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Εργαστήριο 1 
Εισαγωγή στο περιβάλλον Dev C++ και στην γλώσσα C++ 

 

Άσκηση 1.1 
Εύρεση του μεγαλύτερου από 3 ακέραιους που εισάγονται από το πληκτρολόγιο 
 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
// Ena aplo programma stin C++   
   int a,b; 
 cout<<"dose  proto arithmo :";cin>>a; 
 cout<<"dose  deutero arithmo:";cin>>b; 
 cout<<"to athrisma  einai ="<<a+b<<'\n'; 
 cout<<"i diafora  einai ="<<a-b<<endl; 
 cout<<"to ginomeno einai ="<<a*b<<'\n'; 
 cout<<"to piliko einai ="<<a/b<<endl; 
 
 system("PAUSE"); 
   return EXIT_SUCCESS; 
} 
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Άσκηση 1.2 
Να εκτελεστεί το παρακάτω πρόγραμμα. Με την βοήθεια του καθηγητή να διορθωθούν τα 
συντακτικά λάθη και να γίνουν κατανοητές οι παρακάτω έννοιες  
Αρχεία επικεφαλίδων (Header files)  
Ρεύμα εξόδου και εισόδου 
Εμφάνιση αριθμών  
Χρήση ειδικών χαρακτήρων εξόδου και χαρακτήρων 
 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
// Ena aplo programma stin C++   
   int a,b; 
 cout<<"dose  proto arithmo :";cin>>a; 
 cout<<"dose  deutero arithmo:";cin>>b; 
 cout<<"to athrisma  einai ="<<a+b<<'\n'; 
 cout<<"i diafora  einai ="<<a-b<<endl; 
 cout<<"to ginomeno einai ="<<a*b<<'\n'; 
 cout<<"to piliko einai ="<<a/b<<endl; 
 
 system("PAUSE"); 
   return EXIT_SUCCESS; 
} 
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Άσκηση 1.3 
Να γραφεί πρόγραμμα που να  υπολογίζει το τετράγωνο ενός ακέραιου αριθμού και την 
τετραγωνική ρίζα 
Υπόδειξη: Θα χρειαστεί η συνάρτηση sqrt και η βιβλιοθήκη (αρχείο επικεφαλίδων) cmath ή την 
math.h. Να γίνει χρήση του τύπου double για τον υπολογισμό της τετραγωνικής ρίζας. 
 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include <cmath> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
// Evresi tetragonou kai rizas enos akeraiou   
   int a,tetr; 
   double riza; 
 cout<<"dose  ena arithmo :";cin>>a; 
 tetr=a*a; 
 cout<<"to tetragono tou arithou "; 
 cout<<a<<"  einai = "<<tetr; 
  
 riza=sqrt(a); 
 cout<<"h tetrafoniki riza tou arithou"; 
 cout<<a<<"  einai = "<<riza; 
  
  system("PAUSE"); 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 
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Άσκηση για τον σπουδαστή 
Να δημιουργήσετε ένα νέο project με όνομα askisi13 που να υπολογίζεται η υποτείνουσα ενός 
ορθογωνίου τριγώνου όταν εισάγονται οι δύο κάθετες πλευρές.  
 
Να γίνει εκτέλεση του προγράμματος και να ελεγχθεί ότι το πρόγραμμα είναι σωστό για τις 
παρακάτω τριάδες αριθμών που αντιπροσωπεύουν τις δύο πλευρές ορθογωνίου τριγώνου και την 
υποτείνουσα 

 

Πλευρά Α Πλευρά Β Υποτείνουσα τριγώνου 

3 4 5 

5 12 13 

6 8 10 

8 15 17 

9 12 15 

 
Άσκηση για τον σπουδαστή 
Να δημιουργήσετε ένα νέο project με όνομα askisi14 που να υπολογίζεται το εμβαδόν τριγώνου 
βάσει του τύπου του ¨Ήρωνα κάνοντας χρήση του μήκους των τριών πλευρών.  
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η ημιπερίμετρος του τριγώνου  
Να γίνει εκτέλεση του προγράμματος και να ελεγχθεί ότι το πρόγραμμα είναι σωστό για τις 
παρακάτω αριθμούς που αντιπροσωπεύουν τις τρεις πλευρές ορθογωνίου τριγώνου και το 
εμβαδόν του  

Πλευρά Α Πλευρά Β Πλευρά Γ Εμβαδόν 

9 15 12 54 

3 5 4 6 

6 10 8 24 

 


