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Εργαστήριο 3 
Εντολή for while, do… while 

 

 
Άσκηση  3.1 
Εύρεση αθροίσματος ακεραίων με χρήση της εντολής for 
 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
   int num,sum; 
   cout<<"Dose ena akeraio "; 
   cin>>num; 
   sum=0; 
   for (int i=1; i<=num; i++) 
      sum+=i; 
   cout<<"\nTo athrisma 1 eos "<<num<<" einai = "<<sum<<endl; 
    
   system("PAUSE"); 
   return EXIT_SUCCESS; 
} 
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Άσκηση  3.2 
Εμφάνιση ενός πολλαπλασιαστικού πίνακα με χρήση nested for 
 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include <iomanip> 
using namespace std; 
 
//pollaplasiastikow pinakas ton arithom 1-10 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
   int k,p; 
   for (int i=1;i<=10;i++){ 
      for ( k=1;k<=10;k++){ 
         p=i*k; 
         cout<<setw(4)<<p;   
      }                 
      cout<<endl; 
   }    
    
   system("PAUSE"); 
   return EXIT_SUCCESS; 
} 
 
Παρατηρήσεις:  
 Το setw καθορίζει το εύρος εκτύπωσης και χρειάζεται την βιβλιοθήκη iomanip  
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Άσκηση 3.3 
Πόσοι αριθμοί που εισάγονται από το πληκτρολόγιο πρέπει να προστεθούν για να ξεπεράσει το 
άθροισμά τους το 100, και ποιο το συνολικό άθροισμα; H λύση εμφανίζεται στο παρακάτω 
πρόγραμμα.  
Άσκηση για τον σπουδαστή:  
Η ίδια άσκηση να γραφεί με χρήση της εντολής do…while. Να διαπιστωθεί ότι και οι δύο δομές 
δίδουν το ίδιο αποτέλεσμα και να δοθεί προσοχή στην περίπτωση που ο πρώτος αριθμός που θα 
δοθεί είναι μεγαλύτερος του 100. 

 
 int total, num; 
 int plithos=0; 
 total=0;  
 while (total<100) { 
  cout<<"dose arithmo ";cin>>num; 
  plithos++; total+=num; 
 } 
 cout<<"\n\ndothikan "<<plithos<<" arithmoi\n"; 
 cout<<"siloniko athroisma "<<total<<"\n\n"; 
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Άσκηση  3.4 
 Μπάλα ρίπτεται από ύψος και αναπηδά. Δεδομένου ότι η μπάλα αναπηδά  στα 2/3 του 
προηγούμενου ύψους πόσες φορές αναπήδησε και ποιο το ύψος που φθάνει κάθε φορά. Να 
ληφθεί υπόψη ότι κάτω από το 0.2cm η μπάλα σταματά να αναπηδά διότι δεν διαθέτει την 
απαιτούμενη ενέργεια.. To αρχικό ύψος να εισάγεται από το πληκτρολόγιο.  
#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h> 
int main() 
{ 
  const double orio=0.2; 
   double ArxikoYpsos;   int anapidiseis=0; 
   cout<<"\nDoste arxiko ipsos "; cin>>ArxikoYpsos; 
   cout <<"Starting Height: "<<ArxikoYpsos<<" meters "<<endl; 
   double ipsos=ArxikoYpsos; 
   while (ipsos >=orio)   { 
      ipsos *=2./3.; 
      anapidiseis++; 
      cout <<" anapidisi "<<anapidiseis<<" = "; 
      cout<<ipsos<<" meters"<<endl; 
   } 
   cout<<" H balla anapidise "<<anapidiseis<<" fores \n\n"; 
   system("PAUSE"); 
   return 0; 
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Άσκηση  3.5 
Να γραφεί το πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που να  βρίσκει το πλήθος ψηφίων ενός ακέραιου 
αριθμού. Να χρησιμοποιηθεί η εντολή  do ….while 
Άσκηση για τον σπουδαστή:  
Να μετασχηματίστε την επαναληπτική διαδικασία do.. while και να επιλύεται το πρόβλημα με τον 
ίδιο τρόπο με χρήση της εντολής while. Βεβαιωθείτε ότι όταν εισάγεται  ο αριθμός 0 εμφανίζεται και 
πάλι το σωστό πλήθος ψηφίων. 

 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(void) 
{ 
   int num,intnum; 
   int plithos=0; 
   cout<<"Give me a number "; 
   cin>>num; 
 
 // using do statement  
 intnum=num; 
 do  
  { 
  plithos++; 
  intnum=intnum/10.; 
  }   
 while (intnum !=0); 
 cout << "The number "<<num<< " has "<< plithos <<" digits"<<endl; 
   
 system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
} 
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Τυχαίοι αριθμοί στην C++ 
Στη βιβλιοθήκη <cstdlib> της Dev C++  υπάρχουν οι συναρτήσεις rand και srand ,που χρησιμεύουν 
στην δημιουργία μιιά ακολουθίας ψευδο-τυχαίων αριθμών. Η συνάρτηση rand() επιστρέφει ένα 
ακέραιο αριθμό στο διάστημα [0,RAND_MAX], Η τιμή RAND_MAX για τον Dev C++ compiler είναι 
32767. Η συνάρτηση srand(time(0)) αρχικοποιεί την ακολουθία που παράγει η συνάρτηση rand με 
διαφορετική τιμή, λαμβάνοντας μία τιμή από την ένδειξη του ρολογιού του υπολογιστή Η 
συνάρτηση βρίσκεται στην βιβλιοθήκη <ctime>) .Αν χρειαζόμαστε τυχαίους αριθμούς, ακέραιους, 
σε κάποιο διάστημα από high έως low τότε (low<high) αντί για το διάστημα 0-RAND_MAX, 
χρησιμοποιείται του ακέραιο υπόλοιπο του τυχαίο αριθμού σύμφωνα με το τύπο 
x=low+rand()%(high-low+1) 
εμφανίζεται ακέραιος αριθμός στο διάστημα [low,low+high] (με w<RAND_MAX)  
 
Πχ. Για να γίνει παραγωγή τυχαίων αριθμών  από το 10 έως και το 14 
rand()%5 +10 
Παράδειγμα: Να εμφανίζονται τα αποτελέσματα 10 ρίψεων που κάνει παίκτης με δύο ζάρια  
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main () 
{ 
  int zari1,zari2; 
   srand ( time(NULL) ); // initialize random seed 
 for (int i=0;i<36;i++){ 
  zari1 = rand() % 6 + 1; //tixaios apo 1 eow 6: */ 
  zari2 = rand() % 6 + 1; 
  cout<<zari1<<" "<<zari2<<" "; 
  if (zari1==4 && zari2==4) cout<<" dortia"; 
  if (zari1==6 && zari2==6) cout<<" exares"; 
  cout<<endl; 
 } 
   system("PAUSE"); 
  return 0; 
} 
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Άσκηση  3.6 
Στο παιχνίδι εύρεσης ενός αριθμού ο παίκτης προσπαθεί να μαντέψει ένα αριθμό από το 0 έως το 
10 . Ο αριθμός είναι ένας κρυφός τυχαίος αριθμός και έχει παραχθεί από τον υπολογιστή. Στον 
παίκτη παρουσιάζονται μηνύματα που υποδεικνύουν αν ο κρυφός αριθμός είναι πιο μικρός ή πιο 
μεγάλος. Όταν ο χρήστης ανακαλύψει τον αριθμό να εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.  

 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main () 
{ 
  int mystikos, epilogi; 
 
   srand ( time(NULL) );    // initialize random seed 
 mystikos = rand() % 10 + 1; // tixaios apo 1 eow 10: // 
 
 do { 
  cout << "Vres ton arithmo apo to 1 eos 10: "; 
     cin>>epilogi; 
     if (mystikos<epilogi)   cout<<"Mantepse pio hamila\n"; 
     else if (mystikos>epilogi)  cout<<"Mantepse pio psila\n"; 
   } while (mystikos!=epilogi); 
  cout<<"Mpravo ton vrikes"<<endl; 
   
  system("PAUSE"); 
  return 0; 
} 
Άσκηση για τον σπουδαστή:  
Να προστεθούν οι κατάλληλες εντολές ώστε να εμφανίζεται και πόσες προσπάθειες έχει  κάνει 
συνολικά ο παίκτης μέχρι να μαντέψει σωστά τον αριθμό.  
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Άσκηση 3.7  
Να γραφεί πρόγραμμα με το οποίο να εισάγονται ακέραιοι αριθμοί από το πληκτρολόγιο. Η 
διαδικασία εισαγωγής σταματά όταν γίνει εισαγωγή του αριθμού -99 οπότε και εμφανίζεται ο μέσος 
όρος των αριθμών που εισήχθησαν. 
 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
   int plithosScores, sum, score;  
   float average;  
   sum = 0;  
   plithosScores = 0;  
 
   cout << "Enter a test score ( -99 to quit ): ";  
   cin >> score;  
   while ( score != -99 )  
   {  
           sum += score;  
           plithosScores++;  
           cout << "Enter a test score ( -99 to quit ): ";  
           cin >> score;  
   }  
   average = float(sum) / plithosScores;  
   cout << "The average of the " << plithosScores << " was " << average 
<< endl; 
 system("PAUSE"); 
   return EXIT_SUCCESS;} 
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Άσκηση για τον σπουδαστή:  
1) Τι γίνεται στην περίπτωση που κανένας αριθμός δεν εισάγεται δηλαδή όταν εισαχθεί αμέσως 
ένας αριθμός =-99 ; Να γίνει η κατάλληλη αλλαγή για την περίπτωση αυτή. 

2) Να γίνει επέκταση του προγράμματος γράφοντας την ίδια διαδικασία με χρήση της εντολής 

do…while και να γίνει έλεγχος ότι και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. 


