
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 
με C++ 

Ενότητα # 7: Συναρτήσεις και Πίνακες 

 

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 

 Κατανόηση των βασικών 
συναρτήσεων που 
χρησιμοποιούνται με τη 
δομή του πίνακα 
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Περιεχόμενα 

• Πίνακες ως παράμετροι συνάρτησης 

• Συναρτήσεις και Πίνακες 

• Παραδείγματα & Ασκήσεις 
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Συναρτήσεις και Πίνακες (1) 

 Ένας πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παράμετρος σε 
μία συνάρτηση. Όμως στην C++ δεν γίνεται μεταβίβαση 
όλου του πίνακα αλλά μόνο της διεύθυνσης του πρώτου 
στοιχείου. Υπενθυμίζεται ότι στη C++ το όνομα ενός πίνακα 
είναι ταυτόχρονα και ένας δείκτης.  

 Π.χ. Τι θα εμφανίσει το παρακάτω πρόγραμμα 
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Συναρτήσεις και Πίνακες (2) 
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Πχ 
int main(void)  
{ 
int a[10]; //orizetai pinakas 
……… 
sinart(a); //kaleitai mia sinartisi. To a exei thesi deikti 
… 
} 
Η συνάρτηση funct συνεπώς πρέπει να οριστεί  ως  
int sinart (int * pa).  



Ισοδύναμοι τρόποι δήλωσης (1) 

 Ο compiler επιτρέπει να γραφεί ισοδύναμα ο ορισμός της συνάρτησης 
σαν:  

 int funct (int pa[ ])  
 ή ακόμη  
 int funct (int pa[10])  
 ...ώστε να είναι κατανοητό ότι η συνάρτηση καλείται έχοντας έναν 

πίνακα σαν παράμετρο. Δηλαδή στον ορισμό των παραμέτρων μίας 
συνάρτησης μπορεί να γραφεί μία από τις παρακάτω ισοδύναμες 
δηλώσεις  

 int * pa 
 int pa[ ] 
 int pa[10] 
 Και οι τρεις τρόποι στην ουσία έχουν σαν αποτέλεσμα την χρήση ενός 

δείκτη. 
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Ισοδύναμοι τρόποι δήλωσης (2) 

 Όλοι οι ανωτέρω τρόποι δήλωσης έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και δηλώνουν ότι 
στην κλήση της συνάρτησης ένας πίνακας θα χρησιμοποιηθεί. Στην 
πραγματικότητα μόνο μία διεύθυνση θα μεταβιβαστεί προς την συνάρτηση.  
 

 Η διάσταση του πίνακα που δηλώνεται στις τυπικές παραμέτρους δεν παίζει 
κανένα ρόλο δηλαδή στο παραπάνω παράδειγμα ο πίνακας μπορεί να δηλωθεί 
και σαν int pa[30]. Η C++ δεν κάνει έλεγχο για τα όρια των διαστάσεων σε ένα 
πίνακα. 
 

 Επειδή στην ουσία με την κλήση της συνάρτησης που έχει πίνακα σε μία από τις 
παραμέτρους δεν μεταβιβάζεται πληροφορία για το πλήθος των στοιχείων του 
πίνακα αυτό γίνεται με χρήση μίας άλλης παραμέτρου που μεταβιβάζει το 
πλήθος όταν αυτό χρειάζεται. Συμπερασματικά για να χρησιμοποιήσω ένα πίνακα 
σε μία συνάρτηση σαν παράμετρο πρέπει να περιλαμβάνεται και το μέγεθος του 
πίνακα 
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Παράδειγμα 
Διπλασιασμός κάθε στοιχείου πίνακα με συνάρτηση 
 
void diplas(double v[],  int n)  //n= plithos stoixeion tou v[] 
{   for (int i = 0; i < n; ++i) 
      v[i]*=2;   
} 
int main( int argc, char *argv[]) 
{  double a[]={5,6,10,30}; 
   int plithos=sizeof(a)/sizeof(double); //ypologizo tin diastasi 
   diplas(a,plithos);  
   for (int k = 0; k < plithos; ++k) 
      cout<< a[k]<<" "; 
  
   cout<<endl;  
   system("PAUSE");   return EXIT_SUCCESS; 
} 
Παρατηρήσεις: Ο ορισμός της συνάρτησης θα μπορούσε να είναι  
void diplas(double * v,  int n) 
void diplas(double v[100],  int n) 
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Παράδειγμα 
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Οφέλη από τη χρήση συναρτήσεων 

 Μέχρι τώρα ίσως δεν έχει γίνει αντιληπτό η χρησιμότητα 
των συναρτήσεων που ορίζονται από τον προγραμματιστή.  

 Με την χρήση των συναρτήσεων επιτυγχάνεται: 
 Μικρότερος κώδικας (γιατί αποφεύγεται η επανάληψη κώδικα που 

χρησιμοποιείται σε διαφορετικά τμήματα ενός προγράμματος 
 Δυνατότητα χρήσης της συνάρτησης από άλλα προγράμματα (πχ οι 

μαθηματικές συναρτήσεις που προσφέρει η C++. 
 Καλύτερος έλεγχος του προγράμματος. (Το συνολικό πρόγραμμα 

διασπάται σε μικρότερα τμήματα που έχουν την δυνατότητα να 
εκλεχθούν και διορθωθούν πιο εύκολα από τον προγραμματιστή) 
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Λυμένο Παράδειγμα-Εκφώνηση 
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Να εισάγονται οι βαθμοί δύο τμημάτων που αποτελούνται 
από 5 και 6 σπουδαστές.  Να εμφανίζεται ο μέγιστος 
βαθμός και ο μέσος όρος του κάθε τμήματος. Ποιο τμήμα 
πέτυχε τον καλύτερο μέσο όρο; Τέλος να εμφανίζεται το 
πλήθος των σπουδαστών που πέτυχαν βαθμό ίσο με τον 
μέγιστο σε κάθε τμήμα. 



Λύση (1) 
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Λύση (2) 
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Λύση (3) 
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Ασκήσεις με Συναρτήσεις και Πίνακες 
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 Να γραφούν οι παρακάτω συναρτήσεις  
 1. Συνάρτηση που να βρίσκει τον μέσο όρο των στοιχείων 

ενός πίνακα 
 2. Συνάρτηση που να βρίσκει τον μικρότερο και μεγαλύτερο 

στοιχείο ενός πίνακα 
 3. Συνάρτηση που να βρίσκει τον πλήθος των στοιχείων που 

είναι μεγαλύτερο του μέσου όρου του πίνακα 
 Οι συναρτήσεις να χρησιμοποιηθούν για δύο πίνακες 

πραγματικών αριθμών. Τα αποτελέσματα να εμφανίζονται με 
χρήση καταλλήλων μηνυμάτων 
 



Λύσεις (1) 
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Λύσεις (2) 
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Λύσεις (3) 
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Παλαιότερα Θέματα_1 
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Άσκηση 1 

Άσκηση: Τι εμφανίζει το παρακάτω πρόγραμμα στην οθόνη; 
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Άσκηση 2 

Άσκηση: Τι εμφανίζει το παρακάτω πρόγραμμα στην οθόνη; 
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Παλαιότερα Θέματα_2 
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Λυμένο Θέμα_1 

Εκφώνηση Λύση 
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Να γραφεί πρόγραμμα που  

Να εισάγει 15 μετρήσεις 
κατανάλωσης ρεύματος (ΚW) 
από το πληκτρολόγιο. Το 
πρόγραμμα να κάνει χρήση 
επαναληπτικής διαδικασίας 
while.  

Να εμφανίζεται πόσες από τις 
μετρήσεις είναι μικρότερες 
του 80 και ποιος ο μέσος όρος 
κατανάλωσης συνολικά.  

 



Λυμένο Θέμα_2 

Εκφώνηση Λύση 
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Μία συνάρτηση συνήθως υπολογίζει και επιστρέφει τιμές 
(αποτελέσματα) βάσει κάποιων δεδομένων. Να γραφεί 
πρόγραμμα που να περιέχει τις κατάλληλες συναρτήσεις (μία 
ή περισσότερες)  Στο main να εισάγονται τα δεδομένα αφού 
γίνει εμφάνιση καταλλήλου μηνύματος. Κατόπιν με χρήση 
(κλήση) της συνάρτησης/εων να υπολογίζονται τα 
αποτελέσματα/μα. Τα αποτελέσματα θα επιστρέφονται στο 
main και θα εμφανίζονται στο main με την χρήση καταλλήλου 
μηνύματος. Προσοχή: Να γίνει χρήση μίας συνάρτησης μόνο. 
Τα αποτελέσματα θα επιστρέφονται στο main με χρήση 
καταλλήλων παραμέτρων και όχι με την εντολή return. 
 
Τα δεδομένα στο παρόν πρόβλημα είναι τρεις τιμές 
αντιστάσεων r1 και r2 και r3 σε ένα κύκλωμα. Το αποτέλεσμα 
είναι η συνολική αντίσταση TotalS του κυκλώματος όταν οι 
αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά βάσει του τύπου TotalS 
=r1+r2+r3 και η συνολική αντίσταση TotalP όταν οι δύο πρώτες 
αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα βάσει του τύπου 
TotalP=r1*r2/(r1+r2) (Τα δεδομένα είναι τύπου int και τα 
αποτελέσματα τύπου float) 
 



Τέλος Ενότητας 


