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Εργαστήριο 4  
Πίνακες (Μονοδιάστατοι και δύο διαστάσεων)  

 
Άσκηση 4.1 
Να εισάγονται σε πίνακα 6  αριθμοί.  Μετά την εμφάνιση του πίνακα να εμφανίζεται το μεγαλύτερο 
στοιχείο του πίνακα και η θέση του. 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
const int LIM = 6; 
int main()  
{ 
   int table[LIM]; 
   int i, maxpos, minpos; 
   int max, min; 
   cout<<"Tha ginei eisagogi "<<LIM<<" arithmon \n\n\n";  
   for (i = 0; i < LIM; i++)  { 
  cout<<"Dose ton "<<i+1<< " arithmo : "; 
  cin>>table[i]; 
 } 
 cout<<" Ta stoixeia tou pinaka einai"<<endl; 
   for (i = 0; i < LIM; i++)  
  cout<<table[i]<<" "; 
 
 maxpos = 0; 
   max = table[0]; 
      
   for (i = 0; i < LIM; i++)  
    if (table[i] > max) { 
       max = table[i]; 
       maxpos = i; 
  } 
    
   cout << endl<<endl; 
 cout <<"Megistos  =  "<<max << ",  stin thesi = "<<maxpos<<endl; 
   
   system("PAUSE"); 
   return 0; 
} 
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Άσκηση για τον σπουδαστή:  
Να γίνει επέκταση της άσκησης ώστε να εμφανίζεται και το μικρότερο στοιχείο του πίνακα και η 
θέση του.  
Τι εμφανίζεται αν όλα τα στοιχεία του πίνακα είναι ίσα; 
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 Άσκηση  4.2 
Να γίνεται εμφάνιση ενός καταλόγου με τους βαθμούς σπουδαστών σε θεωρία και εργαστήριο. Οι 
βαθμοί των σπουδαστών για ευκολία εισάγονται με αρχικοποίηση πινάκων. Η εμφάνιση του 
καταλόγου να περιλαμβάνει σχόλια ανάλογα αν ο σπουδαστής πέρασε το μάθημα στην 
περίπτωση που και οι δύο βαθμοί του είναι πάνω από 5 ή μόνο το εργαστήριο ή την θεωρία. Η 
εμφάνιση του καταλόγου να γίνεται με στοιχισμένη μορφή  όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 
 

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include <iomanip.h> 
using namespace std; 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
   cout << showpoint << fixed << right<<setprecision(2); 
 float theo[15]={6,3,8,2,7,4,9,5,7,4,10,3,7,8,9}; 
 float erga[15]={3,2,7,8,9,6,5,5,5,8,7,10,5,7,3}; 
 float math[15]; 
 cout<<" a/a Theoria Ergastirio    Sxolio          vathmos 
"<<endl<<endl; 
 for (int i=0;i<15;i++) 
 { 
  cout<<setw(3)<<i+1<<" "<<setw(8)<<theo[i]<<" "<<setw(8)<<erga[i]<<" 
";  
  if (theo[i]<5 && erga[i]<5) 
   cout<<"    Apotixia         "<<"------"<<endl; 
  else if (theo[i]<5 ) 
   cout<<"    Apot. theoria    "<<"------"<<endl; 
  else if (erga[i]<5) 
   cout<<"    Apot. ergastirio "<<"------"<<endl; 
  else {   
   math[i]=(theo[i]+erga[i])/2; 
   cout<<"    Epitixos         "; 
   cout<<math[i]<<endl; } 
    }  
  cout<<endl<<endl; 
  system("PAUSE"); 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 
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Άσκηση για τον σπουδαστή:  
Να γίνει αλλαγή της άσκησης ώστε να εμφανίζεται μόνο ο μέσος όρος της θεωρίας και του 
εργαστηρίου και σχόλιο “epitixos” αν ο μέσος όρος είναι πάνω του 5  και “anepitixos” στην αντίθετη 
περίπτωση  
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Άσκηση  4.3 
Να εμφανίζεται πίνακας δύο διαστάσεων στην οθόνη. Ο πίνακας να αρχικοποιήται μέσα στο 
πρόγραμμα. 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include <iomanip> 
using namespace std; 
const int NROW = 3; 
const int NCOL = 5; 
int main() 
{ 
     int k, j; 
     // ta stoixeia tou pinaka 
      int arr[NROW][NCOL]  
    ={ 10, 20, 30, 40, 50 , 
            11, 21, 31, 41, 51 , 
            12, 21, 32, 42, 52 }; 
     // emfanisi tou pinaka 
      for (k = 0; k < NROW; k++) { 
         for (j = 0; j < NCOL; j++) 
               cout << setw(4)<<arr[k][j] << " "; 
         cout << endl; 
      } 
      cout << endl << endl << endl; 
      system("PAUSE"); 
      return EXIT_SUCCESS; 
} 
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 Άσκηση για τον σπουδαστή:  
Να γίνει αλλαγή της άσκησης ώστε να εμφανίζεται το άθροισμα κάθε γραμμής καθώς και η θέση 
(γραμμή και στήλη) του μεγαλύτερο στοιχείου του πίνακα 

 


