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Εργαστήριο 6 
Σχέση πίνακα με δείκτες -Απλές συναρτήσεις 

 

 
Άσκηση 6.1 
Παρατηρήστε πως γίνεται εμφάνιση του πίνακα με 3 τρόπους.  
Υπόδειξη: Η άσκηση αυτή δεν είναι απαραίτητο να πληκτρολογηθεί στον υπολογιστή 
#include <iostream> 
#include <stdlib.h> 
using namespace std; 
 
int main() 
{  //apodosi timon se pinaka kai emfanisi me 3 tropous 
   cout<<"Askisi 81"<<endl; 
 //1os tropos 
  float b[4]; 
  for (int k=0;k<4;k++) { 
   b[k]=4  ; 
   cout<<"b["<<k<<"]="<<b[k]<<" ";} 
  cout<<endl; 
   
 //2os tropos me xrisi deikti pou orizetai me ton pinaka 
  for (int m=0;m<4;m++){ 
   *(b+m)=5  ; 
   cout<<"b["<<m<<"]="<<*(b+m)<<" ";} 
  cout<<endl; 
   
 //3os tropos me xrisi voithitikou deikti 
  cout<<"times for b "<<endl; 
  for(float * d=b;d<b+4;d++) { 
     *d=6; cout<<*d<<" ";} 
  cout<<endl; 
 
  system("PAUSE");  
  return 0; 
} 
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Άσκηση 6.2  
Nα οριστεί και να γίνει χρήση μία συνάρτησης που να υπολογίζει την τρίτη δύναμη ακεραίων 
αριθμών 
#include  <iostream.h> 
#include  <conio.h> 
#include  <iomanip.h> 
 
int cube(int x) 
{ 
 return x*x*x; 
} 
int main() 
{ 
 int k; 
 for (k=0;k<11;  k++) 
    cout<<"number"<<setw(5)<<k<<" sto kibo= "<<cube(k)<<endl; 
 
 system("PAUSE");  
 return 0; 
} 
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Άσκηση για τον σπουδαστή:  
Nα οριστεί και να γίνει χρήση μία συνάρτησης που να υπολογίζει το πηλίκο αριθμών. Η συνάρτηση 
να καλείται από το main όπου με χρήση επαναληπτικής διαδικασίας να ευρίσκεται και εμφανίζεται 
το πηλίκο των αριθμών από το 20-40 με ένα αριθμό που εισάγεται από το πληκτρολόγια 
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Άσκηση 6.3  
Να οριστεί και να γίνει χρήση συνάρτησης που να υπολογίζει και επιστρέφει τον μεγαλύτερο από 
δύο ακέραιους αριθμούς. 
#include <iostream> 
#include <stdlib.h> 
using namespace std; 
int max2(int ,int); 
 
int main() 
{ 
 int k,l; 
 cout<<"Dose 2 akereous"<<endl; 
 cin>>k>>l; 
 cout<<"o megalyros apo tous dio einai ="<<max2(k,l)<<endl; 
 system("PAUSE");  
 return 0; 
} 
int max2(int x,int y) 
{ 
 if (x>y) 
    return x; 
 else 
    return y; 
} 
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Άσκηση για τον σπουδαστή:  
Να γραφεί πρόγραμμα που να κάνει χρήση της συνάρτησης της παραπάνω άσκησης  και να 
βρίσκει τον μέγιστο από 3 ακέραιους αριθμούς.  
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Άσκηση 6.4 
Να γίνεται ανταλλαγή στις τιμές δύο ακεραίων μεταβλητών. Οι τιμές τους εισάγονται από το 
πληκτρολόγιο.  Για την αλλαγή να γίνει χρήση καταλλήλου συνάρτησης. 
void allagi( int &, int &); 
// Dio  parametroi opou ginetai klisi me anafora 
int main () 
{ 
 int a, b; 
 cout<<"Dose dio akeraies times"; 
 cin>>a>>b; 
 cout<<"a= "<<a<<" b= "<<b<<endl; 
 allagi(a, b); 
 cout<<"a= "<<a<<" b= "<<b<<endl; 
 system("PAUSE"); 
 return 0; 
} 
void allagi (int & x , int & y ) 
{ 
 int temp; 
 temp=x; 
 x=y; 
 y=temp; 
} 
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Άσκηση για τον σπουδαστή:  
Να γραφεί πρόγραμμα που να καλεί συνάρτηση που μετατρέπει ένα αριθμό που αντιπροσωπεύει 
λεπτά της ώρας σε ώρες και δευτερόλεπτα. Ο αριθμός που αντιπροσωπεύει λεπτά εισάγεται από 
το πληκτρολόγιο. 

 


