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Εργαστήριο 5 
Δείκτες  - Πράξεις με δείκτες  

 
Άσκηση 5.1-5.4 
 Υπολογίστε  με το χέρι τα αποτελέσματα στα παρακάτω προγράμματα και γράψτε τα 
αποτελέσματα στο αντίστοιχα πλαίσια, όπου αυτά υπάρχουν. Κατόπιν συγκρίνεται τα 
αποτελέσματα με αυτό που θα εμφανιστούν όταν το πρόγραμμα εκτελεστεί στον Η/Υ.  
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h> 
int main() 
{ 
{//Askisi 61 
cout<<"Askisi 71"<<endl; 
int k=77; 
int* d; 
cout<<sizeof(int)<<"  "<<sizeof(char)<<" "; 
cout<<sizeof(double)<<" "<<sizeof(float)<<endl;  
d=&k; 
cout<<"k= "<<k<<" *d= "<<*d<<endl; 
cout<<"&k= "<<&k<<" d= "<<d<<endl; 
system("PAUSE"); 
} 
 
{//Askisi 62 
cout<<endl<<endl; 
cout<<"Askisi 72"<<endl; 
int k=77, n=3; 
int* d1,*d2; 
d1=&k;d2=&n;       cout<<k<<" "<<n<<" "<<*d1<<" "<<*d2<<endl; 
*d2=*d1;           cout<<k<<" "<<n<<" "<<*d1<<" "<<*d2<<endl; 
k=77;n=3; d2=d1;   cout<<k<<" "<<n<<" "<<*d1<<" "<<*d2<<endl; 
system("PAUSE"); 
} 
{//Askisi 63 
cout<<endl<<endl; 
cout<<"Askisi 73"<<endl; 
int k=66,n=5; 
int* d1,*d2; 
d1=&k; 
d2=&n; 
*d2=*d1; 
*d1=44; 
cout<<k<<" "<<n<<" "<<*d1<<" "<<*d2<<endl; 
system("PAUSE"); 
} 
 
{//Askisi 64 
cout<<endl<<endl; 
cout<<"Askisi 74"<<endl; 
int a[7]; 
int* d, k ; 
cout<<"program 1";  cout<<endl; 
for (k=0;k<7;k++) 
 {a[k]=2*k;cout<<a[k]<<" ";} 
cout<<endl; 
d=&a[4]; cout<<*d++<<" "; 
cout<<*d<<" ";cout<<endl; 
system("PAUSE"); 
} 
} 
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Ασκήση 5.5 
Υπολογίστε  με το χέρι τα αποτελέσματα στα παρακάτω προγράμματα και γράψτε τα 
αποτελέσματα στο αντίστοιχα πλαίσια, όπου αυτά υπάρχουν. Κατόπιν συγκρίνεται τα 
αποτελέσματα με αυτό που θα εμφανιστούν όταν το πρόγραμμα εκτελεστεί στον Η/Υ.  
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include <iomanip> 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 int a[]={50,55,60},i; 
 int* d=&a[0] ; 
 i=*d+1  ;cout<<i<<" "<<*d<<endl; 
 i=*(d+1);cout<<i<<" "<<*d<<endl; 
 // 
 d=&a[0]; 
 i=*d++; cout<<i<<" "<<*d<<endl; 
 //  
 d=&a[0]; 
 i=*(d++); cout<<i<<" "<<*d<<endl; 
 // 
 d=&a[0]; 
 i=(*d)++; cout<<i<<" "<<*d<<endl; 
 //  
 cout<<i<<endl; 
 cout<<sizeof(d)<<sizeof(i); 
 float * df; 
 cout<<sizeof(df)<<sizeof(float); 
 
 cout<<endl<<endl; 
 system("PAUSE"); 
} 
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Άσκηση 5.6 
Να εισάγεται αριθμός χ που να μην γίνεται αποδεκτός παρά μόνον αν είναι στο διάστημα 50-100. 
Κατόπιν να βρίσκεται το άθροισμα των που διαιρούνται με το 4 από το 0 έως τον αριθμό χ 
#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h> 
int main() 
{ 
   int x,k, s=0; 
   cout<<"DOSE ARITHMO:"; 
   cin>>x;    
   while (x<=50||x>100){ 
      cout<<"o arithmos pou edoses einai ektos oriwn"<<endl; 
      cout<<"DOSE ARITHMO:"; 
      cin>>x;  
   } 
   k=x;   s=0; 
   while (k>0){ 
      if (!(k%4)) {      
         cout<<k<<" ";  
         s+=k;   
      } 
      k--; 
   } 
   cout<<endl; 
   cout<<"ATHRISMA="<<s<<endl; 
   system("PAUSE"); 
   return 0; 
} 
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Άσκηση για τον σπουδαστή:  
Να γίνει η επαναληπτική διαδικασία του πρώτου  while με την χρήση του do..while  
Να γίνει επέκταση της άσκησης ώστε να εμφανίζεται και ο μέσος όρος των στοιχείων που 
αθροίζονται. 

 


