
Δομή ππογπάμμαηορ ζηη C++

#include <header file>

using namespace std;

Πξσηόηππν ζπλάξηεζεο

int main( )

{

Δειώζεηο κεηαβιεηώλ

Εθηειέζηκεο εληνιέο

return 0;

}

Δήισζε ζπλάξηεζεο

{

Δειώζεηο κεηαβιεηώλ

Εθηειέζηκεο εληνιέο

}



Η εληνιή    #include δεηάεη από ηνλ

κεηαγισηηηζηή  λα ελζσκαηώζεη έλα αξρείν (ην

header file) από ηελ βηβιηνζήθε ηεο C++ ζην

πξόγξακκά καο, π.ρ.

#include <iostream>



Η ενηολή εκηύπωζηρ cout

Γενική μοπθή:

cout<<a;

cout<<a<<b<<c<<…<<x;

όπνπ a,b,c,…,x κπνξεί λα είλαη ζηαζεξέο 

(αξηζκεηηθέο, ραξαθηήξσλ ή ζπκβνινζεηξέο),

κεηαβιεηέο ή παξαζηάζεηο ηεο C++.



Παξάδεηγκα

#include <iostream>

using namespace std;

int main( )

{

cout <<“This is my first program in C++.”<<“It is 

really simple!”;

return 0; 

}

Απνηέιεζκα: Θα εθηππσζεί ην κήλπκα:

This is my first program in C++.It is really simple!



#include <iostream>

using namespace std;

int main( )

{

cout <<“This is my first program in C++.”;

cout <<“It is really simple!”;

return 0;

}

Απνηέιεζκα: Πάιη ζα εθηππσζεί ην κήλπκα:

This is my first program in C++.It is really simple!

Πσο ζα ηππώζνπκε ηηο δύν πξνηάζεηο ζε 
μερσξηζηέο ζεηξέο;



Τν ζύκβνιν \n θαη ε ιέμε endl

#include <iostream>

using namespace std;

int main( )

{

cout <<“This is my first program in C++.\nIt is 
really simple!”;

return 0;

}

Απνηέιεζκα: Θα εθηππσζεί ην κήλπκα:

This is my first program in C++.

It is really simple!

Την ίδια εκηύπωζη θα δώζει και η εκηέλεζη ηων

παπακάηω ππογπαμμάηων:



#include <iostream>

using namespace std;

int main( )

{

cout <<“This is my first program in C++.”;

cout <<“\nIt is really simple!”;

return 0;

}



#include <iostream>

using namespace std;

int main( )

{

cout <<“This is my first program in C++.”

<<„\n‟<<“It is really simple”;

return 0;

}

Παπαηήπηζη: H C++ αληηκεησπίδεη ην \n ζαλ 
ένα ραξαθηήξα



Η ρξήζε ηεο ιέμεο endl

#include <iostream>

using namespace std;

int main( )

{

cout <<“This is my first program in C++.”<<endl;

cout <<“It is really simple!”;

return 0;

}

ή

#include <iostream>

using namespace std;

int main( )

{

cout <<“This is my first program in C++.”<<endl<<“It is 
really simple!”;

return 0;

}



Tη απνηέιεζκα ζα είρε ην πξόγξακκα;

#include <iostream>

using namespace std;

int main( )

{

cout <<“This is my first program in C++.”<<endl;

cout <<“\nIt is really simple!”;

return 0;

}

Απνηέιεζκα:

This is my first program in C++.

It is really simple!



Μπνξνύκε λα έρνπκε δηεπζεηεκέλε εθηύπσζε κε 

ρξήζε ηνπ ρεηξηζηή εμόδνπ  setw(k), όπνπ ην k

κπνξεί λα είλαη αθέξαηνο ζεηηθόο, ή κεηαβιεηή ή 

παξάζηαζε πνπ παίξλνπλ ηηκέο αθέξαηεο ζεηηθέο.  

Τν k θαζνξίδεη ην πιάηνο (πιήζνο ραξαθηήξσλ) 

ηεο επόκελεο ηηκήο εμόδνπ θαη ε ηηκή απηή ζα 

είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηηο επόκελεο k ζέζεηο ζηα 

δεμηά, π.ρ.



#include <iostream>

#include <iomanip>  //header file απαραίηηηο για ηο setw(k)

using namespace std;

int main ( )

{

cout <<setw(14)<<“THESSALONIKI”<<setw(7)<<9<<endl;

cout <<setw(14)<<“ATHENS”<<setw(7)<<8<<endl;

cout <<setw(14)<<“LARISA”<<setw(7)<<9;

return 0;

}

Απνηέιεζκα:

THESSALONIKI 7

ATHENS 8

LARISA      9



Με ην επόκελν πξόγξακκα «ππνινγίδνπκε» ηηο ιύζεηο ηεο 
εμίζσζεο δεπηέξνπ βαζκνύ:

#include <iostream>
#include <math.h>   //header file απαραίηηηο για ηις 
//μαθημαηικές  ζσναρηήζεις. Προζοτή ζηην επέκηαζη h ηοσ 
//ονόμαηος!
using namespace std;
int main ( )
{

float a,b,c;
float x1,x2;
a=1;
b=-5;
c=6;
x1=(-b+sqrt(pow(b,2)-4*a*c))/(2*a);
x2=(-b-sqrt(pow(b,2)-4*a*c))/(2*a);
cout <<“The solutions are:”<<“\nx1=”

<<x1<<“\nx2= ”<<x2;
return 0;

}  



#include <iostream>
#include <math.h> 
using namespace std; 
int main ( )
{

float a=2;        //Είναι δσναηό να καηατωρούμε ηιμές
float b,c;         //ζε μεηαβληηές ηασηότρονα με ηη

//δήλωζή ηοσς
float x1,x2;
b=-5;
c=6;
x1=(-b+sqrt(pow(b,2)-4*a*c))/(2*a);
x2=(-b-sqrt(pow(b,2)-4*a*c))/(2*a);
cout <<“The solutions are:”<<“\nx1=”

<<x1<<“\nx2= ”<<x2;
return 0;

}



Με ποιο ηπόπο θα κάνοςμε ηο πποηγούμενο 

ππόγπαμμα πιο γενικό και χρήσιμο, ώζηε ο 

σπήζηηρ να δίνει ηιμέρ ζηιρ a,b,c, και ηο αςηό 

να επιζηπέθει ηιρ λύζειρ ηηρ εξίζωζηρ;

Χπειαζόμαζηε λοιπόν ένα ηπόπο με ηον οποίο να 

καθοδηγούμε ηο ππόγπαμμα να ζηηάει από ηο 

σπήζηη ηα δεδομένα.



Η εληνιή cin

Γεληθή κνξθή:

cin >>a;

cin >>a>>b>>…>>x;

όπνπ a,b,…,x είλαη κεηαβιεηέο. 



#include <iostream>

#include <math.h>

using namespace std;

int main ( )

{

float a,b,c;

float x1,x2;

cin >>a>>b>>c;

x1=(-b+sqrt(pow(b,2)-4*a*c))/(2*a);

x2=(-b-sqrt(pow(b,2)-4*a*c))/(2*a);

cout <<“The solutions are: ”<<“\nx1=”

<<x1<<“\nx2= ”<<x2;

return 0;

}



Μια «πιο θιλική» ππορ ηο σπήζηη μοπθή ηος 
πποηγούμενος ππογπάμμαηορ:

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main ( )
{

float a,b,c;
float x1,x2;
cout <<“Assign values to a,b,c”;
cin >>a>>b>>c;
x1=(-b+sqrt(pow(b,2)-4*a*c))/(2*a);
x2=(-b-sqrt(pow(b,2)-4*a*c))/(2*a);
cout <<“The solutions are:”<<“\nx1=”

<<x1<<“\nx2= ”<<x2;
return 0;

}



Μια «ακόμη πιο θιλική» ππορ ηο σπήζηη μοπθή ηος

πποηγούμενος ππογπάμμαηορ:

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main ( )
{

float a,b,c;
float x1,x2;
cout <<“Assign value to a:”;
cin >>a;
cout <<“Assign value to b:”;
cin >>b;
cout <<“Assign value to c:”;
cin >>c;
x1=(-b+sqrt(pow(b,2)-4*a*c))/(2*a);
x2=(-b-sqrt(pow(b,2)-4*a*c))/(2*a);
cout <<“The solutions are:”<<“\nx1=”

<<x1<<“\nx2= ”<<x2;
return 0;

}
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2 HP
V

Αζκήζειρ

1) Θεσξνύκε όηη ν θνξκόο ελόο δέλδξνπ είλαη

θπιηλδξηθόο. Σπλεπώο, ν όγθνο ηνπ δέλδξνπ V αλ

γλσξίδνπκε ηελ πεξίκεηξό ηεο βάζεο ηνπ P, θαη ην

ύςνο ηνπ H, ζα δίλεηαη από ηνλ ηύπν :

όπνπ π=3.14.

Να γξάςεηε ην θαηάιιειν πξόγξακκα πνπ ζα 

ππνινγίδεη ην V κε δεδνκέλα ηα H, P.



2) Καηαζέηνπκε ζε κηα ηξάπεδα ζηελ αξρή ηνπ θάζε έηνπο έλα

ζηαζεξό πνζό Α. Αλ ε θαηάζεζε γίλεηαη κε επηηόθην Ε%, ηόηε ην

θεθάιαην Κ κεηά ηελ λ-νζηή θαηάζεζε ζα είλαη :

Να γξαθεί πξόγξακκα ππνινγηζκνύ ηνπ Κ αλ είλαη γλσζηά ηα Α,

Ε θαη Ν.
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3) Έζησ d0, d1 νη δηάκεηξνη ζηε βάζε θαη ζην ζεκείν

απνθνξύθσζεο ελόο δέλδξνπ. Αλ ην ζπλνιηθό κήθνο ηνπ

δέλδξνπ είλαη l, ηόηε ν όγθνο V ηνπ δέλδξνπ δίλεηαη από ηνλ

ηύπν :

Να γξαθεί πξόγξακκα πνπ λα ππνινγίδεη ηνλ όγθν ηνπ

δέλδξνπ, κε δεδνκέλα ηo ύςνο θαη ηηο δύν δηακέηξνπο.


