
Υπεύθυνος καθ. Κ. Κουκουλέτσος Εργαστήρια Προγραμματισμού   

Εργαστήριο 8 
Συναρτήσεις ΙΙ 

 
Άσκηση 8.3  
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> 
using namespace std; 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
   cout<<"Askisi 10.3"<<endl; 
   int a[]={200,300,400},i; 
 
   int* d=&a[0] i=*d+1  ; cout<<" 1 "<<i<<" "<<*d<<endl; 
   i=*(d+1);   cout<<" 2 "<<i<<" "<<*d<<endl; 
   d=&a[0]; i=*d++;  cout<<" 3 "<<i<<" "<<*d<<endl; 
   d=&a[0]; i=*(d++);  cout<<" 4 "<<i<<" "<<*d<<endl; 
   d=&a[0]; d++;   cout<<" 5 "<<*d<<endl; 
   int * p =a;  cout<<" 6 "<<*p+1<<" "<<*(p+1)<<" "<<endl; 
 i=(*d)++;   cout<<" 7 "<<i<<" "<<*d<<endl; 
   cout<<endl<<endl; 
   system("PAUSE"); 
   return 0;  
} 
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Άσκηση 8.2  
Να γραφούν οι παρακάτω συναρτήσεις  
Συνάρτηση που να βρίσκει τον μέσο όρο των στοιχείων ενός πίνακα 
Συνάρτηση που να βρίσκει τον μικρότερο και μεγαλύτερο στοιχείο ενός πίνακα 
Συνάρτηση που να βρίσκει τον πλήθος των στοιχείων που είναι μεγαλύτερο του μέσου όρου του 
πίνακα 
Οι συναρτήσεις να χρησιμοποιηθούν για δύο πίνακες πραγματικών αριθμών. Τα αποτελέσματα να 
εμφανίζονται με χρήση καταλλήλων μηνυμάτων. 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
double average(double v[],  int n)   
//n einai to plithos sroixeion tou v[] 
{ 
   double s = 0.0; 
   for (int i = 0; i < n; ++i) 
      s += v[i]; 
   return s / n; 
} 
 
double megmik (double v[], int n, double & max, double & min) 
{  max = v[0];  min =v[0]; 
   for (int i = 0; i < n; ++i) 
      {if (v[i]> max)  max = v[i]; 
   if (v[i]< min) min=v[i]; 
   } 
    
} 
 
int pliMegAver(double pin[],int diaA, double aver)  
{ 
  int pli=0; double meg; 
 for (int i = 0; i < diaA; ++i) 
    if (pin[i] > aver)  
         pli++; 
 return pli; 
} 
 

 
int main( int argc, char *argv[]) 
{  
 double a[]={6.5,8.2,10.6,19.7,7.24,26.2}; 
 double b[]={2.1, 40.3, 5.8, 9.2, 17.4}; 
 
 double meg, mik; 
 int diaA=sizeof(a)/sizeof(double); 
 int diaB=sizeof(b)/sizeof(double); 
 megmik(a,diaA, meg, mik); 
   cout<<"To max kai to min toy pinaka a einai "<<meg<<" "<<mik<<endl; 
 megmik(b,diaB, meg, mik); 
   cout<<"To max kai to min toy pinaka b einai "<<meg<<" "<<mik<<endl; 
   double aveA=average(a,diaA);    
 double aveB=average(b,diaB); 
 cout<<"Oi mesoi ton pinakon einai "<<aveA<<" "<<aveB<<endl; 
 cout<<"to plithos ton stoixeion > tou mesou einai 
"<<pliMegAver(a,diaA,aveA)<<endl; 
 cout<<"to plithos ton stoixeion > tou mesou einai 
"<<pliMegAver(b,diaB,aveB)<<endl; 
   system("PAUSE"); 
   return EXIT_SUCCESS;} 
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Άσκηση για τον σπουδαστή:  
Το πρόγραμμα να δοκιμαστεί και στους παρακάτω πίνακες 
double a[]={5,5,5,9}; 
double b[]={10,10,10,5,5}; 
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Άσκηση 8.3 Άσκηση για τον σπουδαστή 
 Στην παρακάτω άσκηση να συμπληρωθούν τα κενά σύμφωνα ώστε το πρόγραμμα :  
Να καλεί συνάρτηση που να εμφανίζει ένα ποσό που δίνεται σε ευρώ από πόσα χαρτονομίσματα 
των 500, των εκατό, των είκοσι και κέρματα του ενός  ευρώ αποτελείται. Η μετατροπή γίνεται ώστε 
το αρχικό ποσό να μετατρέπεται στον  ελάχιστος αριθμός χαρτονομισμάτων και κερμάτων. Να 
εισάγεται ο αριθμός που αντιπροσωπεύει δευτερόλεπτα στο κύριο πρόγραμμα. (πχ 1133 ευρώ 
αποτελείται από 2 πεντακοσάρικα, 1 κατοστάρικο, 1 εικοσάρικο και 13 ευρώ)  
#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
//============================================= 
int dose1()                //function 
{ 
  
 
 
 
} 
//============================================= 
void euro(int x, int & penta, int & eka,int & eiko, int & mono) 
//definition of function 
{ 
 Pe 
 
 
 
  
}//============================================= 
int main( ) 
{ 
 int arxiko,k,l,m,n; 
 arxiko=dose1(); 
  
 
 
 
} 
  


