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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 

 Κατανόηση των διαφόρων 
ειδών συναρτήσεων 

 Διασαφήνιση των διαφόρων 
τρόπων χρήσης των 
συναρτήσεων 
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Περιεχόμενα 

• Συναρτήσεις της C++ 

• Συναρτήσεις που ορίζονται από τον χρήστη 

• Πρωτότυπα Συναρτήσεων 

• Τύπος αναφοράς 

• Κλήση δια τιμής και κλήση με αναφορά 

• Εμβέλεια μεταβλητών 

• Παραδείγματα 
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Συναρτήσεις 

 Με την χρήση των συναρτήσεων ένα πρόγραμμα 
μπορεί να χωριστεί σε άλλα μικρότερα κομμάτια, 
δομές.  

 Ο δομημένος προγραμματισμός βασίζεται στην αρχή 
της δόμησης μίας εφαρμογής προγραμματισμού 
κάνοντας χρήση μικρότερων δομημένων στοιχείων.  

 Με την χρήση συναρτήσεων επιτυγχάνεται η 
διάσπαση ενός προβλήματος σε μικρότερα.  

 Η συνάρτηση είναι ένα σύνολο εντολών που καλείται 
και χρησιμοποιείται από ένα σημείο ενός 
προγράμματος. Στην C++ ακόμη και το main θεωρείται 
ότι είναι μία συνάρτηση.  
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Συναρτήσεις της C++ 

 Η στανταρντ C++ βιβλιοθήκη περιλαμβάνει ένα πλήθος 
συναρτήσεων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 
προγραμματιστής . Τα αρχεία επικεφαλίδων (header files) 
περιέχουν τους ορισμούς- δηλώσεις συναρτήσεων που 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν.  

 Πολλές μαθηματικές συναρτήσεις (sin, cos, tan, sqrt κλπ.)  
περιέχονται στο αρχείο επικεφαλίδων math.h ή cmath.h 
ανάλογα με τον compiler.   

 Π.χ. 
 for (k=10; k>=0; k--)  
    cout<<sqrt(k)<<endl; 
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Συναρτήσεις που ορίζονται από το 
χρήστη (1) 

 Μία τέτοια συνάρτηση πρέπει να δηλωθεί και να οριστεί πριν γίνει χρήση 
της συνάρτησης από το πρόγραμμα. Ο ορισμός μίας συνάρτησης έχει την 
παρακάτω μορφή: 

 Τύπος_επιστροφής συνάρτηση (τύπος παράμετρος1,  
    τύπος παράμετρος2,…) 
   { 
     εντολές 
    } 

 
 Η παρακάτω συνάρτηση βρίσκει το άθροισμα δύο ακεραίων αριθμών 
 int athoisma(int a, int b)  
 { 
  return a+b; 
 } 
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Συναρτήσεις που ορίζονται από το 
χρήστη (2) 

 Στο παράδειγμα διακρίνονται 
 int athoisma(int a, int b)  
 { 
  return a+b; 
 } 

 
 Το όνομα της συνάρτησης 
 Τον τύπο της επιστροφής 
 Τις παραμέτρους και τον ορισμό τους 
 Την τιμή που επιστρέφει με την εντολή return. Η συνάρτηση 

επιστρέφει μία και μόνο τιμή. 
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Παράδειγμα 

using namespace std; 
int addition (int a, int b) 
{ int p; 
 p=a+b; 
 return (p); 
} 
 
int main () 
{ int z; 
 z = addition (15, 8); 
 cout << "The result is " << z<<"\n"; 
  int k=40,l=50; 
 z=addition (k, l); 
 cout << "The result is " << z<<"\n"; 
 system("PAUSE"); 
 return 0; 
} 
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Παρατηρήσεις 

 Υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του τύπου και του αριθμού των παραμέτρων 
που χρησιμοποιούνται στον ορισμό και στην κλήση της συνάρτησης.  

 Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για να ορίσουν την συνάρτηση 
λέγονται τυπικές παράμετροι (formal parameters).  Οι παράμετροι που 
χρησιμοποιούνται στην κλήση μίας συνάρτησης λέγονται ορίσματα 
(arguments). Τα ορίσματα αναφέρονται στην βιβλιογραφία και σαν 
παράμετροι κλήσης ή πραγματικές παράμετροι (actual parameters)  

 Μόλις γίνει κλήση της συνάρτησης, οι τιμές των ορισμάτων μεταφέρονται 
στις παραμέτρους που βρίσκονται στον ορισμό της συνάρτησης. Η 
μεταβλητή p που ορίζεται στην συνάρτηση χρησιμοποιείται για να 
υπολογιστεί το άθροισμα και να γίνει επιστροφή του αθροίσματος από 
την συνάρτηση στο main.  

 Εάν η συνάρτηση δεν επιστρέφει καμία τιμή τότε ορίζεται σαν τύπου void 
και δεν υπάρχει return ή υπάρχει χωρίς τιμή (return;) H τιμή που 
επιστρέφεται είναι του ιδίου τύπου με την συνάρτηση 
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Πρωτότυπα Συναρτήσεων 

 Για να γίνει κλήση μίας συνάρτησης (δηλαδή για να 
χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση) πρέπει προηγουμένως να έχει 
δηλωθεί.  

 Η δήλωση γίνεται μέσω του λεγόμενου πρωτότυπου της 
συνάρτησης (function prototype) και επιτρέπει στον compiler 
να γνωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν την 
συνάρτηση. Αυτά τα στοιχεία είναι ο τύπος και το όνομα της 
συνάρτησης καθώς και ο τύπος και ο αριθμός  των 
παραμέτρων της συνάρτησης. 
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Παράδειγμα 

int addition(int , int ); //prototypo sinartiseis 
int main( )  
{ int z; 
 z = addition (15,8); 
 cout << "The result is " << z<<"\n"; 
  
 int k=40,l=50; 
 z=addition (k,l); 
 cout << "The result is " << z<<"\n"; 
 system("PAUSE"); return 0; 
} 
int addition (int a, int b) 
{ int p; p=a+b; 
 return (p); 
} 
Σημείωση: Τα ονόματα των παραμέτρων της συνάρτησης μπορούν να 
παραληφθούν, όπως γίνεται στο παραπάνω πρωτότυπο 
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Τύπος Αναφοράς 
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 Το σύμβολο & χρησιμοποιείται σαν τελεστής διεύθυνσης 
(address-of operator) για να αποδώσει τιμή σε ένα δείκτη.  

 Το ίδιο σύμβολο επίσης χρησιμοποιείται για να δηλώσει 
μία μεταβλητή που λέγεται αναφορά ( reference) και είναι 
ένα εναλλακτικό όνομα μίας άλλης μεταβλητής 

 Π.χ  
 int x; 
 int & ax=x; 
 Με την δήλωση αυτή η μεταβλητή ax είναι ένα συνώνυμο 

της x. Οι δύο μεταβλητές έχουν το ίδιο περιεχόμενο. 



Κλήση δια τιμής και κλήση με 
αναφορά 

 Όταν καλείται μία συνάρτηση οι τιμές των ορισμάτων περνούν στην 
συνάρτηση με χρήση δύο παραμέτρων κλήσης. Οι τιμές των ορισμάτων 
αντιγράφονται σαν τιμές στις παραμέτρους της συνάρτησης δηλαδή 
δημιουργούνται αντίγραφα των μεταβλητών κλήσης. Η χρήση της 
συνάρτησης με τον τρόπο αυτό λέγεται κλήση δια τιμής (call by value). 
Τυχόν αλλαγές των παραμέτρων της συνάρτησης δεν επηρεάζουν τις 
αρχικές μεταβλητές στο κυρίως πρόγραμμα γιατί μόνο οι τιμές των 
μεταβλητών μεταφέρθηκαν στην συνάρτηση. 

 Ένας δεύτερος τρόπος για το  πέρασμα τιμών προς την συνάρτηση είναι 
με την κλήση διά αναφοράς (call by reference). Με τον τρόπο αυτό η 
διεύθυνση του ορίσματος αντιγράφεται στην παράμετρο. Μέσα στην 
συνάρτηση η διεύθυνση χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο όρισμα.  
Τυχόν αλλαγή στην τιμή της παραμέτρου επηρεάζουν και το όρισμα 
επειδή οι δύο μεταβλητές αναφέρονται στην ίδια διεύθυνση.  
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Παράδειγμα (χρήση παραμέτρων τιμής) 

void func2values (int, int ); 
// Stin defteri parametro ginetai klisi me anafora 
int main ( ) 
{ int a=10, b=30; 
 cout << "The result is " << a<< b <<"\n"; 
 func2values(a, b); 
 cout << "The result is " << a<< b <<"\n"; 
 system("PAUSE"); 
 return 0;                                                                   } 
void func2values (int x, int  y ) 
{ x=2*x; y=2*y; 
 cout<<"oi times x kai y edo einai "<< x <<" "<< y <<"\n“;    } 

 
 Η κλήση μέσω τιμής δεν μπορεί να επιστρέψει την αλλαγμένη τιμή της 

παραμέτρου στο κυρίως πρόγραμμα.  
 Ακόμη και με χρήση return μπορώ να επιστρέψω μία και μόνο τιμή. 
 Για να γίνει επιστροφή της τιμής κάποιων μεταβλητών χρησιμοποιώ για κάθε μία 

από τις μεταβλητές κλήση με αναφορά 
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Παράδειγμα (χρήση παραμέτρων αναφοράς) 

void func2values (int, int &); 
// Stin defteri parametro ginetai klisi me anafora 
int main ( ) 
{ int a=10, b=30; 
 cout << "The result is " << a<< b <<"\n"; 
 func2values(a, b); 
 cout << "The result is " << a<< b <<"\n"; 
 system("PAUSE"); 
 return 0;                                                                  } 
void func2values (int x, int & y ) 
{ x=2*x; y=2*y; 
 cout<<"oi times x kai y edo einai "<< x <<" "<< y <<"\n";       } 
 
 Η κλήση με αναφορά είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος επιστροφής 

περισσοτέρων της μίας τιμής συνάρτηση.  
 Για να γίνει επιστροφή της τιμής κάποιων μεταβλητών χρησιμοποιώ για κάθε μία 

από τις μεταβλητές κλήση με αναφορά 
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Παράδειγμα  
Να εμφανίζονται οι προηγούμενη και επόμενη τιμή μίας ακεραίας 
μεταβλητής 
void func2(int, int &, int &); 
// Dio  parametroi opou ginetai klisi me anafora 
int main () 
{ 
 int a=200, prin, meta; 
 cout << "The result is " << a<<"\n"; 
 func2(a, meta, prin); 
 cout << "The result is " << a<<" "<<prin<<" "<<meta<<"\n"; 
 system("PAUSE");return 0;                                                                    } 
 
void func2(int z , int & x, int & y ) 
{ 
 x=z+1; y=z-1; 
 cout<<"oi times x kai y einai "<<x<<" "<<y<<"\n";                            } 
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Εμβέλεια Μεταβλητών 

 Εμβέλεια (scope) μίας μεταβλητής είναι ο χώρος σε ένα 
πρόγραμμα όπου μία μεταβλητή έχει οριστεί και επομένως 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  

 Μία μεταβλητή έχει εμβέλεια μόνο μέσα στο μπλοκ των 
εντολών που έχει οριστεί. Μπλοκ εντολών είναι μία ομάδα 
εντολών που περιέχεται σε αγκύλες { }.  Μία τέτοια 
μεταβλητή θεωρείται τοπική (local) μεταβλητή.  

 Αντίθετα μία καθολική (global) μεταβλητή είναι ορατή από 
οποιοδήποτε μέρος ενός προγράμματος. Μία καθολική 
μεταβλητή ορίζεται εκτός της συνάρτησης ή του main 
προγράμματος  
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Παράδειγμα 



Εμβέλεια Μεταβλητών συνέχεια 

 Οι μεταβλητές που ορίζονται μέσα σε επαναλήψεις ισχύον 
μόνο για την διάρκεια εκτέλεσης των επαναλήψεων 

 Σε ένα μπλοκ εντολών μία τοπική μεταβλητή υπερισχύει μίας 
καθολικής που έχει το ίδιο όνομα. Επίσης να σημειωθεί ότι 
μετά το πέρας της κλήσης μίας συνάρτησης τυχόν τοπικές 
μεταβλητές που έχουν οριστεί μέσα στην συνάρτηση παύουν 
να υπάρχουν. 
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Παραδείγματα (εμβέλεια) 
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Λυμένο Παράδειγμα 1 
 
Να γραφεί πρόγραμμα 
που να βρίσκει τον 
μεγαλύτερο από 2 
ακέραιους. Η εισαγωγή 
των αριθμών καθώς και η 
εύρεση του μεγαλύτερου 
αριθμού να γίνονται με 
συναρτήσεις 

Λυμένα Παραδείγματα Χρήσης 
Συναρτήσεων (1) 
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Λυμένο Παράδειγμα 2 
 
Να γραφεί πρόγραμμα 
που να καλεί συνάρτηση 
που μετατρέπει τα 
δευτερόλεπτα σε 
ισοδύναμο χρόνο που 
εκφράζεται σε λεπτά και 
δευτερόλεπτα. Να 
εισάγεται ο αριθμός που 
αντιπροσωπεύει 
δευτερόλεπτα στο κύριο 
πρόγραμμα (πχ 65 sec = 1 
min & 5 sec). 

Λυμένα Παραδείγματα Χρήσης 
Συναρτήσεων (2) 



Τέλος Ενότητας 


