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Σκοπός του εγχειριδίου

Το παρόν εγχειρίδιο εκπαιδευτικού υλικού συμπληρώνει το βιβλίο με το διδακτικό υλικό στον 

προγραμματισμό, καθώς αναφέρεται στα περιεχόμενα και τα θεωρητικά μαθήματα των συγκεκριμένων 

κεφαλαίων που περιέχονται σε αυτό. Περιλαμβάνει ασκήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές 

θα πρέπει να προσεγγίσουν τις βασικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά του προγραμματισμού, καθώς και τις 

τεχνικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των συγκεκριμένων θεμάτων.

Το εγχειρίδιο προορίζεται να είναι ένα επιπρόσθετο βοήθημα τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τη θεωρία, για να ενισχύσει την επίτευξη των διδακτικών στόχων του 

θεωρητικού μέρους του μαθήματος.

 Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό φυλλάδιο ακολουθούν το πλαίσιο του έργου.

Ÿ Συγκρίνετε τα με τη C++ 

Εισαγωγή στον προγραμματισμό – Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Άσκηση):

https://www.allcancode.com/hourofcode

https://codecombat.com/

Ÿ Γράψτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας άλλης γλώσσας προγραμματισμού που γνωρίζετε

Ÿ Επισκεφτείτε και παίξτε τα παιχνίδια στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Ÿ Καταγράψτε και συζητήστε τις εντυπώσεις σας

Εισαγωγή στη C++ – Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Άσκηση):

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΆΘΗΜΑ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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Ÿ Είστε εξοικειωμένοι με ένα περιβάλλον προγραμματισμού; Παρατηρήσατε κάποιες διαφορές;  

Ξεκινώντας το πρώτο μας έργο με τη χρήση Eclipse – Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Άσκηση):

Ÿ Δημιουργήστε ένα διάγραμμα ροής για το ακόλουθο πρόβλημα: Ένα σχολείο θα ήθελε να ελέγξει εάν οι 

μαθητές του έχουν περάσει τα μαθήματα τους. Ο βαθμός επιτυχίας είναι 10 από 20. Το σύστημα πρέπει να 

ενημερώνει τον χρήστη αναφορικά με τα αποτελεσμάτα του κάθε μαθητή. Επίσης, το σχολείο θα ήθελε να 

γνωρίζει το μέσο όρο κάθε μαθητή.

Εξοικείωση με τον Editor της Eclipse – Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Άσκηση):

Ÿ Ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο εκπαιδευτικό υλικό, δημιουργήστε το πρώτο σας έργο.

Ÿ Μπορείτε να μετατρέψετε τον ψευδοκώδικα που δημιουργήσατε στο προηγούμενο κεφάλαιο σε 

διάγραμμα ροής;

Ÿ Κατεβάστε και ρυθμίστε την εγκατάσταση του Eclipse.

Ÿ Συζητήστε με την τάξη σας εάν αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα

Ÿ 3 υποψήφιοι συμμετέχουν σε εκλογές. Αν δοθούν οι αριθμοί των ψήφων, μπορείτε να γράψετε έναν 

ψευδοκώδικα με τα ποσοστά τους και ποιος κέρδισε τις εκλογές;

Ÿ Συζητήστε τις εντυπώσεις σας

Διαγράμματα Ροής – Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Άσκηση):

Ÿ Γράψτε τον ψευδοκώδικα για μια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εξίσωση (ax+b=0 και ax2+bx+c=0).

Introduction to Pseudocode and Basic Programming Constructs – Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Άσκηση):

Ÿ Γράψτε τον ψευδοκώδικα για το βασικό νόμο της Φυσικής e=mc2. Μπορείτε να κατασκευάσετε 

ψευδοκώδικα και για άλλους νόμους της Φυσικής; Βασικό επίπεδο C++ – Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Άσκηση):

1.  Γράψτε ένα πρόγραμμα που να τυπώνει στην οθόνη:

“Hello, world!

This my first program”

 

Λύση:

2.  Γράψτε ένα πρόγραμμα που λαμβάνει δύο εισόδους από το πληκτρολόγιο. Η μια είσοδος θα πρέπει να 

είναι ένα όνομα που θα αποθηκεύεται σε μια μεταβλητή συμβολοσειράς και η άλλη θα πρέπει να είναι 

ένας ακέραιος που απεικονίζει ένα βαθμό (από 0 έως 10). Το πρόγραμμα εκτυπώνει ένα 

διασκεδαστικό μήνυμα ανάλογα με το βαθμό:

Ÿ αν qualification is >=7 and <10 θα τυπώνει το όνομα και “you're really super”.

Ÿ αν qualification is >= 5 and  < 7 θα τυπώνει το όνομα και “it is okey”.

Ÿ αν qualification < 5 θα τυπώνει “Cheer up” με το όνομα και “!Life is great“.

ΜΑΘΗΜΑ 2

 



4 5

Ÿ Είστε εξοικειωμένοι με ένα περιβάλλον προγραμματισμού; Παρατηρήσατε κάποιες διαφορές;  

Ξεκινώντας το πρώτο μας έργο με τη χρήση Eclipse – Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Άσκηση):

Ÿ Δημιουργήστε ένα διάγραμμα ροής για το ακόλουθο πρόβλημα: Ένα σχολείο θα ήθελε να ελέγξει εάν οι 

μαθητές του έχουν περάσει τα μαθήματα τους. Ο βαθμός επιτυχίας είναι 10 από 20. Το σύστημα πρέπει να 

ενημερώνει τον χρήστη αναφορικά με τα αποτελεσμάτα του κάθε μαθητή. Επίσης, το σχολείο θα ήθελε να 

γνωρίζει το μέσο όρο κάθε μαθητή.

Εξοικείωση με τον Editor της Eclipse – Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Άσκηση):

Ÿ Ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο εκπαιδευτικό υλικό, δημιουργήστε το πρώτο σας έργο.

Ÿ Μπορείτε να μετατρέψετε τον ψευδοκώδικα που δημιουργήσατε στο προηγούμενο κεφάλαιο σε 

διάγραμμα ροής;

Ÿ Κατεβάστε και ρυθμίστε την εγκατάσταση του Eclipse.

Ÿ Συζητήστε με την τάξη σας εάν αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα

Ÿ 3 υποψήφιοι συμμετέχουν σε εκλογές. Αν δοθούν οι αριθμοί των ψήφων, μπορείτε να γράψετε έναν 

ψευδοκώδικα με τα ποσοστά τους και ποιος κέρδισε τις εκλογές;

Ÿ Συζητήστε τις εντυπώσεις σας

Διαγράμματα Ροής – Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Άσκηση):

Ÿ Γράψτε τον ψευδοκώδικα για μια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εξίσωση (ax+b=0 και ax2+bx+c=0).

Introduction to Pseudocode and Basic Programming Constructs – Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Άσκηση):

Ÿ Γράψτε τον ψευδοκώδικα για το βασικό νόμο της Φυσικής e=mc2. Μπορείτε να κατασκευάσετε 

ψευδοκώδικα και για άλλους νόμους της Φυσικής; Βασικό επίπεδο C++ – Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Άσκηση):

1.  Γράψτε ένα πρόγραμμα που να τυπώνει στην οθόνη:

“Hello, world!

This my first program”

 

Λύση:

2.  Γράψτε ένα πρόγραμμα που λαμβάνει δύο εισόδους από το πληκτρολόγιο. Η μια είσοδος θα πρέπει να 

είναι ένα όνομα που θα αποθηκεύεται σε μια μεταβλητή συμβολοσειράς και η άλλη θα πρέπει να είναι 

ένας ακέραιος που απεικονίζει ένα βαθμό (από 0 έως 10). Το πρόγραμμα εκτυπώνει ένα 

διασκεδαστικό μήνυμα ανάλογα με το βαθμό:

Ÿ αν qualification is >=7 and <10 θα τυπώνει το όνομα και “you're really super”.

Ÿ αν qualification is >= 5 and  < 7 θα τυπώνει το όνομα και “it is okey”.

Ÿ αν qualification < 5 θα τυπώνει “Cheer up” με το όνομα και “!Life is great“.

ΜΑΘΗΜΑ 2

 



6 7

Λύση:

3.  Γράψτε ένα πρόγραμμα που πραγματοποιεί αντίστροφη μέτρηση από έναν αριθμό που εισάγετε σε 0 

με φθίνουσα σειρά ανά δύο, χρησιμοποιώντας έναν βρόχο while:

Λύση:

4.  Γράψτε ένα πρόγραμμα που πραγματοποιεί αντίστροφη μέτρηση από έναν αριθμό που εισάγετε σε 0 με 

φθίνουσα σειρά ανά δύο, χρησιμοποιώντας έναν βρόχο for:

Λύση:

Λύση:

5.  Γράψτε ένα πρόγραμμα που δέχεται σαν εισόδο ακέραιους αριθμούς (integer) έως ότου ο χρήστης 

εισαγάγει ένα μηδέν για να σταματήσει.
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7. Γράψτε ένα πρόγραμμα που πραγματοποιεί αντίστροφη μέτρηση από έναν αριθμό που εισάγετε σε 0 

με φθίνουσα σειρά ανά δύο, χρησιμοποιώντας έναν βρόχο goto:

 Λύση:

6.  Γράψτε ένα πρόγραμμα που υπολογίζει το άθροισμα των ζυγών αριθμών μεταξύ 1 και 10. Σημείωση: 

το πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιήσει την εντολή 'continue και μια εντολή βρόχου 'for (i=2; i<=100; 

i++){}'.

    Λύση:  Λύση:

8. Γράψτε ένα πρόγραμμα που δέχεται αριθμούς float σε κάθε επανάληψη ενός άπειρου βρόχου (loop) 

μέχρι ο χρήστης να εισάγει 3.14. Σε κάθε επανάληψη, αυτό το πρόγραμμα εκτυπώνει τον αριθμό που 

έχει εισαχθεί και το τετράγωνο του. 

Λύση:

9.  Γράψτε ένα πρόγραμμα που λαμβάνει έναν ακέραιο ως είσοδο και εκτυπώνει τον κύβο του μόνο αν 

είναι ίσο με 1, 2 ή 3. Σε άλλη περίπτωση, ο πρόγραμμα εμφανίζει “The number is not 1, 2 nor 3”.
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    Λύση:

Ÿ Γράψτε μια συνάρτηση που ονομάζεται cube και δέχεται έναν ακέραιο αριθμό ως παράμετρο εισόδου 

και επιστρέφει τον κύβο της τιμής αυτής. Εντός του int main () {}, η συνάρτηση πρέπει να καλείται με 

ένα όρισμα που μεταβιβάζεται με τιμή.

10.  Functions (συναρτήσεις): 

Ÿ Γράψτε μια συνάρτηση που ονομάζεται welcome και δέχεται ένα όνομα ως παράμετρο εισόδου και 

εκτυπώνει "Καλώς ορίσατε" και το όνομα. Μέσα στο int main () {}, η συνάρτηση πρέπει να καλείται με 

ένα όρισμα που έχει περάσει με τιμή.

 Λύση:

11. Μεταβλητές κατ' αναφορά: Γράψτε μια συνάρτηση που ονομάζεται swap με δύο παραμέτρους I/O που 

ανταλλάσσουν τις αντίστοιχες τιμές τους. Εντός της int main () {}, η συνάρτηση πρέπει να καλείται με 

δύο επιχειρήματα που διαβιβάζονται κατ' αναφορά.

 Λύση:

13. Δουλεύοντας με την έννοια των overloaded functions: Καταγράψτε ένα πρόγραμμα που ορίζει δύο 

συναρτήσεις με το ίδιο όνομα και να υπολογίζει το εμβαδόν ενός τετραγώνου και το εμβαδόν ενός 

τριγώνου αντίστοιχα.

12. Παράμετροι κατά τιμή: Γράψτε μια συνάρτηση που ονομάζεται divideBy2 με δύο παραμέτρους εισόδου 

(a, b) που έχουν περάσει κατά τιμή. Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει τη διαίρεση του a/b. Σε περίπτωση 

που δεν περάσει το δεύτερο επιχείρημα, αυτή η συνάρτηση θα πρέπει να θεωρήσει την τιμή "2" ως 

δεύτερη παράμετρο που δίνει a/2 ως αποτέλεσμα.

 Λύση:
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 Λύση:
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 Λύση:

15. Καταγράψτε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει το πρωτότυπο μιας συνάρτησης isOdd με μια 

παράμετρο κατά τιμή. Εάν είναι μονό επιστρέφει true, σε αλλιώς, false.

14.   Καταγράψτε μια συνάρτηση που ονομάζεται factorial που υπολογίζει τον παραγοντικό αριθμό ενός 

ακέραιου αριθμού.

 Λύση:

ΜΑΘΗΜΑ 3

 ~Employee(){

// destructor 

Ÿ Data structures (Δομές δεδομένων)

1.  Δουλεύοντας με τις ακόλουθες έννοιες:

Η επιχείρηση υπολογιστών "Golden Computer" πρέπει να καταγράψει όλους τους υπαλλήλους της. Οι 

κλάσεις (class) που θα σχεδιαστούν πρέπει να ακολουθούν τις εξής προδιαγραφές:

 Employee (char * name, char * surname, char* id, int age, long minSalary);

Ÿ Dynamic memory (Δυναμική μνήμη)

Properties

 protected char * name;

Methods

Employee (Base class)

// constructor

Προχωρημένο επίπεδο C++ – Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Άσκηση):

Ÿ Programming Oriented Objects (Αντικείμενα προσανατολισμένου προγραμματισμού)

  cout<< "\nDestroying...";

Ÿ Pointers to structures (Δείκτες σε δομές)

 protectedint age;

  delete name; delete surname; delete id;}

Ÿ Pointers (Δείκτες)

 protected char * surname;

Ÿ Arrays (Πίνακες)

 protected char * id;

 protected long minSalary;
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 public char * getName();

// Write every method and interprets what is its functionality.

 public char * getId();

 public virtual long calculateSalary()=0;

 public virtual void visualiza() {};

 public char * getSurname();

Class Programmer (Derived class)

 Methods

//Write the method that returns the number of lines written by the programmer in an hour.

 privateintanalysisByHour;

 publicintgetAge();

//Write the mthod  that returns the programming language's programmer.

char * getProgrammingLanguage(); 

 public long getMinSalary();

Properties

// Write the constructor 

Programmer είναι μια κλάση κληρονομική από τη class Employee.

// Write the destructor 

intgetCodeLinesByHour();

// Write the method that returns the addition of minSalary and the money gained depending of the 

lines of code written in an hour. The hour costs 100 €.

longcalculateSalary();

 protected:

  longminSalary;

 privateintanalysisByHour;

intgetAnalysisHours();

Μόλις σχεδιάσετε όλες τις κλάσεις, θα κατασκευάσετε ένα πρόγραμμα - intmain () {return 0;} για να 

δοκιμάσετε αυτήν την άσκηση. Βήματα:

#include <conio.h>

Analyst είναι μια κλάση κληρονομική από τη class Employee.

Class Analyst (Derived class)

//Write the method  that returns the programming language's programmer.

Λύση:

//Write the method that returns the number of hours worked by an analyst.

// Write the constructor 

char * getProgrammingLanguage(); 

Ÿ Δηλώστε έναν πίνακα που περιέχει δύο θέσεις που καταλαμβάνονται από αναφορές (δείκτες) σε 

δύο αντικείμενα της κλάσης Employee. Μετά, εμφανίστε τις πληροφορίες για κάθε θέση αυτού 

του πίνακα. Υπενθυμίζουμε ότι η τιμή κάθε θέσης είναι αναφορά ενός αντικειμένουκλάσης 

Employee.

Ÿ Δοκιμάστε τον destructor της Employee.

#include <iostream>

using namespace std;

class Employee {

  char *name, *surname, *id;

Properties

Methods

// Write the destructor 

  int age;
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// Write the destructor 
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   this->name = new char[30];

 public:

 

  Employee (char * name, char * surname, char* id, int age, long minSalary) {

   this->name = name;

   this->surname = surname;

   this->id = id;

   this->age = age;

   this->minSalary = minSalary;

  };

  ~Employee(){

   delete name; delete surname; delete id;}

  char * getSurname() { return this->surname ;};

  longgetMinSalary() { return this->minSalary; };

   cout<< "\nDestroying...";

  char * getName() { return this->name; }

  char * getId() { return this->id; };

  intgetAge() { return this->age; };

  virtual long calculateSalary()=0;

};

 private:

  intcodeLinesByHour;

  virtual void visualiza() {};

classProgrammer:public Employee {

  char * programmingLanguage;

   this->codeLinesByHour = codeLinesByHour;

  };

 public:

  intgetCodeLinesByHour() { return this->codeLinesByHour; };

  intcodeLinesByHour, char * programmingLanguage):Employee(

  name, surname,id , age, minSalary) {

  longcalculateSalary() { return minSalary + (this->codeLinesByHour *  10); };

  Programmer(char * name, char * surname, char * id, int age, long minSalary,

   this->programmingLanguage = programmingLanguage;

  char * getProgrammingLanguage() { return this->programmingLanguage; };

cout<< "\nName: " << this->name << "\nSurname: " << this->surname

   << "\nMinimun salary: "<< this->minSalary

   << "\n------------------------------------------------------\n";

voidvisualiza() {

   cout<< "\n\n\n------------------------------------------------------";

   << "\nMinimun salary: "<< this->minSalary

   << "\nNumber of lines of code written: "<< this->codeLinesByHour

   << "\n------------------------------------------------------\n";

 };

};

cout<< "\nName: " << this->name << "\nSurname: " << this->surname

 private:

   << "\nId: "<< this->id << " Age: " << this->age

  intanalysisHours;

 public:

   << "\nLanguage Programming: " << this->programmingLanguage

  intanalysisHours):Employee(name, surname,id,age, minSalary) {

   this->analysisHours = analysisHours;

  intgetAnalysisHours() { return this->analysisHours; };

classAnalyst:public Employee {

  longcalculateSalary() { return minSalary + (this->analysisHours * 30); };

  Analyst(char * name, char * surname, char * id, int age, long minSalary,

  voidvisualiza() {

  };

   cout<< "\n\n\n-------------------------------------------------";

   << "\nId: "<< this->id << " Age: " << this->age

   << "\nNumber of hours used in analysis: "<< this->analysisHours

  };

 Employee *people[2];

 int age;

};

int main() {

 intopcion;
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 longminSalary;

 char * id = new char[8];

 cin>>opcion;

 for (register inti=0; i<2; i++) {

 cout<< "\n\nEnter programmer o analyst: Programmer (1) - Analyst (2)" << "\n";

 cout<< "name?: (without white spaces) ";

 cin>> name;

 cin>> surname;

 cout<< "surname?: (without white spaces) ";

 cout<< "id?: (without white spaces) ";

 cin>> id;

 cout<< "age?: ";

 cin>> age;

 cout<< "min salary?: ";

 char * name = new char[30];

 char * surname = new char[50];

 

 }

  intanalysisHours;

  cout<< "What's your programming language?: ";

  cin>>analysisHours;

 cin>>minSalary;

 if (opcion==1) {

  char * programmingLanguage = new char[20];

  intcodeLinesByHour;

}

  people[i]=new Programmer(name,surname,id,age,minSalary,

  cout<< "How lines of code you write by hour?: ";

  cin>>programmingLanguage;

 else {

  cin>>codeLinesByHour;

cout<< "How many hours do you use for the analysis of an application?: ";

  codeLinesByHour,programmingLanguage);

  people[i]=new Analyst(name,surname,id,age,minSalary,analysisHours);

 }

 people[i]->visualiza();

 cout<< "Total salary: " << people[i]->calculateSalary();

return 0;

delete people[1];

Εκτέλεση:

getche();

 cout<< "\n\n";

// Prints people

delete people[0];

}

for (register inti=0; i<2; i++) {

}

cout<< "\n\nPress any key to continue...";
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 // function template

using namespace std;

2.   Γράψτε μια template function που επιστρέφει το μικρότερο από 2 αντικείμενα: Χρησιμοποιήστε τη 

function getMin μέσα στη intmain () {return 0; } με τις μεταβλητές:

Ÿ int

Ÿ long

Ÿ enumerated

Ÿ char

    Λύση:

#include <conio.h>

Ÿ double

}

#include <iostream>

typedefenum { january=1, february, march, april,

september, october, november, december} months_t;

may, june, july, august,

myTypegetMin (myType a, myType b) {

int main () {

char result_3;

months_t result_5;

result_1=getMin<int>(5,8);

myType result;

result_2=getMin<long>(123,34);

result = (a<b)? a : b;

result_3=getMin<char>('a','z');

result_4=getMin<double>(125.6,23.99);

template<class myType>

return (result);

long result_2;

double result_4;

result_5=getMin<months_t>(january,december);

int result_1;

cout<< result_1 <<endl;

cout<< result_2 <<endl;

cout<< result_4 <<endl;

cout<< result_5 <<endl;

cout<< result_3 <<endl;

 Εκτέλεση:

23.99

a

Ÿ Μια method που επιστρέφει τη μικρότερη από τις τρεις ιδιότητες (prototype): myTypegetMin() {}:

 myTypegetMin() {

 if (a < b && a < c) result = a;

}

return 0;

 Σκεφτείτε μια πιθανή εκτέλεση.

#include <iostream>

using namespace std;

 myTrio(myType one, myType two, myType three){a = one; b = two; c = three;}

 myType a, b, c;

getch();

3. Class template: Γράψτε μια  class template με όνομα myTrio και 3 ιδιότητες (a, b, c) τύπου myType και 

με τις methods:

cout<< "Press any key to continue...";

Λύση:

// class templates

Press any key to continue...

#include <conio.h>

5

34

1

Ÿ Έναν constructor (prototype) :myTrio(myType one, myType two, myType three){}

template<class myType>

classmyTrio {

public:

 myType result;

 else if (b < a && b < c) result = b;

 else result = c;

 return result;

 }

;
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cout<< result_1 <<endl;

cout<< result_2 <<endl;

cout<< result_4 <<endl;

cout<< result_5 <<endl;

cout<< result_3 <<endl;

 Εκτέλεση:

23.99

a

Ÿ Μια method που επιστρέφει τη μικρότερη από τις τρεις ιδιότητες (prototype): myTypegetMin() {}:

 myTypegetMin() {

 if (a < b && a < c) result = a;

}

return 0;

 Σκεφτείτε μια πιθανή εκτέλεση.

#include <iostream>

using namespace std;

 myTrio(myType one, myType two, myType three){a = one; b = two; c = three;}
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3. Class template: Γράψτε μια  class template με όνομα myTrio και 3 ιδιότητες (a, b, c) τύπου myType και 

με τις methods:

cout<< "Press any key to continue...";

Λύση:

// class templates

Press any key to continue...

#include <conio.h>

5

34

1

Ÿ Έναν constructor (prototype) :myTrio(myType one, myType two, myType three){}

template<class myType>

classmyTrio {

public:

 myType result;

 else if (b < a && b < c) result = b;

 else result = c;

 return result;

 }

;
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myTrio<int> trio_1(100, 75, 23);

};

int main () {

cout<< "\nPress any key to continue...";

getch();

return 0;

cout<< trio_1.getMin();

Εκτέλεση:

23

}

{

#include <iostream>

// namespaces

#include <conio.h>

Press any key to continue...

}

namespace namespace2

int main () {

{

getch();

double  myVariable= 80;

}

cout<< namespace2::myVariable<<endl;

return 0;

namespace namespace1

4.  Γράψτε ένα πρόγραμμα που δηλώνει μια μεταβλητή σε ένα χώρο ονομάτων που ονομάζεται 

namespace1 και την ίδια μεταβλητή σε ένα άλλο χώρο ονομάτων που ονομάζεται namespace2. 

Δείξτε ότι δεν υπάρχουν σφάλματα διπλής δήλωσης:

cout<< namespace1::myVariable<<endl;

}

intmyVariable = 25;

Λύση:

using namespace std;

cout<< "Press any key to continue...";

Λύση:

80

5.  Καταγράψτε ένα πρόγραμμα που δημιουργεί μια εξαίρεση bad_alloc και να την χειρίζεται με την 

εκτύπωση πολλών μηνυμάτων. Μπορείτε να δοκιμάσετε να ανακατανείμετε ένα array 3000000000 

ints. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια εξαίρεση bad_alloc.

 cout<< "\nError allocating memory";

Press any key to continue...

25

Εκτέλεση:

// bad_alloc standard exception

#include <iostream>

#include <exception>

#include <conio.h>

int main () {

      try   {

 int* myarray= new int[3000000000];

 } catch (bad_alloc& e)

 {

using namespace std;

 cout<< "Standard exception: " <<e.what() <<endl;

 }

 cout<< "Press any key to continue...";

 getch();

 return 0;

}

Εκτέλεση:

Error allocating memoryStandard exception: std::bad_alloc

Press any key to continue...
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5.  Καταγράψτε ένα πρόγραμμα που δημιουργεί μια εξαίρεση bad_alloc και να την χειρίζεται με την 

εκτύπωση πολλών μηνυμάτων. Μπορείτε να δοκιμάσετε να ανακατανείμετε ένα array 3000000000 
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Press any key to continue...

25

Εκτέλεση:

// bad_alloc standard exception

#include <iostream>

#include <exception>

#include <conio.h>

int main () {

      try   {

 int* myarray= new int[3000000000];

 } catch (bad_alloc& e)

 {

using namespace std;

 cout<< "Standard exception: " <<e.what() <<endl;

 }

 cout<< "Press any key to continue...";

 getch();

 return 0;

}

Εκτέλεση:

Error allocating memoryStandard exception: std::bad_alloc

Press any key to continue...
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 float f=315.398;

//Type casting

  cout<< (float) 9/5;

 int c=f;

#include <conio.h>

#include <exception>

#include <iostream>

  Λύση:

 cout<< "Float number: " << f;

 cout<< "\nConverting a float number to int (Type Casting- Implicit conversion)";

6.  Καταγράψτε ένα πρόγραμμα που μετατρέπει τον αριθμό float 315.398 στον τύπο int.

 getche();

Float number: 315.398

using namespace std;

int main () {

Εκτέλεση:

Converting a float number to int (Type Casting- Implicit conversion)

Press any key to continue...

 cout<< "\nFloat number converted to int: " << c;

}

 cout<< "\nPress any key to continue...";

7.   Γράψτε ένα πρόγραμμα που τυπώνει την πραγματική διαίρεση της έκφρασης 9/5 (ρητή μετατροπή 

- casting).

 return 0;

  Λύση:

Float number converted to int: 315

//Type casting

#include <iostream>

#include <exception>

#include <conio.h>

using namespace std;

int main () {

 

 return 0;

Εκτέλεση:

1.8

Press any key to continue...

8. Γράψτε μια μακροεντολή (macro) που ορίζει μια συνάρτηση με το όνομα getMin με δύο παραμέτρους 

που περάστηκαν κατά τιμή. Η συνάρτηση επιστρέφει τη μικρότερη από αυτές τις δύο παραμέτρους. 

Ελέγξτε τη μακροεντολή.

 getch();

}

cout<< "\nPress any key to continue...";

 

 Λύση:

 

// function macro

cout<<getMin(one,two) <<endl;

int one, two;

cin>> two;

getch();

#include <iostream>

using namespace std;

cin>> one;

#include <conio.h>

cout<< "integer number 1?: ";

cout<< "\nPress any key to continue...";

   return 0;

#include <exception>

int main() {

}

#define getMin(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))

cout<< "integer number 2?: ";
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Εκτέλεση:
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Press any key to continue...
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  Λύση:
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//Type casting

#include <iostream>
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#include <conio.h>

using namespace std;

int main () {

 

 return 0;

Εκτέλεση:

1.8

Press any key to continue...

8. Γράψτε μια μακροεντολή (macro) που ορίζει μια συνάρτηση με το όνομα getMin με δύο παραμέτρους 

που περάστηκαν κατά τιμή. Η συνάρτηση επιστρέφει τη μικρότερη από αυτές τις δύο παραμέτρους. 

Ελέγξτε τη μακροεντολή.

 getch();

}

cout<< "\nPress any key to continue...";

 

 Λύση:

 

// function macro

cout<<getMin(one,two) <<endl;

int one, two;

cin>> two;

getch();

#include <iostream>

using namespace std;

cin>> one;

#include <conio.h>

cout<< "integer number 1?: ";

cout<< "\nPress any key to continue...";

   return 0;

#include <exception>

int main() {

}

#define getMin(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))

cout<< "integer number 2?: ";
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9.   Γράψτε ένα πρόγραμμα που γράφει σε ένα αρχείο κειμένου (text) την επόμενη φράση “Robots are 

amusing”.

#include <conio.h>

  5

  integer number 2?: 5

 Εκτέλεση:

  Λύση:

// basic file operations

  Press any key to continue...

#include <iostream>

#include <fstream>

  integer number 1?: 67

using namespace std;

int main () {

 ofstreammyfile;

 myfile.close();

 

 getch();

 

 return 0;

 myfile<< "Robots are amusing.\n";

}

 Εκτέλεση:

 Press any key to continue...

A file called "robots. txt " has been created. Its first line contains:

“Robots are amusing”.

 cout<< "Press any key to continue...";

 myfile.open ("robots.txt");
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