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Εργαστήριο 10 
Κλάσεις 

 

 
Άσκηση 10.1 
Να οριστεί μία κλάση που αφορά ορθογώνια και περιλαμβάνει συναρτήσεις μέλη TimesPlevron με 
την οποία εισάγονται δύο τιμές που αφορούν τις δυο πλευρές ενός ορθογωνίου και την συνάρτηση 
Emvado με την οποία υπολογίζεται το εμβαδό του ορθογωνίου 
 
#include <cstdlib>  
#include <iostream> 
 
// classes example  
using namespace std; 
 
class KOrthogonio { 
  int x, y;  
  public: 
 void TimesPlevron(int,int); 
 int Emvado () ;  
}; 
 
void KOrthogonio::TimesPlevron (int a, int b) { 
 x = a; 
 y = b; 
} 
 
int KOrthogonio::Emvado() { 
 return (x*y);  
} 
 
int main () { 
 KOrthogonio rect; 
 rect.TimesPlevron (10,20); 
 cout << "To emvado = " << rect .Emvado()<<endl ; 
 system("PAUSE"); 
 return EXIT_SUCCESS;  
} 
 
 

 
Άσκηση 10.2 Άσκηση χωρίς κώδικα 
Στην ανωτέρω άσκηση να οριστούν 3 ορθογώνια και να ευρεθούν τα εμβαδά τους 
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Άσκηση για τον σπουδαστή 
Στην ανωτέρω άσκηση να οριστεί μέθοδος με όνομα Κdeixe. Η μέθοδος αυτή να χρησιμοποιείται 
στο main ώστε να υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης των διαστάσεων των δύο πλευρών ενός 
αντικειμένου.  
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Άσκηση 10.3 
Nα ορισθεί μία κλάση που αφορά τηλεόραση και περιλαμβάνει τις παρακάτω συναρτήσεις μέλη 
1) SetKanali  που να βάζει ένα κανάλι στην τηλεόραση και  
2) GetKanali εμφανίζει το κανάλι. 
Οι συναρτήσεις να εφαρμόζονται σε ένα αντικείμενο της κλάσης.  
 
#include <cstdlib>  
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
 
class TV 
{ 
  int m_Kanali; 
  public: 
 void SetKanali(int Kanali) {  
  m_Kanali=Kanali; 
 }; 
 int GetKanali(){ 
  cout<<m_Kanali<<endl; 
 }; 
  
  
  
}; 
 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
     
 TV myTV; 
 myTV.SetKanali(10); 
 myTV.GetKanali(); 
   
 system("PAUSE"); 
   return EXIT_SUCCESS; 
} 
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Άσκηση 10.4 
Nα ορισθεί μία κλάση που αφορά σπουδαστές. Κάθε αντικείμενο που ανήκει στην κλάση έχει σαν 
δεδομένα τον κωδικό του σπουδαστή τον βαθμό του στα εργαστήρια και τον βαθμό του στην 
θεωρία. Η κλάση περιλαμβάνει τις παρακάτω συναρτήσεις μέλη 
1) SetData  που να θέτει τιμές σε ένα σπουδαστή  
2) Mesos  που υπολογίζει και επιστρέφει τον μέσο όρο των δύο βαθμών. 
3) Kodikos που εμφανίζει τον κωδικό σπουδαστή  
4) Vathmoi που εμφανίζει του βαθμούς και τον μέσο όρο 
 
Οι συναρτήσεις να εφαρμοστούν σε ένα αντικείμενο που ορίζεται στο main και που ανήκει στην 
κλάση. 
  
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
class Spoudastis { 
   int m_kod; 
   float m_the,m_erga; 
public: 
   void SetData(int kod, float theo, float erga){  
        m_kod = kod; m_the = theo;m_erga=erga;} 
    
   float Mesos(){ 
       float m=(m_the+m_erga)/2; 
       return (m);} 
    
   
 int Kodikos(){ 
       return (m_kod);} 
    
   void Vathmoi(){ 
        cout<<"       "<<m_the<<"     "<<m_erga<<"     "<<endl; } 
    
};    
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
    int k;  float t,e; 
    cout<< "Dose kodiko kai vathmous \n"; 
    cin>>k>>t>>e; 
    Spoudastis Spoud1; 
    Spoud1.SetData(k,t,e); 
     
    cout<<"\n\n\nKodikos  MesosOros Theoria Ergastirio \n"; 
    cout<< Spoud1.Kodikos()<<"          " ; 
    cout<< Spoud1.Mesos() ; 
    Spoud1.Vathmoi(); 
    
     
    system("PAUSE"); 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 
Άσκηση για τον σπουδαστή 
Στην ανωτέρω άσκηση να οριστεί και συνάρτηση μέλος της κλάσης που να εμφανίζει το κατάλληλο 
μήνυμα εάν ο σπουδαστής  
πέρασε θεωρία  
πέρασε εργαστήριο  
πέρασε το μάθημα  
κόπηκε και στα δύο 
ανάλογα με τους βαθμούς που πήρε 
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Άσκηση 10.5 
Το πρόγραμμα αυτό είναι επανάληψη της άσκησης 8.1 . Όμως, τώρα, έχουμε αφαιρέσει την 
συνάρτηση TimesPlevron (), και έχουμε συμπεριλάβει ένα constructor (κατασκευαστή) που 
εκτελεί μια παρόμοια λειτουργία δηλαδή αποδίδει τιμές (αρχικοποιεί) στις μεταβλητές x y κάνοντας 
χρήση των παραμέτρων που υπάρχουν στην συνάρτηση constructor. 
 
#include <cstdlib>  
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
class KOrthogonio { 
   int x, y; 
  public: 
 KOrthogonio(int , int ); 
 int Emvado ();  
}; 
  
KOrthogonio::KOrthogonio(int a, int b){  
 x = a;  
 y = b;} 
 
int KOrthogonio::Emvado (){  
 return (x*y); 
} 
 
int main () {  
 KOrthogonio rect1 (10,20);  
 cout << "To emvado = " << rect1.Emvado()<<endl; 
  
 system("PAUSE");  
 return EXIT_SUCCESS;  
} 
 
#include <cstdlib>  
#include <iostream> 
 
 
class KOrthogonio { 
 int x, y; 
  public: 
 KOrthogonio(int a, int b){ x = a; y = b;} 
 int Emvado (){return (x*y);}  
}; 
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Άσκηση 10.6  
Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει τον όγκο ενός δωματίου με χρήση κλάσης. Για τον λόγο 
αυτό να οριστεί μία κλάση Kdomatia που να περιλαμβάνει τις κατάλληλες μεταβλητές μέλη και ένα 
constructor με τον οποίο να εισάγονται τιμές στις διαστάσεις του δωματίου. Επίσης η κλάση να 
περιλαμβάνει μέθοδο Ogos που να υπολογίζει τον όγκο του δωματίου. Αφού υπολογιστεί ο όγκος 
ενός αρχικού δωματίου να υπολογίζεται και ο όγκος ενός δωματίου που έχει τις διπλάσιες 
διαστάσεις από το αρχικό. 
 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
  
class Kdomatia // Class definition at global scope 
{ 
  public: 
 double m_Length; // Length of a box  
 double m_Width; // Width of a box  
 double m_Height; // Height of a box  
 // Function to calculate the volume of a box 
 Kdomatia (double l,double w, double h){ 
  m_Length=l; 
  m_Width=w; 
   m_Height=h; 
 } 
// Kdomatia (){} 
 double Ogos(){ 
  return m_Length*m_Width*m_Height; 
 } 
}; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  
 Kdomatia dom1 (10.0,20.0,10.0); // Declare dom2 of type Kdomatia 
 Kdomatia dom2 (0,0,0); // Declare dom2 of type Kdomatia 
 
  
 dom2.m_Height = 2*dom1.m_Height ; // Define dom2 
 dom2.m_Length = 2*dom1.m_Length; // members in 
 dom2.m_Width = 2*dom1.m_Length; // terms of dom2 
 
 cout << endl << "Ogos tou dom1 = " << dom1.Ogos(); 
 cout << endl << "Ogos tou dom2 = " << dom2.Ogos(); 
 cout <<"\nTo antikeimeno dom2 katalamvanei " << sizeof(dom2) << " 
bytes."; 
  
 cout << endl; 
  system("PAUSE"); 
   return EXIT_SUCCESS; 
} 
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Άσκηση για τον σπουδαστή 
Στο ανωτέρω πρόγραμμα να μετατραπεί η πρόσβαση στις μεταβλητές που αφορούν τις διαστάσεις 
του δωματίου από public σε private και να ξαναγραφεί το main  ώστε να υπολογίζεται το εμβαδό 
ενός δωματίου με διπλάσιες διαστάσεις από το αρχικό. 

 


