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Εργαστήριο 7 
Συναρτήσεις Ι 

 
Άσκηση 7.1 
Το παρακάτω πρόγραμμα αθροίζει τα στοιχεία σε ένα πίνακα. 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int athpin(int pin[ ], int plithos) { 
 int sum=0; 
 for (int i=0;i<plithos;i++) 
  sum=sum+pin[i]; 
 return sum; 
} 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; 
 cout<<"To athroisma ton soixeion einai= "<<athpin(a,10)<<"\n"; 
 
   int b[ ]= {100, 200, 300, 400, 500, 600}; 
 cout<<"To athroisma ton soixeion einai= "<<athpin( b, 
sizeof(b)/sizeof(int))<<"\n"; 
 system("PAUSE"); 
   return 0; 
} 
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Άσκηση 7.2 
 Να γραφεί πρόγραμμα που να καλεί συνάρτηση που μετατρέπει μία τιμή που αντιπροσωπεύει 
δευτερόλεπτα σε λεπτά και δευτερόλεπτα (δηλ. τα 70 δευτερόλεπτα είναι 1 λεπτό και 10 
δευτερόλεπτα).  Να εισάγεται ο αριθμός που αντιπροσωπεύει δευτερόλεπτα στο κύριο 
πρόγραμμα. 
include <iostream.h> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
//============================================= 
int dose1()                //function 
{ 
 int a; 
 cout<<"dose ton xrono ";  cin>>a; 
 return a; 
} 
//============================================= 
void sectomin(int x, int & a,int & b)     //definition of function 
{ 
 a=x/60; 
 b=x%60; 
}//============================================= 
int main( ) 
{ 
 int k,l,m; 
 k=dose1(); 
 sectomin(k,m,l); 
 cout<<"o xronos  eine "<<m<< " lepta kai "<<l<<" defterolepta\n"; 
 system("PAUSE"); 
   return EXIT_SUCCESS; 
} 
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Άσκηση για τον σπουδαστή:  
Να γραφεί παρόμοια άσκηση που να μετατρέπονται ένας αριθμός που αντιπροσωπεύει cm σε ένα 
συμμιγή αριθμό που αποτελείται από Km, m, και cm (δηλαδή σε 200101 cm είναι 2km 1m και 1 
cm. Όλες οι εμφανίσεις (εκτυπώσεις) των αριθμών να γίνονται μέσα από το main και όχι στις 
συναρτήσεις.  
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Άσκηση 7.3  
Να εισάγονται οι βαθμοί δύο τμημάτων που αποτελούνται από 5 και 6 σπουδαστές. Να εμφανίζεται 
ο μέγιστος βαθμός και ο μέσος όρος του κάθε τμήματος με χρήση συναρτήσεων average και 
megistos. Ποιο τμήμα πέτυχε τον καλύτερο μέσο όρο. Τέλος να εμφανίζεται το πλήθος των 
σπουδαστών που πέτυχαν βαθμό ίσο με τον μέγιστο σε κάθε τμήμα με χρήση συνάρτησης 
plithos. Όλες οι εμφανίσεις (εκτυπώσεις) των αριθμών να γίνονται μέσα από το main και όχι στις 
συναρτήσεις.  
#include <iostream> 
using namespace std; 
double average(double v[],  int n) { //n einai to plithos sτoixeion v[] 
   double s = 0.0; 
   for (int i = 0; i < n; ++i) 
      s += v[i]; 
   return s / n; 
} 
 
double megistos( double v[],  int n) { 
   double max = v[0]; 
   for (int i = 0; i < n; ++i) 
      if (max < v[i])  
         max = v[i]; 
   return max; 
} 
 
int plithos( double v[],  int n) { 
  int pli=0; double meg; 
 meg=megistos(v,n);  
 for (int i = 0; i < n; ++i) 
    if (v[i] == meg)  
         pli++; 
 return pli; 
} 
int main( int argc, char *argv[]) { 
   double a[6]={6,8,10,10,7,5}; 
 double b[5]={5,9,9,6,9}; 
 double megA,megB,aveA,aveB; 
   megA=megistos(a,6);  aveA=average(a,6);    
 aveB=average(b,5);  megB=megistos(b,5); 
   cout << "Megigtos A tmimatos="<<megA<<"O mesos A tmimatos="<<aveA<< 
endl<<endl; 
   cout << "Megigtos B tmimatos="<<megB<<"O mesos B tmimatos = "<<aveB<< 
endl<<endl; 
  if (aveA<aveB) 
   cout<<"To proto   tmima exei kalitero meso \n\n"; 
  else if(aveA>aveB) 
   cout<<"To deftero tmima exei kalitero meso \n\n"; 
  else  
   cout<<"Ta dio tmimata exoyn petixei isous mesous \n\n"; 
    
  int plitA, plitB; 
  cout<<"To plithos ton bathmon pou isoutai me to megisto " << 
plithos(a,6)<<endl; 
  cout<<"To plithos ton bathmon pou isoutai me to megisto " << 
plithos(b,5)<<endl; 
   system("PAUSE"); 
   return EXIT_SUCCESS; 
} 
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Άσκηση για τον σπουδαστή:  
Να γίνει επέκταση του προγράμματος και να οριστούν οι συναρτήσεις elaxistos, που να βρίσκει τον 
μικρότερο από τους βαθμούς σε κάθε τάξη, καθώς και plithela που βρίσκει το πλήθος των 
σπουδαστών που πέτυχαν βαθμό ίσο με τον ελάχιστο σε κάθε τμήμα. Ο μικρότερος βαθμός κάθε 
τάξης και τα πλήθος να εμφανίζονται στην οθόνη. Όλες οι εμφανίσεις (εκτυπώσεις) των αριθμών 
να γίνονται μέσα από το main και όχι στις συναρτήσεις.  


