
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 
με C++ 

Ενότητα # 1: Εισαγωγή 

 

Κωνσταντίνος Κουκουλέτσος 

Τμήμα Αυτοματισμού 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά 
Τεχνολογικού Τομέα 



Άδειες Χρήσης 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες 
χρήσης Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται 
σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης 
αναφέρεται ρητώς.  
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Χρηματοδότηση 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει 
χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του 
εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 
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Σκοποί Ενότητας 

 Δημιουργία απλών 
προγραμμάτων 

 Κατανόηση των βασικών 
τύπων δεδομένων, των 
μεταβλητών και των 
τελεστών. 
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Περιεχόμενα 

• Περιβάλλον ανάπτυξης 

• Διαδικασία συγγραφής & εκτέλεσης 
προγράμματος 

• Καλές πρακτικές παρουσίασης προγράμματος 

• Αλφάβητο, Λεξιλόγιο, Αναγνωριστικά, Βασικοί 
τύποι δεδομένων, Μεταβλητές, Σταθερές της C++ 

• Αριθμητικοί, Σχεσιακοί & Λογικοί τελεστές της 
C++ 
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Περιβάλλον Ανάπτυξης 

Dev C++ της εταρείας Bloodshed 

http://www.bloodshed.net/devcpp.html 

 

 Online tutorials 

English 

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ 

http://www.cprogramming.com/ 

http://www.netspace.org/~mts/cpp/ 

http://www.functionx.com/cpp/index.htm 
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Ύλη του Μαθήματος 

Site του μαθήματος 

http://moodle.teipir.gr 

 

Είσοδος σαν επισκέπτης 
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Διαδικασία συγγραφής και εκτέλεσης 
προγράμματος 
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Πρόγραμμα:  
Εμφάνιση μηνύματος στην οθόνη 

Απλό πρόγραμμα 
Εκτύπωση μίας γραμμής 
To πρόγραμμα παρουσιάζει βασικά χαρακτηριστικά της  C++ 

 

9 



Επεξήγηση προγράμματος (1) 
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Οδηγία προς το Προ-επεξεργαστή 
(Preprocessor) να συμπεριλάβει τα 
αρχεία επικεφαλίδας (header file) 
<cstdlib> και <iostream> 

Συνάρτηση main Αρχίζει με { 
και τελειώνει με } 

Οι εντολές τελειώνουν με ; 

Η συνάρτηση  main 
εμφανίζεται μόνο μία φορά 
σε κάθε πρόγραμμα  C++ 

Τελεστής εισαγωγής (insertion) του ρεύματος ροής 
(αντικειμένου) cout. 
Ότι εισάγεται στην είσοδο του cout προωθείται προς 
την έξοδο του δηλ. την οθόνη 

Η λέξη κλειδί return προκαλεί έξοδο από την 
συνάρτηση; Η τιμή  0 ή EXIT_SUCESS σημαίνει 
επιτυχή περάτωση του προγράμματος 



Επεξήγηση προγράμματος (2) 
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Σχόλια μίας γραμμής 

Σχόλιο πολλών γραμμών 

Λέξη κλειδί που προκαλεί 
αλλαγή γραμμής 

Χαρακτήρας διαφυγής 
Δηλώνει αλλαγή γραμμής 

Χαρακτήρας διαφυγής 
Δηλώνει 2 αλλαγές γραμμών  

Χρήση εσοχών 



Το πρόγραμμα τρέχει σωστά 
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Τα δύο προγράμματα είναι το ίδιο 
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Καλές Πρακτικές Παρουσίασης 
Προγράμματος 

1. Κάθε πρόγραμμα αρχίζει με κάποια σχόλια 

2. Σχόλια μπαίνουν και μέσα στο πρόγραμμα 

3. Χρησιμοποιούμε εσοχές για καλύτερη 
αναγνωσιμότητα του προγράμματος 

4. Οι εσοχές είναι σύμφωνα με ισχύοντες πρακτικές 
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Μεταβλητές 

- Θέσεις στην μνήμη του υπολογιστή  

- Ο τύπος των μεταβλητών πρέπει να δηλώνεται  

- Οι βασικοί τύποι μεταβλητών είναι  

int – ακέραιοι αριθμοί 

char – χαρακτήρες 

double – πραγματικοί (κινητής υποδιαστολής) 

- Οι μεταβλητές πρέπει να δηλώνονται με όνομα και τύπο πριν από την χρήση 
τους 

int arithmos1; 

int arithmos2; 

int sinolo; 

- Αναγνωριστικά (identifiers) είναι τα ονόματα που χρησιμοποιούνται για τις 
μεταβλητές 
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Πρόγραμμα πρόσθεσης αριθμών 
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Δήλωση ακεραίων μεταβλητών 

Χρήση τελεστή εξαγωγής (extraction) του 
ρεύματος ροής (ή αντικειμένου) cin, που 
είναι συνδεδεμένο με το πληκτρολόγιο. Η 
πληκτρολόγηση ενός δεδομένου 
προωθείται προς την έξοδο του cin που 
είναι κάποια μεταβλητή 



Αλφάβητο της C++ 

H γλώσσα προγραμματισμού C++ χρησιμοποιεί τους 
παρακάτω χαρακτήρες: 

 
- Μικρά a, b, c, …, z και κεφαλαία  A, B, C, …, Z 

 

- Ψηφία 0, 1, 2, …, 9 

 

- Ειδικούς χαρακτήρες 

+ = - /( ) * & % $ # ! | ~ \ ^ < > . , ; : ? { } [ ] _ 

 

- Κενό διάστημα (white space) πού είναι οι χαρακτήρες κενό  
κενή  γραμμή ο χαρακτήρας tab (αγνοούνται από τον compiler) 
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Το λεξιλόγιο της C++ 

Σε ένα πρόγραμμα της C++ διακρίνονται τα 
παρακάτω είδη στοιχείων: 

- Σχόλια (comments) και Λέξεις κλειδιά (reserved words) 

- Μεταβλητές (variables) με τα αναγνωριστικά τους (identifiers) 
και Σταθερές (constants) 

- Συμβολοσειρές (strings) και Τελεστές (operators) 

- Σημεία στίξης και διαχωριστές (punctuators & separators) 
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Λέξεις κλειδιά 
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Αναγνωριστικά Ονόματα 
(Identifiers) 

Δηλώνουν συναρτήσεις και μεταβλητές 

- Ισχύουν οι παρακάτω κανόνες 

- To όνομα μπορεί να αποτελείται από γράμματα μικρά και 
κεφαλαία, ψηφία και τον χαρακτήρα υπογράμμισης underscore  

- Ο πρώτος χαρακτήρας πρέπει να είναι γράμμα ή ο χαρακτήρας 
υπογράμμισης  _  (underscore) 

- Δεν επιτρέπεται η χρήση δεσμευμένων λέξεων 
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Αναγνωριστικά Ονόματα-
Παραδείγματα 

 Καλό είναι τα ονόματα να είναι τα ονόματα να έχουν σχέση με 
την μεταβλητή που αντιπροσωπεύουν. Με τον τρόπο αυτό το 
πρόγραμμα γίνεται πιο ευανάγνωστο 

πχ. plithos, poso, pososto, perimetros, fpa, AnoOrio, KatoOrio ….. 

 

 Ονόματα μη αποδεκτά  

1num,  poso-forou, φπα 

 

 Υπάρχει διαφορά μεταξύ κεφαλαίων και μικρών 

Poso        poso 
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Βασικοί τύποι Δεδομένων και 
Ακρίβεια 
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Δηλώσεις μεταβλητών-
παραδείγματα 

 int poso; 

 float a,b,c;  

 int fpa= 18, kefalaio=100000; 

 double mikos1=18.9, mikos2=5.8 
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Δηλώσεις Μεταβλητών-Εκχωρήσεις 

 Δηλώνονται σε οποιοδήποτε σημείο του προγράμματος αρκεί να 
γίνει η δήλωση πριν από την χρήση 

float a,b,c;  

int fpa= 23, kefalaio=100000; 

int totalfpa; 

foros=kefalaio*fpa/100; 

int ipoloipo; 

ipoloipo=kefalaio-foros; 

 Η εκχώρηση δεν σημαίνει ισότητα αλλά σημαίνει βάλε στο αριστερό 
μέρος την τιμή που προκύπτει μετά το υπολογισμό του δεξιού 
μέρους 

int k=10; 

k=k+2; 
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Εύρος ακεραίου 

Ο ακέραιος τύπος έχει περιορισμένο 
εύρος μέχρι 2 εκατομμύρια.  
Αν η τιμή που προκύπτει είναι εκτός 
εύρους τότε έχουμε υπερχείλιση 
(overflow) αλλά δεν εμφανίζεται 
ΛΑΘΟΣ 
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Σταθερές 

Εάν θέλουμε η τιμή μιας 
μεταβλητής να μην αλλάξει 
κατά την εκτέλεση τότε 
χρησιμοποιούμε το πρόθεμα 
const (από τη λέξη constant, 
σταθερά) πριν τον τύπο 
δεδομένων της μεταβλητής 
const int fpa=18; 

 

Το ίδιο επιτυγχάνεται και με την οδηγία 
#define προς τον pre-processor  

#define FPA 18   //xoris ; sto telos 

#define PI 3.1415926535897932384626433832795  

//paradeigma 

float rad ;  
const float PI=3.1415 ; 
cout<< “Dose aktina tou kiklou” ;  
cin>> rad ;  
float embado = PI * rad * rad ; 

cout<< "Εμβαδόν= "<< embado << endl; 
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Αριθμητικοί Τελεστές 

 
=   Τελεστής απόδοσης τιμής  

+ , -  πρόσθεση, αφαίρεση 
* , /  πολλαπλασιασμός, διαίρεση 
%   υπόλοιπο ακεραίας διαίρεσης 

++ , --  Τελεστές αύξησης και μείωσης κατά 1 
  (χρησιμοποιούνται σαν πρόθεμα και   
  επίθεμα) 
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Προσοχή στις πράξεις ακεραίων 

Εάν και οι δύο αριθμοί είναι 
ακέραιοι το ενδιάμεσο 
αποτέλεσμα είναι ακέραιο. 

Έτσι 7/3 είναι 2 και όχι 2.5 

 

Όμως 7/3. είναι 2.5 

7/4. είναι 1.75 
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Τι εμφανίζεται αν εκτελεστεί 
το παρακάτω πρόγραμμα; 



Παραδείγματα Εκχώρησης 

int a,b; 

a=5; 

a=a+3; 

 

a=4+(b=2); 

 

a=14%7; 

a=16%7; 

 

a=5/2; 

a=6/4; 
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H εκχώρηση χρησιμοποιείται 
μέσα σε μία άλλη εκχώρηση 

int a,b; 

 

a=5; 

b=++a; 

cout<<a<<b; 

 

a=5; 

b=a++; 

cout<<a<<b; 
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Σύνθετες εκχωρήσεις 

 (+=, -=, *=, /=, %= )  

 compound assignment 
operators 

 Αλλάζει η τιμή της μεταβλητής 
με πράξη που γίνεται στην 
τρέχουσα τιμή της.  
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Σχεσιακοί Τελεστές 

Οι τελεστές χρησιμοποιούνται για να σχηματίσουμε 
λογικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι μία λογική 
τιμή, είτε αληθής (true) είτε ψευδής (false).  

== ίσο 
!= διάφορο 
> μεγαλύτερο 
< μικρότερο 
>= μεγαλύτερο ή ίσο 
<= μικρότερο ή ίσο  

 

Στην C++ η τιμή false εκφράζεται και απεικονίζεται 
εσωτερικά με την τιμή 0 ενώ η true με οποιαδήποτε 
τιμή διάφορο του μηδενός 
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Λογικοί Τελεστές 

 Οι λογικοί τελεστές  
!  (not)  

&& (and)  

||  (or) 

χρησιμοποιούνται για να σχηματίσουν λογικές προτάσεις. 
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Σχεσιακοί και Λογικοί Τελεστές-
Παραδείγματα 

8 == 3)   //   είναι false.  

(6 > 4)  //  είναι true.  

(3 != 2)  //  είναι true.  

(8 >= 8)  //  είναι true.  

(3 < 3)  //  είναι false.  

 

Τι θα εμφανίσει το παρακάτω; 

int k; 

k=(7==5)&&(5>4); cout<<k; 
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Προτεραιότητα τελεστών 

1. Οι πράξεις εκτελούνται 
σύμφωνα με την προτεραιότητα 

2. Τελεστές με την ίδια 
προτεραιότητα εκτελούνται από 
τα αριστερά προς τα δεξιά 

3. Χρησιμοποιούνται 
παρενθέσεις για να αλλαχτεί η 
εκτέλεση των πράξεων 

a=6/2+1; 

a=6/(2+1); 

b=a+2+6/2; 

a= (a+2+6)/2; 
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Τέλος Ενότητας 


