100 
--x; 99 99 

4.2 Τι αποτέλεσµα θα έχει το επόµενο πρόγραµµα;  

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a,b,aa,bb,x,y; 
 x = y = 100; 
 a = ++x; 
 b = y++; 
 aa = ++x; 
 bb = y++; 
 cout << "Η τιµή του a ειναι " << a << endl; 
 cout << "Η τιµή του b ειναι " << b << endl; 
 cout << "Η τιµή του aa ειναι " << aa << endl; 
 cout << "Η τιµή του bb ειναι " << bb << endl; 
} 

 Στη πρόταση a=++x η x θα αυξηθεί κατά 1 (101) και η a θα πάρει σαν τιµή την τιµή 
της παράστασης ++x που είναι η νέα τιµή του x (101). 

 Στη πρόταση b=y++ η y θα αυξηθεί κατά 1 (101) και η b θα πάρει σαν τιµή την τιµή 
της παράστασης y++ που είναι η  τιµή του y πριν την αύξηση (100). 

 Παρόµοια, στη πρόταση aa=++x η aa θα πάρει σαν τιµή την τιµή της παράστασης 
++x που είναι η νέα τιµή του x (102). 

 Στη πρόταση bb=y++ η bb θα πάρει σαν τιµή την τιµή της παράστασης y++ που είναι 
η  τιµή του y πριν την αύξηση (101 όπως είχε γίνει από την προηγούµενη y++). 

4.3 Υποθέτουµε ότι η τιµή του y είναι 100 πριν από την εκτέλεση κάθε µίας από 
τις επόµενες παραστάσεις. Ποιες θα είναι οι τιµές των µεταβλητών x και y 
µετά από την εκτέλεση κάθε παράστασης;  

Παράσταση Τιµή του x Τιµή του y 
x=y; 100 100 

x = --y * 4; 396 (99*4) 99 
x = y = y++; 100 101 

x = y == 100; 1 100 
x = y == y++; 0 101 
x = y == ++y; 1 101 

 

H τιµή του a είναι 101 
H τιµή του b είναι 100 
H τιµή του aa είναι 102 
H τιµή του bb είναι 101 
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4.4 ∆εδοµένου του επόµενου τµήµατος κώδικα: 

int x,y,z; 
x = 10;  
y = 3; 
z = (x / y) * y; 
 
συµπληρώστε το κατάλληλα ώστε να συγκρίνει τα x και z και να τυπώνει α-
νάλογα:  

 

x == z  αν το x είναι ίσο µε το z 

x < z αν το x είναι µικρότερο από το z 

x > z αν το x είναι µεγαλύτερο από το z 

 

if (x==z) printf("x==z"); 
if (x<z)  
 cout << "x<z"; 
else 
 cout << "x>z"; 
 

4.5 Να γραφούν οι επόµενες τρεις προτάσεις σαν µία πρόταση, χρησιµοποιώ-
ντας τον τελεστή ++.  

y = y + 1; 
z = x + y; 
x = x + 1; 
 
z = ++y + x++; 

4.6 Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι δυαδικοί αριθµοί των επόµενων δεκαδικών ακε-
ραίων:  

15   1111 

52   110100 

0   0 

128   10000000 

4.7 Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι δεκαδικοί αριθµοί των επόµενων δυαδικών:  

1100111  103 

111  7 

1000000  64 
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4.8 Τι αποτέλεσµα θα έχει το επόµενο πρόγραµµα;  

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a,b,c; 
 a=5; 
 b=8; 
 cout << (a & b) << (a | b) << (a && b) << endl; 
} 

 Ο αντίστοιχος δυαδικός του 5 είναι 101 και του 8 1000 οπότε οι bitwise πράξεις a & b 
και a | b έχουν αποτέλεσµα 0000 (0) και 1101 (13) αντίστοιχα. 

 Ο τελεστής && είναι λογικός τελεστής (AND) και η λογική παράσταση a && b θα 
έχει αποτέλεσµα 1 (αληθές) δεδοµένου ότι και τα δύο µέλη της (a και b) θεωρούνται 
αληθή  (ως διάφορα του 0). 

4.9 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Το i++ αυξάνει την τιµή του i κατά 1 ενώ το ++i όχι. 
 Οι τελεστές ++ και - - εφαρµόζονται µόνο σε µεταβλητές. 
 Όταν κάνω µια πράξη bitwise AND (&)µε το 0, το αποτέλεσµα θα είναι 
πάντα 0. 

 Ο τελεστής ανάθεσης = έχει την πρώτη προτεραιότητα. 
 Η παράσταση 5/2 έχει αποτέλεσµα τύπου int (το 2). 

4.10 Υποθέτουµε ότι η τιµή του x είναι 5, του y είναι 100, και του a είναι 0, πριν 
από την εκτέλεση κάθε µίας από τις επόµενες παραστάσεις. Ποιες θα είναι οι 
τιµές των µεταβλητών x και y µετά από την εκτέλεση κάθε παράστασης;  

Παράσταση x y Παρατηρήσεις 
x = y>x || a 1 100 Προτεραιότητα έχει ο τελεστής OR (||). Η έκφρα-

ση x || a έχει αποτέλεσµα 1 δεδοµένου οτι το x 
θωρείται αληθές (5). Η σύκριση y>1 είναι αληθής 
επότε το x θα πάρει την τιµή 1. 

x = y | a; 100 100 Η OR bitwise πράξη του y (δυαδικός 1100100) 
και του a (0000000) είναι 1100100 δηλαδή 100.

y = x & a; 5 0 Η AND bitwise πράξη του x (δυαδικός 101) και 
του a (000) είναι 000 δηλαδή 0. 

x = x & y; 4 100 Η AND bitwise πράξη του x (δυαδικός 0000101) 
και του y (1100100) είναι 0000100 δηλαδή 4. 

x = x | y; 101 100 Η OR bitwise πράξη του x (δυαδικός 0000101) 
και του y (1100100) είναι 1100101 δηλαδή 101 

x = --x && y || a; 1 100 Ο τελεστής – έχει µεγαλύτερη προτεραιότητα, 
µετά ο AND (&&) και τέλος ο OR (||). Το αποτέ-
λεσµα της έκφρασης –x && y είναι αληθές (1) 
δεδοµένου οτι και τα δύο µέλη είναι αληθή (διά-
φορα του 0). Η έκφραση 1 || a είναι αληθής δε-
δοµένου οτι το πρώτο µέλος είναι αληθές. 
Εποµένως το αποτέλεσµα της παράστασης το 
οποίο θα καταχωρηθεί στη x είναι το 1. 

 

0 13 1 
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4.11 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να ζητάει δύο δεκαδικούς αριθµούς, να υπο-
λογίζει το µέσο όρο τους, και να τον εµφανίζει µε δύο δεκαδικά ψηφία κατα-
λαµβάνοντας συνολικά επτά θέσεις στην οθόνη.  

#include <iostream> 
#include <iomanip> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 float a,b,mo; 
 cin >> a >> b; 
 mo=(a+b)/2; 
 cout  << "MO=" << setw(7) << setprecision(2) << fixed  
   << mo << endl; 
} 

4.12 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να ζητάει την ακτίνα ενός κύκλου. Να υπο-
λογίζει και να εµφανίζει το εµβαδόν του µε διπλή ακρίβεια. Να χρησιµοποιη-
θεί η συνάρτηση pow() για την ύψωση σε δύναµη. Η τιµή του π 3,141592 να 
δηλωθεί ως σταθερά µε την οδηγία #define.  

#include <iostream> 
#include <cmath> 
#define pi 3.141592 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 double r,e; 
 cout << "∆ώσε ακτίνα :"; 
 cin >> r; 
 e=pow(r,2)*pi; 
 cout  << "Το Εµβαδόν κύκλου ακτίνας " << r 
   << " είναι " << e << endl; 
} 

4.13 Τι αποτέλεσµα θα έχει το επόµενο πρόγραµµα και γιατί;  

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 float d; 
 int a,b; 
 a=5; 
 b=6; 
 d=(a+b)/2; 
 cout << d; 
} 

5
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 Η παράσταση (a+b)/2 θα έχει αποτέλεσµα τύπου int διότι όλα τα µέλη της είναι τύ-
που int. Οπότε το αποτέλεσµά της θα είναι 5 και όχι 5.5 που θα ήταν το αναµενόµενο. 

 Αν θέλαµε να υπολογιζόταν σωστά τότε θα έπρεπε να γραφεί ως (a+b)/2.0. Το 2.0 
που είναι τύπου float "εξαναγκάζει" την όλη παράσταση να έχει αποτέλεσµα float, 
οπότε διατηρεί τα δεκαδικά της ψηφία. 

4.14 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Οι τελεστές ++ και --, σύµφωνα µε το πρότυπο ANCI, δεν µπορούν να 
εφαρµοστούν σε µεταβλητές τύπου float. [Ισχύει σύµφωνα µε το πρότυπο 
ANSI, όµως αρκετοί µεταγλωττιστές το καταστρατηγούν και επιτρέπουν τη χρήση των 
τελεστών αυτών και σε µεταβλητές τύπου float]. 

 Οι µεταβλητές τύπου long double αποθηκεύουν απεριόριστο αριθµό δε-
καδικών ψηφίων. 

 Με το αντικείµενο  cout δεν µπορούµε να καθορίσουµε τον ακριβή αριθ-
µό των δεκαδικών ψηφίων που θα εµφανίζονται στην οθόνη. 

 Η παράσταση 1+1.0 έχει αποτέλεσµα τύπου float. 
 Η C++ δεν έχει τελεστή για ύψωση σε δύναµη. 

4.15 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να υπολογίζει το υπόλοιπο της ακέραιας 
διαίρεσης ενός δεκαδικού αριθµού µε έναν ακέραιο. Το πρόγραµµα θα ζητάει 
δύο αριθµούς, ένα δεκαδικό και έναν ακέραιο, και θα εµφανίζει το υπόλοιπο. 
Αν υποθέσουµε π.χ. ότι δίνουµε τους αριθµούς 5.14 και 2 το αποτέλεσµα εί-
ναι το 1.14.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 float d,yp; 
 int a,b; 
 cin >> d >> a; 
 b=d/a; 
 yp=d-b*2; 
 cout << yp << endl; 
} 

 Στη πρόταση b=d/a, η b είναι τύπου int οπότε θα αποθηκευτεί µόνο το ακέραιο τµήµα 
του αποτελέσµατος της παράστασης d/a. 

4.16 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να δέχεται ένα χαρακτήρα από το πληκτρο-
λόγιο και να τον επεξεργάζεται ως εξής:  

 Αν ο χαρακτήρας είναι πεζός, να τον τυπώνει στην οθόνη. 
 Εάν πρόκειται για αριθµητικό ψηφίο (0-9), να εµφανίζει το µήνυµα: "Πα-
τήθηκε ένα ψηφίο". 

 Σε κάθε άλλη περίπτωση να µην κάνει τίποτα. 
#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
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main() 
{ 
 char ch; 
 ch=getch(); 
 if ((ch>='a' && ch<='z') || (ch>='α' && ch<='ω')) 
  cout << ch;; 
 if (ch>='0' && ch<='9') 
  cout << "Πατήθηκε ένα ψηφίο\n"; 
} 

 Η έκφραση ch>='a' && ch<='z' είναι αληθής όταν ο χαρακτήρας είναι πεζός λατινι-
κός ενώ η έκφραση ch>='α' && ch<='ω ' είναι αληθής όταν ο χαρακτήρας είναι πε-
ζός ελληνικός. 

4.17 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να δέχεται χαρακτήρες από το πληκτρολόγιο 
και να τους επεξεργάζεται ως εξής:  

 Αν ο χαρακτήρας είναι αριθµητικός (ψηφίο) να τον εµφανίζει όπως είναι. 
 Αν είναι αλφαβητικός (είτε πεζός είτε κεφαλαίος) να εµφανίζει τον αµέ-
σως επόµενο χαρακτήρα (πχ αν πληκτρολογηθεί α να εµφανιστεί το β 
κ.ο.κ.). 

#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 char ch; 
 ch=getch(); 
 if ((ch>='a' && ch<='z') || (ch>='Α' && ch<='Ζ')) 
  putch(ch+1); 
 if (ch>='0' && ch<='9') 
  putch(ch); 
} 

 Η if, στη παραπάνω λύση, ελέγχει για λατινικούς µόνο χαρακτήρες πεζούς ή κεφαλαί-
ους. Αν θέλαµε να περιλαµβάνει και τους ελληνικούς θα έπρεπε η λογική έκφραση να 
ήταν ((ch>='a' && ch<='z') || (ch>='Α ' && ch<='Ζ ')) || ((ch>='α' && ch<='ω') 
|| (ch>='Α ' && ch<='Ω')). 

 Η πρόταση putch(ch+1) εµφανίζει τον επόµενο χαρακτήρα από το περιεχόµενο του 
ch. 

4.18 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να εµφανίζει το επόµενο "µενού", να δέχεται 
έναν αριθµό, και να κάνει την αντίστοιχη ενέργεια.  

1-Εκτύπωσε την λέξη "Hello" 
2-Εκτύπωσε τον αριθµό 2 
3-Εκτύπωσε "bye bye" 
4-Mην κάνεις τίποτα 
∆ώσε επιλογή: 
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Αν η επιλογή δεν είναι αποδεκτή (εκτός από 1, 2, 3, 4), να εµφανίζεται το µή-
νυµα "Λάθος επιλογή". 

#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 char ch; 
 cout << "1-Εκτύπωσε την λέξη "Hello\n"; 
 cout << "2-Εκτύπωσε τον αριθµό 2\n"; 
 cout << "3-Εκτύπωσε "bye bye\n"; 
 cout << "4-Mην κάνεις τίποτα\n"; 
 cout << "∆ώσε επιλογή:"; 
 ch=getch(); 
 if (ch=='1') cout << "Hello\n"; 
 if (ch=='2') cout << "2\n"; 
 if (ch=='3') cout << "bye bye\n"; 
 if (ch!='1' && ch!='2' && ch!='3' && ch!='4')  
  cout << "Λάθος επιλογή"; 
} 
 

4.19 Τι αποτέλεσµα θα έχει το παρακάτω πρόγραµµα;  

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 char ch,b='A'; 
 ch='B'; 
 if(ch==b) 
  cout << "NAI-1\n"; 
 else 
  cout << "OXI-1\n"; 
 if(ch=b) 
  cout << "NAI-2\n"; 
 else 
  cout << "OXI-2\n"; 
} 

 Η έκφραση ch==b είναι ψευδής διότι οι δύο µεταβλητές περιέχουν διαφορετικούς  
χαρακτήρες. 

 Η έκφραση  ch=b είναι αληθής διότι  δεν πρόκειται για σύγκριση (==) αλλά για κατα-
χώριση (=). Το περιεχόµενο της b καταχωρίζεται στη ch και το αποτέλεσµα της όλης 
παράστασης είναι το περιεχόµενο της ch. Από τη στιγµή που η τιµή της ch δεν είναι 0, 
η παράσταση ch=b θεωρείται αληθής. 

OXI-1
NAI-2 
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4.20 Ποια από τα παρακάτω αληθεύουν:  

 Μπορούµε να χειριζόµαστε τους χαρακτήρες σαν αριθµούς. 
 Μια µεταβλητή τύπου char έχει µέγεθος ενός byte. 
 Σε µια µεταβλητή χαρακτήρα δεν µπορούµε να καταχωρίσουµε έναν α-
ριθµό. 

 Οι συµβολοσειρές προσδιορίζονται από τη διεύθυνση όπου είναι αποθη-
κευµένος ο πρώτος τους χαρακτήρας. 

 Μια συµβολοσειρά καταλαµβάνει τόσα byte όσοι ακριβώς είναι και οι 
χαρακτήρες που περιέχει. 

4.21 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να εµφανίζει τους κωδικούς των χαρακτήρων 
'a', '*' και του κενού διαστήµατος ' '.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 cout << "Ο κωδικός του a είναι " << 'a'+0 << endl; 
 cout << "Ο κωδικός του * είναι " << '*'+0 << endl; 
 cout << "Ο κωδικός του διαστήµατος είναι " << ' '+0 << endl; 
} 

 Η παράσταση 'a'+0, και οι παρόµοιες,  επειδή περιέχουν δεδοµένα τύπου char ('a') και 
τύπου int (0) µετατρέπονται σε τύπου int (στη µεγαλύτερη ιεραρχία), οπότε στην ου-
σία επιστρέφουν τον κωδικό του χαρακτήρα. 

4.22 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να εµφανίζει τους χαρακτήρες µε ASCII κω-
δικούς 80, 125, και 192.  

#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 cout << "Ο χαρακτήρας µε κωδικό 80 είναι o "; 
 putch(80); 
 cout << "\nΟ χαρακτήρας µε κωδικό 125 είναι o "; 
 putch(125); 
 cout << "\nΟ χαρακτήρας µε κωδικό 192 είναι o "; 
 putch(192); 
} 
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4.23 Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα του επόµενου προγράµµατος:  

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 char ch=68,let='L'; 
 int a=2,b=4; 
 a=ch+let; 
 ch=++let; 
 cout  << "a=" << ++a  
   << " ch=" << ch  
   << " let=" << let << endl; 
} 

 Η παράσταση ch+let έχει αποτέλεσµα 144 (68 + 76) δεδοµένου οτι ο ASCII κωδικός 
του 'L' είναι 76. 

 Η πρόταση ++let αυξάνει τη let κατα 1 και την κάνει 77 που είναι ο ο ASCII κωδικός 
του 'Μ'. 

4.24 Ποια η διαφορά του 'Α' µε το "Α".  
 Το 'Α' αναφέρεται στον χαρακτήρα 'Α' και ισοδυναµεί µε τον αριθµό 65 που είναι ο 

ASCII κωδικός του 'Α'. 
 Το "Α" αναφέρεται σε µία συµβολοσειρά και ισοδυναµεί µε τη διεύθυνση της πρώτης 
θέσης µνήµης στην οποία έχει καταχωρηθεί η συγκεκριµένη συµβολοσειρά (βλέπε  
σελίδα 121 του βιβλίου). 

a=145 ch=M let=M 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 5 

5.1 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να ζητάει το εισόδηµα ενός φορολογούµενου 
και να υπολογίζει το φόρο σύµφωνα µε τα εξής:  

 Αν το εισόδηµα είναι κάτω από 5000, ο φόρος θα είναι 0. 
 Αν το εισόδηµα είναι από 5000 µέχρι 10000, ο φόρος θα είναι 5%. 
 Αν το εισόδηµα είναι πάνω από 10000 και µέχρι 30000, ο φόρος θα είναι 

15%. 
 Αν το εισόδηµα είναι πάνω από 30000, ο φόρος θα είναι 35%. 

 
#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 float eis,foros; 
 cout << "∆ώσε εισόδηµα:"; 
 cin >> eis; 
 if(eis<5000) 
  foros=0; 
 else if (eis>=5000 && eis<=10000) 
  foros=eis*5/100; 
 else if (eis>=5000 && eis<=10000) 
  foros=eis*15/100; 
 else 
  foros=eis*35/100; 
 cout  << "O φόρος για εισόδηµα " << eis  
   << " είναι " << foros << endl; 
} 
 

5.2 Τι κάνει το παρακάτω πρόγραµµα  

#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a,b; 
 char ch; 
 ch=getch(); 
 if((ch>='A') && (ch<='Z')) 
  ++ch; 
 else 
  --ch; 
 putch(ch); 
} 

 Αν π.χ δώσουµε το 'Β' θα εµφανιστεί το 'C' ενώ αν δώσουµε το 'b' θα εµφανιστεί το 'a'. 

Η πρόταση αυτή θα εκτελε-
στεί όταν δεν ισχύει καµία 
από τις παραπάνω περιπτώ-
σεις των εντολών if. 

Περιµένει να πληκτρολογηθεί ένας 
χαρακτήρας τον οποίο καταχωρίζει στη 
µεταβλητή ch. 

Αν ο χαρακτήρας είναι κεφαλαίος 
λατινικός τότε αυξάνει το περιέχόµενο 
της ch κατά 1, διαφορετικά το µειώνει 
κατά 1. 

Εµφανίζει τον χαρακτήρα µε κωδικό 
ch, ο οποίος θα είναι ή ο επόµενος ή ο 
προηγούµενος από τον χαρακτήρα που 
δόθηκε αρχικά. 
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5.3  Βρείτε τα λάθη στο επόµενο πρόγραµµα  

#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a,b; 
 a=getch(); 
 b='*'; 
 switch(a) 
 { 
  case 1: 
   cout << a << endl; 
   cout << "-------\n"; 
  case b: 
   cout << b << endl; 
   break; 
  case 'A': 
   cout << "aaaaaaaaaaa"; 
   break; 
  case 'A'+1: 
   cout << "telos";  
   break; 
  case 4 
   cout << "444444444"; 
 } 
} 

5.4 Τι θα εµφανίσει στην οθόνη το επόµενο πρόγραµµα;  

 Αν πληκτρολογηθεί ο χαρακτήρας 'B' (λατινικό) 
 Αν πληκτρολογηθεί ο χαρακτήρας 'Α' (λατινικό) 
 Αν πληκτρολογηθεί ο χαρακτήρας '*' 

#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a,b; 
 b=44; 
 a=getch(); 
 switch(a) 
 { 
  case 66: 
   cout << a << endl; 
   cout << "-------\n"; 
  case 7: 

Η case ακολουθείται µόνο από σταθε-
ρές. και όχι παραστάσεις ('Α'+1). 

Η case πρέπει να τερµατίζεται µε : 
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   cout << b; 
   break; 
  case 'A': 
   cout << "aaaaaaaaaaa"; 
   break; 
  default: 
   cout << "1234567890"; 
 } 
} 

 Στη περίπτωση που πληκτρολογηθεί ο χαρακτήρας 'Β' (έ-
χει ASCII κωδικό 66) υπάγεται στην πρώτη case 66: και 
θα εκτελεστούν οι προτάσεις της πρώτης case. Επειδή 
όµως οι προτάσεις της πρώτης case δεν τερµατίζονται µε 
εντολή break, θα εκτελεστούν και οι προτάσεις της case 
7:. 

 Στη περίπτωση που πληκτρολογηθεί ο χαρακτήρας 'A'  θα 
εκτελεστούν οι προτάσεις της case 'A'.  

 Στη περίπτωση που πληκτρολογηθεί ο χαρακτήρας '*', δεν 
υπάγεται σε καµία από τις περιπτώσεις case και θα εκτε-
λεστούν οι προτάσεις της default:. 

5.5 Τι κάνει το παρακάτω πρόγραµµα αν πληκτρολογηθεί 'Α', 'Β','D','*' και 'Κ' 
(λατινικοί χαρακτήρες);  

#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a,b; 
 char ch; 
 a=ch=getch(); 
 if(ch>=65 && ch<='D') 
 { 
  switch(ch) 
  { 
   case 65: 
    b=++a; 
    ++b; 
    break; 
   case 66: 
    b=a--;   
   default: 
    b=a+5; 
  } 
  cout  << "a=" << a << " b=" << b 
    << " ch=" << ch << endl ; 
 } 
 else if(ch=='*') 

B
------- 
44 

aaaaaaaaaaa 

1234567890 

Το σώµα της if θα εκτελεστεί µόνο όταν 
ο χαρακτήρας είναι A,B,C ή D 

Οι προτάσεις θα εκτελεστούν µόνο αν 
ο χαρακτήρας είναι '*'. 
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 { 
  a=b=ch-1; 
  cout << "***" << a << "*****" << b << "*******\n"; 
 } 
} 

 Η πρόταση a=ch=getch();  Περιµένει να πληκτρολογηθεί ένας χαρακτήρας τον οποίο 
αποθηκεύει τόσο στην µεταβλητή ch όσο και στην a (τον 
ASCII κωδικό του). 

 Στη περίπτωση που πληκτρολογηθεί ο χαρακτήρας 'Α' (έ-
χει ASCII κωδικό 65) υπάγεται στην πρώτη case 65: και 
θα εκτελεστούν οι προτάσεις της πρώτης case. Η µεταβλητή a θα γίνει 66 τιµή που θα 
καταχωριθεί στη b (b=++a). Μετά η b θα πάρει τιµή 67 (++b). 

 Στη περίπτωση που πληκτρολογηθεί ο χαρακτήρας 'B' (έ-
χει ASCII κωδικό 66) θα εκτελεστούν οι προτάσεις της 
case 66: αλλά και της default: γιατί δεν υπάρχει εντολή 
break στις προτάσεις της case 66:. Η µεταβλητή a θα γί-
νει 65 (b=a--)  αλλά στη b καταχωρίζεται η τιµή πριν από 
τη µείωση (το 66). Μετά η b θα πάρει τιµή 70 (b=a+5). 

 Στη περίπτωση που πληκτρολογηθεί ο χαρακτήρας 'D' (έ-
χει ASCII κωδικό 68) θα εκτελεστούν οι προτάσεις της 
default: και η b θα πάρει τιµή 73 (b=a+5). 

 Στη περίπτωση που πληκτρολογηθεί ο χαρακτήρας '*' (έχει 
ASCII κωδικό 42), τότε θα γίνουν οι προτάσεις της else 
if. Οι µεταβλητές a και b θα πάρουν τιµή 41 (a=b=ch-1). 

  Στη περίπτωση που πληκτρολογηθεί ο χαρακτήρας 'Κ', 
δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. 

 

5.6 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να αποφασίζει αν ένα έτος είναι δίσεκτο ή όχι 
σύµφωνα µε τα εξής:  

 Θα ζητάει να πληκτρολογηθεί το έτος. 
 Θα εµφανίζει τη λέξη "∆ίσεκτο" αν το έτος είναι δίσεκτο και τη λέξη 

"Κανονικό" αν δεν είναι. 
 ∆ίσεκτο είναι ένα έτος όταν διαιρείται ακριβώς µε το 4. Όµως τα έτη που 
διαιρούνται ακριβώς µε το 100 δεν είναι δίσεκτα εκτός αν διαιρούνται 
ακριβώς µε το 400. 

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int etos; 
 cout << "∆ώσε έτος:"; 
 cin >> etos; 
 if(etos%4 == 0) 
 { 
  if(etos%100 == 0) 
  { 
   if(etos%400 == 0) 

a=66 b=67 ch=A 

a=65 b=70 ch=B 

a=68 b=73 ch=D 

***41****41******

Αν διαιρείται ακριβώς µε το 100 δεν 
είναι δίσεκτο. 

Για να είναι ένα έτος δίσεκτο πρέπει να 
διαιρείται ακριβώς µε το 4. Η παρά-
σταση etos%4 δίνει το υπόλοιπο της 
ακέραιος διαίρεσης µε το 4 (βλέπε 
σελίδα 101 του βιβλίου). 

Εκτός αν διαιρείται ακριβώς µε το 400 . 
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    cout << "∆ίσεκτο\n"; 
   else 
    cout << "Κανονικό\n"; 
  } 
  else cout << "∆ίσεκτο\n"; 
 } 
 else  
 { 
  cout << "Κανονικό\n"; 
 } 
} 

5.7 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο, χρησιµοποιώντας την εντολή switch, να δέ-
χεται ένα χαρακτήρα και να κάνει την αντίστοιχη ενέργεια.  

h->Να εµφανίζει τη λέξη "hello" 
2->Να εµφανίζει τον αριθµό 2 
b->Να εµφανίζει "bye bye" 
 
Εάν η επιλογή δεν είναι αποδεκτή (εκτός από h,2, και b) τότε να εµφανίζει το 
µήνυµα "Λάθος επιλογή". 

#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a,b; 
 char ch; 
 ch=getch(); 
 switch(ch) 
 { 
  case 'h': 
   cout << "hello\n"; 
   break; 
  case '2': 
   cout << "2\n"; 
   break; 
  case 'b': 
   cout << "bye bye\n"; 
   break; 
  default: 
   cout << "Λάθος επιλογή\n"; 
 } 
} 
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5.8 Ποια από τα παρακάτω αληθεύουν:  

 Η case πρέπει απαραίτητα να ακολουθείται από ακέραια σταθερά ή στα-
θερά χαρακτήρα. 

 Οι εντολή switch-case µπορεί να αντικατασταθεί από ισοδύναµες εντο-
λές if-else if. 

 Οι εντολές if-else if µπορούν να αντικατασταθούν από ισοδύναµες εντο-
λές switch-case. 

 Η πρόταση a==5 είναι ισοδύναµη µε την a=5. 
 Η εντολή if είναι η µοναδική εντολή που διαθέτει η C++ για τον έλεγχο 
λογικών παραστάσεων. 

5.9 Βρείτε τα λάθη στο επόµενο πρόγραµµα  

main() 
{ 
 int b; 
 char a='*',ch; 
 ch=getch(); 
 switch(ch) 
 { 
  case 65.0: 
   b=++a; 
   ++b; 
   break; 
  case a: 
   b=a--;   
  default: 
   b=a+5; 
 } 
} 
 

∆εν επιτρέπεται σταθερά τύπου float. 

∆εν επιτρέπεται µεταβλητή 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 6 

6.1 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να υπολογίζει το άθροισµα των αριθµών από 
το 1 µέχρι το 1000.  

Με χρήση της εντολής while ... 

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a,sum; 
 a=sum=0; 
 while(a<=1000) 
 { 
   sum=sum+a; 
  a++; 
 } 
 cout << "Το άθροισµα είναι " << sum << endl; 
} 
 
Με χρήση της εντολής for ... 

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a,sum; 
 sum=0; 
 for(a=0;a<=1000;a++) 
 { 
   sum=sum+a; 
 } 
 cout << "Το άθροισµα είναι " << sum << endl; 
} 
 

6.2 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να διαβάζει συνέχεια χαρακτήρες από το 
πληκτρολόγιο. Όταν πατηθεί το Esc, να σταµατάει και να εµφανίζει το πλή-
θος των ελληνικών και το πλήθος των λατινικών χαρακτήρων που πληκτρο-
λογήθηκαν.  

#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 char ch; 
 int lt=0,gr=0; 
 do 

Κάθε φορά που εκτελείται η πρόταση 
sum=sum+a, στη sum προστίθεται η 
νέα τιµή της a. 
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 { 
   ch=getch(); 
  if((ch>='Α' && ch<='Ω') || (ch>='α' && ch<='ω')) 
   ++gr; 
  if((ch>='A' && ch<='Z') || (ch>='a' && ch<='z')) 
   ++lt; 
 } while(ch!=27); 
 cout << gr << " ελληνικοί χαρακτήρες\n"; 
 cout << lt << " λατινικοί χαρακτήρες\n"; 
} 

6.3 Τι κάνει το επόµενο πρόγραµµα (το 27 είναι ο κωδικός του πλήκτρου <Εsc>); 
 

#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 char ch; 
 int a,fl=0; 
 ch=1; 
 a=0; 
 while(ch!=27) 
 { 
   ch=getch(); 
  if(ch=='*') fl=1; 
  if(fl==1) ++a; 
 } 
 cout << a << " χαρακτήρες\n"; 
} 

 Το πρόγραµµα ζητάει συνέχεια χαρακτήρες και σταµατάει όταν πατηθεί το <esc>. θα 
εµφανίσει στο τέλος το πλήθος των χαρακτήρων που πληκτρολογήθηκαν µετά από ένα 
αστεράκι (συµπεριλαµβανοµένου και του *). Π.χ αν πληκτρολογηθούν οι χαρακτήρες: 
afgh6*ftg89 και µετα <esc>, θα εµφανίσει το 7 διότι µετά το * πληκτρολογήθηκαν 7 
χαρακτήρες: *ftg89 και το <esc>. 

6.4 Τι κάνει το επόµενο πρόγραµµα; Ποιο το νόηµα του περιεχοµένου των µετα-
βλητών num1 και num2;  

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a,num,num1,num2; 
 num1=num2=0; 
 for (a=1;a<=100;++a) 
 { 
  cin >> num; 

Μόλις εντοπίσει το πρώτο αστεράκι 
('*'') καταχωρεί στο fl το1. 

Όταν το fl είναι 1 (που σηµαίνει ότι έχει 
ήδη πατηθεί ένα αστεράκι) κάθε φορά 
που δίνεται ένας χαρακτήρας αυξάνει 
το a κατά 1. 

Οι προτάσεις της for θα εκτελεστούν 
100 φορές. 

Zητάει έναν αριθµό και τον καταχωρεί 
στη µεταβλητή num. 
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  switch(num % 2) 
  { 
   case 0: 
    ++num2; 
    break;  
   case 1: 
    ++num1; 
    break; 
  } 
 } 
 cout  << "num1=" << num1 << endl << "num2=" << num2 << endl; 
} 

 Με απλά λόγια, το πρόγραµµα ζητάει να δώσουµε 100 αριθµούς και στο τέλος εµφα-
νίζει πόσους από αυτούς ήταν µονοί και πόσοι ζυγοί. 

 Η µεταβλητή num1 χρησιµοποιείται για να 'µετράει' τους µονούς αριθµούς ενώ η µε-
ταβλητή num2 χρησιµοποιείται για να 'µετράει' τους ζυγούς αριθµούς. 

6.5 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να κάνει τα εξής:  

 Να διαβάζει συνέχεια χαρακτήρες από το πληκτρολόγιο. 
 Να σταµατάει µόλις πληκτρολογηθούν δυο αστεράκια (*). 
 Να εµφανίζει πόσοι χαρακτήρες µεσολάβησαν µεταξύ του πρώτου και 
του δεύτερου αστεριού. 

Για παράδειγµα. αν δοθούν οι χαρακτήρες q w e r * s d f g e r * θα σταµατή-
σει (επειδή πληκτρολογήθηκαν δύο αστεράκια) και θα εµφανίσει τον αριθµό 
6 (διότι µεταξύ τους µεσολαβούν έξι χαρακτήρες, οι s d f g e r). 

#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 char ch; 
 int a,fl=0; 
 a=0; 
 while(fl<2) 
 { 
   ch=getch(); 
  if(ch=='*') fl++; 
  if(fl==1) ++a; 
 } 
 cout << a << " χαρακτήρες\n"; 
} 

 Το πρόγραµµα ζητάει συνέχεια χαρακτήρες και σταµατάει όταν δοθούν δύο αστεράκια 
(όταν η fl γίνει 2). θα εµφανίσει στο τέλος το πλήθος των χαρακτήρων που πληκτρο-
λογήθηκαν µετά από το πρώτο αστεράκι (συµπεριλαµβανοµένου και του πρώτου *).  

Η παράσταση num % 2 υπολογίζει το 
υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης του 
αριθµού µε το 2. 

Αν είναι 0 σηµαίνει ότι ο αριθµός είναι 
ζυγός. Τότε αυξάνει την µεταβλητή 
num2 κατά 1. 

Αν είναι 1 σηµαίνει ότι ο αριθµός είναι 
µονός. Τότε αυξάνει την µεταβλητή 
num1 κατά 1. 

Μόλις εντοπίσει ένα αστεράκι ('*'') 
αυξάνει την fl κατά 1. Έτσι στο πρώτο 
αστεράκι η fl θα γίνει 1 ενώ στο δεύτε-
ρο 2. 

Όταν το fl είναι 1 (που σηµαίνει ότι έχει 
πατηθεί το πρώτο αστεράκι) κάθε φορά 
που δίνεται ένας χαρακτήρας αυξάνει 
το a κατά 1.  
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6.6 Τι θα εµφανίσει το επόµενο πρόγραµµα;  

main() 
{ 
 int i,j; 
 for (i=1;i<=10;++i) 
 { 
  for (j=1;j<i;++j) 
   cout << j << endl; 
 } 
} 

 Ο εσωτερικός βρόχος εκτελείται για τιµές 
του j από το 1 µέχρι το i (το οποίο καθο-
ρίζεται από τον εξωτερικό βρόχο). 

 Εποµένως τη πρώτη φορά που το i είναι 1 
ο εσωτερικός βρόχος θα εµφανίσει µόνο το 1. Τη δεύτερη φορά που το i είναι 2 ο ε-
σωτερικός βρόχος θα εµφανίσει το 1 και το 2. Τη τρίτη φορά το 1 το 2 και το 3 κ.ο.κ. 
Τη τελευταία φορά που το i θα είναι 10, ο εσωτερικός βρόχος θα εµφανίσει τους αριθ-
µούς από το 1 µέχρι το 10. 

6.7 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο θα εµφανίζει στην οθόνη όλους τους χαρα-
κτήρες από το χαρακτήρα µε κωδικό 32 µέχρι το χαρακτήρα µε κωδικό 255. 
Τι µετατροπή πρέπει να γίνει στο πρόγραµµα αυτό ώστε να εµφανίζει σε κάθε 
γραµµή της οθόνης 30 χαρακτήρες;  

#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a; 
 for (a=32;a<=255;++a) 
 { 
  putch(a); 
 } 
} 
 
και για να αλλάζει γραµµή κάθε 30 χαρακτήρες ... 

main() 
{ 
 int a,i=0; 
 for (a=32;a<=255;++a) 
 { 
  putch(a); 
  i++; 
  if((i%30 ==0)) putch('\n'); 
 } 
} 

Η putch() εµφανίζει κάθε φορά τον 
χαρακτήρα µε ASCII κωδικό την τιµή 
της a. 

Η µεταβλητή i 'µετράει' τους χαρακτή-
ρες που εµφανίζονται στην οθόνη. 

Όταν η µεταβλητή i γίνεται πολλαπλά-
σιο του 30 (i % 30 == 0) τότε γίνεται 
αλλαγή γραµµής µε την putch('\n'). 

1
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
. 
. 
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6.8 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο θα υπολογίζει το άθροισµα των κλασµάτων 
1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + ....+ 1/100.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 int a; 
 double sum; 
 for (a=1;a<=100;++a) 
 { 
  sum=sum+1.0/a; 
 } 
 cout << "Το άθροισµα είναι:" << sum; 
} 

 Bλέπε σελίδα 171 του βιβλίου. 

6.9 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο θα ζητάει έναν ακέραιο θετικό αριθµό και θα 
εµφανίζει τον αντίστοιχο δυαδικό του αριθµό. Για παράδειγµα, αν του δώ-
σουµε το 5234 να εµφανίσει τον 1010001110010.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 int ar,p,yp; 
 cout << "∆ώσε αριθµό:"; 
 cin >> ar; 
 do  
 { 
  p=ar/2; 
  yp=ar % 2; 
  cout << yp; 
  ar=p; 
 } while (p!=0); 
} 

 Στη σελίδα 103 του βιβλίου αναλύεται διεξοδικά η διαδικασία µετατροπής ενός δυαδι-
κού στον αντίστοιχο δυαδικό του. 

 Με το παραπάνω πρόγραµµα ο δυαδικός αριθµός θα εµφανιστεί αντίστροφα, µε πρώτο 
το λιγότερο σηµαντικό του ψηφίο. ∆ηλαδή αν δώσουµε το 5234 αντί να δούµε το 
1010001110010 θα δούµε το 0100111000101. Για να µπορέσουµε να δούµε σωστά 
τον αριθµό θα πρέπει να προσθέσουµε στο πρόγραµµα µας τη χρήση πινάκων η οποία 
όµως είναι αντικείµενο του κεφαλαίου 11. 

To 1.0 χρειάζεται για να έχει η παρά-
σταση 1.0/a αποτέλεσµα τύπου float 

Η πρόταση θα εκτελεστεί 100 φορές 
και κάθε φορά στη sum θα προστίθε-
ται ένα νέο κλάσµα (1/a). To a κάθε 
φορά θα περιέχει διαφορετική τιµή, 
από το 1 µέχρι το 100. 

Στη p καταχωρείται το πηλίκο της 
διαίρεσης του αριθµού µε το 2, ενώ 
στην yp το υπόλοιπο. 

Στη θέση του αριθµού καταχωρείται το 
πηλίκο ώστε να επαναληφθεί η διαδι-
κασία µέχρι το πηλίκο να γίνει 0. 
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6.10 Τι θα εµφανιστεί από το επόµενο πρόγραµµα;  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 int i,j,k=4; 
 for (i=1;i<=10;i=i+2) 
 { 
  k++; 
  for (j=1;j<5;++j) 
   k=k+2; 
 } 
 cout << "k=" << k << endl; 
} 

 Ο εξωτερικός βρόχος θα γίνει πέντε φορές (για i 1,3,5,7,9) ενώ ο εσωτερικός τέσσερις 
(για j 1,2,3,4). 

 Η πρόταση k++ θα εκτελεστεί πέντε φορές (γιατί ανήκει µόνο στον εξωτερικό βρόχο) 
ενώ η k=k+2 είκοσι (5*4) φορές (γιατί ανήκει και στους δύο βρόχους). 

 Κάθε φορά που εκτελείται η k++ η k αυξάνει κατά 1 οπότε τελικά  θα αυξηθεί κατά 5 
εφόσον θα εκτελεστεί πέντε φορές. Κάθε φορά που εκτελείται η k=k+2 η k αυξάνει 
κατά 2 οπότε τελικά  θα αυξηθεί κατά 40 εφόσον θα εκτελεστεί είκοσι φορές. 

 Η τελική τιµή του k θα είναι 4 + 5 + 40 = 49 (το 4 είναι η αρχική τιµή της k). 

6.11 Τι θα εµφανιστεί από το επόµενο πρόγραµµα;  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 int i,j=6,k=4; 
 i=(k=k+2,j=k*10); 
 cout << "i=" << i << " j=" << j << " k=" << k << endl; 
} 

 Η παράσταση k=k+2, j=k*10 έχει σαν αποτέλεσµα να γίνουν οι παραστάσεις k=k+2 
και j=k*10 (οπότε στο j καταχωρίζεται το 60). Το αποτέλεσµα της όλης παράστασης 
είναι η τιµή της τελευταίας (δηλαδή το 60) η οποία καταχωρίζεται στο i (βλέπε σελίδα 
167 του βιβλίου). 

K=49 

i=60 j=60 k=6 
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6.12 Τι κάνει το επόµενο πρόγραµµα; Πότε θα σταµατήσει; Ποιος θα είναι ο τε-
λευταίος αριθµός που θα δούµε; Ποιους αριθµούς δεν θα δούµε ποτέ;  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 int a; 
 do 
 { 
   a=rand(); 
  if(a>=100) continue; 
  cout << a << endl; 
 } while(a!=0); 
} 

 Το πρόγραµµα εµφανίζει τυχαίους αριθµούς µικρότερους από το 100. 
 Θα σταµατήσει όταν ο τυχαίος αριθµός που επιστρέφει η rand() είναι 0. 
 Ο τελευταίος αριθµός που θα δούµε είναι το 0. ∆εν θα δούµε ποτέ αριθµούς µεγαλύτε-
ρους ή ίσους από το 100. 

6.13 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο θα ζητάει έναν ακέραιο θετικό αριθµό και θα 
εµφανίζει το άθροισµα των ψηφίων του. Για παράδειγµα, αν του δώσουµε το 
5234, να εµφανίσει τον αριθµό 14 (5+2+3+4).  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 int ar,y,p,sum=0; 
 cout << "∆ώσε αριθµό:"; 
 cin >> ar; 
 do 
 { 
  y=ar % 10; 
  p=ar/10; 
  sum=sum+y; 
  ar=p; 
 } while (p!=0); 
 cout << "To άθροισµα των ψηφίων είναι " << sum << endl; 
} 

 Βλέπε το παράδειγµα Π6.5 στη σελίδα 174 του βιβλίου. 

Στην a θα καταχωρηθεί ένας τυχαίος 
αριθµός. 

Αν ο αριθµός είναι µεγαλύτερος ή ίσος 
µε το 100 τότε η επόµενη cout παρα-
κάµπτεται και η διαδικασία επαναλαµ-
βάνεται. 

Στη µεταβλητή y καταχωρείται το υπό-
λοιπο της διαίρεσης του αριθµού µε το 
10, ενώ στην p το πηλίκο. 

Η διαδικασία συνεχίζεται αντικαθιστώ-
ντας κάθε φορά το ar µε το πηλίκο 
µέχρι το πηλίκο να γίνει 0. Τα υπόλοι-
πα που υπολογίζονται από την παρά-
σταση ar%10 αποτελούν τα ψηφία του 
αριθµού και προστίθενται στη sum. 
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6.14 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να εµφανίζει όλους τους αριθµούς από το 1 
µέχρι το 100. Οι αριθµοί να εµφανίζονται ανά δεκάδες σε κάθε γραµµή της 
οθόνης. Η πρώτη γραµµή, π.χ., από το 1 µέχρι το 10, η δεύτερη από το 11 µέ-
χρι το 20 κ.ο.κ.  

 
#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 int i; 
 for (i=1;i<=100;i++) 
 { 
  cout << i; 
  if(i%10 == 0) putch('\n'); 
 } 
} 

6.15 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Ο βρόχος do-while εκτελείται τουλάχιστον µία φορά. 
 Στην εντολή for τα τρία τµήµατά της πρέπει να σχετίζονται µεταξύ τους. 
 Η εντολή goto οδηγεί σε µη δοµηµένα προγράµµατα. 
 Η πρόταση while(1) έχει αποτέλεσµα τη συνεχή εκτέλεση ενός βρόχου. 
 Ο τελεστής κόµµα (,) επιστρέφει την τιµή της πρώτης παράστασης. 

 

Κάθε φορά που το i γίνεται πολλαπλά-
σιο του 10 (10,20 ... ) η putch('\n') 
εξαναγκάζει σε µια αλλαγή γραµµής. 
Η παράσταση i%10 υπολογίζει το 
υπόλοιπο της ακέραιος διαίρεσης του i 
µε το 10, και είναι 0 µόνο όταν το i είναι 
πολλαπλάσιο του 10. 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 7 

7.1 Βρείτε τα λάθη του επόµενου προγράµµατος:  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 float x,y; 
 cout << "*************\n"; 
 cin >> x >> y; 
 cout << "mo=" << mo(x,y) << endl; 
} 

float mo(int a, int b); 
{ 
 if(a==0 && b==0) 
  return 0; 
 else 
 { 
  float mesos; 
  mesos=(a+b)/2.0; 
 } 
 return mesos; 
} 

7.2 Να γραφεί συνάρτηση που να κάνει τα εξής: 

 Να δέχεται τρεις παραµέτρους. 
 Αν η πρώτη παράµετρος είναι 1, να επιστρέφει ως τιµή το άθροισµα των 
δύο άλλων παραµέτρων. 

 Αν η πρώτη παράµετρος είναι 2, να επιστρέφει ως τιµή το γινόµενο των 
δύο άλλων παραµέτρων. 

 Αν η πρώτη παράµετρος είναι 3, να επιστρέφει ως τιµή το µέσο όρο των 
δύο άλλων παραµέτρων. 

 Αν η πρώτη παράµετρος δεν είναι ούτε 1, ούτε 2, ούτε 3, να εµφανίζει 
στην οθόνη µήνυµα λάθους "Αντικανονική κλήση συνάρτησης" και να 
σταµατάει το πρόγραµµα µε κωδικό εξόδου 1. 

Να επιλέξετε εσείς τον τύπο της συνάρτησης και τον τύπο των παραµέτρων 
της.  

float calc(int a, float b, float c) 
{ 
 switch(a) 
 { 
  case 1: 
   return b+c; 
   break; 

Η πρώτη παράµετρος πρέπει να είναι 
τύπου int διότι η switch που ελέγχει τη 
τιµή της συντάσσεται µόνο µε ακέραιες 
παραστάσεις (βλέπε σελίδα 144 του 
βιβλίου). 

Οι τυπικές παράµετροι της mο()  είναι 
τύπου int, εποµένως και τα ορίσµατα 
όταν την καλούµε θα έπρεπε να είναι 
τύπου int και όχι float όπως τα x και y. 

Ο ορισµός της συνάρτησης δεν πρέπει 
να τερµατίζεται µε ερωτηµατικό. Επί-
σης θα έπρεπε να υπάρχει και πρό-
σθια δήλωση της συνάρτησης πριν 
από τη main() (βλέπε σελίδα 189 του 
βιβλίου). 

Η µεταβλητή mesos είναι άγνωστη σε 
αυτό το τµήµα του κώδικα. Η εµβέλεια 
της mesos περιορίζεται στη σύνθετη 
πρόταση της else. 
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  case 2: 
   return b*c; 
   break; 
  case 3: 
   return (b+c)/2; 
   break; 
  default: 
   cout << "Αντικανονική κλήση συνάρτησης\n"; 
   exit(1); 
 } 
} 

7.3 Να γραφεί συνάρτηση µε όνοµα total() που να δέχεται ως παράµετρο έναν 
αριθµό και να επιστρέφει ως τιµή το άθροισµα των αριθµών από το 1 µέχρι 
την τιµή της παραµέτρου. Για παράδειγµα, η total(1250) να επιστρέφει ως 
τιµή το άθροισµα των αριθµών από το 1 µέχρι το 1250.  

int total(int ar) 
{ 
 int i,sum=0; 
 for(i=1;i<=ar;i++) 
   sum=sum+i; 
 return sum; 
} 

7.4 Τι κάνει η επόµενη συνάρτηση;  

int test(char ch) 
{ 
 char m; 
 if(!(ch>='A' && ch<='Ω')) return 0; // 'Α'= Ελληνικό κεφαλαίο 
 for(m='Α';m<=ch;m++) 
  putch(m); 
 return 1; 
} 

Τι θα γίνει όταν την καλέσουµε µε test('Θ'); 

Τι θα γίνει όταν την καλέσουµε µε test('9'); 

Πότε θα επιστρέψει τιµή 0; 
 Η συνάρτηση δέχεται σαν παράµετρο έναν χαρακτήρα. 
 Αν ο χαρακτήρας δεν είναι Ελληνικός κεφαλαίος επιστρέφει τιµή 0.  Αν είναι Ελληνι-
κός κεφαλαίος, εµφανίζει όλους τους χαρακτήρες ξεκινώντας από το 'Α' µέχρι τον  χα-
ρακτήρα της παραµέτρου και επιστρέφει τιµή 1. 

 Στη περίπτωση που κληθεί µε παράµετρο 'Θ' θα εµφανίσει όλους τους χαρακτήρες από 
το 'Α' µέχρι το 'Θ΄ και θα επιστρέψει τιµή 1. 

 Όταν κληθεί µε παράµετρο '9' δεν θα εµφανίσει τίποτα και θα επιστρέψει τιµή 0. 
 Τιµή 0 επιστρέφει όταν ο χαρακτήρας δεν είναι Ελληνικός κεφαλαίος.   
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7.5 Να γραφεί συνάρτηση η οποία θα εµφανίζει δέκα φορές τη φράση "Κατα-
νοήστε τη γλώσσα C++".  

void print_it() 
{ 
 int i; 
 for(i=1;i<=10;i++) 
  cout << "Κατανοήστε τη γλώσσα C++\n"; 
} 

 Η συνάρτηση δηλώνεται τύπου void δεδοµένου οτι δεν επιστρέφει καµία τιµή. 

7. 6 Ποια από τα παρακάτω αληθεύουν:  

 Μια συνάρτηση που δεν επιστρέφει τιµή πρέπει υποχρεωτικά να δηλω-
θεί ως τύπου void. 

 Για να χρησιµοποιηθεί µια συνάρτηση βιβλιοθήκης πρέπει στον κώδικα 
του προγράµµατος να συµπεριλάβουµε µε #include το αρχείο κεφαλίδας 
στο οποίο δηλώνεται. 

 Αν µια συνάρτηση δεν έχει εντολή return, δεν επιστρέφει ποτέ στο πρό-
γραµµα που την κάλεσε. 

 Όταν καλούµε µια συνάρτηση, ο τύπος και το πλήθος των ορισµάτων της 
πρέπει να είναι αντίστοιχα µε τις παραµέτρους της. 

 Συναρτήσεις που ορίζονται µετά τη main() πρέπει να δηλωθούν και πριν 
από αυτήν (µε πρόσθια δήλωση —forward declaration) αν πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν πρίν από τον ορισµό τους. 

7.7 Ο επόµενος τύπος του John Wallis(1616-1703) υπολογίζει προσεγγιστικά το 
π (3,14…). Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να χρησιµοποιεί αυτή τη σχέση 
και να υπολογίζει την τιµή του π. Το πρόγραµµα να χρησιµοποιεί συνάρτηση 
για τον υπολογισµό του δεξιού µέλους της σχέσης. Η συνάρτηση θα δέχεται 
ως παράµετρο τον τελευταίο όρο του αριθµητή. Να χρησιµοποιηθούν οι 1000 
πρώτοι όροι.   

2 2 22 4 6
2 1 3 3 5 5 7
π
= × × ×

⋅ ⋅ ⋅
L  

#include <iostream> 
#include <cmath> 
using namespace std; 
 
double calc(int ar); 
 
main() 
{ 
 double p; 
 p=calc(1000)*2; 
 cout << "π=" << p << endl; 
} 
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double calc(int ar) 
{ 
 int i; 
 double p1; 
 p1=1.0; 
 for(i=2;i<=ar;i=i+2) 
  p1=p1*pow(i,2.0)/((i-1)*(i+1)); 
 return p1; 
} 

7. 8 Ποια από τα παρακάτω αληθεύουν:  

 Η υπερφόρτωση συναρτήσεων είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του πο-
λυµορφισµού. 

 Οι προκαθορισµένες τιµές στις παραµέτρους µιας συνάρτησης, επιτρέ-
πουν την κλήση της µε µικρότερο αριθµό ορισµάτων. 

 Σε µια υπερφορτωµένη συνάρτηση, η έκδοση που καλείται εξαρτάται µό-
νο από το πλήθος των ορισµάτων κατά την κλήση. 

 Ασάφεια προκύπτει όταν ο µεταγλωττιστής έχει πολλές "επιλογές" κατά 
την κλήση µιας υπερφορτωµένης συνάρτησης. 

 Κατά τη κλήση µιας υπερφορτωµένης συνάρτησης, η σειρά που ακολου-
θείται στη διαδικασία εντοπισµού της έκδοσης που "ταιριάζει" είναι: α-
κριβές ταίριασµα – µετατροπές τύπων – προαγωγές τύπων. 

7. 9 Να γραφεί µια υπερφορτωµένη συνάρτηση µε όνοµα myabs(), η οποία να δέ-
χεται σαν παράµετρο έναν αριθµό τύπου sort int, int, float, double ή long 
double και να επιστρέφει σαν τιµή την απόλυτη τιµή του αριθµού. Η τιµή 
που θα επιστρέφει πρέπει να είναι του ιδίου τύπου µε την παράµετρο. Να 
γραφεί πρόγραµµα που να καλεί όλες τις εκδόσεις της συνάρτησης.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int myabs(int x) //1η έκδοση για παράµετρο int 
{ 
    if (x<0) return -x; 
} 
 
short int myabs(short int x) //2η έκδοση για παράµετρο short int 
{ 
    if (x<0) return -x; 
} 
 
float myabs(float x) //3η έκδοση για παράµετρο float 
{ 
    if (x<0) return -x; 
} 
 
double myabs(double x) //4η έκδοση για παράµετρο double 

Η συνάρτηση myabs() υπερφορτώνε-
ται πέντε φορές, µία για κάθε διαφορε-
τικό τύπο της παραµέτρου της. 
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{ 
    if (x<0) return -x; 
} 
 
long double myabs(long double x) //5η έκδοση για παράµετρο long double 
{ 
    if (x<0) return -x; 
} 
 
main() 
{ 
    short si=-12; 
    int i=-100000; 
    float f=-2.34; 
    double d=-2.1234567; 
    long double ld=-4.123456789; 
    cout << myabs(si) << endl ; 
    cout << myabs(i) << endl ; 
    cout << myabs(f) << endl ; 
    cout << myabs(d) << endl ; 
    cout << myabs(ld) << endl ; 
} 

7. 10 Να τροποποιηθεί το παραπάνω πρόγραµµα ώστε, εκµεταλλευόµενοι την προ-
αγωγή τύπου, να οριστούν οι λιγότερες δυνατές εκδόσεις της myabs().  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int myabs(int x) //1η έκδοση για παράµετρο short int ή int 
{ 
    if (x<0) return -x; 
} 
 
double myabs(double x) //2η έκδοση για παράµετρο float ή double 
{ 
    if (x<0) return -x; 
} 
 
long double myabs(long double x) //3η έκδοση για παράµετρο long double 
{ 
    if (x<0) return -x; 
} 
 
main() 
{ 
    short si=-12; 
    int i=-100000; 
    float f=-2.34; 

Κλήση της myabs() µε διαφορετικό 
τύπο παραµέτρου. 

12
100000 
2.34 
2.12346 
4.12346  

12
100000 
2.34 
2.12346 
4.12346  

Η έκδοση αυτή καλείται είτε το όρισµα είναι τύπου 
short int είτε int. Όρισµα τύπου short int προάγε-
ται σε τύπου int.  

Η έκδοση αυτή καλείται είτε το όρισµα είναι τύπου 
float είτε double. Όρισµα τύπου float προάγεται 
σε τύπου double.  

Εκµεταλλευόµενοι την προαγωγή τύπου, οι εκδό-
σεις για παραµέτρους τύπου short int και τύπου 
float µπορούν να παραλειφθούν.  
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    double d=-2.1234567; 
    long double ld=-4.123456789; 
    cout << myabs(si) << endl ; 
    cout << myabs(i) << endl ; 
    cout << myabs(f) << endl ; 
    cout << myabs(d) << endl ; 
    cout << myabs(ld) << endl ; 
} 

7. 11 Μπορεί να τροποποιηθεί ξανά το παραπάνω πρόγραµµα ώστε, εκµεταλλευό-
µενοι την µετατροπή τύπου, να οριστεί µόνο µία έκδοση της myabs(); Τι 
τύπου πρέπει να είναι η έκδοση αυτή;  

long double myabs(long double x) 
{ 
    if (x<0) return -x; 
} 
 

 Η µόνη έκδοση που πρέπει να παραµείνει είναι η έκδοση µε παράµετρο τύπου long 
double. Η κλήση της µε όρισµα διαφορετικού τύπου έχει σαν αποτέλεσµα την µετα-
τροπή του τύπου του ορίσµατος σε long double χωρίς καµία απώλεια. 

7. 12 Να γραφεί µια υπερφορτωµένη συνάρτηση µε όνοµα myway(), η οποία να 
όταν καλείται µε µια παράµετρο έναν αριθµό τύπου float να επιστρέφει σαν 
τιµή το πηλίκο του αριθµού δια 2. Όταν καλείται µε δύο παραµέτρους τύπου 
float να επιστρέφει σαν τιµή το µέσο όρο τους. Να γραφεί πρόγραµµα που να 
καλεί όλες τις εκδόσεις της συνάρτησης.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
float myway(float x) //1η έκδοση µε µια παράµετρο 
{ 
 return x/2; 
} 
 
float myway(float x, float y) //2η έκδοση µε δύο παραµέτρους 
{ 
 return (x+y)/2; 
} 
 
main() 
{ 
 float a,b; 
 cin>>a>>b; 
 cout <<"Το µισο του"<<a<<" είναι "<<myway(a)<<endl; 
 cout <<"Ο µέσος όρος των "<<a<<" και "<<b 
   <<" είναι "<<myway(a,b)<<endl; 
} 
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7. 13 Ελέγξτε για ασάφεια και σχολιάστε ξεχωριστά τη κάθε κλήση της παρακάτω 
υπερφορτωµένης συνάρτησης myfunc().  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void myfunc(short int x) //1η έκδοση για παράµετρο short int 
{ 
 cout << "short int\n"; 
} 
 
void myfunc(long int x) //2η έκδοση για παράµετρο long int 
{ 
 cout << "long int\n"; 
} 
 
void myfunc(double x) //3η έκδοση για παράµετρο double 
{ 
 cout << "double\n"; 
} 
 
void myfunc(long double x) //4η έκδοση για παράµετρο long double 
{ 
 cout << "long double\n"; 
} 
 
main() 
{ 
 int i=-100000; 
 float f=-2.34; 
 long double ld=-4.123456789; 
 myfunc(i); 
 myfunc(f); 
 myfunc(ld); 
} 

 

Θα γίνει µετατροπή τύπου του ορίσµατος γεγονός που θα 
προκαλέσει "ταίριασµα" µε πολλές εκδόσεις και ασάφεια..  

Θα γίνει προαγώγή τύπου από float σε double και θα κληθεί 
η 3η έκδοση της συνάρτησης.  

Υπάρχει ακριβές "ταίριασµα" και θα κληθεί η 4η έκδοση της. 
συνάρτησης. 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 8 

8.1 Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα του επόµενου προγράµµατος; Σχεδιάστε το χώ-
ρο εµβέλειας κάθε µεταβλητής.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void set(); 
float a; 
float mo(int k, int l); 
int x,y; 
 
main() 
{ 
 int x,y; 
 x=y=4; 
 set(); 
 a=mo(x,y); 
 pp(); 
} 
 
void set() 
{ 
 int aa; 
 x=10; 
 y=20; 
} 
 
void pp() 
{ 
 int x,y; 
 cout << "a=" << a << endl; 
 
} 
 
float mo(int k, int l) 
{ 
 float mesos; 
 mesos=(k+l)/2.0; 
 return mesos; 
} 
 

 

 

k,l,mesos 

x,y 

x,y 

aa 

a,x,y 

a=4

Η καθολική µεταβλητή a θα πάρει τιµή 
4 διότι τα x και y που µεταβιβάζονται 
στην mo() είναι οι τοπικές µεταβλητές 
x και y µε τιµή 4 και 4 αντίστοιχα. 

Η κλήση της set() βάζει στις καθολικές 
µεταβλητές x και y τις τιµές 10 και 20 
αντίστοιχα. 
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8.2 Τι κάνει το επόµενο πρόγραµµα; Να σχεδιαστούν (µε ορθογώνια) οι εµβέλει-
ες των µεταβλητών.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void disp(); 
int get(); 
int step; 
main() 
{ 
 step=2; 
 disp(); 
} 
 
void disp() 
{ 
 int a,b; 
 cout << "Μια συνάρτηση\n"; 
 a=get(); 
 b=get(); 
 if (a==0 && b==0) 
  exit(); 
 else 
 { 
  int i; 
  for (i=a;i<=b;i=i+step) 
   cout << i << endl; 
 } 
} 
 
int get() 
{ 
 int x; 
 cin >> x; 
 return x; 
} 

 
 Με απλά λόγια το παραπάνω πρόγραµµα ζητάει δύο αριθµούς και εµφανίζει όλους 
τους αριθµούς από τον πρώτο που δόθηκε µέχρι τον δεύτερο ανά 2. Στην περίπτωση 
που και οι δύο αριθµοί είναι 0, δεν κάνει τίποτα. 

x 

a,b 

step 

Οι µεταβλητές a και b θα πάρουν από 
δύο αριθµούς που θα ζητηθούν από το 
πληκτρολόγιο. 

Η καθολική µεταβλητή step παίρνει την 
τιµή 2. 

Αν οι αριθµοί είναι και οι δύο 0, η 
συνάρτηση επιστρέφει χωρίς να κάνει 
τίποτα. 

∆ιαφορετικά εµφανίζει αριθµούς από 
τον πρώτο µέχρι το δεύτερο που δόθη-
κε ανά 2. Π.χ αν έχουν δοθεί οι αριθµοί 
4 και 10 θα εµφανίσει 4,6,8 και 10. 



Η γλώσσα C++ σε βάθος Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης 

 44 

8.3 Βρείτε τα λάθη του επόµενου προγράµµατος:  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int step; 
main() 
{ 
 step=2; 
 disp(4); 
} 
 
void disp(st) 
{ 
 int a,b,c; 
 cout << "Μια συνάρτηση\n"; 
 a=get(); 
 c=x; 
 b=get(); 
 if(a==0 && b==0) exit(); 
 else 
 { 
  int i; 
  for(i=a;i<=b;i=i+step) 
   cout << i << endl; 
 } 
 cout << "i=" << i << endl; 
 cout << "step=" << step << endl;  
} 
 
get() 
{ 
 float x; 
 cin >> x; 
 return x; 
} 

∆εν δηλώνεται ο τύπος της παραµέ-
τρου st. 
Επίσης θα έπρεπε να υπάρχει και 
πρόσθια δήλωση της συνάρτησης πριν 
από τη main(). 

Η µεταβλητή x είναι άγνωστη στη 
συνάρτηση disp(). H x είναι τοπική 
µεταβλητή της get(). 

Η µεταβλητή i είναι άγνωστη σε αυτό το 
σηµείο. H i έχει εµβέλεια µόνο µέσα 
στη σύνθετη πρόταση της else. 

Η µεταβλητή i είναι άγνωστη σε αυτό 
το σηµείο. H i έχει εµβέλεια µόνο µέσα 
στη σύνθετη πρόταση της else. 

∆εν δηλώνεται ο τύπος της συνάρτη-
σης. Επίσης θα έπρεπε να υπάρχει και 
πρόσθια δήλωση της συνάρτησης πριν 
από τη main(). 
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8.4 Τι αποτέλεσµα θα έχει το επόµενο πρόγραµµα; Να σχεδιαστούν οι εµβέλειες 
των µεταβλητών.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void out(int a, int b, int c), func2(int d); 
int func1(int x, int y),d,e; 
main() 
{ 
 int m=2,n=3,j; 
 j=func1(m,n); 
 func2(j); 
 out(m,n,4); 
} 
 
int func1(int x, int y) 
{ 
 d=12; 
 return x+y; 
} 
 

void func2(int d) 
int d; 
{ 
 d=20; 
 e=d; 
} 
 

void out(int a, int b, int c) 
{ 
 cout << "a=" <<a<< " b="<< b <<endl; 
 cout << "c=" <<a<< " d="<< d <<" e=" << e << endl; 
} 

 
 

d,e 

m,n,j 

x,y 

d 

a,b,c 

a=2 b=3
c=4 d=12 e=20 

Η func1() επιστρέφει τιµή 5 (2+3) η 
οποία καταχωρίζεται στην j. 
Επίσης η func1(), καταχωρίζει στη 
καθολική µεταβλητή d το 12. 

Η func2() καταχωρίζει στη καθολική 
µεταβλητή e το 20. 

Η out(m,n,4) µεταβιβάζει τις τιµές 2,3 
και 4 στις παραµέτρους a,b και c και 
εµφανίζει τις τιµές τους. 
Η out() εµφανίζει επίσης τις τιµές των 
καθολικών µεταβλητών d και e που 
είναι 12 και 20 αντίστοιχα. 

Η d είναι τοπική µεταβλητή της func2() 
και δεν έχει καµία σχέση µε την καθο-
λική µεταβλητή d. 
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8.5 Τι αποτέλεσµα θα έχει το επόµενο πρόγραµµα;  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int x=10; 
void out1(); 
void out2(); 
void out3(); 
 
main() 
{ 
 int i; 
 for(i=1;i<=5;i++) out1(); 
 for(i=1;i<=5;i++) out2(); 
 for(i=1;i<=5;i++) out3(); 
} 
 
void out1() 
{ 
 static int x=4; 
 cout << x++ << endl; 
 
} 
 
void out2() 
{ 
 static int x; 
 x=4; 
 cout << x++ << endl; 
} 
 
void out3() 
{ 
 cout << x++ << endl; 
} 

4 
5 
6 
7 
8 
4 
4 
4 
4 
4 
10 
11 
12 
13 
14 

Κάθε φορά που καλείται η out1() 
εµφανίζει τον επόµενο αριθµό από 
αυτόν που εµφάνισε την προηγούµενη 
φορά (5,6,7 ....). Την πρώτη φορά που 
καλείται η out1(), εµφανίζει το 4. 

Κάθε φορά που καλείται η out2() 
εµφανίζει το 4 διότι κάθε φορά η x 
παίρνει την τιµή 4 (x=4). 

H πρόταση static int x=4 εκτελείται 
µόνο στην πρώτη κλήση της out1() και 
η x παίρνει αρχική τιµή 4 µόνο την 
πρώτη φορά (βλέπε σελίδα 226 του 
βιβλίου). 

Η x είναι καθολική µεταβλητής µε 
αρχική τιµή 10. Κάθε φορά που εκτελεί-
ται η out3() εµφανίζει την τιµή της x και 
την αυξάνει κατά 1 (10,11,12 ....). 
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8.6 Να γραφεί συνάρτηση η οποία, κάθε φορά που θα καλείται, να επιστρέφει ως 
τιµή έναν λατινικό πεζό χαρακτήρα, σύµφωνα µε την εξής λογική:  

 Την πρώτη φορά που θα κληθεί, θα επιστρέψει το 'a', τη δεύτερη το 'b' 
και, γενικά, κάθε φορά που θα καλείται θα επιστρέφει τον επόµενο χαρα-
κτήρα από αυτόν που επέστρεψε την προηγούµενη φορά. Όταν επιστρέ-
ψει το 'z' ο επόµενος θα είναι πάλι το 'a' κ.ο.κ. 

 Να µη χρησιµοποιηθούν καθολικές µεταβλητές και η συνάρτηση να µην 
έχει παράµετρο. 

char next_char() 
{ 
 static char ch='a'; 
 if(ch>'z') ch='a'; 
 return ch++; 
} 

8.7 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Η εµβέλεια µιας στατικής µεταβλητής είναι όση και µιας καθολικής µε-
ταβλητής. 

 Η παράµετρος µιας συνάρτησης αποτελεί και τοπική µεταβλητή της συ-
νάρτησης. 

 Οι στατικές µεταβλητές διατηρούν την τιµή τους ανάµεσα στις κλήσεις 
µιας συνάρτησης. 

 Μια µεταβλητή µπορεί να δηλωθεί και µέσα στη παρένθεση µιας εντολής 
for. 

 Οι τοπικές µεταβλητές, µόλις λήξει η εµβέλειά τους, χάνουν ταυτόχρονα 
και τα περιεχόµενά τους. 

 Όλες οι τοπικές µεταβλητές µε το ίδιο όνοµα χρησιµοποιούν την ίδια θέ-
ση µνήµης. 

 Σε µία στατική µεταβλητή που ορίζεται µέσα σε µια συνάρτηση, µπορού-
µε να έχουµε πρόσβαση και εκτός της συνάρτησης. 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 9 

9.1 Τι θα περιέχουν οι µεταβλητές a, b, και c µετά το τέλος του επόµενου προ-
γράµµατος:  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 int a,b,c,*m,*p; 
 a=100; 
 b=50; 
 m=&a; 
 p=&b; 
 c=*p + *m; 
 (*p)++; 
 p=m; 
 (*p)--; 
} 
 
 

 

 

9.2 Τι κάνει το επόµενο πρόγραµµα;  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 char *p; 
 int a=5,b=10; 
 p="Τα περιεχόµενα των a και b είναι:"; 
 cout << p << a << "," << b << endl; 
} 

 
Θα εµφανίσει το διπλανό απο-
τέλεσµα. Όταν στην είσοδο 
του αντικείµενου cout, στεί-
λουµε έναν δείκτη σε char, τότε στην έξοδό του εµφανίζει το σύνολο χαρα-
κτήρων από το σηµείο που δείχνει ο δείκτης µέχρι τον χαρακτήρα τερµατι-
σµού '\0'. 

Τι θα έκανε αν είχαµε 

cout << p+3 << a << "," << b << endl; 

Μεταβλητή Τιµή 
a 99 
b 51 
c 150 

H c θα πάρει τιµή 150 (100+50) δεδοµένου ότι η 
παράσταση *p αναφέρεται στη µεταβλητή a και η 
παράσταση *m αναφέρεται στη µεταβλητή b. 

Ο δείκτης m θα πάρει τη διεύθυνση της a και ο p τη 
διεύθυνση της b. 

H παράσταση αυτή θα αυξήσει κατά 1 την θέση 
στην οποία 'δείχνει' ο δείκτης p (δηλαδή την b). 
Μετά από την πρόταση αυτή, η τιµή της b θα είναι 
101. 

Στο δείκτη p καταχωρείται το περιεχόµενο του δείκτη 
m δηλαδή η διεύθυνση της a. Τώρα και οι δύο 
δείκτες 'δείχνουν' στη µεταβλητή a. H πρόταση (*p)-- 
θα µειώσει το περιεχόµενο  της a κατά 1. 

Τα περιεχόµενα των a και b είναι:5,10 
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Στη περίπτωση αυτή η διεύθυνση p+3 δεν θα δείχνει στην αρχή της φράσης 
αλλά 3 χαρακτήρες µετά. Οπότε  
δεν θα εµφανιστεί ολόκληρη η 
φράση αλλά από τον 3ο χαρα-
κτήρα και µετά. 

9.3 Με δεδοµένο το επόµενο πρόγραµµα: 

main() 
{ 
 char *p; 
 p="αρνάκι άσπρο και παχύ"; 
 ....... 
} 

Να συµπληρωθεί κατάλληλα, ώστε να ζητάει ένα χαρακτήρα και µετά να µε-
τράει πόσες φορές υπάρχει ο χαρακτήρας αυτός µέσα στη συµβολοσειρά "αρ-
νάκι άσπρο και παχύ".  

#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 char *p,ch; 
 int ar=0; 
 p="αρνάκι άσπρο και παχύ"; 
 ch=getch(); 
 while(*p!='\0') 
 { 
  if(*p==ch) ar++; 
  p++; 
 } 
 
 cout << "To γράµµα " << ch << " υπάρχει " << ar << " φορές\n"; 
} 

 Ο δείκτης p αρχικά περιέχει τη διεύθυνση της πρώτης θέσης µνήµης που καταλαµβά-
νει η συµβολοσειρά "αρνάκι άσπρο και παχύ". ∆ηλαδή 'δείχνει' στον πρώτο χαρακτή-
ρα της συµβολοσειράς. 

 Να έχουµε υπ' όψη ότι κάθε συµβολοσειρά τερµατίζεται µε τον χαρακτήρα τερµατι-
σµού '\0'. 

Η επαναλαµβανόµενη διαδικασία θα σταµα-
τήσει όταν ο δείκτης p φτάσει να 'δείχνει' στον 
χαρακτήρα τερµατισµού '\0'. 

Η µεταβλητή ar 'µετράει' τους χαρακτήρες της 
συµβολοσειράς που ισούνται µε τον χαρα-
κτήρα ch που πληκτρολογήθηκε.  

Αυξάνει τον δείκτη p ώστε να δείχνει στον 
επόµενο χαρακτήρα.  

περιεχόµενα των a και b είναι:5,10 
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9.4 Τι θα εµφανιστεί στην οθόνη από το επόµενο πρόγραµµα;  

#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 char *p; 
 p="αρνάκι άσπρο και παχύ"; 
 while(*p!='\0') 
 { 
  if(*p==' ') 
   putch('\n'); 
  else 
   putch(*p); 
  p++; 
 } 
} 

9.5 Με δεδοµένο το επόµενο πρόγραµµα: 

main() 
{ 
 int a,b,c,*p1,*p2,*p3; 
 p1=&a; 
 p2=&b; 
 p3=&c; 
 ....... 
} 

Να συµπληρωθεί κατάλληλα, ώστε να ζητάει δύο αριθµούς, να τους καταχω-
ρίζει στις µεταβλητές a και b αντίστοιχα, να υπολογίζει το άθροισµα των a 
και b, να το καταχωρίζει στη c, και να εµφανίζει το περιεχόµενο της c στην 
οθόνη. Σε καµία όµως από τις νέες προτάσεις, δεν πρέπει να εµφανίζονται 
τα ονόµατα των µεταβλητών a,b, και c.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 int a,b,c,*p1,*p2,*p3; 
 p1=&a; 
 p2=&b; 
 p3=&c; 
 cin >> *p1 >> *p2; 
 *p3=*p1 + *p2; 
 cout << "Το περιεχόµενο της c είναι : " << *p3 << endl; 
} 

αρνάκι 
άσπρο 
και 
παχύ 

Όταν ο δείκτης p 'δείξει' σε χαρακτήρα δια-
στήµατος τότε αλλάζει γραµµή στην οθόνη, 
διαφορετικά εµφανίζει τον χαρακτήρα που 
'δείχνει΄ο p. 

Αυξάνει τον δείκτη p ώστε να δείχνει στον 
επόµενο χαρακτήρα.  

Οι παραστάσεις *p1 και *p2 αναφέρονται 
στις µεταβλητές a και b αντίστοιχα.  Οι αριθ-
µοί που θα πληκτρολογηθούν θα καταχωρι-
στούν στις a και b. 

Το *p3 αναφέρεται στη µεταβλητή c, το *p1 
αναφέρεται στη µεταβλητή a και , το *p2 
αναφέρεται στη µεταβλητή b. Η πρόταση 
αυτή είναι ισοδύναµη µε την c=a+b; 
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9.6 Με δεδοµένη την επόµενη πρόταση, συµπληρώστε τον πίνακα µε την αντί-
στοιχη ερµηνεία:  

int a,b,c,*p,*m; 
 

Πρόταση Ερµηνεία 
p=&a Καταχώρισε στην µεταβλητή δείκτη p τη διεύθυνση της µεταβλητής a 

*p=23 Καταχώρισε στην µεταβλητή που δείχνει ο δείκτης  p (δηλαδή στην a) 
το 23. 

m=&b Καταχώρισε στην µεταβλητή δείκτη m τη διεύθυνση της µεταβλητής b 

c=*p + *m Πρόσθεσε το περιεχόµενο της µεταβλητής στην οποία δείχνει ο p (της 
a) µε το περιεχόµενο της µεταβλητής στην οποία δείχνει ο m (της b) και 
το αποτέλεσµα καταχώρισέ το στη µεταβλητή c. 

m=p Καταχώρισε στην µεταβλητή δείκτη m το περιεχόµενο της µεταβλητής 
δείκτη p. Τώρα και οι δύο µεταβλητές δείκτη m και p 'δείχνουν' στη 
µεταβλητή a. 

p++ Αύξησε το περιεχόµενο της µεταβλητής δείκτη p κατά 4! (βλέπε αριθµη-
τική των δεικτών σελίδα 244 του βιβλίου). 

(*p)++ Αύξησε το περιεχόµενο της µεταβλητής στην οποία 'δείχνει' ο δείκτης p 
(δηλαδή της a) κατά 1. Ισοδυναµεί µε την πρόταση a++; 

m=120 Λάθος. Σε µία µεταβλητή δείκτη µπορούµε να καταχωρήσουµε µόνο 
διεύθυνση και οχι µια αριθµητική σταθερά. 

9.7 Τι θα εµφανιστεί στην οθόνη από το επόµενο πρόγραµµα;  

 
#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 char *p,*m; 
 p="αρνάκι άσπρο και παχύ"; 
 m=p; 
 while(*p!='\0') p++; 
 --p; 
 while(p>=m) putch(*(p--)); 
} 
 

 Το πρόγραµµα εµφανίζει τους χα-
ρακτήρες της συµβολοσειράς µε 
αντίστροφη σειρά: από τον τελευταίο στον πρώτο. 

 Η µεταβλητή m χρησιµοποιείται για να 'κρατήσει' την αρχική διεύθυνση της συµβο-
λοσειράς, δεδοµένου ότι τον δείκτη p τον µεταβάλουµε. 

  

ύχαπ ιακ ορπσά ικάνρα 

Η πρόταση αυτή αυξάνει τον δείκτη p µέχρι 
να 'δείξει' τον χαρακτήρα τερµατισµού '\0'. 

Η πρόταση αυτή ξεκινάει να εµφανίζει τους 
χαρακτήρες από τον τελευταίο µέχρι τον 
πρώτο. 

Ο δείκτης p µειώνεται ώστε να δείχνει τον 
τελευταίο χαρακτήρα. 
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9.8 Στον επόµενο πίνακα σηµειώστε τα περιεχόµενα κάθε µεταβλητής µετά από 
κάθε µια από τις αριθµηµένες προτάσεις:  

 int a,b,c=0,*ptr,*m; 
 a=b=10; 
1 ptr=&a; 
 *ptr=34; 
2 m=&b; 
3 c=*ptr + *m; 
 ptr=m; 
4 *ptr=100; 
5 m++; 

 

 

9.9 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Ένας δείκτης µπορεί να περιέχει µόνο τη διεύθυνση µιας θέσης µνήµης. 
 Ο τελεστής * χρησιµοποιείται για να έχουµε πρόσβαση σε µια θέση µνή-

µης µέσω ενός δείκτη ο οποίος περιέχει τη διεύθυνσή της. 
 Αν εφαρµόσουµε τον τελεστή ++ σε µια µεταβλητή δείκτη, αυτή αυξάνε-
ται κατά 1. 

 Το µέγεθος µιας µεταβλητής δείκτη εξαρτάται από το σύστηµα στο οποίο 
εκτελείται το πρόγραµµά µας. 

 Μια µεταβλητή δείκτη char και µια µεταβλητή δείκτη int έχουν διαφορε-
τικό µέγεθος. 

 
  

Στη µεταβλητή δείκτη ptr καταχωρείται η διεύθυνση της a (1000). 

Στη µεταβλητή που δείχνει ο δείκτης ptr (δηλαδή στην a) κατα-
χωρείται το 34. 

Στη µεταβλητή δείκτη m καταχωρείται η διεύθυνση της b (3000). 

Ισοδυναµεί µε c=a+b; Στη c θα καταχωρηθεί το 44 

H ptr περιέχει τώρα τη διεύθυνση της b. Ισοδυναµεί b=100;  

Επειδή ο δείκτης m είναι τύπου int, θα αυξηθεί κατά 4. 



Η γλώσσα C++ σε βάθος Απαντήσεις ασκήσεων βιβλίου  

http://cpp.bytes.gr 53 

Ασκήσεις Κεφαλαίου 10 

10.1 Τι θα εµφανίσει στην οθόνη το παρακάτω πρόγραµµα:  

#include <iostream> 
using namespace std; 
void hd(double &x, double &y) 
{ 
 cout << x << endl; 
 cout << y << endl; 
 x=x/2; 
 y=2*y; 
} 
main() 
{ 
 double i=25,j=50; 
 hd(i,j); 
 cout << i << ", " << j << endl; 
} 

10.2 Τι θα εµφανίσει στην οθόνη το παρακάτω πρόγραµµα:  

#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
void doit(char *ptr); 
 
main() 
{ 
 char *p; 
 p="ANANAS"; 
 doit(p); 
 cout << endl; 
 cout << p << endl; 
} 
 
void doit(char *ptr) 
{ 
 while(*ptr != '\0') 
 { 
  putch((*ptr)+1); 
  ptr++; 
 } 
} 
 

Η συνάρτηση hd() µεταβάλει τις τιµές των 
ορισµάτων µε τις οποίες καλείται. Το 
πρώτο όρισµα το διαιρεί διά δύο και το 
δεύτερο το πολλαπλασιάζει επί 2. 

25
50 
12.5, 100 

BOBOBT 
ANANAS 

Η συνάρτηση doit()  δέχεται σαν παράµε-
τρο έναν δείκτη σε µια συµβολοσειρά και 
εµφανίζει τον επόµενο για κάθε έναν από 
τους χαρακτήρες του. 
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10.3 Να αναπτύξετε µια συνάρτηση η οποία να διπλασιάζει την τιµή της µεταβλη-
τής του ορίσµατος µε το οποίο καλείται.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void double_it(double &x) 
{ 
 x=2*x; 
} 
 
main() 
{ 
 double d=12.45; 
 double_it(d); 
 cout << d << endl; 
} 

10.4 Να αναπτύξετε µια συνάρτηση η οποία να επιστρέφει έναν δείκτη στον τε-
λευταίο χαρακτήρα µιας συµβολοσειράς. Η αρχική διεύθυνση της συµβολο-
σειράς θα µεταβιβάζεται στη συνάρτηση µέσω της παραµέτρου της.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
char *last_char(char *ptr); 
 
main() 
{ 
 char *p; 
 p="ANANAS"; 
 cout << last_char(p) << endl; 
} 
 
char *last_char(char *ptr) 
{ 
 while(*ptr != '\0') 
 { 
  ptr++; 
 } 
 ptr--; 
 return ptr; 
} 

 

Η συνάρτηση διαθέτει µια αναφορική 
παράµετρο. 
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10.5 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Μία συνάρτηση που επιστρέφει δείκτη µπορεί να βρίσκεται στα αριστερά 
του τελεστή =. 

 Η κλήση µιας συνάρτησης µε αναφορά, µπορεί να γίνει µόνο µε µεταβλη-
τές σαν ορίσµατα. 

 Μια αναφορική µεταβλητή πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται σε µια άλ-
λη µεταβλητή η οποία θα ορίζεται στη πρόταση δήλωσής της. 

 Μια συνάρτηση που επιστρέφει αναφορά µπορεί να βρίσκεται στα αρι-
στερά του τελεστή =. 

 Η κλήση µιας συνάρτησης µε αναφορά, είναι ένας έµµεσος τρόπος, ώστε 
η συνάρτηση να επιστρέψει παραπάνω από µία τιµή στο πρόγραµµα που 
την κάλεσε. 

10.6 Να τροποποιήστε τη συνάρτηση της άσκησης 10.3  ώστε να είναι εµβόλιµη. 
 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
inline void double_it(double &x) 
{ 
 x=2*x; 
} 
 
main() 
{ 
 double d=12.45; 
 double_it(d); 
 cout << d << endl; 
} 

Η µόνη διαφορά είναι η 
προσθήκη του προσδιορι-
στικού inline. 
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10.7 Τι θα εµφανίσει στην οθόνη το παρακάτω πρόγραµµα:  

#include <iostream> 
using namespace std; 

int f1(int x, int y) 
{ 
 return x*y; 
} 
 
int f2(int x, int y) 
{ 
 return x+y; 
} 
 
main() 
{ 
 int (*ptr1) (int x, int y), (*ptr2) (int x, int y); 
 int (*ptr) (int x, int y); 
 int a=10,b=0; 
 bool flag=true; 
 ptr1=&f1;  
 ptr2=&f2; 
 while (a>b) 
 { 
        if (flag)  
           ptr=ptr1; 
        else  
           ptr=ptr2;    
        cout<<ptr(a,b)<<endl; 
        a--; 
        b++;   
        flag=!flag; 
    }       

 

0 
10 
16 
10 
24 

Καλούνται εναλλάξ πότε η συνάρτη-
ση f1() και πότε η f2(). 

Οι δείκτες ptr1 και ptr2 δείχνουν 
στις συναρτήσεις f1 και f2 αντίστοι-
χα. 

Ανάλογα µε την τιµή της µεταβλητής 
flag, ο δείκτης ptr δείχνει πότε στη 
συνάρτηση f1() και πότε στην f2(). 



Η γλώσσα C++ σε βάθος Απαντήσεις ασκήσεων βιβλίου  

http://cpp.bytes.gr 57 

Ασκήσεις Κεφαλαίου 11 

11.1 Έστω δύο πίνακες lexi1 και lexi2 µέσα στους οποίους αποθηκεύονται µε την 
gets()δύο λέξεις:  

main() 
{ 
 char lexi1[80], lexi2[80]; 
 gets(lexi1); 
 gets(lexi2); 
} 

 Να γραφεί συνάρτηση η οποία να εµφανίζει στην οθόνη τα κοινά γράµ-
µατα των δύο λέξεων από µία φορά το καθένα. 

 Να γραφεί συνάρτηση η οποία να διαγράφει από τον lexi1 όσους χαρα-
κτήρες περιέχονται στον lexi2. 

 Να γραφεί συνάρτηση η οποία να βρίσκει αν η λέξη lexi2 υπάρχει µέσα 
στη lexi1. Να επιστρέφει 0 αν δεν υπάρχει και, αν υπάρχει, να επιστρέφει 
τον αριθµό της θέσης µνήµης του lexi1 από την οποία αρχίζει η lexi2. 

 
//Εύρεση κοινών χαρακτήρων  
void common(char pin1[], char pin2[]) 
{ 
 char koina[80]=""; 
 int i,j,k,found; 
 for(i=0;i<strlen(pin1);i++) 
 { 
  for(j=0;j<strlen(pin2);j++) 
  { 
   found=0;    
   if(pin1[i]==pin2[j]) 
   { 
     for(k=0;k<strlen(koina);k++) 
      if(pin1[i]==koina[k]) found=1; 
     if(!found) 
     { 
      koina[strlen(koina)]=pin1[i]; 
      koina[strlen(koina)+1]='\0'; 
     }  
   }    
  } 
 } 
 puts(koina); 
} 

 Η παραπάνω συνάρτηση ελέγχει έναν-έναν χαρακτήρα του πίνακα pin1[] µε όλους 
τους χαρακτήρες του πίνακα pin2[]. Αν βρεθεί κοινός χαρακτήρας τον καταχωρίζει 
στον πίνακα koina[]. 

 Για να εξασφαλίσουµε ότι οι κοινοί χαρακτήρες εντοπίζονται µόνο µία φορά και δεν 
υπάρχουν διπλοί στον πίνακα koina[], πριν από την καταχώριση τους στον πίνακα ε-

Συγκρίνεται κάθε χαρακτήρας του πίνακα pin1[] 
µε όλους τους χαρακτήρες του πίνακα pin2[]. 

Στη περίπτωση που ο χαρακτήρας είναι κοινός, 
τότε ελέγχεται αν ήδη υπάρχει στον πίνακα 
koina[]. Αν δεν υπάρχει καταχωρείται στον 
koina[] διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα. 
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λέγχεται αν ο χαρακτήρας υπάρχει ήδη στον πίνακα. Αν υπάρχει δεν καταχωρίζεται 
για δεύτερη φορά. 

 
//∆ιαγραφή χαρακτήρων 
void del(char pin1[], char pin2[]) 
{ 
 int i,j,k; 
 for(i=0;i<strlen(pin1);i++) 
 { 
  for(j=0;j<strlen(pin2);j++) 
  { 
   if(pin1[i]==pin2[j]) 
   { 
     for(k=i;k<strlen(pin1);k++) 
      pin1[k]=pin1[k+1]; 
      
   }    
  } 
 } 
} 

 Η παραπάνω συνάρτηση ελέγχει έναν-έναν χαρακτήρα του πίνακα pin1[] µε όλους 
τους χαρακτήρες του πίνακα pin2[]. Αν βρεθεί κοινός χαρακτήρας τον διαγράφει από 
τον πίνακα pin1[]. 

 Μόλις εντοπιστεί ο χαρακτήρας που πρόκειται να διαγραφεί, ακολουθείται η ακόλου-
θη διαδικασία: Όλοι οι χαρακτήρες από µετά από αυτόν τον χαρακτήρα και µέχρι το 
τέλος του πίνακα pin1[] αντιγράφονται στην προηγούµενη θέση. Π.χ αν είναι να δια-
γράφει ο χαρακτήρας στο pin1[6], θα αντιγραφεί ο pin1[7] στον pin1[6], ο pin1[8] 
στον pin1[7], ο pin1[9] στον pin1[8] κ.ο.κ µέχρι το τέλος των χαρακτήρων του 
pin1[]. Με αυτόν τον τρόπο διαγράφεται ο χαρακτήρας και µετακινούνται όλοι οι υ-
πόλοιποι µια θέση πιο πάνω. 

 
//Εντοπισµός χαρακτήρων 
int find(char pin1[], char pin2[]) 
{ 
 int i,j,k,found; 
 for(i=0;i<strlen(pin1);i++) 
 { 
  found=i+1; 
  for(j=0;j<strlen(pin2);j++) 
  { 
   if(pin1[i+j]!=pin2[j]) 
   { 
    found=0;  
    break;   
   } 
  } 
  if(found) return found; 
 } 
 return 0; 

Στη περίπτωση που βρεθεί ο στον πίνακα pin2[], 
θα πρέπει να διαγραφεί. 

Όλοι οι χαρακτήρες από µετά από αυτόν τον 
χαρακτήρα και µέχρι το τέλος του πίνακα pin1[] 
αντιγράφονται στην προηγούµενη θέση.  

Η found παίρνει αρχική τιµή i+1 υποδεικνύοντας 
τον α/α της θέσης µνήµης από την οποία ξεκινάει 
κάθε φορά η αναζήτηση (την πρώτη φορά 1, τη 
δεύτερη 2 κ.ο.κ). 

Ξεκινώντας από τη θέση i του πίνακα pin1[] 
συγκρίνει µία-µία τις θέσεις µνήµης του pin2[], 
µέχρι να βρει διαφορετικό χαρακτήρα ή µέχρι να 
τελειώσει ο pin2[]. 

Στη περίπτωση που η found δεν έχει γίνει 0 
στον προηγούµενο βρόχο, σηµαίνει ότι εντοπί-
στηκε το σύνολο χαρακτήρων του pIn2[] µέσα 
στον pin1[] και µάλιστα στη θέση found. 



Η γλώσσα C++ σε βάθος Απαντήσεις ασκήσεων βιβλίου  

http://cpp.bytes.gr 59 

} 

 Η παραπάνω συνάρτηση ξεκινάει από κάθε  ένα χαρακτήρα του πίνακα pin1[] και ε-
λέγχει όλους τους χαρακτήρες του πίνακα pin2[] να εντοπίσει αν συµπίπτουν µε τους 
αντίστοιχους του πίνακα pin1[]. Π.χ αν ξεκινήσει από τον pin1[5] θα συγκρίνει τον 
pin1[5] µε τον pin2[0], τον pin1[6] µε τον pin2[1], τον pin1[7] µε τον pin2[2] 
κ.ο.κ. µέχρι να βρει διαφορετικό χαρακτήρα ή να τελειώσει ο pin2[]. 

 Όταν τελειώσει µια τέτοια σύγκριση χωρίς να βρεθεί διαφορετικός χαρακτήρας σηµαί-
νει ότι εντοπίστηκε η συµβολοσειρά του pin2[] µέσα στον pin1[]. 

11.2 Να γραφεί συνάρτηση µε όνοµα convert() η οποία να µετατρέπει τους λατι-
νικούς χαρακτήρες ενός πίνακα χαρακτήρων σε πεζούς ή κεφαλαίους. Η συ-
νάρτηση να ορίζεται όπως παρακάτω:  

int convert(char *str, int sel) 

H παράµετρος str είναι ένας δείκτης σε char και δείχνει στον πίνακα χαρα-
κτήρων που θα µετατραπεί. Η sel καθορίζει τη λειτουργία της συνάρτησης 
ως εξής: 

 Αν η sel έχει τιµή 1, η συνάρτηση θα µετατρέψει τα πεζά σε κεφαλαία. 
 Αν η sel έχει τιµή 0, η συνάρτηση θα µετατρέψει τα κεφαλαία σε πεζά. 
 Η συνάρτηση θα επιστρέφει ως τιµή τον αριθµό των χαρακτήρων που µε-
τατράπηκαν. 

int convert(char *str, int sel)  
{ 
 int cnt=0; 
 while(*str!='\0') 
 { 
  if(*str>='a' && *str<='z' && sel==1)  
  { 
   *str=*str-32; 
   cnt++; 
  } 
  if(*str>='A' && *str<='Z' && sel==0)  
  { 
   *str=*str+32; 
   cnt++; 
  } 
  str++; 
 } 
 return cnt; 
} 
 

H µεταβλητή cnt 'µετράει' τους χαρακτήρες που µετατράπηκαν. 

Στη περίπτωση που ο χαρακτήρας είναι πεζός, και η sel==1, 
αφαιρεί το 32 µετατρέποντας τον σε κεφαλαίο (οι κωδικοί των 
πεζών και των κεφαλαίων χαρακτήρων διαφέρουν κατά 32). 

Στη περίπτωση που ο χαρακτήρας είναι κεφαλαίος, και η sel==0, 
προσθέτει το 32 µετατρέποντας τον σε πεζό. 

Ο δείκτης str αυξάνεται ώστε να δείχνει στον επόµενο χαρακτή-
ρα. Η επαναλαµβανόµενη διαδικασία θα σταµατήσει όταν ο 
δείκτης str 'δείξει' στο τέλος των χαρακτήρων (δηλαδή στο '\0'). 



Η γλώσσα C++ σε βάθος Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης 

 60 

11.3 Τι κάνει η επόµενη συνάρτηση; Τι τιµή επιστρέφει (µε λόγια);  

char *blablabla(char *str1,char *str2,int num) 
{ 
 int i=0; 
 while((str1[i] != '\0') && (i<num)) 
 { 
  str2[i]=str1[i]; 
  i++; 
 } 
 str2[num]='\0'; 
 return str2; 
} 

 Η συνάρτηση 'αντιγράφει΄ τους num πρώτους χαρακτήρες του πίνακα str1[] στον 
str2[]. Τερµατίζει το str2[] µετά τον num χαρακτήρα και επιστρέφει έναν δείκτη 
στον str2[]. 

 Π.χ αν str1[]="abcdeDFGGG123" και str2[]="nikosMITILINI", και καλέσουµε 
την  blablabla(str1,str2,5), το str2[] θα γίνει "abcde" και η συνάρτηση θα επιστρέ-
ψει έναν δείκτη στον str2[]. ∆ηλαδή µε τη πρόταση puts(blablabla(str1,str2,5)) θα 
εµφανιζόταν οι χαρακτήρες "abcde" στην οθόνη. 

11.4 Τι θα γινόταν αν καλούσαµε τη συνάρτηση blablabla(), της προηγούµενης 
άσκησης, από το πρόγραµµα που ακολουθεί και δίναµε τη λέξη "Παπατρεχα-
γυρευόπουλος";  

#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 char lexi1[40], lexi2[40]; 
 cout << "∆ωσε µια λέξη :"; 
 gets(lexi1); 
 blablabla(lexi1,lexi2,7); 
 cout << lexi2 << endl; 
} 

 Στον πίνακα lexi2[] θα αντιγραφούν οι 7 πρώτοι χαρακτήρες του lexi1[]. Οπότε η 
πρόταση cout<<lexi2 θα εµφανίσει τους χαρακτήρες "Παπατρε". 
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11.5 ∆εδοµένου του πίνακα a όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα, τι αποτελέσµατα 
θα έχει το επόµενο πρόγραµµα;  

#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
 
void func2(); 
void func3(); 
 
main() 
{ 
 char a[10], *ptr; 
 ........ 
 func1(a[5]); 
 func2(a); 
 func2(&a[5]); 
 func2(a+5); 
 func3(a,5); 
 func3(a+5,2); 
}  
 
int func1(char p) 
{ 
 return p+1; 
} 
 
void func2(char *p) 
{ 
 puts(p); 
} 
 
void func3(char *p, int num) 
{ 
 int i; 
 for(i=num; i>=0; i--) 
  putch(p[num]); 
} 
 
 

Πίνακας a 

a[0] Β 
a[1] Ε 
a[2] Ν 
a[3] Ε 
a[4] Τ 
a[5] Ι 
a[6] Α 
a[7] \0 
a[8]  
a[9]  

Η συνάρτηση func1() επιστρέφει σαν τιµή τον επόµενο χαρακτή-
ρα από τον χαρακτήρα της παραµέτρου της. Π.χ αν κληθεί 
func1('A') επιστρέφει το 'Β'. 

Η συνάρτηση func2() εµφανίζει ένα σύνολο χαρακτήρων ξεκινώ-
ντας από τον χαρακτήρα που δείχνει ο δείκτης p µέχρι να εντο-
πιστεί ο χαρακτήρας τερµατισµού '\0'. 

Η συνάρτηση func3() εµφανίζει από το σύνολο χαρακτήρων που 
δείχνει ο δείκτης p, χαρακτήρες µε αντίστροφη σειρά ξεκινώντας 
από τον χαρακτήρα στη θέση num µέχρι τον πρώτο. Π.χ 
func3("ΚΑΚΑΡΕΛΟΣ",4) θα εµφανίσει "ΡΑΚΑΚ". 

ΒΕΝΕΤΙΑ
ΙΑ 
ΙΑ 
ΙΤΕΝΕΒ 
ΑΙ 

Η func1() καλείται µε παράµετρο τον χαρακτήρα 'I' 
και επιστρέφει τον 'Κ' χωρίς να τον εµφανίζει. 

Η func2() καλείται µε παράµετρο την διεύθυνση του πίνα-
κα a. Θα εµφανίσει τους χαρακτήρες "ΒΕΝΕΤΙΑ". 

Και στις δύο περιπτώσεις η func2() καλείται µε παράµετρο την διεύ-
θυνση της θέσης µνήµης a[5].  

Η func3() καλείται µε πρώτη παράµετρο τη διεύθυνση του a και δεύτε-
ρη το 5. Θα εµφανίσει αντίστροφα τους χαρακτήρες από τον a[5] µέχρι 
τον a[0] ("ΙΤΕΝΕΒ"). 
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11.6 ∆εδοµένου του πίνακα a όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα, τι αποτελέσµατα 
θα έχει το επόµενο πρόγραµµα;  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
char *func6(); 
main() 
{ 
 char a[10], *ptr; 
 ........ 
 cout << "RES1=" << func5(a,'Ε') << endl; 
 cout << "RES2=" << func5(a+5,'Ε') << endl; 
 ptr=func6(a,'Ι'); 
 if(ptr!=NULL)  
  cout << "Το " << *ptr << "υπάρχει στον a\n"; 
}  

int func5(char *p,char ch) 
{ 
 int i=0,cnt=0; 
 while(p[i] != '\0') 
 { 
  if(p[i] == ch) cnt++; 
  i++; 
 } 
 return cnt; 
} 
 
char *func6(char *p, char ch) 
{ 
 int i=0; 
 while (p[i] != '\0') 
 { 
  if (p[i] == ch) return &p[i]; 
  i++; 
 } 
 return NULL; 
} 

 Η κλήση της func5(a,'Ε ') επιστρέφει το 2 δεδο-
µένου ότι ο χαρακτήρας 'Ε' υπάρχει δύο φορές 
µέσα στον πίνακα a[]. 

 Η κλήση της func5(a+5,'Ε ') επιστρέφει το 0 
διότι αρχίζει να µετράει για τον χαρακτήρα 'Ε' 
ξεκινώντας από τη θέση a[5] του πίνακα a[]. 

 Η κλήση της func6(a,'I') επιστρέφει επιστρέφει σαν τιµή τη διεύθυνση της θέσης 
στην οποία εντόπισε το 'I' (της a[5]). H διεύθυνση αυτή καταχωρίζεται στον δείκτη ptr 
και δεν είναι NULL. Το *ptr αναφέρεται στο περιεχόµενο της θέσης στην οποία δεί-
χνει ο ptr. 

Πίνακας a 

a[0] Β 
a[1] Ε 
a[2] Ν 
a[3] Ε 
a[4] Τ 
a[5] Ι 
a[6] Α 
a[7] \0 
a[8]  
a[9]  

Η συνάρτηση func5() δέχεται σαν παραµέτρους έναν δείκτη σε 
ένα σύνολο χαρακτήρων και έναν χαρακτήρα. Μετράει και επι-
στρέφει σαν τιµή το πόσες φορές ο χαρακτήρας ch βρίσκεται 
µέσα στο σύνολο χαρακτήρων. 

Η συνάρτηση func5() δέχεται σαν παραµέ-
τρους έναν δείκτη σε ένα σύνολο χαρακτήρων 
και έναν χαρακτήρα. Αν ο χαρακτήρας ch 
βρίσκεται µέσα στο σύνολο χαρακτήρων 
επιστρέφει σαν τιµή έναν δείκτη στη θέση 
που εντόπισε για πρώτη φορά τον χαρακτή-
ρα. Στη περίπτωση που ο χαρακτήρας δεν 
εντοπιστεί µέσα στο σύνολο χαρακτήρων 
επιστρέφει τιµή NULL. 

2
0 
Το I υπάρχει στον a  
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11.7 ∆εδοµένου του πίνακα a όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα, τι αποτελέσµατα 
θα έχει στον πίνακα η κλήση της επόµενης συνάρτησης:  

func4(a,a+6); 
................   
void func4(char *p1, char *p2) 
{ 
 char ch; 
 while(p1<p2) 
 { 
  ch=*p1; 
  *p1=*p2; 
  *p2=ch; 
  p1++; 
  p2--; 
 } 
} 

 Οι δείκτες p1 και p2, αρχικά 'δείχνουν΄ στις θέσεις a[0] και a[6] αντίστοιχα. Οι τρεις 
πρώτες προτάσεις του βρόχου while, αντιµεταθέτουν τα περιεχόµενα των θέσεων 
µνήµης στις οποίες ΄δείχνουν' οι δύο δείκτες. Αµέσως µετά ο p1 αυξάνεται κατά 1 
'δείχνοντας' έτσι στην επόµενη θέση του πίνακα a, και ο p2 µειώνεται κατά 1 
'δείχνοντας' στην προηγούµενη θέση του πίνακα. Γίνεται η αντιµετάθεση των νέων 
θέσεων κ.ο.κ. Αυτό επαναλαµβάνεται ενόσω το p1<p2. 

 Το αποτέλεσµα της όλης διαδικασίας είναι η κατοπτρική αντιστροφή των χαρακτήρων 
στον πίνακα a. 

Πίνακας a 
αρχικά 

a[0] Π 
a[1] Α 
a[2] Τ 
a[3] Ρ 
a[4] Ο 
a[5] Κ 
a[6] Λ 
a[7] Ο 
a[8] Σ 
a[9] \0 

O a µετά 
την func4() 
a[0] Σ 
a[1] Ο 
a[2] Λ 
a[3] Κ 
a[4] Ο 
a[5] Ρ 
a[6] Τ 
a[7] Α 
a[8] Π 
a[9] \0 
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11.8 Τι κάνει η επόµενη συνάρτηση:  

func1(int pin[][10]) 
{ 
 int i,j; 
 for (i=0;i<35;i++) 
  for (j=0;j<10;j++) 
   pin[i][j]=i*j; 
} 

 
 Αν καλέσουµε τη συνάρτηση µε όρισµα έναν πίνακα µε όνοµα test: 

func1(test), πόσων και τι διαστάσεων πρέπει να είναι ο test για να δου-
λέψει σωστά η συνάρτηση func(); 

 Ποιο το περιεχόµενο της θέσης pin[30][5]; 
 Αν η δήλωση int pin[][10] ήταν int pin[5][10] θα δούλευε σωστά η συ-
νάρτηση; 
 Η συνάρτηση γεµίζει έναν πίνακα δύο διαστάσεων 35x10 µε αριθµούς. Ο αριθµός που 
καταχωρίζεται σε µια θέση µνήµης του πίνακα, προκύπτει από το γινόµενο του αριθ-
µού γραµµής και του αριθµού στήλης που ανήκει η θέση. Π.χ στη θέση pin[30][5] θα 
καταχωρηθεί ο αριθµός 150 (30*5). 

 Η συνάρτηση πρέπει να κληθεί µε όρισµα έναν πίνακα τύπου int, δύο διαστάσεων 
35x10. 

 Αν η δήλωση int pin[][10] ήταν int pin[5][10] η συνάρτηση θα δούλευε σωστά διό-
τι αγνοεί πλήρως τη τιµή της πρώτης διάστασης της παραµέτρου. 

11.9 Να γραφεί συνάρτηση η οποία να δέχεται ως παράµετρο έναν πίνακα int 
τριών διαστάσεων 10x20x5 και να επιστρέφει ως τιµή το άθροισµα όλων των 
θέσεων µνήµης του πίνακα.  

int sum(int pin[][20][5]) 
 { 
 int i,j,k,ss; 
 ss=0; 
 for (i=0;i<10;i++) 
  for (j=0;j<20;j++) 
   for (k=0;k<20;k++) 
    ss=ss+pin[i][j][k]; 
 return ss; 
} 

Στη µεταβλητή ss αθροίζονται όλες 
οι θέσης µνήµης του πίνακα pin[]. 

Τα i,j και k µεταβάλουν την πρώτη, 
τη δεύτερη και τη τρίτη διάσταση 
αντίστοιχα. 
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11.10 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να ζητάει 100 αριθµούς, να τους καταχωρίζει 
σε έναν πίνακα µιας διάστασης, και να υπολογίζει το µέσο όρο τους.  

main() 
{ 
 int pin[100],i,sum=0; 
 for(i=0;i<100;i++) 
 { 
  cin >> pin[i]; 
  sum=sum+pin[i]; 
 } 
 cout << "Ο µέσος όρος είναι " << sum/100.0 << endl; 
} 

 

11.11 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να καταχωρίζει σε έναν τετραγωνικό πίνακα 
(µε ίδιο αριθµό γραµµών και στηλών) τον ίδιο αριθµό στα κελιά της διαγωνί-
ου του από τα Β∆ προς τα ΝΑ.  

main() 
{ 
 int a[6][6]; 
 int i,j; 
 for(i=0;i<6;i++) 
   a[i][i]=8; 
} 

11.12 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να καταχωρίζει 100 τυχαίους αριθµούς, σε 
έναν πίνακα µιας διάστασης. Ακόλουθα να υπολογίζει και να εµφανίζει το 
πλήθος των µονών και των ζυγών αριθµών.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 int a[100]; 
 int i,mona=0,zyga=0; 
 for (i=0;i<100;i++) a[i]=rand(); 
 for (i=0;i<100;i++)  
 { 
        if (a[i]%2==0) 
   zyga++; 
        else  
   mona++; 
 } 
    cout<<"Μονά="<<mona<<endl; 
    cout<<"Ζυγά="<<zyga<<endl; 
} 

8      

 8     

  8    

   8   

    8  

     8 

H cin κάθε φορά ζητάει έναν αριθµό 
και τον καταχωρίζει σε διαφορετική 
θέση του πίνακα, ανάλογα µε την 
τιµή του i. 

Στη sum προστίθενται όλοι οι 
αριθµοί που δίνουµε. 

Ο µέσος όρος είναι το συνολικό άθροισµα (sum) δια 100. 

Το χαρακτηριστικό των κελιών 
της διαγωνίου ενός τετραγωνι-
κού πίνακα, είναι ότι έχουν την 
ίδια τιµή και στις δύο διαστά-
σεις.Π.χ a[1][1], a[4][4],(a[i][i]) 
κ.ο.κ. 
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11.13 Τι αποτέλεσµα θα έχει στον διπλανό πίνακα a ο επόµενος κώδικας:  

main() 
{ 
 int a[6][6]; 
 int i,j; 
 for(i=0;i<6;i++) 
 { 
  for(j=0;j<6;j++) 
  { 
   if(j+i>5) 
    a[i][j]=1; 
   else if(j+i<5) 
    a[i][j]=2; 
   else 
    a[i][j]=0; 
  } 
 } 
} 
 

 Τα κελιά µε κίτρινο φόντο αποτελούν το Βορειοδυτικό (Β∆) τµήµα του πίνακα. Τα 
κελιά µε γαλάζιο φόντο αποτελούν το Νοτιοανατολικό (ΝΑ) τµήµα του πίνακα. Τα 
κελιά της διαγωνίου έχουν ροζ φόντο. 

11.14 Να γραφεί συνάρτηση η οποία θα επιστρέφει ως τιµή το άθροισµα των στοι-
χείων της διαγωνίου ενός τετραγωνικού πίνακα int a[100][100].  

int sum(int a[][100]) 
{ 
 int i,s=0; 
 for(i=0;i<100;i++) 
 { 
  s=s+a[i][i]; 
 } 
 return s; 
} 

2 2 2 2 2 0 

2 2 2 2 0 1 

2 2 2 0 1 1 

2 2 0 1 1 1 

2 0 1 1 1 1 

0 1 1 1 1 1 

Το χαρακτηριστικό των κελιών του 
NA τµήµατος του πίνακα, είναι ότι 
για a[i][j] το j+i>5. 

Το χαρακτηριστικό των κελιών του 
BA τµήµατος του πίνακα, είναι ότι 
για a[i][j] το j+i<5. 

Το χαρακτηριστικό των κελιών της 
διαγωνίου του πίνακα, είναι ότι για 
a[i][j] το j+i==5. 
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11.15 Με δεδοµένο έναν πίνακα int a[100][20] να γραφεί κώδικας ο οποίος να εµ-
φανίζει τον µεγαλύτερο αριθµό από κάθε σειρά του πίνακα (θα εµφανίζει 100 
αριθµούς).  

main() 
{ 
 int a[100][20],max; 
 int i,j; 
 ........... 
 for(i=0;i<100;i++) 
 { 
  max=a[i][0]; 
  for(j=0;j<20;j++) 
  { 
   if(a[i][j]>max) 
    max=a[i][j]; 
  } 
  cout << "Μεγιστος σειράς " << i <<  " = " << max << endl; 
 } 
} 

 Στο παραπάνω πρόγραµµα οι µέγιστες τιµές κάθε γραµµής απλά εµφανίζονται στην 
οθόνη. Αν θέλαµε να υπάρχουν και κάπου καταχωρηµένες, θα έπρεπε να χρησιµοποι-
ήσουµε έναν πίνακα 100 θέσεων π.χ max[100] όπου σε κάθε θέση µνήµης του πίνακα 
max[] θα καταχωρούσαµε τη µέγιστη τιµή της αντίστοιχης γραµµής του πίνακα a[]. 

11.16 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Ένας πίνακας ορίζει έµµεσα και ένα δείκτη µε αρχική τιµή τη διεύθυνση 
της πρώτης θέσης µνήµης του πίνακα. 

 Σε ένα πίνακα χαρακτήρων µιας διάστασης µπορούν να καταχωριστούν 
πολλές συµβολοσειρές. 

 Για να έχει µια συνάρτηση πρόσβαση σε έναν πίνακα µιας διάστασης, 
πρέπει να της διαβιβάσουµε µόνο τη διεύθυνση του πίνακα. 

 Για να έχει µια συνάρτηση, πρόσβαση σε έναν πίνακα περισσότερων από 
µιας διαστάσεων, πρέπει γνωρίζει εκτός από τη διεύθυνση του πίνακα και 
τις τιµές των διαστάσεών του εκτός από την πρώτη. 

 Κατά τη δήλωση ενός πίνακα, η τιµές των διαστάσεών του µπορούν να 
είναι και µεταβλητές. Π.χ. η int a[b] δηµιουργεί έναν πίνακα a µε θέσεις 
µνήµης όσες και η τιµή της µεταβλητής b. 

Η αρχική τιµή της max είναι κάθε 
φορά η τιµή της πρώτης θέσης κάθε 
γραµµής (i). 

Στη max τελικά καταχωρείται η 
µεγαλύτερη από τις τιµές των θέσε-
ων µνήµης της γραµµής i. 
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11.17 Με δεδοµένο έναν πίνακα µε δείκτες σε συναρτήσεις, o οποίος δηλώνεται ως 
εξής:  void (*ptr[100]) (int x, int y), να γραφεί τµήµα κώδικα το οποίο να 
καλεί όλες τις συναρτήσεις (και τις 100) στις οποίες δείχνουν οι δείκτες του 
πίνακα ptr, µε ορίσµατα το 10 και το 20.  

int i; 
for (i=0;i<100;i++) 
{ 
 ptr[i](10,20); 
} 
 

11.18 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να καταχωρίζει σε έναν πίνακα χαρακτήρων 
lex[10][50], φράσεις που θα εισάγονται από το πληκτρολόγιο. Σε κάθε 
γραµµή του πίνακα θα καταχωρίζεται µία φράση. Ακόλουθα να εµφανίζει τις 
φράσεις που είναι καταχωρισµένες στον πίνακα.  

 
#include <iostream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 char lex[10][50]; 
 int i; 
 for (i=0;i<10;i++)  
 { 
  cout<<"Φράση "<<i+1<<" ->"; 
  gets(lex[i]);     
 } 
 for (i=0;i<10;i++)  
 { 
  cout<<"Φράση "<<i+1<<" ->"; 
  puts(lex[i]);     
 } 
} 

11.19 Να γραφεί συνάρτηση η οποία να δέχεται σαν παράµετρο τον πίνακα χαρα-
κτήρων της προηγούµενης άσκησης,  και να εµφανίζει το πλήθος χαρακτή-
ρων κάθε φράσης.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void display(char pin[][50]); 
 
main() 
{ 
 char lex[10][50]; 
 int i; 
 for (i=0;i<10;i++)  



Η γλώσσα C++ σε βάθος Απαντήσεις ασκήσεων βιβλίου  

http://cpp.bytes.gr 69 

 { 
        cout<<"Φράση "<<i+1<<" ->"; 
        gets(lex[i]);     
 } 
 for (i=0;i<10;i++)  
 { 
  cout<<"Φράση "<<i+1<<" ->"; 
  puts(lex[i]);     
 } 
 display(lex); 
} 
 
void display(char pin[][50]) 
{ 
     int i=1,j,k; 
     for (k=0;k<10;k++) 
     { 
         cout<<strlen(pin[k])<<endl; 
     } 
} 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 12 

12.1 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να καταχωρίζει σε µία µεταβλητή δοµής τα 
στοιχεία ενός αυτοκινήτου (αριθµός κυκλοφορίας, χρώµα, κατασκευαστής, 
κυβικά, ιπποδύναµη). Να επιλέξετε εσείς το σωστό τύπο δοµής που πρέπει να 
χρησιµοποιήσετε.  

struct cars 
{ 
 char ar_kykl[8]; 
 char xroma[15]; 
 char marka[15]; 
 int kybika; 
 int ipodynami; 
}; 
 
main() 
{ 
 cars mycar; 
 cout << "Αριθµός κυκλοφορίας:"; 
 gets(mycar.ar_kykl); 
 cout << "Χρώµα:"; 
 gets(mycar.xroma); 
 cout << "Μάρκα:"; 
 gets(mycar.marka); 
 cout << "Κυβικά:"; 
 cin >> mycar.kybika; 
 cout << "Ιπποδύναµη:"; 
 cin >> mycar.ipodynami; 
} 

12.2 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να καταχωρίζει σε έναν πίνακα από δοµές τα 
στοιχεία µέχρι 100 το πολύ αυτοκινήτων (αριθµός κυκλοφορίας, χρώµα, κα-
τασκευαστής, κυβικά, ιπποδύναµη). Να επιλέξετε εσείς το σωστό τύπο δοµής 
που πρέπει να χρησιµοποιήσετε. Η διαδικασία καταχώρισης να σταµατάει 
όταν δοθεί κενό για τον αριθµό κυκλοφορίας.  

struct cars 
{ 
 char ar_kykl[8]; 
 char xroma[15]; 
 char marka[15]; 
 int kybika; 
 int ipodynami; 
}; 
 

∆ήλωση της δοµής cars µε πέντε 
µέλη.  Παρατηρούµε ότι  σε αυτό το 
σηµείο δεν δηλώνεται καµία µετα-
βλητή. 

∆ήλωση της µεταβλητής mycar 
τύπου δοµής cars.   

Καταχώριση στοιχείων στα µέλη  
της µεταβλητής mycar. 
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main() 
{ 
 cars mycars[100]; 
 int i; 
 for(i=0;i<100;i++) 
 { 
  cout << "Αριθµός κυκλοφορίας:"; 
  gets(mycars[i].ar_kykl); 
  if(strcmp(mycars[i].ar_kykl,"")==0) 
   break; 
  cout << "Χρώµα:"; 
  gets(mycars[i].xroma); 
  cout << "Μάρκα:"; 
  gets(mycars[i].marka); 
  cout << "Κυβικά:"; 
  cin >> mycars[i].kybika; 
  cout << "Ιπποδύναµη:"; 
  cin >> mycars[i].ipodynami; 
 }  
} 

12.3 Υποθέτουµε ότι έχουµε έναν πίνακα δο-
µών µε τη διπλανή γραµµογράφηση. 
Στον πίνακα αυτό είναι καταχωρισµένα 
τα στοιχεία των 100 µαθητών ενός σχο-
λείου. Να γραφεί συνάρτηση η οποία να 
εµφανίζει τη λίστα των µαθητών. Η κάθε 
γραµµή να περιέχει το επώνυµο, την τά-
ξη, και το µέσο όρο του κάθε µαθητή (µε 
ένα δεκαδικό ψηφίο).  

void print_it(stoixeia pin[]) 
{ 
 int i; 
 for(i=0;i<100;i++) 
 { 

cout  << setw(20) << pin[i].eponymo  
  << setw(7) << pin[i].taxi  
  << setw(6) << setprecision(1) << fixed 
  << pin[i].mesos_oros << emdl; 

 } 
} 

 

 

   

∆ήλωση του πίνακα δοµών my-
cars[] µε 100 θέσεις. 

Στη περίπτωση καταχώρισης κενού 
αριθµού κυκλοφορίας, ή επαναλη-
πτική διαδικασία σταµατάει, 

Στη συνάρτηση, δηλώνουµε σαν 
παράµετρο ένα πίνακα ιδίου τύπου 
µε τον πίνακα mathites[]. 

Προβλέπονται 20 θέσεις στην 
οθόνη για το επώνυµο, 7 για την 
κλάση και 6 για τον µέσο όρο ο 
οποίος εµφανίζεται µε ένα δεκαδικό 
ψηφίο. 

struct stoixeia 
{ 
 char eponymo[30]; 
 char taxi[5]; 
 float mesos_oros; 
 int ilikia; 
} mathites[100]; 
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12.4 Να γραφεί ακόµη µια συνάρτηση, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της προηγούµε-
νης άσκησης, η οποία να επιστρέφει ως τιµή τη µεγαλύτερη από τις ηλικίες 
των 100 µαθητών.  

int max_ilikia(stoixeia pin[]) 
{ 
 int i,max; 
 max=pin[0].ilikia; 
 for(i=0;i<100;i++) 
 { 

if(pin[i].ilikia>max)  
 max=pin[i].ilikia; 

 } 
 return max; 
} 

12.5 Εντοπίστε τα λάθη στο επόµενο πρόγραµµα:  

enum days {mon,tue,wed,thu,fri,sat,sun} birth_day,today; 
typedef int meres; 
main() 
{ 
 meres a,b; 
 days my_date; 
 a=1; 
 my_date=mon; 
 wed=5; 
 meres=23; 
 today=3; 
 birth_day=fri; 
} 

12. 6 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Μια δοµή δεν µπορεί να περιέχει δύο πεδία µε το ίδιο όνοµα. 
 Σε µια µεταβλητή τύπου enum δεν µπορούµε να καταχωρίσουµε άλλη τι-

µή πέρα από τις τιµές που ορίσαµε στη δήλωση του τύπου enum στον 
οποίο ανήκει. 

 Για να έχουµε πρόσβαση στο πεδίο µιας δοµής µέσω ενός δείκτη χρησι-
µοποιούµε τον τελεστή βέλους –>. 

 Όταν µεταβιβάζουµε µια δοµή ως παράµετρο σε µια συνάρτηση, η παρά-
µετρος πρέπει να είναι του ίδιου τύπου δοµής µε το όρισµα που θα της 
µεταβιβάσουµε. 

 Όταν έχουµε δύο µεταβλητές του ιδίου τύπου δοµής, µπορούµε µε τον 
τελεστή = να καταχωρίσουµε όλα τα περιεχόµενα της µιας στην άλλη. 
Για παράδειγµα, η filos=pelatis καταχωρίζει όλα τα πεδία της µεταβλη-
τής δοµής pelatis στα αντίστοιχα πεδία της µεταβλητής δοµής filos. 

Στη συνάρτηση, δηλώνουµε σαν πα-
ράµετρο ένα πίνακα ιδίου τύπου µε τον 
πίνακα mathites[]. 

Το web δεν είναι µεταβλητή. 

Το meres δεν είναι µεταβλητή αλλά 
τύπος δεδοµένων. 

Καταχωρούµε σαν αρχική τιµής της 
max, την ηλικία του πρώτου µαθητή 
(θέση 0 του πίνακα). 

Αν η ηλικία του µαθητή i είναι µεγαλύ-
τερη από την µέχρι στιγµής µέγιστη 
ηλικία (max), τότε στη θέση του max 
καταχωρούµε αυτή την ηλικία.. 
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12.7 Υποθέτουµε ότι έχουµε τη δοµή stoixeia 
µε τη διπλανή γραµµογρά-φηση. Μετα-
βλητές αυτής της δοµής θα χρησιµοποιη-
θούν για την καταχώριση του ονόµατος 
και των τριών βαθµών διάφορων µαθητών. 
Να προστεθούν στη δοµή δύο συναρτή-
σεις-µέλη: Η πρώτη συνάρτηση θα ονοµάζεται mo() και θα πρέπει να υπολο-
γίζει και να επιστρέφει σαν τιµή τον µέσο όρο των βαθµών. Η δεύτερη συ-
νάρτηση θα ονοµάζεται bonus(), θα δέχεται σαν παράµετρο έναν αριθµό και 
θα αυξάνει και τους τρεις βαθµούς, κατά την τιµή αυτής της παραµέτρου. 

 

struct stoixeia 
{ 
 char eponymo[30]; 
 float b1,b2,b3; 
 float mo() 
 { 
  return (b1+b2_b3)/3; 
 } 
 void bonus(float ar) 
 { 
  b1=b1+ar; 
  b2=b2+ar; 
  b3=b3+ar; 
 } 
}; 
 

Η συνάρτηση-µέλος mo(), επιστρέφει 
σαν τιµή τον µέσο όρο των βαθµών 

Η συνάρτηση-µέλος bonus(), προσθέ-
ται σε κάθε βαθµό, την τιµή της παρα-
µέτρου της ar. 

struct stoixeia 
{ 
 char eponymo[30]; 
 float b1,b2,b3; 
};
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 13 

13.1 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να δηµιουργεί µία κλάση µε όνοµα biblio. Η 
κλάση προορίζεται για τη δηµιουργία αντικειµένων-βιβλίων. Για κάθε βιβλίο 
θα καταχωρούµε τον τίτλο, τον αριθµό σελίδων του, και την τιµή του. Το 
πρόγραµµα θα πρέπει να υλοποιεί τα παρακάτω:  

 Η τιµή του βιβλίου θα είναι ιδιωτική, όλα τα υπόλοιπα δηµόσια. 
 Η συνάρτηση δόµησης θα θέτει αριθµό σελίδων 0, τιµή 0 και κενό τίτλο. 
 ∆ηµιουργία αντικειµένου µε ένα όρισµα θα θέτει σαν τίτλο του βιβλίου 
την τιµή του ορίσµατος. 

 ∆ηµιουργία αντικειµένου µε δύο ορίσµατα θα θέτει σαν τίτλο του βιβλίου 
την τιµή του πρώτου ορίσµατος και σαν τιµή του βιβλίου την τιµή του 
δευτέρου ορίσµατος. 

 Να υπάρχει συνάρτηση-µέλος που να εµφανίζει όλα τα στοιχεία του βι-
βλίου. 

 Να δηµιουργεί τρία αντικείµενα-βιβλία, µε ξεχωριστό τρόπο το καθένα, 
να θέτει και στα τρία αριθµό σελίδων 100 και στο τέλος να εµφανίζει όλα 
τους τα στοιχεία. 

 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
class biblio 
{ 
 float timi; 
public: 
 int selides; 
 char titlos[30]; 
 biblio(); 
 biblio(char title[]); 
 biblio(char title[],int t); 
 void info(); 
}; 
 
void biblio::info() 
{ 
 cout <<"----------------------"<<endl; 
     cout << titlos << endl; 
 cout << "Σελίδες :"<< selides << endl; 
 cout << "Ποσό :"<< timi << endl; 
} 
 

Η τάξη biblio διαθέτει τη συνάρτηση δόµησης 
biblio() υπερφορτωµένη τρεις φορές ανάλογα 
µε το πλήθος των παραµέτρων. 

Η συνάρτηση-µέλος info() εµφανίζει στην 
οθόνη τα στοιχεία του αντικειµένου-βιβλίο. 

Ιδιωτικό µέλος της τάξης biblio. 

∆ηµόσια µέλη της κλάσης biblio. 
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biblio::biblio() 
{ 
 strcpy(titlos,""); 
     timi = 0; 
 selides=0; 
} 
 
biblio::biblio(char title[]) 
{ 
 strcpy(titlos,title); 
 timi = 0; 
 selides=0; 
} 
 
biblio::biblio(char title[],int t) 
{ 
 strcpy(titlos,title); 
 timi=t; 
 selides=0; 
} 
 
main() 
{ 
 biblio b1,b2("C++ σε βάθος"),b3("Τέλος",200); 
 b1.selides=b2.selides=b3.selides=100; 
 b1.info(); 
 b2.info(); 
 b3.info(); 
} 
 

 Τα αντικείµενα b1,b2 και b3 δηµιουργούνται κα-
λώντας τις αντίστοιχες συναρτήσεις δόµησης: για 
καµία, µία και δύο παραµέτρους. 

 

 

 

Αυτή η έκδοση της συνάρτησης δόµησης 
καλείται όταν δηµιουργείται ένα αντικείµενο 
χωρίς παραµέτρους. Καταχωρεί αρχικές τιµές 
στις µεταβλητές-µέλη του αντικειµένου, κενό 
για τον τίτλο και 0 για τις δύο υπόλοιπες. 

Αυτή η έκδοση της συνάρτησης δόµησης 
καλείται όταν δηµιουργείται ένα αντικείµενο 
µε µία παράµετρο. Καταχωρεί την παράµετρο 
στο µέλος titlos του αντικειµένου.  

Αυτή η έκδοση της συνάρτησης δόµησης 
καλείται όταν δηµιουργείται ένα αντικείµενο 
µε δύο παραµέτρους. Καταχωρεί την πρώτη-
παράµετρο στο µέλος titlos και τη δεύτερη 
στο µέλος timi του αντικειµένου.  

Στη µεταβλητή-µέλος selides και των τριών 
αντικειµένων καταχωρίζεται η τιµή 100. 

---------------------- 
 
Σελίδες :100 
Ποσό :0 
---------------------- 
C++ σε βάθος 
Σελίδες :100 
Ποσό :0 
---------------------- 
Τέλος 
Σελίδες :100 
Ποσό :200 
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13.2 Τι πρόβληµα θα µας δηµιουργήσει η χρήση της παρακάτω κλάσης:  

class circle 
{ 
 float aktina; 
 circle(){aktina=0;} 
 float emvado(){return 3.14*aktina*aktina;} 
}; 

 Η κλάση δεν διαθέτει δηµόσια µέλη, εποµένως δεν µπορεί να προσπελαστεί κανένα 
µέλος της. 

13.3 Με δεδοµένη τη παρακάτω κλάση:  

class test 
{ 
 int ar; 
public: 
 void show() {cout << ar << endl;} 
 test(); 
 ~test(); 
}; 

Να συµπληρωθεί κατάλληλα ώστε όταν δηµιουργείται ένα νέο αντικείµενο, 
να καταχωρίζει στο µέλος ar έναν τυχαίο αριθµό και να εµφανίζει τη φράση 
"∆ηµιουργήθηκε το #" όπου # ο τυχαίος αριθµός. Όταν καταστρέφεται ένα 
αντικείµενο, να εµφανίζει τη φράση "Καταστράφηκε το #" όπου # ο αριθµός 
που περιέχει το αντικείµενο.  

test::test() 
{ 
 ar=rand(); 
 cout<<"∆ηµιουργήθηκε το "<<ar<<endl; 
} 
test::~test() 
{ 
 cout<<"Καταστράφηκε το "<<ar<<endl; 
} 

13. 4 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Τα ιδιωτικά µέλη µιας κλάσης είναι προσβάσιµα µόνο από τις συναρτή-
σεις-µέλη της κλάσης. 

 Με τη δήλωση µιας κλάσης, δεσµεύεται ο χώρος µνήµης για τις µεταβλη-
τές-µέλη της κλάσης.  

 Όταν έχουµε δύο αντικείµενα της ίδιας κλάσης, µπορούµε µε τον τελεστή 
= να καταχωρίσουµε όλα τα χαρακτηριστικά του ενός στο άλλο.  

 Αν µία κλάση δεν έχει συνάρτηση δόµησης, δεν µπορούν να δηµιουργη-
θούν αντικείµενα σε αυτή την κλάση. 

 Μια κλάση µπορεί να έχει πολλές συναρτήσεις δόµησης. 

∆ηλώσεις συναρτήσεων δόµησης και απο-
δόµησης. 

Συνάρτηση δόµησης. 

Συνάρτηση αποδόµησης. 
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 Κάθε αντικείµενο της κλάσης έχει το δικό του αντίγραφο κώδικα για κά-
θε συνάρτηση-µέλος της κλάσης. 

13. 5 Εντοπίστε τα λάθη στο παρακάτω πρόγραµµα:  

#include <iostream> 
using namespace std; 
class circle 
{ 
 float aktina; 
public 
 circle(float r); 
 float emvado(); 
} 
float circle::emvado() 
{ 
 return pi*aktina*aktina; 
} 
void circle::set_r(float r) 
{ 
 aktina=r; 
} 
circle::circle(float r) 
{ 
 aktina=r; 
} 
main() 
{ 
 circle cir1,cir2(20); 
 cir1.aktina=12; 
} 

 

13. 6 Με δεδοµένη την παρακάτω κλάση του παραδείγµατος Π13.2,  

class kafetiera 
{ 
 int kafes; 
 int gala; 
 int zaxari; 
 int nero; 
 int kafedes; 
 bool ginetai(int z,int k,int n,int g); 
public:    
 kafetiera();  
 void status(); 
 void sketos(int ar); 
 void glykos(int ar); 
 void metrios_me_gala(int ar); 
 float kostos(); 

Ο ορισµός µιας κλάσης πρέπει να τερµατίζε-
ται µε ερωτηµατικό ;. 

Το προσδιοριστικό public ακολουθείται από 
άνω-κάτω τελεία :. 

Το pi δεν έχει ορισθεί. 

Η συνάρτηση-µέλος set_r(), δεν 
έχει δηλωθεί στην κλάση. 

∆εν υπάρχει συνάρτηση δόµη-
σης για την δηµιουργία αντικει-
µένων χωρίς όρισµα. 

Η µεταβλητή-µέλος aktina είναι 
ιδιωτική και µη προσβάσιµη 
από τα αντικείµενα της κλάσης. 
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}; 
 
Να γραφεί η κατάλληλη συνάρτηση-µέλος η οποία θα επιστρέφει σαν τιµή το 
κόστος ανά καφέ µε το δεδοµένο ότι κάθε µέρος νερού κοστίζει 0,01€, κάθε 
µέρος καφέ 0,05€, γάλατος 0,2€ και ζάχαρης 0,1€.  

float kafetiera::kostos() 
{ 
     float euro; 
 euro =(1000-nero)*0.01+(100-kafes)*0.05+(300-gala)*0.2+ 
    (200-zaxari)*0.1; 
 return euro/kafedes; 
} 

13.7 Τι θα εµφανίσει στην οθόνη το παρακάτω πρόγραµµα:  

#include <iostream> 
using namespace std; 
class triangle 
{ 
 float basi; 
 float ypsos; 
public: 
 triangle(){cout<<"NAI-KENO"<<endl;} 
     triangle(float b, float y); 
     ~triangle(){cout<<"ΟΧΙ"<<endl;} 
 float emvado(){return basi*ypsos/2;} 
 void set(float b, float y){basi=b;ypsos=y;} 
 void show(){cout<<"Βάση= "<<basi<<" Υψος="<<ypsos<<endl;} 
}; 
triangle::triangle(float b, float y) 
{ 
 cout<<"NAI-ΓΕΜΑΤΟ"<<endl; 
 basi=b; 
 ypsos=y; 
} 
main() 
{ 
 triangle tr1(3,5),tr2; 
 tr2.set(7,8); 
 tr2.show(); 
 { 
  triangle tr3(9,8); 
  tr3.show(); 
 } 
 cout<<"Εµβαδό="<<tr1.emvado()<<endl; 
} 
 

ΝΑΙ-ΓΕΜΑΤΟ 
ΝΑΙ-ΚΕΝΟ 
Βάση= 7 Υψος=8 
ΝΑΙ-ΓΕΜΑΤΟ 
Βάση= 9 Υψος=8 
ΟΧΙ 
Εµβαδό=7.5 

Για την δηµιουργία του αντικειµένου tr1 
καλείται η έκδοση της συνάρτησης δόµη-
σης µε παραµέτρους. 

Για την δηµιουργία του αντικειµένου tr2 
καλείται καλείται η έκδοση της συνάρτη-
σης δόµησης χωρίς παραµέτρους. 

∆ηµιουργία του αντικειµένου tr3 

Καταστροφή του αντικειµένου tr3, καλείται 
η συνάρτηση αποδόµησης. 

Υπολογίζεται το κόστος των υλικών που 
έχουν καταναλωθεί µέχρι στιγµής. 

Υπολογίζεται το κόστος ανά καφέ. 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 14 

14.1 Με δεδοµένη την παρακάτω κλάση box,  

class box 
{ 
 float x; 
 float y; 
 float z; 
public: 
 void set_xyz(float a, float b, float c) {x=a;y=b;z=c;} 
 float volume(){return x*y*z;} 
}; 

και τον πίνακα 

box b[100]; 

 Να γραφεί συνάρτηση η οποία να δέχεται σαν παράµετρο τον πίνακα b 
και να επιστρέφει σαν τιµή τον συνολικό όγκο των αντικειµένων του πί-
νακα. 

 Να γραφεί συνάρτηση η οποία να δέχεται σαν παράµετρο τον πίνακα b 
και να επιστρέφει σαν τιµή το αντικείµενο-κουτί µε τον µεγαλύτερο όγκο. 

 
float total(box bb[]) 
{ 
 int i; 
 float total=0; 
 for (i=0;i<100;i++) total=total+bb[i].volume(); 
 return total;    
} 
 
box max_box(box bb[]) 
{ 
 int i,max_i; 
 float max_vol; 
 max_vol=bb[0].volume(); 
 max_i=0; 
 for (i=0;i<100;i++)  
 { 
  if (bb[i].volume()>max_vol) 
  { 
   max_vol=bb[i].volume(); 
   max_i=i; 
  } 
 }     
 return bb[max_i];    
} 

Καλείται η συνάρτηση-µέλος volume() για κάθε ένα 
από τα αντικείµενα box του πίνακα. Ο συνολικός 
όγκος καταχωρίζεται στη µεταβλητή total. 

Στη µεταβλητή max_vol καταχωρίζεται η µέγιστη 
τιµή του όγκου των αντικειµένων του πίνακα. 

Στη µεταβλητή max_ι καταχωρίζεται ο αριθµοδεί-
κτης του αντικειµένου του πίνακα µε τον µεγαλύτερο 
όγκο. 

Η συνάρτηση max_box() επιστρέφει σαν τιµή το 
αντικείµενο µε τον µεγαλύτερο όγκο. 
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14.2 Με δεδοµένη την κλάση box, της προηγούµενης άσκησης, να γραφεί κώδι-
κας ο οποίος:  

 Να δηµιουργεί ένα αντικείµενο bx της κλάσης box και έναν δείκτη ο ο-
ποίος να δείχνει  σε αυτό το αντικείµενο. 

 Μέσω του δείκτη στο αντικείµενο, να τεθούν οι διαστάσεις του, και να 
εµφανιστεί ο όγκος του. 

 Να γραφεί µια συνάρτηση-µέλος της κλάσης box, η οποία να επιστρέφει 
σαν τιµή τον όγκο του αντικειµένου, χρησιµοποιώντας όµως τον δείκτη 
this. 

..... 
class box 
{ 
 float x; 
 float y; 
 float z; 
public: 
 void set_xyz(float a, float b, float c) 
 { 
  x=a; 
  y=b; 
  z=c;      
 } 
 float volume(){return x*y*z;} 
 float new_volume() 
 { 
  return this->x*this->y*this->z; 
 } 
}; 
..... 
..... 
main() 
{ 
 box bx,*ptr; 
 ptr=&bx; 
 ptr->set_xyz(10,10,10); 
 cout << ptr->volume(); 
 cout << bx.new_volume(); 
} 

Η συνάρτηση-µέλος new_volume() χρησιµοποιεί 
τον δείκτη this για την πρόσβαση στις µεταβλητές 
µέλη του αντικειµένου για το οποίο καλείται. 

Στον δείκτη ptr καταχωρίζεται η διεύθυνση του 
αντικειµένου bx. 

Οι συναρτήσεις-µέλη set_xyz() και volume() κα-
λούνται µέσω του δείκτη ptr. 

Καλείται η νέα µέθοδος new_volume() για το αντι-
κείµενο bx. 
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14.3 Τι θα εµφανίσει στην οθόνη το παρακάτω πρόγραµµα:  

#include <iostream> 
using namespace std; 
class triangle 
{ 
 float basi; 
 float ypsos; 
public: 
 static int pl; 
 triangle(){pl++;} 
 triangle(float b, float y){pl++;basi=b;ypsos=y;} 
 float emvado(){return basi*ypsos/2;} 
 void set(float b, float y){basi=b;ypsos=y;} 
 void show(){cout<<"Βάση= "<<basi<<" Υψος= "<<ypsos<<endl;} 
}; 
int triangle::pl=0; 
void do_it(triangle &tr) 
{ 
 tr.set(10,8); 
} 
main() 
{ 
 triangle tr1(3,5),tr2,*ptr; 
 ptr=&tr2; 
 tr1.show(); 
 do_it(tr1); 
 tr1.show(); 
 ptr->set(4,7); 
 tr2.show(); 
 cout<<triangle::pl<<endl; 
 cout<<tr1.pl<<endl; 
} 
 
 
 
 
 
 
 

Βάση= 3 Υψος= 5 
Βάση= 10 Υψος= 8 
Βάση= 4 Υψος= 7 
2 
2 

Εµφάνιση της τιµής της στατικής µεταβλη-
της pl µε αναφορά µόνο στη κλάση. 

Εµφάνιση της τιµής της στατικής µεταβλη-
της pl µέσω ενός αντικειµένου της κλάσης. 

∆ηµιουργία δύο αντικειµένων της κλάσης triangle. 
Ενός αντικειµένου tr1 µε διαστάσεις 3 και 5, και 
ενός tr2 χωρίς συγκεκριµένες διαστάσεις. 

Οι συναρτήσεις δόµησης της κλάσης triangle 
αυξάνουν τη τιµή της στατικής µεταβλητής pl κατά 1. 

Η συνάρτηση do_it() έχει σαν παράµετρο µια 
αναφορά σε αντικείµενα κλάσης triangle. Η συνάρ-
τηση θέτει διαστάσεις 10 και 8 στο αντικείµενο µε το 
οποίο καλείται. 

Στον δείκτη ptr ανατίθεται η διεύθυνση του tr2. 

Η κλήση της µεθόδου show() εµφανίζει τις διαστά-
σεις του αντικειµένου tr1. Ακόλουθα, η κλήση της 
do_it() θέτει στο tr1 διαστάσεις 10 και 8. 

Καλείται η µέθοδος set() για το αντικείµενο στο 
οποίο "δείχνει" ο δείκτης ptr δηλαδή για το tr2. 
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14. 4 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Όταν γίνεται η µεταβίβαση ενός αντικειµένου σε συνάρτηση µε αναφορά, 
τότε η συνάρτηση µπορεί να τροποποιήσει τα δεδοµένα του αντικειµένου 
το οποίο χρησιµοποιήθηκε σαν όρισµα στην κλήση της. 

 Για να έχουµε πρόσβαση στα µέλη ενός αντικειµένου µέσω ενός δείκτη 
σε αυτό, χρησιµοποιούµε τον τελεστή τελεία (.). 

 Κάθε κλάση πρέπει να έχει υποχρεωτικά µια συνάρτηση δόµησης αντι-
γράφου. 

 Η συνάρτηση δόµησης αντιγράφου χρησιµοποιείται στην έµµεση δηµι-
ουργία αντικειµένων. 

 Μια στατική µεταβλητή-µέλος καταλαµβάνει χώρο στη µνήµη µία φορά 
µόνο για ολόκληρη την κλάση. 

 Μόνο οι στατικές συναρτήσεις-µέλη έχουν πρόσβαση στις στατικές µε-
ταβλητές-µέλη της κλάσης. 

14. 5 ∆ηµιουργήστε µια νέα κλάση µε όνοµα akeraios µε τα παρακάτω χαρακτη-
ριστικά:  

 Η κλάση θα έχει µία µόνο ιδιωτική µεταβλητή-µέλος τύπου int. Η κλάση 
θα πρέπει να διαθέτει επίσης µια µεταβλητή-µέλος η οποία θα χρησι-
µοποιηθεί για να κρατάει το πλήθος των αντικειµένων της κλάσης. Α-
ποφασίστε για το είδος και τον τύπο της µεταβλητής-µέλος. 

 ∆ηµιουργήστε τρεις συναρτήσεις-µέλη που αντίστοιχα να καταχω-ρούν, 
να επιστρέφουν και να εµφανίζουν τη τιµή της ιδιωτικής µετα-βλητής-
µέλος της κλάσης. 

 ∆ηµιουργήστε µια συνάρτηση δόµησης η οποία θα αυξάνει το πλήθος 
των αντικειµένων κατά 1 και θα εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα ότι ένα νέο 
αντικείµενο δηµιουργήθηκε, καθώς και µια συνάρτηση αποδόµη-σης η 
οποία θα µειώνει το πλήθος κατά 1. 

 ∆ηµιουργήστε µια συνάρτηση η οποία να δέχεται σαν παράµετρο ένα α-
ντικείµενο τύπου akeraios και να διπλασιάζει την τιµή του ίδιου του α-
ντικειµένου. Επίσης δηµιουργήστε µια άλλη συνάρτηση η οποία να 
δέχεται σαν παράµετρο ένα αριθµό τύπου int και να επιστρέφει σαν τιµή 
ένα αντικείµενο τύπου akeraios, µε καταχωρισµένη στη µετα-βλητή-
µέλος του την τιµή της παραµέτρου.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
class akeraios 
{ 
 int ar; 
public: 
 static int count;    
 void show() {cout << ar << endl;} 
 int get() {return ar;} 
 void set(int x) {ar=x;} 
 akeraios(){count++;cout<<"Νέος αριθµός"<<endl;} 
 ~akeraios(){count--;} 

∆ηλώνεται η στατική µεταβλητής-µέλος count η 
οποία θα κρατάει το πλήθος των αντικειµένων της 
κλάσης. 

Συναρτήσεις-µέλη για την εµφάνιση, 
ανάκτηση και καταχώριση της τιµής της 
µοναδικής µεταβλητής-µέλους της κλάσης. 

Συναρτήσεις δόµησης και αποδόµησης στις οποίες 
µεταβάλεται ανάλογα η τιµή της count.  
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}; 
 
void double_it(akeraios &a) 
{ 
 int temp; 
 temp=a.get(); 
 a.set(2*temp);  
} 
 
akeraios conv(int a) 
{ 
 akeraios temp; 
 temp.set(a); 
 return temp;  
} 
 
int akeraios::count=0; 
main() 
{ 
 akeraios ak1,ak2; 
 cout << "Πλήθος="<<akeraios::count<<endl; 
 ak1.set(10); 
 ak1.show(); 
 double_it(ak1); 
 ak1.show(); 
 ak2=conv(23); 
 ak2.show(); 
 cout << "Πλήθος="<<akeraios::count<<endl; 
} 
 

 ∆ηµιουργούνται δύο νέα αντικείµενα της κλάσης akeraios. Η συνάρτηση δόµησης της 
κλάσης καλείται δύο φορές και η τιµή της στατικής µεταβλητής-µέλος count αποκτά 
την τιµή 2. 

 Η πρόταση ak1.set(10) θέτει τη τιµή 10 στη µεταβλητή-µέλος του αντικειµένου ak1. 
Η πρόταση ak1.show() εµφανίζει τη τιµή της µεταβλητής-µέλος του αντικειµένου 
ak1.  

 Η κλήση της double_it() µε  πραγµατική παράµετρο ak1, διπλασιάζει τη τιµή της µε-
ταβλητής-µέλος του αντικειµένου ak1.  

 Η παράσταση conv(23) επιστρέφει σαν τιµή ένα προσωρινό αντικείµενο της κλάσης 
akeraios µε τιµή µεταβλητής-µέλους το 23. Το αντικείµενο καταχωρίζεται στο ak2. 

 Παρατηρούµε ότι το πλήθος των αντικειµένων της κλάσης akeraios παραµένει 2 διότι 
το προσωρινό αντικείµενο που επιστρέφει η conv() δηµιουργείται και καταστρέφεται 
αµέσως µετά την ανάθεσή του στο ak2.   

Νέος αριθµός 
Νέος αριθµός  
Πλήθος=2 
10 
20 
Νέος αριθµός 
23 
Πλήθος=2 

Η συνάρτηση double_it() δέχεται σαν παράµετρο 
ένα αντικείµενο της κλάσης akeraios µε αναφορά. 
Εποµένως η συνάρτηση µπορεί να αλλάξει την τιµή 
του αντικειµένου µε το οποίο καλείται. 

Η συνάρτηση conv() επιστρέφει σαν τιµή ένα 
αντικείµενο της τάξης akeraios, µε τιµή στη µετα-
βλητή-µέλος του, την τιµή της παραµέτρου µε την 
οποία καλείται η συνάρτηση. 

∆έσµευση της µνήµης για την στατική µεταβλητή-
µέλος count και απόδοση αρχικής τιµής. 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 15 

15.1 Με δεδοµένη την κλάση kafetiera του παραδείγµατος Π15.1, να υπερφορτω-
θεί ο τελεστής κλήσης συνάρτησης () ώστε όταν χρησιµοποιείται σε συνδυα-
σµό µε κάποιο αντικείµενο αυτής της κλάσης, να καταχωρίζει τις τιµές των 
ορισµάτων του στις µεταβλητές-µέλη kafes, gala, zaxari και nero αντίστοι-
χα.  

kafetiera kafetiera::operator () (int k, int g, int z, int n) 
{ 
 this->kafes=k; 
 this->gala=g; 
  this->zaxari=z;   
 this->nero=n; 
 return *this; 
} 

15.2 Με δεδοµένη την κλάση kafetiera του παραδείγµατος Π15.1, να υπερφορτω-
θεί ο τελεστής ισότητας (==) ώστε όταν χρησιµοποιείται για να συγκρίνει δύο 
αντικείµενα  αυτής της κλάσης, να επιστρέφει τιµή true όταν τα δύο αντικεί-
µενα περιέχουν ακριβώς τις ίδιες ποσότητες υλικών, διαφορετικά να επιστρέ-
φει τιµή false.  

bool kafetiera::operator == (kafetiera op2) 
{ 
 bool temp; 
 if (this->kafes!=op2.kafes)  
  temp=false; 
 else if (this->gala!=op2.gala) 
  temp=false; 
 else if (this->zaxari!=op2.zaxari) 
  temp=false; 
 else if (this->nero!=op2.nero) 
  temp=false; 
 else 
  temp=true; 
 return temp; 
} 

H συνάρτηση υπερφόρτωσης του τελεστή (), έχει σαν 
αποτέλεσµα την ανάθεση τιµών στις µεταβλητές-µέλη 
του αντικειµένου. Π.χ. η πρόταση: kaf1(10,20,100,200) 
έχει σαν αποτέλεσµα την καταχώριση των τιµών 
10,20,100 και 200 στις µεταβλητές-µέλη kafes, gala, 
zaxari και nero του ενός αντικειµένου kaf1 της κλάσης 
kafetiera. Ο δείκτης this δείχνει στο αντικείµενο που 
καλεί τη συνάρτηση υπερφόρτωσης. 

H συνάρτηση υπερφόρτωσης του τελεστή ==, 
επιστρέφει τιµή bool. Η συνάρτηση έχει 
πρόσβαση στο αριστερό µέλος του αντικειµέ-
νου που την καλεί, µέσω του δείκτη this και 
στο δεξί µέλος µέσο της παραµέτρου op2.  
Η συνάρτηση ελέγχει µία προς µία τις τιµές 
των µεταβλητών-µέλη των δύο αντικειµένων 
και αν είναι ίσες επιστρέφει τιµή true διαφο-
ρετικά επιστρέφει τιµή false. 



Η γλώσσα C++ σε βάθος Απαντήσεις ασκήσεων βιβλίου  

http://cpp.bytes.gr 85 

15.3 Με δεδοµένη την κλάση kafetiera του παραδείγµατος Π15.1, να υπερφορτω-
θεί ο τελεστής πολαπλασιασµού (*) ώστε να χρησιµοποιείται για να πολλα-
πλασιάσει ένα αντικείµενο  αυτής της κλάσης µε έναν ακαίρεο αριθµό. Το 
αποτέλεσµα θα πρέπει να είναι ένα αντικείµενο του τύπου kafetiera, το ο-
ποίο θα περιέχει υλικά όσο το αρχικό αντικείµενο επί τον ακέραιο αριθµό.  

Π.χ, αν το αντικείµενο kaf1 περιέχει καφέ=10, γάλα=20, ζάχαρη=30 και νε-
ρό=100, το αποτέλεσµα της πράξης 3*kaf1 (αλλά και της kaf1*3) να είναι 
ένα αντικείµενο τύπου kafetiera µε καφέ=30, γάλα=60, ζάχαρη=90 και νε-
ρό=300.   

kafetiera operator * (int value, kafetiera op2) 
{ 
     kafetiera temp; 
     temp.kafes=op2.kafes*value; 
     temp.gala=op2.gala*value; 
     temp.zaxari=op2.zaxari*value; 
     temp.nero=op2.nero*value; 
     return temp;      
}   
 
kafetiera operator * (kafetiera op1, int value) 
{ 
     kafetiera temp; 
     temp.kafes=op1.kafes*value; 
     temp.gala=op1.gala*value; 
     temp.zaxari=op1.zaxari*value; 
     temp.nero=op1.nero*value; 
     return temp;      
}   
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
class kafetiera 
{ 
 int kafes; 
 int gala; 
 int zaxari; 
 int nero; 
public:    
 kafetiera(int k, int g, int z, int n);  
 kafetiera(){}; 
 kafetiera operator + (kafetiera op2); 
 kafetiera operator () (int k, int g, int z, int n); 
 friend kafetiera operator * (int value, kafetiera op2); 
 friend kafetiera operator * (kafetiera op1, int value); 
 bool operator == (kafetiera op2); 
 void status(); 
}; 

H συνάρτηση υπερφόρτωσης του τελεστή * ορίζεται 
εκτός της κλάσης kafetiera και υπερφορτώνεται δύο 
φορές ανάλογα µε τον τύπο των µελών του δυαδι-
κού τελεστή. Ο ορισµός της συνάρτησης εκτός της 
κλάσης είναι απαραίτητος διότι ο δυαδικός τελεστής 
* µπορεί να κληθεί έχοντας στο αριστερό του µέλος 
όχι αντικείµενο της κλάσης kafetiera αλλά και 
ακαίρεο αριθµό. Η έκδοση αυτή καλείται όταν το 
αριστερό µέλος είναι ακέραιος αριθµός και το δεξί 
αντικείµενο της κλάσης kafetiera. Π.χ. 10*kaf1. 

Η έκδοση αυτή καλείται όταν το αριστερό µέλος του 
τελεστή * είναι αντικείµενο της κλάσης kafetiera, και 
το δεξί ακέραιος αριθµός. Π.χ kaf1*10. 
Κοι οι δύο εκδόσεις επιστρέφουν ένα αντικείµενο 
της κλάσης kafetiera.  
Οι συναρτήσεις  πρέπει να δηλω-θούν σαν φίλιες 
της κλάσης kafetiera διαφορετικά δεν θα µπορούν 
να έχουν πρόσβαση στα ιδιωτικά µέλη της κλάσης. 

Οι συναρτήσεις υπερφόρτωσης 
του τελεστή *, δηλώνονται σαν 
φίλιες της κλάσης kafetiera για 
να έχουν πρόσβαση στα ιδιωτι-
κά µέλη της κλάσης (kafes,gala 
κ.λ.π.). 

Το πλήρες πρόγραµµα που ακολουθεί, χρησιµοποι-
εί τους υπερφορτωµένους  τελεστές της κλάσης 
kafetiera. 
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kafetiera::kafetiera(int k, int g, int z, int n) 
{ 
  kafes=k; 
  gala=g; 
  zaxari=z;   
  nero=n; 
} 
void kafetiera::status() 
{ 
  cout<<"Καφές:"<<kafes<<endl; 
  cout<<"Γάλα:"<<gala<<endl; 
  cout<<"Ζάχαρη:"<<zaxari<<endl; 
  cout<<"Νερό:"<<nero<<endl; 
}  
..... 
main() 
{ 
 kafetiera kaf1(100,50,200,1000),kaf2(10,10,10,10),kaf3; 
 kaf3=kaf1+kaf2; 
 kaf3.status(); 
 kaf3(1,2,3,4); 
 kaf3.status(); 
 kaf1(1,2,3,4); 
 kaf1.status(); 
 if (kaf1==kaf3) 
    cout<<"Είναι ίσα"<<endl; 
 else 
    cout<<"∆εν είναι ίσα"<<endl; 
 kaf1=10*kaf3; 
 kaf1.status(); 
} 
 

 ∆ηµιουργούνται τρία αντικείµενα της κλάσης kafetiera: 
kaf1,kaf2 και kaf3. 

 Η πρόταση kaf3=kaf1+kaf2, αποδίδει στο αντικείµενο 
kaf3 το άθροισµα των kaf1 και kaf2, δηλαδή το άθροισµα 
των συστατικών των δύο αντικειµένων κάνοντας χρήση του 
υπερφορτωµένου τελεστή +. 

 Η πρόταση kaf3(1,2,3,4), καλεί την υπερφορτωµένη συ-
νάρτηση του τελεστή (), και καταχωρίζει στις µεταβλητές-
µέλη του αντικειµένου kaf3 τις τιµές 1,2,3 και 4. 

 Η πρόταση kaf1==kaf2 χρησιµοποιεί τον υπερφορτωµένο 
τελεστή == για να συγκρίνει τα δύο αντικείµενα. 

 Η πρόταση 10*kaf3 κάνει χρήση του υπερφορτωµένου τε-
λεστή * και επιστρέφει ένα αντικείµενο µε ποσότητες υλικών 
δεκαπλάσιες του αντικειµένου kaf3. Το αντικείµενο που ε-
πιστρέφεται ανατίθεται στο kaf1. 

Καφές:110 
Γάλα:60 
Ζάχαρη:210 
Νερό:1010 
Καφές:1 
Γάλα:2 
Ζάχαρη:3 
Νερό:4 
Καφές:1 
Γάλα:2 
Ζάχαρη:3 
Νερό:4 
Είναι ίσα 
Καφές:10 
Γάλα:20 
Ζάχαρη:30 
Νερό:40 
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15.4 Τι θα εµφανίσει στην οθόνη το παρακάτω πρόγραµµα:  

#include <iostream> 
using namespace std; 
class triangle 
{ 
 float basi; 
 float ypsos; 
public: 
 triangle(float b, float y){basi=b;ypsos=y;} 
 triangle(){}; 
 void show(){cout<<"Βάση= "<<basi<<" Υψος= "<<ypsos<<endl;} 
 triangle operator ! (); 
}; 
triangle triangle::operator ! () 
{ 
 triangle temp; 
 temp.basi = this->ypsos; 
 temp.ypsos = this->basi; 
 return temp; 
} 
main() 
{ 
 triangle tr1(3,5),tr2(0,0); 
 tr2.show(); 
 tr2=!tr1; 
 tr2.show(); 
 tr1.show(); 
} 
 

 ∆ηµιουργούνται δύο αντικείµενα tr1 και tr2 της κλάσης triangle µε διαστάσεις 3,5 
και 0,0 αντίστοιχα. 

 Η πρόταση tr2=!tr1 αναθέτει στο αντικείµενο tr2 διαστάσεις αντίστροφες από το α-
ντικείµενο tr1 δηλαδή 5,3 αντί 3,5 του αντικειµένου tr1. 

15. 5 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Η υπερφόρτωση τελεστών µπορεί να αλλάξει ριζικά την αρχική σηµασία 
του τελεστή για µία κλάση. Π.χ ο τελεστής + θα µπορούσε να κάνει α-
φαίρεση! 

 Η υπερφόρτωση του τελεστή (), αλλάζει τον τρόπο κλήσης των συναρτή-
σεων στη C++. 

 Η υπερφόρτωση τελεστών µε τη χρήση συναρτήσεων που δεν είναι µέλη 
µιας κλάσης, γίνεται συνήθως όταν τα µέλη του τελεστή δεν είναι του ι-
δίου τύπου.  

 Σε µία κλάση αν δεν υπερφορτωθεί ο τελεστής ανάθεσης (=) δεν µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί. 

Βάση= 0 Υψος= 0 
Βάση= 5 Υψος= 3 
Βάση= 3 Υψος= 5 

Συνάρτηση υπερφόρτωσης του µοναδιαί-
ου τελεστή !. Η χρήση του τελεστή σε 
αντικείµενα της κλάσης triangle θα έχει 
σαν αποτέλεσµα την αντιµετάθεση της 
τιµής της βάσης και του ύψους τους. 
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 Σε έναν υπερφορτωµένο δυαδικό τελεστή, το αντικείµενο που καλεί τη 
συνάρτηση υπερφόρτωσης τελεστή, είναι το αριστερό µέλος της δυαδικής 
πράξης. 

 

15.6 Να υπερφορτωθεί ο µοναδιαίος τελεστής ++ για την παρακάτω κλάση 
triangle,  

class triangle 
{ 
 float basi; 
 float ypsos; 
public: 
 triangle(float b, float y){basi=b;ypsos=y;} 
 triangle(){}; 
 void show(){cout<<"Βάση= "<<basi<<" Υψος= "<<ypsos<<endl;} 
}; 

 

ώστε όταν ο τελεστής ++ προηγείται του αντικειµένου να αυξάνει τη βάση 
του κατά 1, και όταν ακολουθεί το αντικείµενο να αυξάνει το ύψος του κατά 
1.  

 
#include <iostream> 
using namespace std; 
class triangle 
{ 
 float basi; 
 float ypsos; 
public: 
 triangle(float b, float y){basi=b;ypsos=y;} 
 triangle(){}; 
 void show(){cout<<"Βάση= "<<basi<<" Υψος= "<<ypsos<<endl;} 
 triangle operator++(); 
 triangle operator++(int); 
}; 
  
triangle triangle::operator++() 
{ 
     this->basi=this->basi+1; 
     return *this;   
}    
 
triangle triangle::operator++(int) 
{ 
     this->ypsos=this->ypsos+1; 
     return *this;   
}   

Συνάρτηση υπερφόρτωσης του µοναδιαί-
ου τελεστή ++,  όταν αυτός προηγείται των 
αντικειµένων της κλάσης triangle. Η 
εφαρµογή του τελεστή θα έχει σαν αποτέ-
λεσµα την αύξηση της τιµής της βάσης 
του αντικειµένου κατά 1. 

Συνάρτηση υπερφόρτωσης του µοναδιαί-
ου τελεστή ++,  όταν αυτός ακολουθεί  τα 
αντικείµενα της κλάσης triangle. Η εφαρ-
µογή του τελεστή µε αυτόν τον τρόπο, θα 
έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής 
του ύψους του αντικειµένου κατά 1. 
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main() 
{ 
 triangle tr1(3,5); 
 tr1.show(); 
 ++tr1; 
 tr1.show(); 
 tr1++; 
 tr1.show(); 
} 
 

 Η πρόταση ++tr1 έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής της βάσης του αντικει-
µένου tr1 κατά 1 (οπότε θα γίνει 4). 

 Η πρόταση tr1++ έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής του ύψους του αντικει-
µένου tr1 κατά 1 (οπότε θα γίνει 6). 

Βάση= 3 Υψος= 5 
Βάση= 4 Υψος= 5 
Βάση= 4 Υψος= 6 

∆ηµιουργείται ένα αντικείµενο της κλάσης 
triangle µε διαστάσεις 3 (βάση) και 5 
(ύψος) 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 16 

16.1 ∆ηµιουργήστε µια κλάση µε όνοµα boats. Η κλάση αυτή θα χρησιµοποιηθεί 
για την διαχείριση σκαφών αναψυχής. Η κλάση θα πρέπει να διαθέτει δύο ι-
διωτικές µεταβλητές-µέλη onoma και mikos για την καταχώριση του ονόµα-
τος και του µήκους του σκάφους. Η κλάση θα πρέπει να διαθέτει µια δηµόσια 
συνάρτηση-µέλος µε όνοµα display() η οποία θα εµφανίζει τα στοιχεία του 
σκάφους (όνοµα και µήκος).  ∆ηµιουργήστε µια νέα κλάση µε όνοµα 
foyskoto η οποία να παράγεται από την κλάση boats µε δηµόσια πρόσβαση.  

Η κλάση foyskoto θα πρέπει να διαθέτει µια ιδιωτική-µεταβλητή µέλους για 
την καταχώριση του πλήθους των αεροθαλάµων του σκάφους. Η κλάση θα 
πρέπει να διαθέτει επίσης µια δηµόσια συνάρτηση-µέλος για την καταχώριση 
των στοιχείων του σκάφους. Γράψτε κώδικα o οποίος να δηµιουργεί δύο α-
ντικείµενα της κλάσης foyskoto µε ονόµατα f1 και f2 και να αποδίδει σε αυ-
τά τις τιµές  "Skipper", 7.80 µε 7 αεροθαλάµους και "Planatech" 5.70 µε 5 
αεροθαλάµους αντίστοιχα. Χρησιµοποιήστε τη συνάρτηση-µέλος display() 
για να εµφανίσετε τα στοιχεία των δύο αντικειµένων. 

Προσθέστε ότι είναι απαραίτητο, στη βασική κλάση boats, ώστε να ικανο-
ποιούνται οι παραπάνω απαιτήσεις.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
class boats 
{ 
 float mikos; 
 char onoma[30]; 
public: 
 void display(){cout<<onoma<<" "<<mikos<<endl;} 
 void set(char onom[], float mk);  
}; 
 
void boats::set(char onom[], float mk) 
{ 
     strcpy(onoma,onom); 
     mikos=mk; 
} 
 
class foyskoto:public boats 
{ 
    int aerothalamoi; 
public: 
 void set_all(char onom[], float mk, int aer);  
 void display_all();  
}; 
 
 

Ιδιωτικά µέλη της κλάσης boats. 

Η κλάση boats πρέπει οπωσδήπο-
τε να διαθέτει µια δηµόσια συνάρ-
τηση -µέλος µέσω της οποίας θα 
καταχωρούνται τιµές στις ιδιωτικές 
µεταβλητές-µέλη της. 

Ιδιωτικά µέλη της κλάσης foyskoto. 
Η κλάση παράγεται από την boats 
µε δηµόσια πρόσβαση. 
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void foyskoto::set_all(char onom[], float mk, int aer) 
{ 
     set(onom,mk); 
     aerothalamoi=aer;  
} 
void foyskoto::display_all() 
{ 
     display(); 
     cout<<aerothalamoi<<endl;  
} 
 
main() 
{ 
    foyskoto f1,f2; 
    f1.set_all("Skipper",7.80,7); 
    f2.set_all("Planatech",5.70,5); 
    f1.display_all(); 
    f2.display_all(); 
} 
 

 Να σηµειωθεί ότι η κλάση foyskoto παράγεται από την boats µε δηµόσια πρόσβαση. 
Αυτό σηµαίνει ότι η κλάση foyskoto δεν έχει πρόσβαση στα ιδιωτικά µέλη της παρά-
γωγης κλάσης boats. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητος ο ορισµός της δηµόσιας συ-
νάρτησης-µέλος set(), για την καταχώριση των στοιχείων στις ιδιωτικές µεταβλητές-
µέλη της βασικής κλάσης boats. 

16.2 Στις παρακάτω δηλώσεις τάξεων, η κλάση sphere παράγεται από την circle. 
Υπάρχει κάποιο λάθος; 

#include <iostream> 
#include <cmath> 
#define PI 3.141593 
using namespace std; 

class circle 
{ 
protected:  
 float aktina; 
public: 
 float emvado(){return  pow(aktina,2)*PI;} 
 void set_r(float r){aktina=r;} 
}; 
 
class sphere:public circle 
{ 
public: 
 float emvado(){return  4*pow(aktina,2)*PI;} 
 float ogos(){return  4/3.0*pow(aktina,3)*PI;} 
}; 

Skipper 7.8 
7 
Planatech 5.7 
5 

Η συνάρτηση-µέλος set_all() καταχωρίζει δεδο-
µένα στις µεταβλητές-µέλη των αντικειµένων της 
κλάσης foyskoto. Η συνάρτηση χρησιµοποιεί 
την set() για την καταχώριση των στοιχείων του 
υπο-αντικειµένου της κλάσης boats. 

Η συνάρτηση-µέλος display_all() εµφανίζει τα 
στοιχεία των αντικειµένων της κλάσης foyskoto. 
Η συνάρτηση χρησιµοποιεί την display() για την 
εµφάνιση των στοιχείων του υπο-αντικειµένου 
της κλάσης boats. 

ΝΑΙ, η παράγωγη κλάση sphere δεν έχει πρό-
σβαση στο ιδιωτικό µέλος aktina της βασικής 
κλάσης circle. 
Πρέπει να προστεθεί το προσδιοριστικό pro-
tected: το οποίο προσδιορίζει το µέλος aktina 
σαν προστατευµένο. Αυτό είναι απαραίτητο 
ώστε η παράγωγη κλάση sphere να έχει πρό-
σβαση στο µέλος aktina της βασικής κλάσης.  

Η κλάση sphere πρέπει να έχει πρόσβαση  στο 
µέλος aktina της βασικής κλάσης. Εαν το µέλος 
ήταν ιδιωτικό της βασικής κλάσης, η παράγωγη 
κλάση δεν θα είχε πρόσβαση σε αυτό. Για αυτό 
το λόγο πρέπει να δηλωθεί ώς προστατευµένο 
στη βασική κλάση. 
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16. 3 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Η παράγωγη κλάση δεν έχει πρόσβαση στα ιδιωτικά µέλη της βασικής 
κλάσης. 

 Η παράγωγη κλάση δεν έχει πρόσβαση στα προστατευµένα µέλη της 
βασικής κλάσης. 

 Όταν σε µια παράγωγη και βασική κλάση υπάρχει µια συνάρτηση-µέλος 
µε το ίδιο όνοµα, η κλήση αυτής της συνάρτησης-µέλους για ένα αντικεί-
µενο της παράγωγης κλάσης έχει σαν αποτέλεσµα τη κλήση της αντί-
στοιχης συνάρτησης της βασικής κλάσης. 

 Όταν σε µια βασική κλάση υπάρχει µια συνάρτηση-µέλος µε όνοµα 
func(), αν η παράγωγη κλάση δεν διαθέτει συνάρτηση-µέλος µε το ίδιο 
όνοµα, τότε τα αντικείµενα της παράγωγης κλάσης µπορούν να προσπε-
λάσουν τη συνάρτηση func() της βασικής κλάσης. 

 Όταν δηµιουργείται ένα αντικείµενο µιας παράγωγης κλάσης, πρώτα ε-
κτελείται η συνάρτηση δόµησης της παράγωγης κλάσης και ακόλουθα 
της βασικής. 

16. 4 Τι θα εµφανίσει στην οθόνη το παρακάτω πρόγραµµα:  

#include <iostream> 
#include <cmath> 
#define PI 3.141593 
using namespace std; 
class circle 
{ 
 float aktina; 
public: 
 char color[10]; 
 float emvado(){return  aktina*aktina*PI;} 
  void display() {cout <<aktina<<" "<<emvado()<<endl;} 
 circle(int r, char col[])  
 { 
  cout<<"circle"<<endl;  
  aktina=r;strcpy(color,col); 
 } 
}; 
class cylinder:public circle 
{ 
 float ypsos; 
public: 
 void set_y(float y){ypsos=y;} 
 void display() {cout <<ypsos<<" "<<color<<endl;} 
 cylinder(int r, float yps, char col[]):circle(r,col)  
 { 
  cout<<"cylinder"<<endl;  
  ypsos=yps; 
 } 
}; 

Συνάρτηση δόµησης της βασικής κλάσης circle. 
Η συνάρτηση δόµησης καλείται µε δύο παραµέ-
τρους οι οποίες καταχωρούνται στις µεταβλητές-
µέλη aktina και color αντίστοιχα. 

Συνάρτηση δόµησης της παράγωγης κλάσης 
cylinder. Η συνάρτηση δόµησης καλείται µε  
τρεις παραµέτρους εκ των οποίων η πρώτη και η 
τρίτη µεταβιβάζονται στη συνάρτηση δόµησης 
της βασικής κλάσης. 
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class sphere:public circle 
{ 
public: 
 sphere(int r, char col[]):circle(r,col)  
 { 
  cout<<"sphere"<<endl; 
 } 
}; 
 
main() 
{ 
 cylinder solinas(10,5,"Κόκκινο"); 
 sphere mpala(5,"Μπλε"); 
 solinas.display(); 
 mpala.display();     
} 
 

 Όταν δηµιουργείται ένα αντικείµενο της κλάσης cylinder πρώτα καλείται η συνάρτη-
ση δόµησης της βασικής κλάσης circle και µετά της παράγωγης κλάσης cylinder. Ε-
πίσης όταν δηµιουργείται ένα αντικείµενο της κλάσης sphere πρώτα καλείται η 
συνάρτηση δόµησης της βασικής κλάσης circle και µετά της παράγωγης κλάσης 
sphere. Οι συναρτήσεις δόµησης εµφανίζουν τα µηνύµατα "circle" και "sphere" αντί-
στοιχα. 

 Η πρόταση cylinder solinas(10,5,"red"), δηµιουργεί το αντικείµενο solinas, κλά-
σης cylinder, µε ακτίνα 10, ύψος 5 και χρώµα κόκκινο. 

 Η πρόταση  sphere mpala(5,"Μπλε"), δηµιουργεί το αντικείµενο mpala, κλάσης 
sphere, µε ακτίνα 5, και χρώµα Μπλε. 

 Η πρόταση solinas.display(), καλεί τη συνάρτηση-µέλος display() της παράγωγης 
κλάσης cylinder η οποία υποσκελίζει την συνάρτηση-µέλος display() της βασικής 
κλάσης circle. H συνάρτηση εµφανίζει το ύψος και το χρώµα του αντικειµένου. 

 Η πρόταση mpala.display(), καλεί τη συνάρτηση-µέλος display() της βασικής κλά-
σης circle, διότι η παράγωγη κλάση sphere δεν διαθέτει τέτοια συνάρτηση. H συνάρ-
τηση εµφανίζει την ακτίνα και το εµβαδόν του αντικειµένου. 

16. 5 Με δεδοµένες τις παρακάτω δηλώσεις τάξεων:  

class b 
{ 
 int mb1; 
protected:  
 int mb2; 
public: 
 b() {mb1=10; mb2=20;}    
 void show() {cout<<mb1<<" "<<mb2<<endl;} 
 void test() {cout<<"test"<<endl;} 
 void b_func() {cout <<"class_b"<<endl;} 
}; 
class c:public b 

circle 
cylinder 
circle 
sphere 
5 Κόκκινο 
10 314.159 

Συνάρτηση δόµησης της παράγωγης κλάσης 
sphere. Η συνάρτηση δόµησης καλείται µε  δύο 
παραµέτρους οι οποίες µεταβιβάζονται στη 
συνάρτηση δόµησης της βασικής κλάσης. 
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{ 
 int mc1; 
public: 
 c() {mc1=30;}      
 void show() {cout<<mc1<<endl;}    
 void c_func() {cout <<"class_c"<<endl;} 
}; 
class d:private b 
{ 
 int md1; 
public: 
 void d_func() {cout <<"class_d"<<endl;} 
}; 
και τις δηλώσεις των παρακάτω αντικειµένων, 

b b1; 
c c1,c2; 
d d1; 
 

ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις δεν είναι αποδεκτές και γιατί; 

 

 b1.mb1=3 
Η µεταβλητή-µέλος mb1 είναι ιδιωτική. Τα αντικείµενα της κλάσης b δεν 
έχουν πρόσβαση. 

 b1.mb2=3 
Η µεταβλητή-µέλος mb2 είναι προστατευµένη. Τα αντικείµενα της κλάσης 
b δεν έχουν πρόσβαση. 

 b1.b_func() Καλείται η συνάρτηση-µέλος b_func() της κλάσης b.  

 c1.c_func() Καλείται η συνάρτηση-µέλος c_func() της κλάσης c. 

 c1.b_func() Καλείται η συνάρτηση-µέλος b_func() της κλάσης b.        

 d1.d_func() Καλείται η συνάρτηση-µέλος d_func() της κλάσης d.        

 d1.b_func() 
Η κλάση d παράγεται από την b µε ιδιωτική όµως πρόσβαση. Τα δηµόσια 
µέλη της b κληρονοµούνται ως ιδιωτικά. Τα αντικείµενα της κλάσης d 
δεν έχουν πρόσβαση στα δηµόσια µέλη της b. 

 c1.show() Καλείται η συνάρτηση-µέλος show() της κλάσης c.        

 c1.b::show() Καλείται η συνάρτηση-µέλος show() της κλάσης b.        

 c1.test() 
∆εδοµένου ότι η κλάση c δεν διαθέτει συνάρτηση-µέλος test(), καλείται η 
συνάρτηση-µέλος test() της βασικής κλάσης b.        

 d1.test() 
Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα, η κλάση d παράγεται από την b µε 
ιδιωτική όµως πρόσβαση. Τα αντικείµενα της κλάσης d δεν έχουν πρό-
σβαση στα δηµόσια µέλη της b. 

 c2=c1 Αναθέτει τα δεδοµένα του αντικειµένου c1 στο c2. 

 d1=c1 Τα αντικείµενα είναι διαφορετικού τύπου 

 if (c1==c2) cout<<"NAI" 
Ο τελεστής == δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε αντικείµενα της κλάσης c 
διότι δεν έχει υπερφορτωθεί για αυτή τη κλάση. 
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16. 6 Με δεδοµένη τη παρακάτω κλάση circle για τη διαχείριση αντικειµένων 
σχήµατος κύκλου.  
class circle 
{ 
 float aktina; 
public: 
 float emvado(){return pow(aktina,2)*PI;} 
 void set_r(float r){aktina=r;} 
 float get_r() {return aktina;} 
}; 

Να δηµιουργήστε µια νέα κλάση kilindros η οποία θα παράγεται από την 
κλάση circle και θα διαχειρίζεται τρισδιάστατα αντικείµενα σχήµατος κυλίν-
δρου. Τα αντικείµενα κύλινδροι έχουν ύψος και ο όγκος τους υπολογίζεται 
σαν εµβαδον_βάσης * ύψος. Η νέα κλάση να διαθέτει µια µεταβλητή-µέλος 
για το ύψος και µια συνάρτηση-µέλος για τον υπολογισµό του όγκου. 

  
class kilindros:public circle 
{ 
 float ypsos; 
public: 
 void set_yr(float y, float r)  
 { 
  ypsos=yps; 
  set_r(r); 
 } 
 float ogos() 
 { 
  return emvado()*ypsos; 
 } 
}; 

 

Συνάρτηση-µέλος η οποία καταχωρίζει τις δια-
στάσεις του κυλίνδρου στο αντικείµενο. 

Επιστρέφει τον όγκο του κυλίνδρου χρησιµο-
ποιώντας το εµβαδόν του υπο-αντικειµένου 
circle. 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 17 

17.1 Τι αποτέλεσµα θα έχει το παρακάτω πρόγραµµα:  

#include <iostream> 
using namespace std; 

class sxima  
{ 
 char color[10]; 
public: 
 void set_col(char c[]) {strcpy(color,c);} 
 void show() {cout<<"Σχήµα χρώµατος "<<color<<endl;} 
}; 
 
class kyklos: public sxima  
{ 
 float aktina; 
public: 
 void set_r(float r) {aktina=r;} 
 void show() {cout<<"Κύκλος ακτίνας "<<aktina<<endl;} 
}; 
 
class tetragono: public sxima  
{ 
    float plevra; 
public: 
 void set_a(float a) {plevra=a;} 
 void show() {cout<<"Τετράγωνο πλευράς "<<plevra<<endl;} 
}; 
 
main()  
{ 
 kyklos k1; 
 tetragono t1; 
 sxima *ptr1 = &t1; 
 t1.set_a(10); 
 t1.set_col("Κόκκινο"); 
 t1.set_col("Μπλε"); 
 t1.show(); 
 k1.set_r(5); 
 ptr1->show(); 
 ptr1=&k1; 
 ptr1->show(); 
} 

Τετράγωνο πλευράς 10 
Σχήµα χρώµατος Κόκκινο 
Σχήµα χρώµατος Μπλε 

Καλείται η συνάρτηση-µέλος set_col() της βασι-
κής κλάσης sxima. 

Καλείται η συνάρτηση-µέλος show της βασικής 
κλάσης sxima, παρά το γεγονός ότι ο δείκτης 
ptr1, και στις δύο περιπτώσεις δείχνει σε αντι-
κείµενα παράγωγων τάξεων. Αυτό συµβαίνει 
διότι ο δείκτης ptr1 ανήκει στη βασική κλάση 
sxima. 
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17.2 Τι αλλαγές θα έπρεπε να γίνουν στον κώδικα της προηγούµενης άσκησης, 
ώστε όταν καλείται η συνάρτηση show() µέσω του δείκτη ptr1, να καλείται 
η συνάρτηση-µέλος show() της κλάσης των αντικειµένων στα οποία δείχνει 
ο δείκτης και όχι η συνάρτηση-µέλος της βασικής κλάσης sxima.  

Η µόνη αλλαγή που πρέπει να γίνει είναι να δηλωθεί η συνάρτηση-µέλος 
show() της βασικής κλάσης sxima ως εικονική µε το πρόθεµα virtual: 

class sxima  
{ 
 char color[10]; 
public: 
 void set_col(char c[]) {strcpy(color,c);} 
 virtual void show() {cout<<"Σχήµα χρώµατος "<<color<<endl;} 
}; 

17.3 Γράψτε κώδικα ο οποίος να υλοποιεί το διπλανό διάγραµ-
µα κληρονοµικότητας. Σε κάθε κλάση να περιλάβετε µια 
δηµόσια συνάρτηση-µέλος η οποία να εµφανίζει στην ο-
θόνη το όνοµα της κλάσης.  

#include <iostream> 
using namespace std; 

class A  
{ 
public: 
 void show_a() {cout<<"class-A"<<endl;} 
}; 

class B  
{ 
public: 
 void show_b() {cout<<"class-B"<<endl;} 
}; 

class C:public A, public B  
{ 
public: 
 void show_c() {cout<<"class-C"<<endl;} 
}; 

class D: public B  
{ 
public: 
 void show_d() {cout<<"class-D"<<endl;} 
}; 

class E:public C, public D  
{ 
public: 
 void show_e() {cout<<"class-E"<<endl;} 
}; 

Η κλάση C παράγεται από τις κλάσεις A και Β 

Η κλάση E παράγεται από τις κλάσεις C και D 
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Προσθέστε ότι χρειάζεται ώστε τα αντικείµενα της κλάσης Ε να περιέ-
χουν µόνο ένα στιγµιότυπο της κλάσης Β. 
Πρέπει στον ορισµό των παράγωγων τάξεων C και D η βασική κλάση B πρέ-
πει να δηλωθεί σαν εικονική (virtual). 

class C:public A, virtual public B  
class D:virtual public B  
 
main()  
{ 
 E obj; 
 obj.show_a(); 
 obj.show_b(); 
} 

 Επισηµαίνουµε ότι στη περίπτωση που η κλάση B δεν είχε δηλωθεί ως εικονική, στον 
ορισµό των τάξεων C και D, το αντικείµενο obj θα περιείχε δύο στιγµιότυπα της κλά-
σης B. Σε αυτή τη περίπτωση, η πρόταση obj.show_b(), θα δηµιουργούσε ασάφεια 
διότι ο µεταγλωττιστής δεν θα γνώριζε ποια από τις δύο µεθόδους show_b() των δύο 
υποαντικειµένων της κλάσης Β να καλέσει. 

17.4 Με βάση το διάγραµµα κληρονοµικότητας της προηγούµενης άσκησης, στη 
περίπτωση που δηµιουργηθεί ένα αντικείµενο της παράγωγης κλάσης Ε, µε 
ποια σειρά θα δηµιουργηθούν τα στιγµιότυπα των τάξεων A,B,C,D, και Ε;  

Στη περίπτωση που το στιγµιότυπο της κλάσης Β υπάρχει δύο φορές. 
A B C B D E 

Στη περίπτωση που το στιγµιότυπο της κλάσης Β υπάρχει µία µόνο φο-
ρά. 
B A C D E 

17. 5 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Η κλάση Α παράγεται από τη Β. Ένας δείκτης της κλάσης Β µπορεί να 
δείχνει σε αντικείµενα της κλάσης Α. 

 Η κλάση Α παράγεται από τη Β. Ένας δείκτης της κλάσης Α µπορεί να 
δείχνει σε αντικείµενα της κλάσης Β. 

 Μια εικονική συνάρτηση δηλώνεται στη βασική κλάση. 
 Μια γνήσια εικονική συνάρτηση δηλώνεται αλλά δεν ορίζεται στη βα-
σική κλάση.   

 Όταν η κλάση Α παράγεται από τη Β, και η κλάση C από την Α, τότε έ-
χουµε περίπτωση πολλαπλής κληρονοµικότητας. 

 Όταν η κλάση Α παράγεται από την Β και την C, τότε έχουµε περίπτωση 
πολλαπλής κληρονοµικότητας. 

 Αφηρηµένη κλάση λέγεται η κλάση που περιέχει έστω και µία εικονική 
συνάρτηση. 

Καλείται η µέθοδος show_b() της κλάσης B. 

Καλείται η µέθοδος show_a() της κλάσης Α. 
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 Κατά τη δηµιουργία αντικειµένων της κλάσης που ορίζεται µε την πρό-
ταση class A: public B, public C, τα αντικείµενα δηµιουργούνται µε τη 
σειρά Α Β C. 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 18 

18.1 Τι θα εµφανίζει στην οθόνη ο παρακάτω κώδικας;  

cout << setw(6) << setfill('@') << 123 << endl; 
cout << setw(6) << hex << uppercase << 255 << endl; 
cout << setw(6)<< fixed << setprecision(3) << 1.23456 << endl; 
cout << setw(8) << showpos << dec<<setfill('#') << 24 <<endl; 
 

 Να θυµόµαστε οτι κάποιοι χειριστές ενεργοποιούν 
λειτουργίες οι οποίες ισχύουν όχι µόνο για τo επόµενο 
στοιχείο που εισάγεται σε ένα ρεύµα εξόδου αλλά µέχρι να 
απενεργοποιηθούν ή να αλλάξουν 

 

18.2 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να δηµιουργεί ένα αρ-
χείο κειµένου µε όνοµα arithmoi και να καταχωρίζει στο αρχείο τους αριθ-
µούς από το 1 µέχρι το 100.  

#include <iostream> 
#include <iomanip> 
#include <fstream> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 ofstream myfile; 
 int i; 
 myfile.open("arithmoi"); 
 if(!myfile) 
 { 
  cout<<"Πρόβληµα στο άνοιγµα του αρχείου"<<endl; 
  exit(2); 
 }  
 for(i=1;i<=100;i++) myfile<<i<<endl; 
 myfile.close();    
} 

18.3 Υποθέτουµε ότι σε ένα αρχείο µε όνοµα bathmoi.txt είναι καταχωρισµένοι 
οι τελικοί βαθµοί των µαθητών ενός σχολείου. Να γραφεί πρόγραµµα το ο-
ποίο να εµφανίζει το πλήθος και το ποσοστό των µαθητών που απέτυχαν 
(βαθµός <10) καθώς και το  πλήθος και το ποσοστό των µαθητών που αρί-
στευσαν  (βαθµός >=18).  

#include <iostream> 
#include <iomanip> 
#include <fstream> 
using namespace std; 
 

Ανοίγει το αρχείο arithmoi και ελέγχει 
αν υπήρξε πρόβληµα στο άνοιγµα του 
αρχείου. 

Κλείνει το αρχείο arith-

Εγγράφει στο αρχείο τους αριθµούς από το 1 µέχρι το 100, Οι 
αριθµοί χωρίζονται µε χαρακτήρα αλλαγής γραµµής. 

@@@123 
@@@@FF 
@1.235 
#####+24 
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main() 
{ 
 ifstream myfile; 
 int i,arist=0,apotyx=0,synolo=0; 
 float bathmos,par,pap; 
 myfile.open("bathmoi.txt"); 
 if(!myfile) 
 { 
  cout<<"Πρόβληµα στο άνοιγµα του αρχείου"<<endl; 
  exit(2); 
 }  
 while (myfile>>bathmos) 
 { 
        if (bathmos>=18) arist++; 
        if (bathmos<10) apotyx++; 
        synolo++; 
     } 
 myfile.close();    
 par=100.0*arist/synolo; 
 pap=100.0*apotyx/synolo; 
 cout <<"Αριστούχοι "<<arist<<" ποσοστό " 
  <<fixed<<setprecision(1)<<par<<"%"<<endl;  
 cout <<"Αποτυχόντες "<<apotyx<<" ποσοστό " 
  <<fixed<<setprecision(1)<<pap<<"%"<<endl;  
} 

18.4 Να γραφεί συνάρτηση η οποία να προσθέτει στο τέλος ενός αρχείου µε όνο-
µα output τους αριθµούς που βρίσκονται µέσα σε έναν πίνακα int a[100]. Ο 
πίνακας θα µεταβιβάζεται στη συνάρτηση ως παράµετρος.  

bool append(int pin[]) 
{ 
 ofstream myfile; 
 int i; 
 myfile.open("output",ios::app); 
 if(!myfile) 
 { 
  cout<<"Πρόβληµα στο άνοιγµα του αρχείου"<<endl; 
  return false; 
 }  
 myfile.close();     
 for(i=0;i<100;i++) 
  myfile<<pin[i]<<endl; 
 myfile.close();    
 return true; 
} 

 Η παραπάνω συνάρτηση επιστρέφει τιµή false αν υπήρξε πρόβληµα στο άνοιγµα του 
αρχείου και τιµή true αν δεν υπήρξε κανένα πρόβληµα. 

Η µεταβλητή  arist χρησιµοποιείται για την 
καταµέτρηση του πλήθους των αριστού-
χων, η apotyx για το πλήθος των αποτυ-
χόντων και η σύνολο για το συνολικό 
πλήθος των βαθµών στο αρχείο. 

Υπολογισµών των ποσοστών 

Εγγράφει στο αρχείο τους αριθµούς του πίνακα. Οι αριθµοί 
χωρίζονται µε χαρακτήρα αλλαγής γραµµής. 

Ανοίγει το αρχείο output για έξοδο και προσθήκη στο τέλος 
του αρχείου. 

Κλείσιµο του αρχείου. 
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18.5 Τι κάνει το παρακάτω πρόγραµµα:  

#include <iostream> 
#include <iomanip> 
#include <fstream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 float ar,s,m; 
 int n=0; 
 ifstream myfile; 
 myfile.open("arithmoi"); 
 while (myfile>>ar) 
 { 
  s=s+ar; 
  n++; 
 }  
 m=s/n;  
 myfile.close();    
 cout<<m<<endl; 
} 

Τι θα εµφανίσει στην οθόνη, στη περίπτωση που τα περιεχόµενα του αρχείου 
arithmoi είναι όπως εµφανίζονται στην εικόνα δεξιά;  

 Το πρόγραµµα υπολογίζει τον µέσο όρο των αριθµών που υπάρχουν στο αρχείο. Επο-
µένως στη συγκεκριµένη περίπτωση θα εµφανίσει τον αριθµό 20 (100/5). 

18.6 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να διαβάζει τα ονόµατα και 
τους βαθµούς των µαθητών  που βρίσκονται στο αρχείο 
onomata.txt και να εµφανίζει το όνοµα και τον µέσο όρο 
κάθε µαθητή. ∆εν γνωρίζουµε πόσες καταχωρήσεις υπάρ-
χουν µέσα στο αρχείο.  

#include <iostream> 
#include <iomanip> 
#include <fstream> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 float b1,b2,b3; 
 char onoma[20]; 
 ifstream myfile; 
 myfile.open("onomata.txt"); 
 if(!myfile) 
 { 
  cout<<"Πρόβληµα στο άνοιγµα του αρχείου"<<endl; 
  exit(2); 
 }  

Στις µεταβλητές b1,b2 και b3 θα καταχωριστούν οι 
τρεις βαθµοί κάθε µαθητή, ενώ στον πίνακα 
onoma[] το ονοµά του. 

Στη µεταβλητή s καταχωρίζεται το άθροι-
σµα όλων των αριθµών, ενώ στη µεταβλη-
τή n το πλήθος τους 

10 
20 
40 
15 
15 

arithmoi 

Νίκος 10 19 20 
Μάνος 11 19 14 
Μαρία 8 12 11 
Άννα 19 18 15 
............. 

onomata.txt 
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 while (myfile) 
 { 
  myfile>>onoma>>b1>>b2>>b3; 
  if(myfile) 
  { 
           cout <<setw(15)<<left<<onoma 
    <<fixed<<setprecision(1)<<(b1+b2+b3)/3<<endl; 
        } 
 }  
 myfile.close();    
} 

18.7 Υποθέτουµε ότι έχουµε το αρχείο sxoleio που δηµιουργήθηκε στο παράδειγ-
µα Π18.5 και το οποίο περιέχει τα στοιχεία µαθητών. Να γραφεί πρόγραµµα 
το οποίο να διαβάζει τα στοιχεία από το αρχείο και να εµφανίζει τα στοιχεία 
του µαθητή µε το µεγαλύτερο µέσο όρο. Υποθέστε ότι δεν γνωρίζουµε το 
πλήθος των εγγραφών του αρχείου.  

#include <iostream> 
#include <iomanip> 
#include <fstream> 
#include <string> 
 
using namespace std; 
 
class stoixeia 
{ 
public:  
 char eponymo[30]; 
 char taxi[5]; 
 float mesos_oros; 
 int ilikia; 
}; 
 
main()  
{ 
 stoixeia eggr; 
 char max_onoma[30]; 
 float max_mo=0; 
 fstream file; 
 file.open("sxoleio",ios::in|ios::binary); 

   //Θέτουµε τον δείκτη στην αρχή του αρχείου 
 file.seekg(0); 
 while (file) 
 { 
  file.seekg(i*sizeof(stoixeia)); 
  file.read(reinterpret_cast<char*>(&eggr),sizeof(eggr)); 
  if (file) 

Στη αντικείµενο eggr θα καταχωρού-
νται τα στοιχεία του κάθε εγγραφής 
που διαβάζουµε από το αρχείο.  

∆ιαβάζει µία έγγραφή από το 
αρχείο και την καταχωρεί στο 
αντικείµενο eggr  (βλέπε παρά-
δειγµα Π18.5 του βιβλίου). 

Εξάγει από το ρεύµα εισόδου ένα σύνολο χαρα-
κτήρων και τρείς αριθµούς. Καταχωρίζονται µε τη 
σειρά στον πίνακα onoma[] και στις µεταβλητές 
b1, b2 και b3. 

Σε ένα εύρος πεδίου 15 θέσεων εµφανίζει το 
όνοµα µε αριστερή στοίχιση. Εµφανίζει επίσης  
τον µέσο όρο των βαθµών µε ένα δεκαδικό. 

Στον πίνακα max_onoma[] θα κατα-
χωρηθούν τα στοιχεία του µαθητή µε 
τον µεγαλύτερο µέσο όρο. Στη µεταβλη-
τή max_mo θα καταχωρείται ο µεγαλύ-
τερος µέχρι στιγµής µέσος όρος. 
Θέτουµε αρχική τιµή 0. 
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  { 
   if (eggr.mesos_oros>max_mo)  
   { 
    max_mo=eggr.mesos_oros; 
    strcpy(max_onoma,eggr.eponymo); 
   } 
  } 
     } 
 cout<<max_onoma<<" "<<max_mo<<endl; 
 file.close(); 
} 
 

 ∆ιαβάζουµε µια-µια εγγραφή και κάθε φορά τα στοιχεία της τα αποθηκεύουµε στο α-
ντικείµενο eggr. Η επαναλαµβανόµενη διαδικασία σταµατάει όταν διαβάσουµε και 
την τελευταία εγγραφή του αρχείου όποτε στην επόµενη προσπάθεια ανάγνωσης η τι-
µή του ρεύµατος file  γίνεται ψευδής και σταµατάει η επαναληπτική διαδικασία.  

 Μετά το τέλος της επαναληπτικής διαδικασίας, ο πίνακας onoma[] θα περιέχει  το ό-
νοµα του µαθητή µε τον µεγαλύτερο µέσο όρο και η µεταβλητή max_mo τον µέσο 
όρο του. 

18.8 Υποθέτουµε ότι έχουµε το αρχείο sxoleio που δηµιουργήθηκε στο παράδειγ-
µα Π18.5. Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να διαβάζει και να εµφανίζει τα 
στοιχεία της 15ης εγγραφής.  

#include <iostream> 
#include <iomanip> 
#include <fstream> 
#include <string> 
using namespace std; 
class stoixeia 
{ 
public:  
 char eponymo[30]; 
 char taxi[5]; 
 float mesos_oros; 
 int ilikia; 
}; 
main()  
{ 
 stoixeia eggr; 
 char max_onoma[30]; 
 float max_mo=0; 
 fstream file; 
 file.open("sxoleio",ios::in|ios::binary); 
 file.seekg(14*sizeof(stoixeia)); 
 file.read(reinterpret_cast<char*>(&eggr),sizeof(eggr)); 
  if (file) 
 { 
  cout<<eggr.eponymo<<endl; 

Tοποθετεί τον δείκτη ανάγνωσης του 
αρχείου στην αρχή της 15ης εγγραφής. 

∆ιαβάζει τα στοιχεία της 15ης 
εγγραφής και τα καταχωρεί στη 
αντικείµενο eggr. 

Στη αντικείµενο eggr θα καταχωρι-
στούν τα στοιχεία της εγγραφής που 
θα διαβάζουµε από το αρχείο.  
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  cout<<eggr.taxi<<endl; 
   cout<<eggr.mesos_oros<<endl; 
  cout<<eggr.ilikia<<endl; 
  cout<<"---------------------"<<endl;    
 } 
 file.close(); 
} 

18.9 Υποθέτουµε ότι έχουµε το αρχείο sxoleio που δηµιουργήθηκε στο παράδειγ-
µα Π4. Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να αλλάζει τα στοιχεία της 15ης εγ-
γραφής. Τα νέα στοιχεία θα δίνονται από τον χρήστη και θα αντικαθιστούν τα 
υπάρχοντα στοιχεία της εγγραφής.  

#include <iostream> 
#include <iomanip> 
#include <fstream> 
#include <string> 
using namespace std; 
 
class stoixeia 
{ 
public:  
 char eponymo[30]; 
 char taxi[5]; 
 float mesos_oros; 
 int ilikia; 
}; 
 
main()  
{ 
 stoixeia eggr; 
 char max_onoma[30]; 
 float max_mo=0; 
 fstream file; 
 file.open("sxoleio",ios::in|ios::out|ios::binary); 
 file.seekp(14*sizeof(stoixeia)); 
 cout<<"Eponymo :"; 
 cin>>eggr.eponymo; 
 cout<<"Taxi :"; 
 cin>>eggr.taxi; 
    cout<<"Mesos oros :"; 
 cin>>eggr.mesos_oros; 
 cout<<"Hlikia :"; 
 cin>>eggr.ilikia; 
 file.write(reinterpret_cast<char*>(&eggr),sizeof(eggr)); 
 file.close(); 
} 

Τοποθετεί τον δείκτη θέσης του αρχείου στην 
αρχή της 15ης εγγραφής. 

Καταχωρεί τα στοιχεία του αντικειµένου eggr 
στη 15η εγγραφή του αρχείου. 

Ανοίγει το αρχείο για ανάγνωση και 
εγγραφή. ΠΡΟΣΟΧΗ αν το ανοίζουµε 
µόνο για εγγραφή θα διαγράψουµε 
όλες τις υπάρχουσες εγγραφές. 

Ζητάει από τον χρήστη να πληκτρολογήσει τα 
στοιχεία του µαθητή και τα καταχωρεί στα 
αντίστοιχα µέλη του αντικειµένου eggr. 

Εµφανίζει τα στοιχεία της εγγραφής 
που διαβάστηκε. 

Στη αντικείµενο eggr θα καταχωρού-
νται τα στοιχεία της εγγραφής θα 
εγγράψουµε στο αρχείο.  
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18.10 Υποθέτουµε ότι έχουµε το αρχείο sxoleio που δηµιουργήθηκε στο παράδειγ-
µα Π4. Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο θα ζητάει από το χρήστη ένα χαρα-
κτήρα και θα εµφανίζει στην οθόνη µια λίστα µε τα ονόµατα και τις ηλικίες 
των µαθητών που το επώνυµό τους ξεκινάει από το χαρακτήρα που δόθη-
κε.  

#include <iostream> 
#include <iomanip> 
#include <fstream> 
#include <string> 
using namespace std; 
 
class stoixeia 
{ 
public:  
 char eponymo[30]; 
 char taxi[5]; 
 float mesos_oros; 
 int ilikia; 
}; 
 
main()  
{ 
 stoixeia eggr; 
 char arx; 
 int i; 
 fstream file; 
 file.open("sxoleio",ios::in|ios::binary); 
 cout<<"Dose Xaraktira:"; 
 cin>>arx; 
 file.seekg(0); 
 while (file) 
 { 
  file.read(reinterpret_cast<char*>(&eggr),sizeof(eggr)); 
  if (file) 
  { 
   if (eggr.eponymo[0]==arx) 
   { 
    cout<<eggr.eponymo<<" "<<eggr.ilikia<<endl; 
   } 
  } 
     } 
    file.close(); 
} 
 

 ∆ιαβάζουµε µια-µια εγγραφή και κάθε φορά τα στοιχεία της τα αποθηκεύουµε στο α-
ντικείµενο eggr. Η επαναλαµβανόµενη διαδικασία σταµατάει όταν διαβάσουµε και 

∆ιαβάζει µία-µία έγγραφή από το αρχείο 
και την καταχωρίζειστο αντικείµενο eggr. 

Στη περίπτωση που o πρώτος χαρακτή-
ρας του επωνύµου είναι αυτός που δώ-
σαµε (arx), τότε εµφανίζει το επώνυµο και 
την ηλικία του µαθητή. 

Στη αντικείµενο eggr θα καταχωρού-
νται τα στοιχεία του κάθε εγγραφής 
που διαβάζουµε από το αρχείο.  
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την τελευταία εγγραφή του αρχείου όποτε στην επόµενη προσπάθεια ανάγνωσης η τι-
µή του ρεύµατος file  γίνεται ψευδής και σταµατάει η επαναληπτική διαδικασία.  

18.11 Γνωρίζουµε ότι ένα αρχείο κειµένου έχει κρυπτογραφηθεί µε τον εξής τρόπο: 
Στο αρχείο γράφεται ο αµέσως επόµενος χαρακτήρας από τον κανονικό. ∆η-
λαδή αντί να γραφεί η λέξη "ΝΙΚΟΣ" γράφεται τη λέξη "ΞΚΛΠΤ". Να γρα-
φεί πρόγραµµα το οποίο θα µας ζητάει το όνοµα ενός αρχείου, θα το 
αποκρυπτογραφεί, και θα εµφανίζει τα περιεχόµενά του στην οθόνη.  

#include <iostream> 
#include <iomanip> 
#include <fstream> 
using namespace std; 
main() 
{ 
 char ch,file_in[20]; 
 ifstream fin; 
 cout<<"∆ώσε όνοµα αρχείο εισόδου:"; 
 cin>>file_in; 
 fin.open(file_in,ios::binary); 
 if (!fin) 
 { 
  cout<<"Πρόβληµα στο αρχείο εισόδου\n"; 
  exit(2); 
 } 
 while (fin.get(ch)) 
 { 
  ch--;                
  cout<<ch; 
 } 
 fin.close(); 
} 
 

18.12 Να  υπερφορτώστε τους τελεστές εισαγωγής << και εξαγωγής >> για την 
κλάση stoixeia του παραδείγµατος Π18.5. Να γράψετε τις συναρτήσεις υ-
περφόρτωσης καθώς και τον νέο ορισµό της κλάσης, στον οποίο να συµπερι-
λαµβάνονται οι υπερφορτωµένες συναρτήσεις.  

class stoixeia 
{ 
public: 

    char eponymo[30]; 
    char taxi[5]; 
    float mesos_oros; 
    int ilikia; 

 friend ostream &operator<<(ostream &file_out, stoixeia &obj); 
 friend istream &operator>>(istream &file_in, stoixeia &obj); 
}; 

Άνοιγµα του αρχείου για 
ανάγνωση δεδοµένων. 

∆ιαβάζει έναν χαρακτήρα από το αρχείο 
και τον καταχωρεί στη µεταβλητή ch. 

Εµφανίζει στην οθόνη τον προηγούµενο 
χαρακτήρα από αυτόν που διάβασε. 

Συνήθως οι συναρτήσεις υπερφόρτωσης των 
τελεστών εισαγωγής και εξαγωγής δηλώνονται 
ως φίλιες για να έχουν πρόσβαση στα ιδιωτικά 
της µέλη της κλάσης . Βέβαια στη συγκεκριµένη 
περίπτωση δεν είναι απαραίτητο διότι όλα τα 
µέλη της κλάσης stoixeia είναι δηµόσια.  
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ostream &operator<<(ostream &file_out, stoixeia &obj) 
{ 
 file_out << obj.eponymo<<endl; 
 file_out << obj.taxi<<endl; 
   file_out << obj.mesos_oros<<endl; 
 file_out << obj.ilikia<<endl; 
 return file_out;     
} 
istream &operator>>(istream &file_in, stoixeia &obj) 
{ 
 file_in >> obj.eponymo ; 
 file_in >> obj.taxi;   
 file_in >> obj.mesos_oros;   
 file_in >> obj.ilikia;   
 return file_in;     
} 

18.13 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο θα συγκρίνει δύο αρχεία τα ονόµατα των ο-
ποίων του µεταβιβάζονται σαν παράµετροι στη γραµµή εντολών κατά τη 
κλήση του προγράµµατος. Το πρόγραµµα θα εµφανίζει σαν αποτέλεσµα "Τα 
αρχεία είναι ίδια" στη περίπτωση πλήρους σύµπτωσης των περιεχοµένων 
τους, διαφορετικά θα εµφανίζει τον αριθµό του byte στο οποίο εντόπισε την 
πρώτη διαφορά.  

#include <iostream> 
#include <iomanip> 
#include <fstream> 
using namespace std; 
main(int argc,char *argv[]) 
{ 
 char ch1,ch2; 
 ifstream fin1,fin2; 
 bool isa=true; 
 int ar=0; 
 if (argc!=3) 
 { 
  cout<<"Λάθος πλήθος παραµέτρων"<<endl; 
  exit(2); 
 } 
 fin1.open(argv[1],ios::binary); 
 if (!fin1) 
 { 
  cout<<"Πρόβληµα στο αρχείο 1"<<endl; 
  exit(2); 
 } 
 fin2.open(argv[2],ios::binary); 
 if (!fin2) 
 { 

Η συνάρτηση υπερφόρτωσης του τελεστή εισα-
γωγής (<<) εγγράφει τα στοιχεία ενός αντικειµέ-
νου της κλάσης stoixeia  στο ρεύµα εξόδου. 

Η συνάρτηση υπερφόρτωσης του τελεστή εξα-
γωγής (>>) εξάγει τέσσερα στοιχεία από το 
ρεύµα εισόδου και τα καταχωρίζει στα µέλη 
eponymo, taxi, mesos_oros και ilikia του 
αντικειµένου obj. 
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  cout<<"Πρόβληµα στο αρχείο 2"<<endl; 
  exit(2); 
 } 
 while (fin1)  
 { 
  fin1.get(ch1); 
  fin2.get(ch2); 
  ar++; 
  if (ch1!=ch2)  
  { 
   isa=false; 
   break; 
  }   
 }   
 fin1.close(); 
 fin2.close(); 
 if (isa) 
  cout<<"Τα αρχεία είναι ίδια"<<endl; 
 else 
  cout<<"Τα αρχεία διαφέρουν στο byte "<<ar<<endl;     
} 
 

18.14 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Ο χειρισµός ενός αρχείου στη C++ γίνεται µέσω των αντικειµένων ρευ-
µάτων. 

 Για τη C++, ένα αρχείο είναι µια σειρά από bit. 
 Όταν ζητήσουµε να ανοίξουµε ένα αρχείο για εγγραφή και το αρχείο δεν 
υπάρχει, τότε δηµιουργείται. 

 ∆εν µπορούµε να έχουµε περισσότερα από δύο αρχεία ταυτόχρονα ανοι-
χτά. 

 Η τυχαία προσπέλαση σε ένα αρχείο επιτυγχάνεται µε τις  συναρτήσεις-
µέλη seekp() και seekg(). 

 Οι συναρτήσεις-µέλη write() και read() εγγράφουν και διαβάζουν στοι-
χεία σε δυαδική µορφή. 

 Η µόνη διαφορά µεταξύ ρευµάτων κειµένου και δυαδικών, είναι η µετα-
τροπή κάποιων ειδικών χαρακτήρων που πραγµατοποιείται στα αρχεία 
κειµένου κατά την ανάγνωση και εγγραφή. 

 Η τιµή ενός αντικειµένου ρεύµατος είναι αληθής, όταν δεν έχουν παρου-
σιαστεί σφάλµατα κατά τη διαδικασία ανάγνωσης/εγγραφής. 

 Σε ένα αρχείο που έχει εγγραφεί µε µορφοποιηµένη έξοδο είναι κατάλλη-
λο για τυχαία προσπέλαση.  

 Η τυχαία προσπέλαση προϋποθέτει εγγραφές σταθερού µήκους. 
 

Ανάγνωση ενός χαρακτήρα από κάθε αρχείο. 

Η µεταβλητή ar µετράει το σηµείο (byte) στο 
οποίο βρισκόµατε. 

Στη περίπτωση που οι δύο χαρακτήρες δεν είναι 
ίσοι, διακόπτεται η ανάγνωση. 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 19 

19.1 Να γραφεί αναδροµική συνάρτηση η οποία να υπολογίζει το άθροισµα της 
σειράς 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ........ + 1/n. Η συνάρτηση θα δέχεται ως παρά-
µετρο τον αριθµό n.  

float par(int n) 
{ 
 float p; 
 if (n==1) return 1.0; 
 p=1.0/n+par(n-1); 
 return p; 
} 

19.2 Να εντοπιστεί το λάθος στην επόµενη αναδροµική συνάρτηση.  

int par(int n) 
{ 
 int p; 
 p=n+par(n-1); 
 return p; 
} 

19.3 Τι κάνει η επόµενη συνάρτηση;  

int par(int n) 
{ 
 int p; 
 if (n==1) return 0; 
 p=n+par(n/2); 
 return p; 
} 

 
Τι τιµή θα επιστρέψει η par(20); 

 Η συνάρτηση επιστρέφει σαν τιµή το άθροισµα της σειράς n + n/2 + n/4 .... µέχρι το 
πηλίκο να είναι διαφορετικό από το 1.   

 Η κλήση της par(20) θα επιστρέψει το 37 (20 + 10 + 5 + 2 + 0). 

19.4 Ο επόµενος τύπος υπολογίζει προσεγγιστικά το π. Να γραφεί πρόγραµµα το 
οποίο να χρησιµοποιεί αυτό τον τύπο και να υπολογίζει την τιµή του π. Για 
τον υπολογισµό του δεξιού µέλους να χρησιµοποιηθούν αναδροµικές συναρ-
τήσεις. Να χρησιµοποιηθούν οι 1000 πρώτοι όροι.  

  
2 2 22
2 2 2 2 2 2

π = × × × ×
+ + +

L  

Η συνάρτηση δεν έχει µια τουλάχι-
στον µη-αναδροµική περίπτωση. 

Μη αναδροµική περίπτωση. 

Η παράσταση 1.0/n έχει αποτέλεσµα 
float (µε δεκαδικά). Αν ήταν 1/n το 
αποτέλεσµα θα ήταν τύπου int. 
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#include <iostream> 
#include <cmath> 
 
using namespace std; 
 
double par(int n) 
{ 
 double p; 
 if(n==0) return 0; 
 p=sqrt(2+par(n-1)); 
 return p; 
} 
 
double all(int k) 
{ 
 double p; 
 if(k==0) return 2; 
 p=2/par(k)*all(k-1); 
 return p; 
} 
 
main() 
{ 
 cout << all(1000); 
} 
 

 Η συνάρτηση par() χρησιµοποιεί αναδροµική διαδικασία για τον υπολογισµό του πα-
ρονοµαστή κάθε µέλους της ακολουθίας.   

 Η συνάρτηση all() χρησιµοποιεί αναδροµική διαδικασία για τον υπολογισµό του γι-
νοµένου όλων των µελών της ακολουθίας. 

19.5 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Κάθε αναδροµική συνάρτηση πρέπει να έχει µία τουλάχιστον µη αναδρο-
µική περίπτωση. 

 Όλες οι συναρτήσεις µπορούν να γραφούν µε αναδροµική µορφή. 
 Μια αναδροµική συνάρτηση µπορεί να επιφέρει εξάντληση της µνήµης 
του Η/Υ. 

 Όλες οι γλώσσες προγραµµατισµού υποστηρίζουν αναδροµικές συναρτή-
σεις. 

 Μια αναδροµική συνάρτηση πρέπει να έχει τουλάχιστον µία παράµετρο. 
 

Μη αναδροµική περίπτωση, 

Μη αναδροµική περίπτωση 

Αναδροµική κλήση συνάρ-
τησης. 

Αναδροµική κλήση συνάρ-
τησης. 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 20 

20.1 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να ζητάει µια λέξη, να ταξινοµεί τους χαρα-
κτήρες της λέξης κατά αλφαβητική σειρά, και να την εµφανίζει στην οθόνη. 
Για παράδειγµα, αν πληκτρολογηθεί η λέξη ΑΝΑΝΑΣ θα εµφανίσει τη λέξη 
ΑΑΑΝΝΣ.  

main() 
{ 
 int i,k,n; 
 char ch,lex[30]; 
 cout<<"∆ώσε λέξη:"; 
 cin>>lex; 
 n=strlen(lex); 

   for(i=1;i<n;i++) 
   { 
    for(k=n-1;k>=i;k--) 
    { 
     if(lex[k]<lex[k-1]) 
     { 
      ch=lex[k]; 
      lex[k]=lex[k-1]; 
      lex[k-1]=ch; 
     } 
    } 
   } 
   cout<<lex; 

} 
 

20.2 Να τροποποιηθεί το πρόγραµµα της άσκησης 20.1 ώστε να γίνει αντικειµενο-
στρεφές. Να σχεδιαστεί κλάση σε µέλος της οποίας θα καταχωρίζεται η λέξη. 
Η κλάση να διαθέτει µια συνάρτηση-µέλος για την  ταξινόµηση των χαρα-
κτήρων της λέξης, µια συνάρτηση καταχώρισης και µια συνάρτηση εµφάνι-
σης της λέξης.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
class lexi 
{ 
 char data[30]; 
public: 
 void set(char d[]); 
 void show(); 
 void sort();  
}; 
 

Στη µεταβλητή n καταχωρείται το 
πλήθος των χαρακτήρων του 
πίνακα lex[]. 

Χρησιµοποιείται η µέθοδος 
bubble sort για την ταξινόµηση 
του πίνακα lex[]  

Ορισµός της κλάσης  
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void lexi::set(char d[]) 
{ 
 strcpy(data,d);  
} 
 
void lexi::show() 
{ 
 cout<<data<<endl;     
} 
 
void lexi::sort() 
{ 
 char ch; 
 int i,n,k; 
 n=strlen(data); 
 for(i=1;i<n;i++) 
 { 
  for(k=n-1;k>=i;k--) 
  { 
   if(data[k]<data[k-1]) 
   { 
    ch=data[k]; 
    data[k]=data[k-1]; 
    data[k-1]=ch; 
   } 
  } 
 } 
} 
 
main() 
{ 
 lexi l1,l2; 
 l1.set("656752613"); 
 l2.set("αποτελεσµατα"); 
 l1.show(); 
 l2.show(); 
 l1.sort(); 
 l2.sort(); 
 l1.show(); 
 l2.show(); 
} 

656752613 
αποτελεσµατα 
123556667 
αααεελµοπσττ 

Συναρτήσεις-µέλη  

Ορίζονται δύο αντικείµενα της 
κλάσης lexi.  

∆ίδονται τιµές στο µέλος data 
των αντικειµένων l1 και l2.  
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20.3 Να γραφεί πρόγραµµα (ή συνάρτηση) που να ταξινοµεί κατά αύξουσα αλφα-
βητική ταξινόµηση, ως προς το δεύτερο χαρακτήρα τους, τις σειρές χαρα-
κτήρων ενός πίνακα χαρακτήρων δύο διαστάσεων µε 100 γραµµές και 40 
στήλες.  

void order(char x[][40]) 
{ 
 int i,k; 
 char temp[40]; 
 for(i=1;i<100;i++) 
 { 
  for(k=99;k>=i;k--) 
  { 
   if(x[k][1]<x[k-1][1]) 
   { 
    strcpy(temp,x[k]); 
    strcpy(x[k],x[k-1]); 
    strcpy(x[k-1],temp); 
   } 
  } 
 } 
} 

20.4 Αν υποθέσουµε ότι στον πίνακα χαρακτήρων lex υπάρχει καταχωρισµένη η 
λέξη "ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ", ποιο θα είναι το περιεχόµενο του πίνακα lex µετά 
από την εκτέλεση του επόµενου κώδικα;  

int i=0,p1,p2; 
char ch1,ch2,temp; 
ch1=ch2=lex[0]; 
p1=p2=0; 
while(lex[i]!='\0') 
{ 
 if(ch1>lex[i]) 
 { 
  ch1=lex[i]; 
  p1=i; 
 } 
 if(ch2<lex[i]) 
 { 
  ch2=lex[i]; 
  p2=i; 
 } 
 i++; 
} 
temp=lex[0]; 
lex[0]=lex[p2]; 
lex[p2]=temp; 
temp=lex[i-1]; 

Συγκρίνεται ο δεύτερος χαρα-
κτήρας των συµβολοσειρών. 

Αντιµετάθεση των συµβολοσει-
ρών. 

Χρησιµοποιείται η µέθοδος 
bubble sort για την ταξινόµηση 
του πίνακα συµβολοσειρών 
(βλέπε σελίδα 611 του βιβλίου). 

Εντοπίζει τον µεγαλύτερο (σε 
κωδικό) χαρακτήρα του πίνακα 
και καταχωρεί τη θέση του στην 
µεταβλητή p1. 

Εντοπίζει τον µικρότερο (σε 
κωδικό) χαρακτήρα του πίνακα 
.και καταχωρεί τη θέση του στην 
µεταβλητή p2. 

Αντιµεταθέτει τον µεγαλύτερο 
χαρακτήρα (στη θέση p1) µε τον 
πρώτο χαρακτήρα (θέση 0). 

Αντιµεταθέτει τον µικρότερο 
χαρακτήρα (στη θέση p2) µε τον 
τελευταίο χαρακτήρα (θέση i-1). 
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lex[i-1]=lex[p1]; 
lex[p1]=temp; 
 

 Ο παραπάνω κώδικας εντοπίζει τον µεγαλύτερο (σε κωδικό) χαρακτήρα του πίνακα 
lex[] και τον αντιµεταθέτει µε τον χαρακτήρα της πρώτης θέσης. Επίσης  εντοπίζει 
τον µικρότερο (σε κωδικό) χαρακτήρα του πίνακα και τον αντιµεταθέτει µε τον χαρα-
κτήρα της τελευταίας θέσης. 

 Ο µεγαλύτερος χαρακτήρας του πίνακα είναι o 'X' ο οποίος παραµένει στην πρώτη θέ-
ση, ενώ ο µικρότερος που είναι το 'Α' αντιµετατίθεται µε τον τελευταίο χαρακτήρα το 
'Σ'. Εποµένως ο πίνακας lex[] µετά από την εκτέλεση του παραπάνω κώδικα θα περιέ-
χει τους χαρακτήρες "ΧΣΡΟΥΜΕΝΟΑ".   

20.5 Να γραφεί συνάρτηση η οποία θα προσθέτει ένα χαρακτήρα, παρεµβάλλο-
ντάς τον στη σωστή του θέση, µέσα σε έναν ταξινοµηµένο πίνακα χαρακτή-
ρων. Για παράδειγµα, αν ο πίνακας περιέχει τους χαρακτήρες "ΑΓΓ∆ΚΜΧ" 
και ο χαρακτήρας που πρόκειται να προστεθεί είναι ο 'Ε', η συνάρτηση θα έ-
χει αποτέλεσµα να περιέχει ο πίνακας τους χαρακτήρες "ΑΓΓ∆ΕΚΜΧ". Η 
συνάρτηση να δέχεται δύο παραµέτρους: τον πίνακα χαρακτήρων και το χα-
ρακτήρα που πρόκειται να προστεθεί.  

int insert(char lex[],char ch) 
{ 
 int i,n,pos; 
 n=strlen(lex); 
 pos=n; 
 for(i=0;i<n;i++) 
 { 
  if(ch<=lex[i])  
  {     
          pos=i; 
   break; 
  }     
 } 
 for(i=n;i>=pos;i--) 
 { 
  lex[i+1]=lex[i]; 
 } 
 lex[pos]=ch; 
 return pos; 
} 
 

 Παρατηρούµε ότι µε την πρόταση pos=n η αρχική τιµή της pos τίθεται ίση µε την τε-
λευταία θέση του πίνακα (n). Αυτό γίνεται ώστε στη περίπτωση που το ch δεν είναι 
µικρότερο από κανέναν χαρακτήρα της λέξης (επόµενος βρόχος for) να τοποθετηθεί 
στο τέλος της. 

 Η παραπάνω συνάρτηση επιστρέφει σαν τιµή, τη θέση στην οποία παρεµβλήθηκε ο 
νέος χαρακτήρας. 

Εντοπίζει τη θέση στην οποία 
πρέπει να παρεµβληθεί ο χαρα-
κτήρας ch και την καταχωρεί στη 
µεταβλητή pos. 

Μετακινεί όλους τους χαρακτή-
ρες, από την θέση pos µέχρι 
τέλους, µία θέση δεξιότερα ώστε 
να γίνει χώρος για τον χαρακτή-
ρα που θα παρεµβληθεί. 

Καταχωρίζει τον χαρακτήρα στη 
θέση pos. 

Στη µεταβλητή n καταχωρίζεται 
το πλήθος των χαρακτήρων της 
λέξης. 
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 20.6 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Η δυαδική αναζήτηση προϋποθέτει ταξινοµηµένα δεδοµένα. 
 Οι διαδικασίες ταξινόµησης είναι γενικά χρονοβόρες σε µεγάλους πίνα-
κες. 

 Σε ένα µεγάλο πίνακα µε τυχαίους αριθµούς η καλύτερη µέθοδος ταξινό-
µησης είναι η µέθοδος της φυσαλίδας. 

 Σε έναν µισοταξινοµηµένο πίνακα η καλύτερη µέθοδος ταξινόµησης είναι 
η quick sort. 

 Σε έναν πίνακα µε τυχαίους αριθµούς, η µόνη µέθοδος αναζήτησης είναι 
η σειριακή. 

 Η ταξινόµηση ενός πίνακα αντικειµένων προϋποθέτει την υπερφόρτωση 
τελεστών σύγκρισης για την κλάση των αντικειµένων. 

20.7 Με δεδοµένη την παρακάτω κλάση person, να γραφεί συνάρτηση η οποία να 
ταξινοµεί έναν πίνακα n θέσεων της κλάσης person. Η ταξινόµηση να είναι 
αύξουσα µε βάση την ηλικία των ατόµων. Κάντε ότι προσθήκες είναι απαραί-
τητες στη κλάση.  

class person 
{ 
public: 
 char onoma[10]; 
 char eponymo[20]; 
 int ilikia; 
 bool operator<(person op2); 
} 
 
bool person::operator<(person op2) 
{ 
 if (this->ilikia <op2.ilikia) 
  return true; 
 else 
  return false; 
}  
 
void order(person x[],int n) 
{ 
 int i,k; 
 person temp; 
 for(i=1;i<n;i++) 
 { 
  for(k=n-1;k>=i;k--) 
  { 
   if(x[k]<x[k-1]) 
   { 
    temp = x[k]; 
    x[k] = x[k-1]; 

Τα αντικείµενα συγκρίνονται µε 
χρήση του υπερφορτωµένου 
τελεστή <. 

Χρησιµοποιείται η µέθοδος 
bubble sort για την ταξινόµηση 
ενός πίνακα  της  κλάσης per-
son. 

Για να µπορούν να συγκριθούν 
δύο αντικείµενα της κλάσης 
person, πρέπει να υπερφορτω-
θεί ο τελεστής σύγκρισης  < (ο 
οποίος χρησιµοποιείται στον 
αλγόριθµο ταξινόµησης). 

Η σύγκριση των δύο αντικειµέ-
νων γίνεται µε βάση την ηλικία 
τους. 
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    x[k-1] = temp; 
   } 
  } 
 } 
} 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 21 

21.1 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να διαβάζει το πλήθος των αριθµών που πρό-
κειται να καταχωριστούν σε έναν πίνακα, να δηµιουργεί έναν πίνακα µε θέ-
σεις µνήµης τόσες ώστε να χωράνε ακριβώς το πλήθος των δεδοµένων και 
µετά να διαβάζει και να καταχωρίζει αυτούς τους αριθµούς µέσα στον πίνα-
κα.  

main() 
{ 
 int i,ar,*pin; 
 cout<<"∆ώσε πλήθος:"; 
 cin>>ar; 
 pin=new int[ar]; 
 for(i=0;i<ar;i++) 
 { 
  cin>>pin[i]; 
 } 
} 
 

 Στον δείκτη pin καταχωρίζεται η διεύθυνση που επιστρέφει o τελεστής new . Ο δεί-
κτης pin εποµένως "δείχνει" στην αρχή του block µνήµης που δέσµευσε η new (βλέπε 
σελίδα 624 του βιβλίου).  

 O pin χρησιµοποιείται κανονικά σαν πίνακας µε βάση τη σχέση δεικτών  και πινάκων 
(βλέπε σελίδα 280 του βιβλίου).  

21.2 Να συµπληρωθεί το πρόγραµµα της προηγούµενης άσκησης ώστε µετά από 
την καταχώριση των αριθµών να αυξάνει το µέγεθος του πίνακα στο διπλάσιο 
του αρχικού του µεγέθους.   

Θα πρέπει να προστεθεί στον κώδικα της προηγούµενης άσκησης η παρακά-
τω πρόταση: 

pin=resize(pin,ar*sizeof(int),2*ar*sizeof(int)); 

Όπου resize() η παρακάτω συνάρτηση της οποίας η λειτουργία επεξηγείται 
στη σελίδα 628 του βιβλίου. 

int *resize(int *old, unsigned oldsize, unsigned newsize) 
{ 
 int *tmp = new int[newsize];     
 if (newsize<oldsize) oldsize=newsize;   
 for (int i=0; i < oldsize; ++i)  
  tmp[i] = old[i];               
 delete[] old;                         
 return tmp;                           
} 
 

 Η resize(), στη συγκεκριµένη περίπτωση,  δεσµεύει µε δυναµικό τρόπο ένα νέο δι-
πλάσιο σε µέγεθος χώρο στη µνήµη, αντιγράφει τα δεδοµένα από τον αρχικό χώρο 

∆εσµεύει τόσες θέσεις µνήµης 
τύπου int όσες ο αριθµός ar που 
δώσαµε. 

Καταχωρεί στις θέσεις µνήµης 
αριθµούς που ζητάει από το 
πληκτρολόγιιο. 
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στον νέο και τέλος αποδεσµεύει τον αρχικό χώρο µνήµης. Ο δείκτης που επιστρέφει 
(και δείχνει στο νέο block) καταχωρίζεται στην ίδια µεταβλητή δείκτη pin. 

 Είναι πιθανόν (σχεδόν βέβαιο) το νέο block µνήµης να είναι σε διαφορετική θέση από 
το αρχικό. 

21.3 Τα στοιχεία των µαθητών ενός σχολείου κα-
ταχωρούνται σε έναν πίνακα αντικειµένων της 
κλάσης stoixeia. Να γραφεί πρόγραµµα το 
οποίο να διαβάζει το πλήθος των µαθητών ε-
νός σχολείου και να δεσµεύει τόσο χώρο µνή-
µης όσο χρειάζεται για την καταχώριση των 
στοιχείων των µαθητών. Αµέσως µετά να ζη-
τάει και να καταχωρίζει τα στοιχεία για το 10o 
µαθητή.  

main() 
{ 
 int ar; 
 stoixeia *pin; 
 cout<<"∆ώσε πλήθος µαθητών:"; 
 cin>>ar; 
 pin = new stoixeia[ar]; 
 cout<<"∆ώσε όνοµα:"; 
 cin>>pin[9].onoma; 
 cout<<"∆ώσε διεύθυνση:"; 
 cin>>pin[9].address; 
 cout<<"∆ώσε τηλέφωνο:"; 
 cin>>pin[9].thl; 
 cout<<"∆ώσε ηλικία:"; 
 cin>>pin[9].ilikia; 
} 

21.4 Να τροποποιηθεί η κλάση stoixeia της προηγούµενης άσκησης ώστε η µνή-
µη για τους πίνακες χαρακτήρων να κατανέµεται δυναµικά. Να σχεδιαστούν 
οι κατάλληλες συναρτήσεις δόµησης, αποδόµησης και δόµησης αντιγράφου 
της κλάσης.  

class stoixeia 
{ 
public: 
 char *onoma; 
 char *address; 
 char *thl; 
 int ilikia; 
 stoixeia(); 
 ~stoixeia(); 
 stoixeia(const stoixeia &s); 
}; 
 
stoixeia::stoixeia() 

∆εσµεύει τόσες θέσεις µνήµης 
τύπου stoixeia όσες ο αριθµός 
ar που δώσαµε. 

Ζητάει και καταχωρίζει τα στοι-
χεία του µαθητή στη δέκατη θέση 
του πίνακα (η δέκατη θέση είναι 
η pin[9]). 

Η συνάρτηση δόµησης δεσµεύει 
δυναµικά χώρο µνήµης για κάθε 
νέο αντικείµενο. 

class stoixeia 
{ 
public: 
 char onoma[15]; 
 char address[20]; 
 char thl[13]; 
 int ilikia; 
}; 
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{ 
 ilikia=0; 
 onoma=new char[15]; 
 address=new char[20]; 
 thl=new char[13]; 
} 
 
stoixeia::~stoixeia() 
{ 
 delete[] onoma; 
 delete[] address; 
 delete[] thl; 
} 
 
stoixeia::stoixeia(const stoixeia &s) 
{ 
 onoma=new char[15]; 
 address=new char[20]; 
 thl=new char[13]; 
 strcpy(onoma, s.onoma); 
 strcpy(address, s.address); 
 strcpy(thl, s.thl); 
 ilikia = s.ilikia; 
} 

21.5 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Ο πίνακας αποτελεί µια δυναµική κατανοµή µνήµης. 
 Στη δυναµική κατανοµή µνήµης υπάρχει περίπτωση να µην είναι δυνατή 
η δέσµευση της ποσότητας µνήµης που ζητάµε. 

 Η new int[100] δεσµεύει 400 byte µνήµης. 
 H C++ διαθέτει αυτόµατο τρόπο αύξησης ή µείωσης ενός τµήµατος µνή-

µης το οποίο έχει δεσµευτεί δυναµικά. 
 

Η συνάρτηση αποδόµησης 
αποδεσµεύει το χώρο µνήµης 
που έχει δεσµευτεί για το αντι-
κείµενο που καταστρέφεται. 

Η συνάρτηση δόµησης αντιγρά-
φου δεσµεύει δυναµικά χώρο 
µνήµης για κάθε προσωρινό 
αντίγραφο, στο οποίο αντιγράφει 
τα δεδοµένα του πρωτότυπου. 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 22 

22.1 Υποθέτουµε ότι έχουµε έναν πίνακα a µε 100 τυχαίους αριθµούς. Να γραφεί 
κώδικας ο οποίος να δηµιουργεί µια απλά συνδεδεµένη λίστα µε δεδοµένα 
τους αριθµούς του πίνακα a.  

class node 
{ 
public: 
 int data; 
 node *next; 
}*list_head,*neos; 
 
void add_node_to_list(int ar); 
main() 
{ 
 int i,a[100]; 
 for(i=0;i<100;i++) a[i]=rand(); 
 list_head=NULL; 
 for(i=0;i<100;i++) 
 { 
  add_node_to_list(a[i]); 
 } 
} 
void add_node_to_list(int ar) 
{ 
 neos = new node; 
 neos->data=ar; 
 neos->next = list_head; 
 list_head=neos; 
} 
 
 

22.2 Υποθέτουµε ότι έχουµε έναν πίνακα a µε 100 τυχαίους αριθµούς. Να γραφεί 
κώδικας ο οποίος να δηµιουργεί µια ταξινοµηµένη συνδεδεµένη λίστα µε δε-
δοµένα τους αριθµούς του πίνακα a.  

class node 
{ 
public: 
 int  data; 
 node *next; 
 node *previous; 
 
}*list_head,*neos; 
  
 
 

Η αρχική τιµή του χειριστή της λίστας 
list_head τίθεται ίση µε NULL. 

Καταχώριση του αριθµού στο πεδίο data του νέου κόµβου. 

Στο µέλος next καταχωρίζεται η διεύθυνση του µέχρι 
στιγµής κόµβου κεφαλής της λίστας, ενώ στο χειριστή της 
λίστας list_head καταχωρίζεται η διεύθυνση του νέου 
κόµβου, ο οποίος είναι τώρα στην κορυφή της λίστας. 

∆έσµευση µνήµης για έναν νέο κόµβο. 

Βλέπε παράδειγµα δηµιουργίας µιας 
απλά συνδεδεµένης λίστας στη σελί-
δα 647 του βιβλιου. 

Γέµισµα του πίνακα a[] µε τυχαίους 
αριθµούς. 

Προσθήκη των αριθµών του πίνακα 
στη συνδεδεµένη λίστα. 

Το τµήµα δεδοµένων αποτελείται από 
το πεδίο data, στο οποίο καταχωρίζε-
ται o αριθµός.  
Για την υλοποίηση της ταξινοµηµένης 
λίστας, χρησιµοποιείται µια διπλά 
συνδεδεµένη λίστα (βλέπε σελίδα 649 
του βιβλίου). 
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node *find_place(int dat) 
{ 
 node *p,*lp; 
 p=list_head; 
 if (p==NULL) return NULL; 
 if (dat<p->data) return NULL; 
 while(p!=NULL) 
 { 
  if(dat<p->data) return p->previous; 
  lp=p; 
  p=p->next; 
 } 
 return lp; 
} 
 
void add_node_to_list(int ar) 
{ 
 node *temp_next,*thesi; 
 thesi=find_place(ar); 
 neos = new node; 
 neos->data=ar; 
 if(thesi==NULL) 
 { 
   if(list_head!=NULL)  
  { 
   list_head->previous=neos; 
   neos->next=list_head; 
   neos->previous=NULL; 
   list_head=neos; 
  } 
  else 
  { 
   neos->next=NULL; 
   neos->previous=NULL; 
   list_head=neos; 
  } 
 } 
 else 
 { 
  temp_next=thesi->next; 
  thesi->next=neos; 
  neos->previous=thesi; 
  neos->next=temp_next; 
  if (temp_next!=NULL) temp_next->previous=neos; 
 } 
} 
 
display_all() 

Ελέγχονται τα δεδοµένα ενός-ενός κόµβου µε τη 
σειρά. Μόλις εντοπιστεί η θέση στην οποία 
πρέπει να παρεµβληθεί ο νέος κόµβος, επιστρέ-
φει ως τιµή τη διεύθυνση του κόµβου µετά από 
τον οποίο πρέπει να γίνει η παρεµβολή. 
Επιστρέφει τιµή NULL όταν ο κόµβος πρέπει να 
παρεµβληθεί στην αρχή, πριν από τον πρώτο 
κόµβο της λίστας. 
 

Αν ο δείκτης thesi είναι NULL ο κόµβος θα παρεµβληθεί 
στην αρχή της λίστας 

Περίπτωση η  λίστα να είναι άδεια. 

Η λίστα δεν είναι άδεια. 

Εµφανίζει όλα τα δεδοµένα της ταξινοµηµένης 
λίστας. 

Ο δείκτης thesi δεν είναι NULL οπότε ο κόµβος θα παρεµ-
βληθεί στο ενδιάµεσο (η στο τέλος) της λίστας. 

Μετάβαση στον επόµενο κόµβο. 
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{ 
 node *p; 
 p=list_head; 
 while(p!=NULL) 
 { 
  cout<<p->data<<endl; 
  p=p->next; 
 } 
} 
 
main() 
{ 
 int a[100],i; 
 list_head=NULL; 
 for(i=0;i<100;i++) a[i]=rand(); 
 for(i=0;i<100;i++) add_node_to_list(a[i]); 
 display_all(); 
} 
 
 

 Για την υλοποίηση της ταξινοµηµένης λίστας  χρησιµοποιείται µια διπλά συνδεδεµένη 
λίστα. 

22.3 Υποθέτουµε ότι έχουµε έναν πίνακα a µε 100 τυχαίους αριθµούς. Να γραφεί 
κώδικας ο οποίος να δηµιουργεί ένα δυαδικό δένδρο µε δεδοµένα τους αριθ-
µούς του πίνακα a.  

#include <iostream> 
using namespace std; 
class mybtree 
{ 
 
 class node 
 { 
 public: 
  int data; 
  node *left; 
  node *right; 
 }; 
 node *root; 
 node *newnode(int num) 
 { 
  node *neos; 
  neos = new(nothrow) node; 
  neos->data = num; 
  neos->left = NULL; 
  neos->right = NULL; 
  return(neos); 
 } 

Μετάβαση στον επόµενο κόµβο. 

Εµφάνιση των δεδοµένων του κόµβου. 

Για την υλοποίηση του δυαδικού 
δένδρου χρησιµοποιούνται οι 
τεχνικές και ο κώδικας που αναφέ-
ρονται στις σελίδες 675~682 του 
βιβλίου. 

Γεµίζει τον πίνακα a[] µε τυχαίους 
αριθµούς και τους προσθέτει στη 
συνδεδεµένη λίστα. 

Εµφανίζει όλα τα περιεχόµενα της 
λίστας 

∆ηµιουργεί έναν νέο κόµβο µε κλειδί num. 
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public:  
 void display(node *ptr); 
 void display_tree(); 
 bool insert(int num); 
 mybtree(); 
};     
 
 
mybtree::mybtree() 
{ 
 root=NULL;              
} 
 
void mybtree::display_tree() 
{ 
 display(root);     
} 
 
void mybtree::display(node *ptr) 
{ 
 if (ptr == NULL) return; 
  display(ptr->left); 
 cout << ptr->data<<endl; 
 display(ptr->right); 
} 
 
bool mybtree::insert(int num) 
{ 
 node *next,*current,*ptr; 
 int isleft; 
 next=current=root; 
 ptr=newnode(num); 
 if (ptr==NULL) return false;  
 if (root == NULL) 
 { 
  root=ptr;         
  return true; 
 } 
 while(1) 
 { 
  if(num < current->data) 
  { 
   next = current->left; 
   isleft=1; 
  } 
  else 
  { 
   next = current->right; 

Εµφανίζει τα δεδοµένα όλων των κόµβων του δυαδικού 
δένδρου µε ρίζα ptr σε διατεταγµένη σειρά.  
Χρησιµοποιούνται αναδροµικές κλήσεις της συνάρτησης. 

Εµφανίζει τα δεδοµένα όλων των κόµβων του δυαδικού 
δένδρου. 

Προσθέτει έναν νέο κόµβο µε κλειδί num στο δυαδικό 
δένδρο.  
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   isleft=0; 
  } 
  if(next == NULL) 
  { 
   if(isleft) 
    current->left=ptr; 
   else 
    current->right=ptr; 
   return true; 
  } 
  current=next; 
 } 
} 
 
main() 
{ 
 char ch=' '; 
 int a[100],i; 
 mybtree btree1; 
 for (i=0;i<100;i++) a[i]=rand(); 
 for (i=0;i<100;i++) btree1.insert(a[i]); 
 btree1.display_tree(); 
} 

22.4 Υποθέτουµε ότι έχουµε µια απλά συνδεδεµένη λίστα µε την επόµενη δοµή 
κόµβου:  

class node 
{ 
public: 
 float varos; 
 node *next; 
}*list_head; 

Ο χειριστής της λίστας list_head δείχνει στην κεφαλή της λίστας. Οι αριθµοί 
που περιέχει η λίστα είναι τα σωµατικά βάρη ενός δείγµατος πληθυσµού. Να 
γραφεί κώδικας ο οποίος υπολογίζει το µέσο όρο του σωµατικού βάρους του 
δείγµατος. 

float calculate_mo() 
{ 
 node *p; 
 float sum=0,mo; 
 int plithos=0; 
 p=list_head; 
 while(p!=NULL) 
 { 
  sum=sum+p->varos; 
  p=p->next; 
  plithos++; 

Η µεταβλητή sum θα χρησιµοποιηθεί για την απο-
θήκευση του αθροίσµατος των βαρών. 

Η µεταβλητή plithos θα χρησιµοποιηθεί για το 
"µέτρηµα" του πλήθους των κόµβων της λίστας. 

Επισκεπτόµαστε έναν-έναν τους κόµβους της λί-
στας και προσθέτουµε στη sum το εκάστοτε βάρος 
(p->varos). Κάθε φορά η µεταβλητή plithos αυξάνει 
κατά 1. 

Οι αριθµοί του πίνακα a[], προστίθε-
νται στο δυαδικό δένδρο. 

Εµφανίζει όλα τα δεδοµένα του δυαδικού δένδρου. 

∆ηµιουργία ενός αντικειµένου-
δυαδικού δένδρου 
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 } 
 mo=sum/plithos; 
 return mo; 
} 

22.5 Υποθέτουµε ότι έχουµε ένα δυαδικό δένδρο µε την επόµενη δοµή κόµβου, το 
οποίο περιέχει τις ηλικίες ενός δείγµατος:  

class node 
{ 
public: 
 float ilikia; 
 node *left; 
 node *right; 
}*root; 
 

Το δυαδικό δένδρο προσδιορίζεται από το δείκτη root, ο οποίος δείχνει στον 
κόµβο ρίζας του δένδρου. Να γραφούν τρεις συναρτήσεις οι οποίες θα δέχο-
νται ως παράµετρο το δείκτη root και θα επιστρέφουν αντίστοιχα: 

 Τη µέγιστη ηλικία 
 Την ελάχιστη ηλικία 
 Το µέσο όρο των ηλικιών 

 

Τη µέγιστη ηλικία 

int max_data(node *rt) 
{ 
 node *max_node; 
 max_node= find_right_most(rt); 
 if(max_node==NULL) 
 { 
  cout << "Το δένδρο είναι άδειο\n"; 
  exit(1); 
 } 
 else 
  return max_node->ilikia; 
} 
 
node *find_right_most(node *rt) 
{ 
 node *current; 
 if(rt==NULL) return NULL; 
 while(rt->right!=NULL) 
 { 
  rt=rt->right; 
 } 
 return rt; 

Η συνάρτηση επιστρέφει σαν τιµή τον µέσο όρο 
(sum/plithos) των βαρών. 

Εντοπίζει τον τελευταίο δεξιά κόµβο του δυαδικού 
δένδρου. Ο κόµβος αυτός περιέχει τη µεγαλύτερη 
τιµή κλειδιού. 
Επιστρέφει έναν δείκτη σε αυτόν τον κόµβο. Στη 
περίπτωση που το δ.δ είναι άδειο, επιστρέφει τιµή 
NULL. 

Στο δείκτη max_node καταχωρείται η διεύθυνση 
του τελευταίου δεξιά κόµβου του δ.δ.  

Επιστρέφει σαν τιµή το πεδίο Ilikia του τελευταίου 
δεξιά κόµβου. 

Στη περίπτωση που το δ.δ είναι άδειο, τερµατίζει µε 
µήνυµα λάθους. 
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} 
 

 Εφόσον το πεδίο της ηλικίας είναι το πεδίο-κλειδί, ο κόµβος µε τη µέγιστη ηλικία εί-
ναι ο τελευταίος δεξιά κόµβος του δυαδικού δένδρου. Η συνάρτηση max_data() χρη-
σιµοποιεί τη find_right_most() για να εντοπίσει τον τελευταίο δεξιά κόµβο (βλέπε 
"Υλοποίηση της δοµής δυαδικού δένδρου" σελίδα 674 του βιβλίου). Επιστρέφει σαν 
τιµή τη τιµή του πεδίου ilikia του  κόµβου αυτού. Στη περίπτωση που το ∆.∆ είναι 
άδειο, τερµατίζει µε ένα µήνυµα λάθους. 

 
Την ελάχιστη ηλικία 

int min_data(node *rt) 
{ 
 node *min_node; 
 min_node= find_left_most(rt); 
 if(min_node==NULL) 
 { 
  cout << "Το δένδρο είναι άδειο\n"; 
  exit(1); 
 } 
 else 
  return min_node->ilikia; 
} 
 
node *find_left_most(node *rt) 
{ 
 node *current; 
 if(rt==NULL) return NULL; 
 while(rt->left!=NULL) 
 { 
  rt=rt->left; 
 } 
 return rt; 
} 
 

 Εφόσον το πεδίο της ηλικίας είναι το πεδίο-κλειδί, ο κόµβος µε την ελάχιστη ηλικία 
είναι ο τελευταίος αριστερά κόµβος του δυαδικού δένδρου. Η συνάρτηση min_data() 
χρησιµοποιεί τη find_left_most() για να εντοπίσει τον τελευταίο αριστερά κόµβο 
(βλέπε "Υλοποίηση της δοµής δυαδικού δένδρου" σελίδα 674 του βιβλίου). Επιστρέ-
φει σαν τιµή τη τιµή του πεδίου ilikia του  κόµβου αυτού. Στην περίπτωση που το ∆.∆ 
είναι άδειο, τερµατίζει µε ένα µήνυµα λάθους. 

 
Το µέσο όρο των ηλικιών 

float mo(node *rt) 
{ 
 if(count(rt)!=0) 
  return sum(rt)/count(rt); 
 else 
 { 

Εντοπίζει τον τελευταίο αριστερά κόµβο του δυαδι-
κού δένδρου. Ο κόµβος αυτός περιέχει τη µικρότερη 
τιµή κλειδιού. 
Επιστρέφει έναν δείκτη σε αυτόν τον κόµβο. Στη 
περίπτωση που το δ.δ είναι άδειο, επιστρέφει τιµή 
NULL. 

Στο δείκτη min_node καταχωρείται η διεύθυνση του 
τελευταίου αριστερά κόµβου του δ.δ.  

Επιστρέφει σαν τιµή το πεδίο Ilikia του τελευταίου 
αριστερά κόµβου. 

Στη περίπτωση που το δ.δ είναι άδειο, τερµατίζει µε 
µήνυµα λάθους. 

Στην περίπτωση που το δ.δ είναι άδειο, τερµατίζει 
µε µήνυµα λάθους. 

Στην περίπτωση που το δ.δ έχει τουλάχιστον ένα 
κόµβο, υπολογίζει και επιστρέφει τον µέσο όρο. 
Σύνολο_ηλικιών/Πλήθος_κόµβων. 
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  cout << "Το δένδρο είναι άδειο\n"; 
  exit(1); 
 } 
} 
 
int count(node *ptr)  
{  
 if (ptr == NULL) return 0;  
 return 1+count(ptr->left)+count(ptr->right);  
}  
 
float sum(node *ptr)  
{  
  if (ptr == NULL) return 0;  
  return ptr->ilikia+sum(ptr->left)+sum(ptr->right);  
} 
 

 Η συνάρτηση mo() καλεί την sum() για να υπολογίσει το συνολικό άθροισµα των η-
λικιών των κόµβων και την count() για να υπολογίσει το πλήθος των κόµβων. Ο µέ-
σος όρος των ηλικιών υπολογίζεται από τον τύπο Συνολικό_άθροισµα/πλήθος. 

22.6 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να ζητάει ονόµατα και να δηµιουργεί ένα δυ-
αδικό δένδρο στο οποίο να τα καταχωρίζει. Το πρόγραµµα να σταµατάει όταν 
δοθεί κενό ("") όνοµα:  

#include <iostream> 
using namespace std; 
class mybtree 
{ 
 
 class node 
 { 
 public: 
  char onoma[20]; 
  node *left; 
  node *right; 
 }; 
 node *root; 
 node *newnode(char name[]) 
 { 
  node *neos; 
  neos = new(nothrow) node; 
  strcpy(neos->onoma,name); 
  neos->left = NULL; 
  neos->right = NULL; 
  return(neos); 
 } 
public:       

Η συνάρτηση count() χρησιµοποιεί αναδροµική 
διαδικασία για να υπολογίσει το πλήθος των κόµ-
βων του δ.δ. 

Η συνάρτηση sum() χρησιµοποιεί αναδροµική 
διαδικασία για να υπολογίσει το συνολικό άθροι-
σµα του πεδίου ilikia όλων των κόµβων του δ.δ. 

Στο µέλος onoma καταχωρίζεται το 
όνοµα.  

Για την υλοποίηση του δυαδικού 
δένδρου χρησιµοποιούνται οι 
τεχνικές και ο κώδικας που αναφέ-
ρονται στις σελίδες 675~682 του 
βιβλίου. 

∆ηµιουργεί έναν νέο κόµβο µε κλειδί name. 
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 void display(node *ptr); 
 void display_tree(); 
 bool insert(char name[]); 
 mybtree(); 
}; 
 
mybtree::mybtree() 
{ 
 root=NULL; 
} 
 
void mybtree::display_tree() 
{ 
 display(root);     
} 
 
void mybtree::display(node *ptr) 
{ 
 if (ptr == NULL) return; 
 display(ptr->left); 
 cout << ptr->onoma<<endl; 
 display(ptr->right); 
} 
 
bool mybtree::insert(char name[]) 
{ 
 node *next,*current,*ptr; 
 int isleft; 
 next=current=root; 
 ptr=newnode(name); 
 if (ptr==NULL) return false 
 if (root == NULL) 
 { 
  root=ptr; 
  return true; 
 } 
 while(1) 
 { 
  if(strcmp(name,current->onoma)==-1) 
  { 
   next = current->left; 
   isleft=1; 
  } 
  else 
  { 
   next = current->right; 
   isleft=0; 
  } 

Εµφανίζει όλα τα δεδοµένα του δυαδικού δένδρου. 

Προσθέτει έναν νέο κόµβο µε κλειδί name στο δυαδικό 
δένδρο.  

Εµφανίζει τα δεδοµένα όλων των κόµβων του δυαδικού 
δένδρου (µε ρίζα ptr) σε διατεταγµένη σειρά.  
Χρησιµοποιούνται αναδροµικές κλήσεις της συνάρτησης. 
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  if(next == NULL) 
  { 
   if(isleft) 
    current->left=ptr; 
   else 
    current->right=ptr; 
   return true; 
  } 
  current=next; 
 } 
} 
 
main() 
{ 
 char lex[20]; 
 mybtree btree1; 
 do  
 { 
  gets(lex); 
  btree1.insert(lex); 
 } while (strcmp(lex,"")!=0); 
 btree1.display_tree(); 
} 

22.7 Υποθέτουµε ότι έχουµε µια απλά συνδεδεµένη λίστα µε την επόµενη δοµή 
κόµβου:  

class node 
{ 
public: 
 char onoma[30]; 
 node *next; 
}*list_head; 

Ο χειριστής της λίστας list_head δείχνει στην κεφαλή της λίστας. Η λίστα 
περιέχει ονόµατα. Να γραφεί κώδικας ο οποίος γράφει τα ονόµατα που υπάρ-
χουν στη λίστα σε ένα αρχείο κειµένου που ονοµάζεται ONOMATA. 

main() 
{ 
 ofstream myfile; 
 node *p; 
 myfile.open("ΟΝΟΜΑΤΑ"); 
 if(!myfile) 
 { 
  cout<<"Πρόβληµα στο άνοιγµα του αρχείου"<<endl; 
  exit(2); 
 }  
 p=list_head; 
 while(p!=NULL) 

Ανοίγει το αρχείο "ΟΝΟΜΑΤΑ" για εγγραφή. Ελέγ-
χει αν η διαδικασία ανοίγµατος ήταν επιτυχής. 

To όνοµα, προστίθενται στο δυαδικό 
δένδρο. 

Ζητάει να πληκτρολογηθεί ένα όνοµα 
και το καταχωρεί στον πίνακα lex[].  
Η επαναληπτική διαδικασία σταµατά-
ει όταν δοθεί κενό. 

Επισκέπτεται έναν-έναν τους κόµβους της λίστας 
και καταχωρεί στο αρχείο, το µέλος του ονόµατος 
του κάθε κόµβου. 
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 { 
  myfile << p->onoma <<endl; 
  p=p->next; 
 } 
 myfile.close();    
} 

 

22.8 Να γραφεί κώδικας ο οποίος διαβάζει τα ονόµατα που υπάρχουν σε ένα αρ-
χείο κειµένου που λέγεται ONOMATA (ένα σε κάθε γραµµή) και τα καταχω-
ρίζει σε µια ταξινοµηµένη (διατεταγµένη) απλά συνδεδεµένη λίστα:  

#include <iostream> 
#include <iomanip> 
#include <fstream> 
using namespace std; 
 
class node 
{ 
public:  
 char  data[30]; 
 node *next; 
}*list_head,*neos; 
  
node *find_place(char lex[]) 
{ 
 node *p,*tp; 
 p=list_head; 
 tp=NULL; 
 while(p!=NULL) 
 { 
  if(strcmp(lex,p->data)==1) tp=p; 
  p=p->next; 
 } 
 return tp; 
} 
 
oid add_node_to_list(char lex[]) 
{ 
 node *temp_next,*thesi; 
 thesi=find_place(lex); 
 neos = new(nothrow) node; 
 strcpy(neos->data,lex); 
 if(thesi==NULL) 
 { 
  if(list_head!=NULL) 
  { 
   neos->next=list_head; 

Το τµήµα δεδοµένων αποτελείται από 
το µέλος data, στο οποίο καταχωρίζε-
ται το όνοµα.  
Για την υλοποίηση της ταξινοµηµένης 
λίστας, χρησιµοποιείται µια διπλά 
συνδεδεµένη λίστα (βλέπε σελίδα 649 
του βιβλίου). 

Ελέγχονται τα δεδοµένα ενός-ενός κόµβου µε τη σειρά. 
Μόλις εντοπιστεί η θέση στην οποία πρέπει να παρεµ-
βληθεί ο νέος κόµβος, επιστρέφει ως τιµή τη διεύθυνση 
του κόµβου µετά από τον οποίο πρέπει να γίνει η παρεµ-
βολή. 
Επιστρέφει τιµή NULL όταν ο κόµβος πρέπει να παρεµ-
βληθεί στην αρχή, πριν από τον πρώτο κόµβο της λίστας. 
 

Μετάβαση στον επόµενο κόµβο. 

Περίπτωση η  λίστα να είναι άδεια. 
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   list_head=neos; 
  } 
  else 
  { 
   neos->next=NULL; 
   list_head=neos; 
  } 
 } 
 else 
 { 
  temp_next=thesi->next; 
  thesi->next=neos; 
  neos->next=temp_next; 
 } 
} 
 
void display_all() 
{ 
 node *p; 
 p=list_head; 
 while(p!=NULL) 
 { 
  cout << p->data << endl; 
  p=p->next; 
 } 
} 
 
void read_all() 
{ 
 ifstream myfile; 
 char onoma[20]; 
 myfile.open("ONOMATA"); 
 if(!myfile) 
 { 
  cout<<"problem"<<endl; 
  exit(2); 
 }  
 while (myfile) 
 { 
  myfile>>onoma; 
  if(myfile) 
   { 
   add_node_to_list(onoma); 
  } 
 }  
 myfile.close(); 
} 
 

Προσθέτει έναν κόµβο µε τιµή onoma στη λίστα, παρεµ-
βάλλοντας τον στη σωστή θέση 

Εµφανίζει όλα τα δεδοµένα της ταξινοµη-
µένης λίστας. 

Μετάβαση στον επόµενο κόµβο. 

Εµφάνιση των δεδοµένων του κόµβου. 

Η λίστα δεν είναι άδεια. 

Ο δείκτης thesi δεν είναι NULL οπότε ο 
κόµβος θα παρεµβληθεί στο ενδιάµεσο (η 
στο τέλος) της λίστας. 
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main() 
{ 
 list_head=NULL; 
  read_all(); 
 display_all(); 
} 
 

 Για την υλοποίηση της ταξινοµηµένης λίστας  χρησιµοποιήθηκε µια απλά συνδεδεµέ-
νη λίστα. 

22.9 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Οι λίστες και τα δυαδικά δένδρα δεσµεύουν συγκεκριµένο µέγεθος µνή-
µης. 

 Σε µια δοµή ουράς, το πρώτο στοιχείο που προστίθεται στην ουρά είναι 
το πρώτο που φεύγει από την ουρά. 

 Σε µια δοµή στοίβας, το πρώτο στοιχείο που προστίθεται στη στοίβα είναι 
το πρώτο που φεύγει από τη στοίβα. 

 Σε µια απλά συνδεδεµένη λίστα δεν µπορούµε να εµφανίσουµε τα στοι-
χεία της λίστας µε τη σειρά από το τελευταίο προς το πρώτο. 

 Ένα δυαδικό δένδρο διατηρεί τα δεδοµένα διατεταγµένα ως προς το πε-
δίο-κλειδί του δυαδικού δένδρου. 

 

  

∆ιαβάζει από το αρχείο τα ονόµατα. 

Εµφανίζει όλα τα περιεχόµενα της 
λίστας 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 23 - Απαντήσεις 

23.1 Η παρακάτω συνάρτηση χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της απόλυτης 
τιµής ακέραιων αριθµών:  

int myabs(int a)  
{ 
 if (a<0)  
  return (-a); 
 else 
  return a; 
} 

Να γραφεί η παραπάνω συνάρτηση σαν πρότυπο, ώστε να µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί για να υπολογίζει την απόλυτη τιµή όλων των βασικών αριθµητι-
κών τύπων. 

template <class T>  
T myabs(T a)  
{ 
 if (a<0)  
  return (-a); 
 else 
  return a; 
} 
 
main() 
{ 
 float f1=-23.4; 
 int i1=156; 
 cout<<myabs(f1)<<endl; 
 cout<<myabs(i1)<<endl; 
} 

23.2 Με βάση τον παρακάτω ορισµό της πρότυπης κλάσης group:  

template<class T1=float, class T2=int, int n1=5, int n2=10> 
class group 
{ 
public: 
 T1 obj1[n1]; 
 T2 obj2[n2]; 
}; 

Σχολιάστε τα αποτελέσµατα των παρακάτω προτάσεων: 

group<> g1 ∆ηµιουργεί ένα αντικείµενο g1 µε δύο µέλη. Το πρώτο είναι 
ένας πίνακας τύπου float, 5 θέσεων και το δεύτερο  ένας 
πίνακας τύπου int, 10 θέσεων. 
 

group<int,float> g2 ∆ηµιουργεί ένα αντικείµενο g2 µε δύο µέλη. Το πρώτο είναι 
ένας πίνακας τύπου int, 5 θέσεων και το δεύτερο  ένας πίνα-
κας τύπου float, 10 θέσεων. 

Ορίζεται η Τ ως πρότυπη παράµετρος 

Στη πρώτη κλήση της myabs(), στη πρότυπη 
παράµετρο Τ µεταβιβάζεται ο τύπος int ενώ 
στη δεύτερη ο τύπος float.  
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group<double,float,20,30> g3 ∆ηµιουργεί ένα αντικείµενο g3 µε δύο µέλη. Το πρώτο είναι 

ένας πίνακας τύπου double, 20 θέσεων και το δεύτερο  ένας 
πίνακας τύπου float, 30 θέσεων. 

 Στη χρήση της κλάσης group, όταν δεν ορισθεί ο τύπος δεδοµένων για τις πρότυπες 
παραµέτρους, αλλά και οι τιµές για τις άτυπες παραµέτρους, χρησιµοποιούνται οι 
προκαθορισµένες τιµές του προτύπου της κλάσης. 

23.3 Με βάση τον παρακάτω ορισµό της πρότυπης κλάσης group:  

template<class T1, class T2, int num> 
class group 
{ 
public: 
 T1 obj1[num]; 
 T2 obj2[num]; 
 int theseis; 
 group() {theseis=num;} 
}; 

Να προστεθούν στη παραπάνω κλάση δύο συναρτήσεις-µέλη sum1() και 
sum2() οι οποίες να επιστρέφουν το άθροισµα των τιµών των πινάκων 
obj1[] και obj2[] αντίστοιχα. Οι συναρτήσεις να ορίζονται εκτός της κλά-
σης. 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
template<class T1, class T2, int num> 
class group 
{ 
public: 
 T1 obj1[num]; 
 T2 obj2[num]; 
 int theseis; 
 group() {theseis=num;} 
 T1 sum1(); 
 T2 sum2(); 
}; 
 
template<class T1, class T2, int num> 
T1 group<T1,T2,num>::sum1() 
{ 
 int i; 
 T1 s=0; 
 for (i=0;i<theseis;i++) s=s+obj1[i]; 
 return s; 
} 
 
template<class T1, class T2, int num> 
T2 group<T1,T2,num>::sum2() 

∆ήλωση των δύο συναρτήσεων µελών 
sum1() και sum2(). 

Ορισµός της συνάρτησης-µέλος 
sum1(). Παρατηρούµε ότι η συνάρτη-
ση δηλώνεται ως πρότυπη. Η συνάρ-
τηση επιστρέφει τιµή τύπου Τ1. 

Υπολογίζεται το άθροισµα των στοι-
χείων του πίνακα. 
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{ 
 int i; 
 T2 s=0; 
 for (i=0;i<theseis;i++) s=s+obj2[i]; 
 return s; 
} 
//Η παρακάτω συνάρτηση main() επιδικνύει τη χρήση των 
//δύο συναρτήσεων sum1() και sum2() 
main() 
{ 
 int i; 
 group<int,int,10> g1; 
 group<float,float,20> g2; 
  //Γέµισµα του πίνακα obj1[] του αντικειµένου g1 µε ακέραιους αριθµούς 
 for (i=0;i<g1.theseis;i++) g1.obj1[i]=i; 
  //Γέµισµα του πίνακα obj2[] του αντικειµένου g2 µε δεκαδικούς αριθµούς 
 for (i=0;i<g2.theseis;i++) g2.obj2[i]=i*i/4.0; 
  //Εµφάνιση των περιεχοµένων των δύο πινάκων 
 for (i=0;i<g1.theseis;i++) cout<<g1.obj1[i]<<endl; 
 cout<<"------------------"<<endl; 
 for (i=0;i<g2.theseis;i++) cout<<g2.obj2[i]<<endl; 
 cout << g1.sum1()<<endl;  
 cout << g2.sum2()<<endl; 
} 

 Τι έργο επιτελεί η συνάρτηση δόµησης της κλάσης; 
Η συνάρτηση δόµησης µε τη δηµιουργία ενός νέου αντικειµένου της κλάσης, καταχωρίζει 
στη µεταβλητή-µέλος theseis τη τιµή της άτυπης παραµέτρου num (δηλαδή το πλήθος θέ-
σεων των πινάκων).  

 Σκεφτείτε σε ποια περίπτωση οι συναρτήσεις-µέλη sum1() και sum2() 
δεν θα µεταγλωττιστούν σωστά; 
Στη περίπτωση που δηµιουργηθούν αντικείµενα της κλάσης group στα οποία δεν χρησι-
µοποιηθούν βασικοί τύποι δεδοµένων αλλά προσαρµοσµένες κλάσεις, π.χ. 
group<rectangle, triangle, 20>. Στη περίπτωση αυτή, οι συναρτήσεις sum1() και 
sum2() δεν θα µεταγλωττιστούν εκτός αν έχει υπερφορτωθεί ο τελεστής + (τον οποίο 
χρησιµοποιούν) για αυτές τις προσαρµοσµένες κλάσεις. 

23.4 Προσθέστε τον κώδικα που είναι απαραίτητος στη παρακάτω συνάρτηση, 
ώστε να δηµιουργεί δύο περιπτώσεις εξαιρέσεων.  

void myfunc()  
{ 
 char onom[10]; 
 int a,b; 
 cout<<"∆ώσε όνοµα:"; 
 cin.getline(onom,10); 
 cout<<"∆ώσε δύο αριθµούς:"; 
 cin >> a >> b; 
 cout << onom << " " <<  a/b; 
} 

∆ηµιουργείται ένα αντικείµενο g1 µε 
µέλη δύο πίνακες τύπου int 10 θέσεων. 

∆ηµιουργείται ένα αντικείµενο g2 µε 
µέλη δύο πίνακες τύπου float 20 θέ-
σεων. 

Εµφανίζεται το άθροισµα των στοιχείων του πίνακα 
obj1[] του αντικειµένου g1 και το άθροισµα των στοι-
χείων του πίνακα obj2[] του αντικειµένου g2. 
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 Στη περίπτωση που πληκτρολογηθεί, για τη µεταβλητή  b, τιµή 0. 
 Στη περίπτωση που δεν πληκτρολογηθεί και δεν καταχωριστεί τίποτα µέ-
σα στον πίνακα χαρακτήρων onom[]. 

Οι εξαιρέσεις να συλλαµβάνονται από την ίδια τη συνάρτηση και να εµφανί-
ζουν τα κατάλληλα µηνύµατα στο χρήστη. 

void myfunc()  
{ 
 char onom[10]; 
 int a,b; 
 try 
 { 
  cout<<"∆ώσε όνοµα:"; 
    cin.getline(onom,10); 
    if (strlen(onom)==0) throw "Κενό όνοµα"; 
  cout<<"∆ώσε δύο αριθµούς:"; 
    cin >> a >> b; 
    if (b==0) throw b; 
    cout << onom << " " <<  a/b; 
 } 
 catch(int n) 
 { 
  cout<<"Παρονοµαστής "<<n<<endl; 
 } 
 catch(const char *mes) 
 { 
  cout<<mes<<endl; 
 } 
} 

23.5 Τροποποιήστε τη λύση της προηγούµενης άσκησης ώστε οι εξαιρέσεις που 
δηµιουργούνται από τη συνάρτηση myfunc(), να µη συλλαµβάνονται από τη 
ίδια τη συνάρτηση, αλλά από το πρόγραµµα που την καλεί. Π.χ. από τη συ-
νάρτηση main(). Να χρησιµοποιηθούν δικές σας κλάσεις εξαιρέσεων.  

#include <iostream> 
#include <cstring> 
using namespace std; 
 
class keno_onoma  
{ 
 
}; 
class mideniki_timi 
{ 
 
}; 

Τµήµα δοκιµής (try block) 

Στη περίπτωση που δοθεί κενό 
όνοµα, δηµιουργείται µια εξαίρεση 
µε αντικείµενο µια συµβολοσειρά. 

Στη περίπτωση που η τιµή της 
µεταβλητής b είναι 0, δηµιουργείται 
µια εξαίρεση µε αντικείµενο ένα 
ακέραιο αριθµό. 

Τµήµα σύλληψης για αντικείµενα 
εξαίρεσης ακέραιους αριθµούς. 

Τµήµα σύλληψης για αντικείµενα 
εξαίρεσης συµβολοσειρές. 

Ορισµός κλάσεων που θα χρησι-
µοποιηθούν για τη δειχείριση εξαι-
ρέσεων. Προσέξτε οτι το σώµα των 
κλάσεων είναι κενό. 
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void myfunc()  
{ 
 char onom[10]; 
 int a,b; 
 cout<<"Dose onoma:"; 
 cin.getline(onom,10); 
 if (strlen(onom)==0) throw keno_onoma(); 
 cout<<"Dose dyo arithmoys:"; 
 cin >> a >> b; 
 if (b==0) throw mideniki_timi(); 
 cout << onom << " " <<  a/b; 
} 
 
main() 
{ 
 try 
 { 
  myfunc(); 
 }  
 catch(mideniki_timi) 
 { 
  cout<<"Mideniki timh "<<endl; 
 } 
 catch(keno_onoma) 
 { 
  cout<<"keno onoma"<<endl; 
 } 
} 

23.6 Βελτιώστε τη λύση της προηγούµενης άσκησης ώστε όταν συµβεί µια εξαί-
ρεση στη  συνάρτηση myfunc(), το πρόγραµµα να µην τερµατίζεται αλλά να 
ξανακαλείται η συνάρτηση µέχρι να πληκτρολογηθούν αποδεκτά δεδοµένα. 

 

main() 
{ 
 bool ok=false; 
 while (!ok) 
 { 
  try 
  { 
   myfunc(); 
   ok=true; 
  }  
  catch(mideniki_timi) 
  { 
   cout<<"Μηδενική τιµή "<<endl; 
  } 

Στη συνάρτηση myfunc() δεν υπάρχει τµήµα 
δοκιµής ούτε τµήµατα σύλληψης. Οι εξαιρέ-
σεις που δηµιουργούνται µέσα από τη συ-
νάρτηση, συλλαµβάνονται από κώδικα 
προηγούµενων επιπέδων 
 

Η κλήση της συνάρτησης myfunc() γίνεται 
µέσα από ένα τµήµα δοκιµής. Οι εξαιρέσεις 
που δηµιουργούνται µέσα στη συνάρτηση, 
συλλαµβάνονται από τα τµήµατα σύλληψης 
του παρόντος τµήµατος δοκιµής. 
 

Η κλήση της συνάρτησης myfunc() επανα-
λαµβάνεται µέχρι να µην δηµιουργηθεί εξαί-
ρεση. 

Στη περίπτωση που δεν δηµιουργηθεί εξαί-
ρεση, στη µεταβλητή ok θα καταχωριστεί τιµή 
true. 
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  catch(keno_onoma) 
  { 
   cout<<"Κενό όνοµα"<<endl; 
  } 
 } 
} 

23.7 Ποιό είναι το αποτέλεσµα του παρακάτω προγράµµατος:  

#include <iostream> 
namespace first {int a=20,b,d=44;} 
namespace second {int d = 3;} 
namespace first {int k=20;} 
using namespace first; 
 
main()  
{ 
 int a = 1; 
 a=a+5; 
 std::cout << a << std::endl; 
 std::cout << d << " " << k << std::endl; 
 std::cout << second::d << std::endl; 
 std::cout << first::a << std::endl; 
} 

 Από τη στιγµή που έχουµε ορίσει σαν προκαθορισµένο χώρο ονοµάτων τον χώρο 
first, η αναφορά στη µεταβλητή d χωρίς πρόθεµα, αναφέρεται στη µεταβλητή d που 
δηλώθηκε στον χώρο ονοµάτων first και έχει τιµή 44. 

23.8 Με δεδοµένο τον παρακάτω κώδικα:  

#include <iostream> 
namespace one 
{ 
    int a=5; 
    int b=10;       
} 
 
namespace two 
{ 
    int add(int x,int y) 
    { 
        return x+y; 
    }           
} 

Να γραφεί συνάρτηση main() η οποία να χρησιµοποιεί τη συνάρτηση add() 
και να εµφανίζει το άθροισµα των µεταβλητών a και b. Να µη χρησιµοποιη-
θεί η εντολή using. 

main()  
{ 

6
44 20 
3 
20 

Αναφέρεται στη µεταβλητή a της main(). 
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 int res; 
 res=two::add(one::a,one::b); 
 std::cout << res <<std::endl; 
} 

 Τόσο η συνάρτηση add() όσο και οι µεταβλητές a και b χρειάζονται το πρόθεµα του 
χώρου ονοµάτων στον οποίο ανήκουν. 

 ∆εδοµένου ότι δεν έχει ορισθεί ως προκαθορισµένος χώρος ονοµάτων ο std, και η α-
ναφορά στο αντικείµενο cout καθώς και στον χειριστή endl, πρέπει να γίνεται µε 
πρόθεµα τον χώρο ονοµάτων στον οποίον ανήκουν. 

23.9 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Οι πρότυπες συναρτήσεις µπορούν να έχουν µόνο µια πρότυπη παράµε-
τρο. 

 Η έκδοση της πρότυπης συνάρτησης που θα δηµιουργηθεί, αποφασίζεται 
στο στάδιο της µεταγλώττισης. 

 Οι πρότυπες κλάσεις όπως και οι πρότυπες συναρτήσεις επιτρέπουν την 
επαναχρησιµοποίηση κώδικα. 

 Όλες οι εξαιρέσεις που συµβαίνουν στις συναρτήσεις ενός προγράµµα-
τος, µε τον κατάλληλο σχεδιασµό, µπορούν να συλλαµβάνονται από τµή-
µατα σύλληψης στη συνάρτηση main(). 

 ∆εν επιτρέπεται η χρήση της εντολής namespace, για το ίδιο όνοµα χώ-
ρου, πάνω από µία φορά. 
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Ασκήσεις Κεφαλαίου 24 

24.1 Τι θα εµφανίσει στην οθόνη το παρακάτω πρόγραµµα;  

#include <iostream> 
#include <string> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 string s("Μυτιλήνη "); 
 string s1="123456789",s2;  
 char ch='#'; 
 int i;  
 cout<<s1<<endl<<"========="<<endl; 
 s2="είναι"; 
 s2.append("ένα"); 
 cout<<s2<<endl; 
 s2.insert(2,s); 
 cout<<s2<<endl; 
 s1=s2.substr(2,9); 
 cout<<s1<<endl; 
 s1.erase(5); 
 cout<<s1<<endl; 
 cout<<s1.capacity()<<endl; 
 cout<<s1.size()<<endl; 
 s1.resize(20,ch); 
 cout<<s1<<endl; 
 i=s2.find(s); 
 cout<<i<<endl; 
 i=s2.find_first_not_of(s); 
 cout << s2[i]<<endl; 
} 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

123456789 
========= 
είναιένα 
είΜυτιλήνη ναιένα 
Μυτιλήνη 
Μυτιλ 
9 
5 
Μυτιλ############### 
2 
e 
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24.2 Τι θα εµφανίσει στην οθόνη το παρακάτω πρόγραµµα;  

#include <iostream> 
#include <string> 
#include <sstream> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 stringstream ss;  
 char ch=' '; 
 int a; 
 float f; 
 string s; 
 ss << "25"; 
 ss <<ch<<35; 
 ss <<"."; 
 ss <<55+20<<" Τέλος"; 
 ss>>a>>f>>s; 
 cout << a << endl << f << endl << s << endl; 
} 

24.3 Με δεδοµένο τον παρακάτω κώδικα:  

main() 
{ 
 string str[5]={"Nίκος","Μάκης", "Μένη","Άννα","Πάτροκλος"}; 
 ...... 
} 

Να συµπληρωθεί κατάλληλα, ώστε µε τη χρήση του αλγορίθµου sort(), να 
ταξινοµεί τα ονόµατα ως προς τον δεύτερο χαρακτήρα τους. 

#include <iostream> 
#include <string> 
using namespace std; 
 
bool kata_deytero(string s1,string s2) {return s1[1] <s2[1];} 
main() 
{ 
 string str[5]={"Nίκος","Μάκης", "Μένη","Άννα","Πάτροκλος"};
 int i; 
 sort(str,str+5, kata_deytero); 
 for (i=0;i<5;i++) cout<<str[i]<<endl; 
} 
 
Το αντικείµενο συνάρτησης kata_deytero(), συγκρίνει 
δύο strings κατά το δεύτερo τους γράµµα s1[1]<s2[1]. 

25 
35.75 
Τέλος 

Μάκης 
Πάτροκλος 
Μένη 
Νίκος 
Άννα 
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24.4 Τι θα εµφανίσει στην οθόνη το παρακάτω πρόγραµµα;  

#include <iostream> 
#include <vector> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 vector<int> coll(5,5);  
 int i; 
 for (i=0;i<5;i=i+2) coll[i]=i; 
 coll.push_back(10); //προσθέτει στο τέλος το 10  
 coll.push_back(20); //προσθέτει στο τέλος το 20 
 coll.pop_back();  ̀  
 cout<<"Μέγεθος = "<<coll.size()<<endl; 

   //προσθέτει σε κάθε στοιχείο του διανύσµατος το 1 
 for (i=0;i<coll.size();i++) coll.at(i)++; 
 for (i=0;i<coll.size();i++) cout<<coll[i]<<endl; 
} 

24.5 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο ...  

 Να καταχωρίζει σε έναν αποδέκτη διανύσµατος πέντε ονόµατα φίλων 
σας. 

 Να παρεµβάλει στη τρίτη θέση το αφαριθµητικό "******". 
 Να ταξινοµεί το διάνυσµα. 
 Να εµφανίζει όλες τις λέξεις του διανύσµατος. 

#include <iostream> 
#include <vector> 
#include <string> 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
 vector<string> filoi;  
 vector<string>:: iterator it;  
 filoi.push_back("Νίκος"); 
 filoi.push_back("Ακις"); 
 filoi.push_back("Μαρία"); 
 filoi.push_back("Γιώργος"); 
 filoi.push_back("Ελένη"); 
 it=filoi.begin(); 
 it=it+2; 

   //παρεµβολή του αλφαριθµητικού "*****" πριν από τη τρίτη θέση 
 filoi.insert(it,"*****"); 
 sort(filoi.begin(),filoi.end()); 
 for (it=filoi.begin();it!=filoi.end();it++) cout<<*it<<endl; 
} 

Μέγεθος = 6 
1 
6 
3 
6 
5 
11 

∆ηµιουργεί ένα διάνυσµα ακεραίων πέντε 
θέσεων, µε αρχική τιµή σε κάθε θέση το 5. 
 

Καταχωρίζει στις ζυγές θέσεις τη τιµή του i 
αντικαθιστώντας την υπάρχουσα. 
 

Προσθέτει τα ονόµατα στο διάνυσµα 

Ορίζεται ένα διάνυσµα αντικειµένων 
της κλάσης string, καθώς και ένας 
επαναλήπτης για αντικείµενα τέτοιων 
διανυσµάτων. 

Ο επαναλήπτης δείχνει τη τρίτη θέση 
του διανύσµατος. 

Ταξινόµηση του διανύσµατος. 

Εµφάνιση των αντικειµένων του διανύσµατος. 
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24.6 Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο ...  

 Να καταχωρίζει σε έναν αποδέκτη χάρτη πέντε ονόµατα φίλων σας. 
 Σαν κελειδί να χρησιµοποιείται ο αριθµός δελτίου ταυτότητας του κάθε 
φίλου. 

 Να εµφανίζει όλα τα ονόµατα που είναι καταχωρισµένα στον χάρτη. 
 
#include <iostream> 
#include <string> 
#include <map> 
 
using namespace std; 
 
main() 
{ 
    map<string,string> names; 
    map<string,string>::iterator iter; 
    names["Β12345"] = "Νίκος"; 
    names["Γ23465"] = "Μανώλης"; 
    names["Χ76534"] = "Πάτροκλος"; 
    names["Κ89345"] = "Βενετία"; 
    names["Μ67856"] = "Ελένη"; 
    for(iter = names.begin(); iter != names.end(); iter++) 
        cout << iter->first << " -- " << iter->second << endl;     
} 

 

24.7 Με δεδοµένη την παρακάτω κλάση:  

class person 
{ 
public: 
 string onoma; 
 int ilikia; 
 float poso; 
}; 

Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να καταχωρίζει σε έναν αποδέκτη χάρτη τα 
παρακάτω στοιχεία και τα αντίστοιχα κλειδιά για τέσσερις ανθρώπους: 

Νίκος, 34, 56.50  -> κλειδί 123 
Τάκης, 26, 100.00 -> κλειδι 101 
Μαρία, 19, 80.00  -> κλειδί 201 
Ιωάννα, 22, 40.50 -> κλειδί 204 

Τέλος, να εµφανίζει τον µέσο όρο των ηλικιών, καθώς και το άθροισµα των 
ποσών των αντικειµένων του αποδέκτη. 

#include <iostream> 
#include <string> 
#include <map> 
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using namespace std; 
 
class person 
{ 
public: 
 string onoma; 
 int ilikia; 
 float poso; 
}; 
 
map<int,person> mymap; 
map<int,person>::iterator myit; 
 
main() 
{ 
 person temp; 
 float mo_il,sum_il=0; 
 float sum_poso=0; 
 temp.onoma="Νίκος"; 
 temp.ilikia=34; 
 temp.poso=56.50; 
 mymap.insert(map<int,person>::value_type(123,temp)); 
 temp.onoma="Τάκις"; 
 temp.ilikia=26; 
 temp.poso=100.00; 
 mymap.insert(map<int,person>::value_type(101,temp)); 
 temp.onoma="Μαρία"; 
 temp.ilikia=19; 
 temp.poso=80.00; 
 mymap.insert(map<int,person>::value_type(201,temp)); 
 temp.onoma="Ιωάννα"; 
 temp.ilikia=22; 
 temp.poso=40.50; 
 mymap.insert(map<int,person>::value_type(204,temp)); 
 for (myit=mymap.begin();myit!=mymap.end();myit++) 
 { 
  sum_il=sum_il+myit->second.ilikia; 
  sum_poso=sum_poso+myit->second.poso; 
 }    
 mo_il=sum_il/mymap.size(); 
 cout<<"Μέσος όρος ηλικιών:"<<mo_il<<endl; 
 cout<<"Συνολικό ποσό:"<<sum_poso<<endl; 
} 
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24.8 Ποια από τα επόµενα αληθεύουν:  

 Η κλάση string µπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τους πίνακες χαρα-
κτήρων για την αποθήκευση συµβολοσειρών. 

 Ένα αντικείµενο της κλάσης string διαχειρίζεται µε δυναµικό τρόπο τη 
µνήµη που καταλαµβάνει. 

 Τα αντικείµενα που περιέχουν οι ακολουθιακοί αποδέκτες, καταλαµβά-
νουν συνεχόµενες θέσεις µνήµης. 

 Οι επαναλήπτες χρησιµοποιούν όπως και οι δείκτες τον τελεστή * για την 
αναφορά στο αντικείµενο στο οποίο δείχνουν. 

 Όλοι οι αλγόριθµοι µπορούν να εφαρµοστούν σε όλους τους αποδέκτες. 
 Αν αυξήσουµε έναν επαναλήπτη κατά 1, θα δείχνει στο επόµενο αντικεί-

µενο ενός αποδέκτη, ανεξάρτητα από το είδος του αποδέκτη. 
 Αν αυξήσουµε έναν επαναλήπτη κατά 2, θα δείχνει στο µεθεπόµενο αντι-
κείµενο ενός αποδέκτη, ανεξάρτητα από το είδος του αποδέκτη. 

 


