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Εργαστήριο 9 
Δομές 

 
Άσκηση 9.1 
Να εκτελεστεί το παρακάτω πρόγραμμα 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  struct ypallilos 
  { 
     char* eponimo; 
     int age; 
     double salary; 
    } yp1; 
   
  yp1.eponimo= "Papadopoulos"; 
  yp1.age = 28; 
  yp1.salary = 1200; 
  cout << "Stoixeia ypallilou \n" << yp1.eponimo << "  " 
       << yp1.age     << "  "     << yp1.salary  << endl; 
  system("PAUSE"); return 0; 
} 
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Άσκηση 9.2 
Να εκτελεστεί το παρακάτω πρόγραμμα 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  struct ypallilos 
  { 
     char* eponimo; 
     int age; 
     double salary; 
 } ; 
   
  ypallilos yp1 ={ "Papadopoulos", 28,1200}; 
  ypallilos yp2 =yp1; 
  
  cout << "Stoixeia 1ou ypallilou \n"  << yp1.eponimo << "  " 
       << yp1.age     << "  "      << yp1.salary  << endl; 
  cout << "Stoixeia 2ou ypallilou \n"  << yp2.eponimo << "  " 
       << yp2.age     << "  "      << yp2.salary  << endl;  
    
    
  ypallilos yp3; 
  yp3.eponimo=yp1.eponimo; 
  yp3.age=yp1.age; 
  yp3.salary=yp1. salary;  
    cout << "Stoixeia 3ou ypallilou \n"  << yp3.eponimo << "  " 
       << yp3.age     << "  "      << yp3.salary  << endl;     
  system("PAUSE"); return 0; 
} 
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Άσκηση 9.3 
Να εκτελεστεί το παρακάτω πρόγραμμα 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
 struct spoudastis 
 { 
  char  spoud_Name[40]; 
  float spoud_vathmos[2]; 
 }; 
 
 struct spoudastis sp1;  
 cout<<" Dose ta stoixia tou spoudasti"<<endl; 
 cout<<" Eponimo "; 
 cin.getline(sp1.spoud_Name,40); 
 cout<<" Dose 2 Vathmous "; 
 cin>>sp1.spoud_vathmos[0]>>sp1.spoud_vathmos[1]; 
 
      cout<<endl<< " Stoixeia spoudasti"<<endl;; 
 cout<<sp1.spoud_Name<<" "<<sp1.spoud_vathmos[0] 
     <<" "<<sp1.spoud_vathmos[1]<<endl; 
   
 
 system("PAUSE"); return 0; 
}     
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Άσκηση 9.4 
Να εκτελεστεί το παρακάτω πρόγραμμα 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  struct ypallilos 
  { 
     char* eponimo; 
     int age; 
     double salary; 
 } ; 
   
  struct ypallilos epix[2]={ //H lexi struct epanalamvanetai 
   { "Papadopoulos", 28,1200}, 
 { "Pappas",       40,1300}, 
  }; 
  
  cout << "Stoixeia ypallilou \n"  << epix[0].eponimo << "  " 
       << epix[0].age     << "  "      << epix[0].salary  << endl; 
  cout << "Stoixeia ypallilou \n"  << epix[1].eponimo << "  " 
       << epix[1].age     << "  "      << epix[1].salary  << endl;     
  system("PAUSE"); return 0; 
} 
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Άσκηση 9.5 
Να εκτελεστεί το παρακάτω πρόγραμμα. Το παρακάτω πρόγραμμα υπολογίζει την διαγώνιο 
ορθογωνίου όταν αυτό ορίζεται από τις συντεταγμένες των δύο γωνιών του.  
#include <iostream> 
#include <math.h> 
using namespace std; 
 
struct point { 
 int x; 
 int y; 
}; 
struct rectangle { 
 struct point panoAris; 
 struct point katoDexia; 
} ; 
 
int main() 
{ 
 struct rectangle rect1; 
  
   rect1.panoAris.x=-2; rect1.panoAris.y=3; 
   rect1.katoDexia.x=8; rect1.katoDexia.y=-1; 
   
 double d1= (rect1.panoAris.x-rect1.katoDexia.x); 
 double d2= (rect1.panoAris.y-rect1.katoDexia.y); 
   double diag=sqrt(pow(d1,2)+pow(d2,2)); 
 cout<<"diagonios"<<diag<<endl; 
 
 
 system("PAUSE"); return 0; 
} 
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Άσκηση 9.6 
Να εκτελεστεί το παρακάτω πρόγραμμα 
#include <iostream> 
using namespace std; 
struct dstudent 
{ 
 char   lastName[40]; 
 int    testScore; 
 int    programmingScore; 
 double mesos; 
};  
  
void inStoixeia(dstudent& fstud) 
{ 
 int score; 
 cout<<"Dose  eponymo";  cin >> fstud.lastName; 
 cout<<"dose tous dio vathmous"; 
 cin >> fstud.testScore >> fstud.programmingScore; 
 fstud.mesos = (fstud.testScore + fstud.programmingScore) / 2.0; 
} 
void printStoixeia(dstudent fstud) 
 { 
 cout   << fstud.lastName        << " " << fstud.testScore 
 << " " << fstud.programmingScore << " " << fstud.mesos << endl; 
 } 
int main() 
{ 
 dstudent stud1,stud2; 
 inStoixeia(stud1); inStoixeia(stud2); 
 printStoixeia(stud1); printStoixeia(stud2); 
 system("PAUSE"); return 0; 
} 
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Άσκηση για τον σπουδαστή:  
Στο παραπάνω πρόγραμμα να οριστεί να γίνει χρήση πίνακα δομών. Ο πίνακας να περιέχει 5 
στοιχεία (δομές). Να γραφούν οι κατάλληλες συναρτήσεις εισόδου και εξόδου για την περίπτωση 
αυτή 
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Άσκηση 9.7 
Η άσκηση αυτή είναι το ίδιο πρόγραμμα της προηγούμενης άσκησης όμως τώρα ορίζεται 
συνάρτηση που επιστρέφει δομή. 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
struct dstudent 
{ 
 char   lastName[40]; 
 int    testScore; 
 int    programmingScore; 
 double mesos; 
};  
//sinartisi pou epistrefei domi  
dstudent ReadStoixeia ( ) 
{ 
 dstudent fstud; 
 cout<<"Dose  eponymo";  cin >> fstud.lastName; 
 cout<<"dose tous dio vathmous"; 
 cin >> fstud.testScore >> fstud.programmingScore; 
 fstud.mesos = (fstud.testScore + fstud.programmingScore) / 2.0; 
 return fstud; 
} 
 
void printStoixeia(dstudent fstud) 
{ 
 cout   << fstud.lastName        << " " << fstud.testScore 
 << " " << fstud.programmingScore << " " << fstud.mesos << endl; 
} 
 
int main() 
{ 
 dstudent stud1,stud2; 
 stud1= ReadStoixeia ( ); stud2= ReadStoixeia ( ); 
 printStoixeia(stud1); printStoixeia(stud2); 
 system("PAUSE"); return 0; 
} 
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Άσκηση για τον σπουδαστή:  
Να γραφεί πρόγραμμα με το οποίο να ορίζεται δομή που αφορά μία μέτρηση απόστασης σε 
χιλιόμετρα μέτρα και εκατοστά. Ο χρήστης εισάγει αποστάσεις με χρήση καταλλήλων μηνυμάτων 
και η εισαγωγή σταματά όταν πληκτρολογήσει το Ν στην ερώτηση “Θέλεις να συνεχίσεις την 
εισαγωγής Yes/No”. Κατόπιν γίνεται χρήση συνάρτησης που προσθέτει τις αποστάσεις που είναι 
συμμιγείς αριθμοί και εμφανίζει το αποτέλεσμα κάνοντας πρόσθεση συμμιγών αριθμών. ( πχ Η 
εισαγωγή δύο αποστάσεων με τιμές 5 km 800 m 80 cm και 2 km 300 m 30 cm θα πρέπει να δόσει 
σαν αποτέλεσμα το 9 km 101 m 10 cm 

 
Άσκηση για τον σπουδαστή:  
Η παραπάνω άσκηση να κάνει χρήση συνάρτησης για να προσθέτει δύο αποστάσεις και κατόπιν 
με κατάλληλη χρήση της συνάρτησης να υπολογίζεται το άθροισμα των αποστάσεων που θα 
δώσει ο χρήστης. 
 

 

 


