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Επειδή στα πρώτα ήδη παραδείγματα του βιβλίου εμφανίζονται ορισμένες έννοιες 
και εντολές, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά σε μεταγενέστερα κεφάλαια, θα 
πραγματοποιήσουμε στο κεφάλαιο αυτό μία γενική αναφορά σε αυτά, ώστε να είναι 
κατανοητά, μέχρι να τις συναντήσετε στα οικεία κεφάλαια, που τα περιγράφουν 
πλήρως.

1.1 Προτάσεις ενός προγράμματος σε C++

Μία πρόταση στη C++ είναι μία έκφραση, που ακολουθεί το συντακτικό της γλώσσας 
και τελειώνει με ημιπερίοδο (;).

int data; 
data=50-8; 
cout « data;

Η πρώτη πρόταση είναι μία δήλωση που ορίζει έναν χώρο μνήμης, ο οποίος μπορεί 
να δεχθεί μία ακέραια τιμή και τον οποίο δηλώσαμε ότι θα τον χρησιμοποιήσουμε 
με το όνομα data.

Η δεύτερη πρόταση είναι μία εντολή καταχώρισης, που στο χώρο μνήμης της 
μεταβλητής data καταχωρεί (αποθηκεύει) την τιμή 42. 

Η τρίτη πρόταση είναι μία εντολή εξόδου. Ο τελεστής εξόδου « "στέλνει" το 
περιεχόμενο της μεταβλητής data στο ρεύμα εξόδου cout, το oποίo είναι συνήθως 
συσχετισμένο με την οθόνη του υπολογιστή μας και εμφανίζεται στην οθόνη ο 
αριθμός 42.

1.2 Μεταβλητές ενός προγράμματος

Οι μεταβλητές ενός προγράμματος δηλώνονται σε προτάσεις, γράφοντας πρώτα 
τον τύπο τους και στη συνέχεια το όνομα προσδιορισμού τους, που επιλέγεται από 
τον προγραμματιστή.

int  x,y; 
double  z; 
float  pi; 
char chl,ch2;
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Οι βασικοί τύποι δεδομένων, που θα χρησιμοποιήσουμε στα πρώτα κεφάλαια 
είναι οι ακόλουθοι:

int  για ακέραιους
float  για πραγματικούς
double για πραγματικούς διπλής ακρίβειας
char  για χαρακτήρες

Μία μεταβλητή μπορεί να είναι pointer, να είναι δηλαδή μία μεταβλητή, που 
η τιμή της είναι διεύθυνση και μπορεί να "δείξει" σε μία άλλη μεταβλητή, όπως 
φαίνεται στην ακόλουθη  δήλωση,

int *intptr;

η οποία ορίζει ότι η μεταβλητή intptr είναι ένας pointer, που μπορεί να δείξει  
σε μία μεταβλητή τύπου int. Για να χρησιμοποιήσουμε τη μεταβλητή στην οποία 
δείχνει ένας pointer, χρησιμοποιούμε τον τελεστή * π.x.

*intptr  =  12;

που σημαίνει: καταχώρησε την τιμή 12, στην ακέραια μεταβλητή, στην οποία 
δείχνει ο pointer intptr.

1.3 Υποπρογράμματα - συναρτήσεις

Ενα σύνολο από προτάσεις, λογικά ομαδοποιημένες σε μία μονάδα, μορφοποιεί 
μία συνάρτηση (function). Συνήθως, το πρόγραμμα μας είναι διασπασμένο σε 
συναρτήσεις, οι οποίες διοικούνται από την κεντρική συνάρτηση, με το όνομα main 
που πρέπει να υπάρχει στο πρόγραμμα μας και παριστάνει το κύριο πρόγραμμα.

void  readfile()
{
  // Διαβάζει ένα αρχείο
}
void  sortfile()
{
  // Ταξινομεί ένα αρχείο }
void  printfile()
{
  // Εκτυπώνει ένα αρχείο }
main() 
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{
//Κλήση των συναρτήσεων
readfile(); //Διάβασε ένα αρχείο
sortfile(); //Ταξινόμησε ένα αρχείο
printfile(); //Εκτύπωσε ένα αρχείο 
}

Μία συνάρτηση αποτελείται από τέσσερα τμήματα:
 — Τον τύπο τιμής, που επιστρέφει (που δίνει σαν αποτέλεσμα).
 — Το όνομά της, με το οποίο μπορούμε να την καλούμε.
 — Μία λίστα από παραμέτρους, που βρίσκονται μέσα σε ένα ζεύγος 
παρενθέσεων, χωρισμένες με κόμα. Το πλήθος τους μπορεί να είναι και 
μηδενικό.

 — Τον κορμό της συνάρτησης, που προσδιορίζει τις προτάσεις, που θα 
εκτελούνται, όταν η συγκεκριμένη συνάρτηση καλείται και οι οποίες 
βρίσκονται μέσα σε ένα ζεύγος αγκίστρων { }.

Η τιμή, που επιστρέφει μία συνάρτηση, δίνεται με την εντολή return, που πρέπει 
να υπάρχει στον κορμό όλων των συναρτήσεων, που επιστρέφουν κάποια τιμή. 
Οταν δεν θέλουμε η συνάρτηση να επιστρέφει τιμή, δηλαδή θέλουμε να λειτουργεί 
ως procedure, τότε πρέπει να δηλώνουμε τον τύπο τιμής επιστροφής ως void. 

Η συνάρτηση main μπορεί να επιστρέφει μία ακέραια τιμή, η οποία, εάν είναι 
μηδέν, σημαίνει ότι το κύριο πρόγραμμα τελείωσε ομαλά. Έτσι στο προηγούμενο 
παράδειγμα η συνάρτηση main μπορεί να έχει την ακόλουθη μορφή:

 
int  main() 

{
readfile();
sortfile();
printfile();

return  0; 

}

Τα τρία πρώτα τμήματα μίας συνάρτησης, δηλαδή ο τύπος τιμής επιστροφής, 
το όνομα και οι παράμετροι μέσα σε παρενθέσεις, συνθέτουν την επικεφαλίδα της 
συνάρτησης ή όπως συνηθίζεται να λέγεται στην C++, το πρωτότυπό της.
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3.1 Γενική μορφή ενός προγράμματος C++

H πιο απλή γενική μορφή ενός προγράμματος σε γλώσσαC++, όπου ολόκληρο το 
πρόγραμμα βρίσκεται oε ένα και μοναδικό πηγαίο (source) αρχείο, είναι η ακόλουθη:

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ  ΟΡΙΣΜΟΙ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
ολικές  μεταβλητές    (global) 
στατικές  μεταβλητές  (static)
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ενα πρόγραμμα διαθέτει, συνήθως, οδηγίες προς τον προεπεξεργαστή (αυτές 
που αρχίζουν με το σύμβολο #), ορισμούς και δηλώσεις υποπρογραμμάτων 
(συναρτήσεων), ορισμούς και δηλώσεις των διαφόρων μεγεθών (μεταβλητών, 
σταθερών, τύπων κ.λ.π.), που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα και διαθέτει πάντοτε την 
συνάρτηση main, που ορίζει το κύριο πρόγραμμα. 

Οι συναρτήσεις, όπου μπορούν να δηλώνονται διάφορα τοπικά μεγέθη, 
αποτελούνται από εντολές ελέγχου και επανάληψης, από εντολές εισόδου, εξόδου 
και από εντολές, που περιέχουν αριθμητικούς και λογικούς τελεστές. Στην συνέχεια, 
ακολουθεί ένα παράδειγμα προγράμματος σε γλώσσα C++   

#include  <iostream.h>  //  οδηγία προεπεξεργαστή
char  ch  =  'A';    //  ορισμός μίας ολικής μεταβλητής
   /*  ορισμός ενός υποπρογράμματος  */
void  hide_variable()
{
int  local_variable;
char  ch;
ch  =  'B';
cout «  "Τοπική  τιμή  της  ch  =  "  «  ch  «  "\n"; 
   //  πιθανές άλλες εντολές 
::ch  =  'C'; 
}
main()    //  ένα πρόγραμμα πρέπει να διαθέτει πάντα μία
   //  συνάρτηση  main 
{
hide_variable();
cout  «  "Ολική  τιμή  της  ch  =  "  «  ch  «  "\n"; 
}

Σε τούτο το παράδειγμα έχουμε την οδηγία include για τον προεπεξεργαστή. 
Το αρχείο iostream.h περιέχει τους ορισμούς όλων των μεθόδων εισόδου/εξόδου, 
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που λειτουργούν με την έννοια των ρευμάτων (streams) στην C++. Επίσης έχουμε 
τον ορισμό μίας καθολικής μεταβλητής, ch, η οποία είναιτύπου character και μίας 
διαδικασίας, της hide_variable. 

Στην διαδικασία ορίζονται δύο τοπικές μεταβλητές, η local_variable και η ch, 
που είναι συνώνυμη με την ολική ch. Η cout είναι standard συνάρτηση εξόδου για 
streams στη C++ και δουλεύει, όπως περίπου η printf. Το σύμβολο :: μπροστά από 
τη μεταβλητή ch σημαίνει ότι αναφερόμαστε στην ολική μεταβλητή ch και όχι στην  
τοπική μεταβλητή ch.

Το παραπάνω πρόγραμμα όταν εκτελεστεί θα εκτυπώσει  :

Τοπική τιμή της  ch   =   Β 
Ολική τιμή της ch   =  C

Ορισμένοι γενικοί κανόνες:
 — Οι εντολές σε ένα πρόγραμμα C++ γράφονται με ελεύθερο τρόπο. Μπορούμε 
να έχουμε πολλές εντολές σε μία γραμμή ή να διασπάμε μία εντολή σε 
περισσότερες από μία γραμμές. 

 — Κάθε εντολή  ή ορισμός τελειώνει  με ημιπερίοδο  (;).
 — Ενα σύνολο εντολών ομαδοποιείται (block) μέσα σε αντίστοιχα άγκιστρα { }.
 — Επεξηγηματικά σχόλια μπορούν να υπάρχουν με τον κλασικό τρόπο της C, 
ανάμεσα στα σύμβολα /* και  */ π.x.

/* σχόλιο  που  καταλαμβάνει
 δύο  γρομμές  */

Επίσης στην C++ μπορεί ο προγραμματιστής να αρχίσει ένα σχόλιο με το σύμβολο 
//. Το σχόλιο στην περίπτωση αυτή τελειώνει στο τέλος της ίδιας γραμμής από την 
οποία αρχίζει. Π.x.

//  σχόλιο  που  τελειώνει  στο  τέλος  της  γραμμής

 — Η στοίχιση των δηλώσεων και των εντολών δεν είναι υποχρεωτική. Αυξάνει 
όμως την καλαισθησία και την εύκολη ανάγνωση του προγράμματος.

 — Η γενική μορφή μίας συνάρτησης στην C++  είναι η ακόλουθη:

τύπος_επιστροφής function_name(int παρΙ,  float παρ2, long  παρ3,....)
{
πρόταση; 
πρόταση;
{
πρόταση;
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πρόταση; 
} 
πρόταση;
}

 — Ο τύπος επιστροφής ορίζει τον τύπο της τιμής, που επιστρέφει η συνάρτηση 
ενώ μετά το όνομα της συνάρτησης μέσα σε παρενθέσεις, ορίζεται ο τύπος 
και το τυπικό όνομα των παραμέτρων της. Αν δεν θέλουμε να επιστρέφει 
η συνάρτηση κάποια τιμή, δηλαδή θέλουμε να λειτουργεί ως procedure, 
δηλώνουμε ως τύπο επιστροφής το void.

 — Ο κορμός της συνάρτησης ξεκινά με άγκιστρο { και τελειώνει με το αντίστοιχο 
άγκιστρο }. Μέσα στον κορμό της μπορούν να υπάρχουν διάφορα block 
προτάσεων (εντολών και δηλώσεων), που αρχίζουν με { και τελειώνουν με 
αντίστοιχα }.

 — Οι μεταβλητές, που έχουν ζωή μόνον κατά την διάρκεια εκτέλεσης της 
συνάρτησης, στην οποία δηλώθηκαν, ονομάζονται τοπικές μεταβλητές  
(local variables). Οι μεταβλητές αυτές "καταστρέφονται" μόλις τελειώσει η 
εκτέλεση της συνάρτησης εκτός εάν έχουν δηλωθεί ως στατικές (static). Στην 
περίπτωση αυτή παραμένουν μέχρις ότου τελειώσει το πρόγραμμα. 

Στην C++ έχουμε τη δυνατότητα να διασπάμε το πρόγραμμα μας, σε περισσότερα 
από ένα αρχεία και να κάνουμε ξεχωριστό (separate) compilation. Κατά συνέπεια, 
σε μία ακραία περίπτωση, μπορούμε να έχουμε όλο το πρόγραμμα σε ένα μόνον 
αρχείο ενώ σε μία άλλη ακραία περίπτωση να έχουμε κάθε συνάρτηση σε ένα 
ξεχωριστό αρχείο. Στην πραγματικότητα εκμεταλλευόμαστε την δυνατότητα 
αυτή, για να διασπάσουμε τον κώδικά μας σε τμήματα, που παρουσιάζουν λογική 
συνοχή1.

 — Οι μεταβλητές, που υπάρχουν ανεξάρτητα από τον διαχωρισμό του 
προγράμματος σε συναρτήσεις, ονομάζονται καθολικές μεταβλητές 
(global variables). Μία καθολική μεταβλητή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
οποιοδήποτε σημείο του προγράμματος. Εάν η μεταβλητή υπάρχει σε κάποιο 
διαφορετικό αρχείο, θα πρέπει στο αρχείο που χρησιμοποιείται να γίνει μία 
δήλωση extern. Εάν μία καθολική μεταβλητή δηλωθεί ως στατική (static), 
τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον στο αρχείο που δηλώθηκε. 

1. Αργότερα, στο οικείο κεφάλαιο, όταν παρουσιάσουμε τις κλάσεις, θα δούμε ότι για κάθε κλάση 
ορίζουμε την δομή της και στην συνέχεια oρίζουμε και τον τρόπο υλοποίησης των μεθόδων της. 
Στην περίπτωση αυτή συνήθως έχουμε ένα αρχείο, που ονομάζεται αρχείο επικεφαλίδας (header 
file), το οποίο ορίζει τον τρόπο επικοινωνίας της κλάσης με τους χρήστες της. Η υλοποίηση των 
μεθόδων της αντίστοιχης κλάσης τοποθετείται σε ένα δεύτερο αρχείο
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4.1 Εισαγωγή

Ένας τελεστής (operator) είναι ένα σύμβολο που αναπαριστάνει μία συγκεκριμένη 
πράξη που εκτελείται επάνω σε ένα ή περισσότερα δεδομένα. Τα δεδομένα 
ονομάζονται τελεστέοι (operands) ή όροι και μπορούν να είναι μεταβλητές ή 
σταθερές. 

Οι τελεστές συνδιάζονται με όρους και σχηματίζουν τις εκφράσεις οι οποίες 
δημιουργούν τις διάφορες προτάσεις που συνθέτουν ένα πρόγραμμα.

Η C++ κληρονομεί όλους τους τελεστές της γλώσσας C και εισάγει τους 
ακόλουθους δικούς της τελεστές:

::   this  &   new   delete   ->  *

Στο κεφάλαιο τούτο θα παρουσιάσουμε τον τρόπο που λειτουργούν οι βασικοί 
τελεστές της γλώσσας. Επίσης, η C++, όπως ήδη αναφέραμε, διατηρεί όλο το 
πλούσιο σύνολο τελεστών που διαθέτει η C και επιπλέον επιτρέπει την επικάλυψη 
(overloading) αυτών των τελεστών. Οταν επικαλύπτει ο προγραμματιστής έναν 
τελεστή, του προσδίδει, μέσω ενός ορισμού, μία διαφορετική λειτουργία από 
αυτήν που έχει.

4.2 Τελεστής καταχώρησης (assignment operator)

Μία καταχώριση στην C++  πραγματοποιείται με τον τελεστή   =. 

όνομα_μεταβλητης  =  παράσταση;

Ο τελεστής αυτός έχει ως αποτέλεσμα, η τιμή της παράστασης που βρίσκεται 
στα δεξιά του, να αντιγραφεί στην μεταβλητή που βρίσκεται αριστερά του.

Εχει επικρατήσει να καλούμε την τιμή της παράστασης, που βρίσκεται δεξιά από 
τον τελεστή καταχώρησης rvalue (right-value) ενώ αυτήν που βρίσκεται αριστερά 
από τον τελεστή  lvalue (left-value). 

Η rvalue μπορεί να είναι μία σταθερή τιμή ή μία μεταβλητή ή μία παράσταση, 
που παράγει μία τιμή. Η lvalue πρέπει ρητά να είναι το όνομα μίας μεταβλητής.

x     =     12;
x     =     y;
x    =     12     *    y    +     (y/3);

Ο τελεστής καταχώρησης = στην C++ και στην C διαφέρει ρητά από τον τελεστή 
σύγκρισης για ισότητα, που είναι ο ==. Είναι προφανές ότι είναι διαφορετικό το 
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"καταχωρώ μία τιμή σε μία μεταβλητη" και άλλο το "συγκρίνω δύο ποσότητες, για 
να ελέγξω εάν είναι ίσες".

Ο τελεστής καταχώρισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία 
φορές σε μία έκφραση, αρκεί τα μέλη να είναι του ίδιου τύπου.

int      i ,j;
i=j=0;      //Ορθή.       i=0;      και      j=0;

4.3 Αριθμητικοί τελεστές

Οι αριθμητικοί τελεστές στη C++ είναι οι κλασικοί τελεστές, που υπάρχουν και 
στις υπόλοιπες γλώσσες προγραμματισμού.

+ πρόσθεση
- αφαίρεση
* πολλαπλασιασμός
/ διαίρεση
% υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης

Οι τελεστές αυτοί μπορούν να πάρουν μέρος σε αριθμητικές παραστάσεις για να 
παράγουν μία αριθμητική τιμή.

Ο τελεστής της διαίρεσης, αν εφαρμοστεί μεταξύ δύο ακέραιων, δίνει ακέραιο 
αποτέλεσμα, κόβοντας τα δεκαδικά ψηφία (truncation).

Ο τελεστής %, που δίνει το υπόλοιπο μίας διαίρεσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μεταξύ ακεραίων και όχι μεταξύ αριθμών κινητής υποδιαστολής.

8/5 δίνει τιμή 1
8%5 δίνει τιμήν 3
2/3 δίνει τιμή 0
2%3 δίνει τιμή 2

Οι τελεστές + & - έχουν μικρότερη προτεραιότητα από τους τελεστές *, / και %. 
Οι αριθμητικές παραστάσεις υπολογίζονται από αριστερά προς τα δεξιά. Η σειρά 
εκτέλεσης των πράξεων, μπορεί να αλλάξει με τη χρήση παρενθέσεων.

5 + 8/4   δίνει τιμή 7 (5 + 8)/4    δίνει τιμή 3
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5.1 Εισαγωγή

Στην C++, όπως και στην C, μία εντολή μπορεί να είναι απλή ή σύνθετη. Απλή 
θεωρείται μία εντολή, που αποτελείται από μία μόνον εντολή, η οποία καταλήγει 
σε ημιπερίοδο (;) ενώ ςύνθετη θεωρείται ένα σύνολο εντολών, που περικλείεται σε 
άγκιστρα.

{
εντολή1; εντολή2;
……………
εντολή n;
 }

Μία σύνθετη εντολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του 
προγράμματος επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί και μία απλή εντολή. Γα το λόγο 
τούτο, στη συνέχεια, όταν αναφερόμαστε σε εντολή της C++ , θα εννοούμε είτε 
απλή, είτε σύνθετη εντολή.

5.2 Η εντολή διακλάδωσης if/else

Η εντολή διακλάδωσης if/else χρησιμοποιείται για τη διακλάδωση της ροής του 
προγράμματος σε δύο σκέλη.

if  (παράσταση)
εντολή1; else
εντολή2;

Στην εντολή αυτή υπολογίζεται πρώτα η παράσταση, ως προς την λογική της 
τιμή. Αν η τιμή της είναι διάφορη από 0 (true), εκτελείται η εντολή1. Διαφορετικά 
εκτελείται η εντολή2.

Κανόνες:
 — Η επέκταση else στην εντολή είναι προαιρετική.
 — Η ύπαρξη της else προϋποθέτει την ύπαρξη της αντίστοιχης if.
 — Η εντολή1 και η εντολή2 μπορούν να είναι οποιαδήποτε εντολή της C++. 
Μπορεί δηλαδή να είναι και ένα επόμενο if.

 — Η εντολή1 και η εντολή2 μπορούν να είναι απλές ή σύνθετες εντολές.
 — To else ανήκει στο πλησιέστερο προηγούμενο if.

if  (παράσταση1) if  (παράσταση2)
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εντολή1; else
εντολή2;

To else, στην περίπτωση αυτή, ανήκει στο δεύτερο if. Αν θέλουμε να ανήκει 
στο πρώτο if, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άγκιστρα:

if  (παράσταση1) {
if  (παρασταση2) εντολή1;
} else
εντολή2;

 

Παραδείγματα:

if     ((a>0}     &&     (a<10)) ++p;

if  (nr)     //if  (nr!=0)
plussum += nr; else 
{
plussum=0;
minussum += nr; 
};

#include  <iostream.h>
main() 
{
int  a;
cout  «  "ΔΩΣΕ  ΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟ  ΚΑΙ  ΠΙΕΣΕ  ENTER\n";
cin  »  a;
if  (a>100}
cout  «  "0  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΗΤΑΝ  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ  TOY  100\n"; 
else
if  (a<100)
cout  «  "0  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΗΤΑΝ  ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ  TOY  100\n"; 
else
cout  «  "0  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΗΤΑΝ  ΙΣΟΣ  ME  100\n"; 
}
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6.1 Εισαγωγή

Είναι γνωστό ότι ένα πρόγραμμα αποτελείται από δεδομένα και από κώδικα 
(εντολές), που επεξεργάζονται τα δεδομένα, για να παράγουν πληροφορίες ή 
δεδομένα προς περεταίρω επεξεργασία. ΣΕ ένα πρόγραμμα σε C++ , ο κώδικας είναι 
οργανωμένος κύρια σε συναρτήσεις.

Οι συναρτήσεις στη C++ καλύπτουν όλων των ειδών τα υποπρογράμματα, που 
υπάρχουν σε άλλες γλώσσες. Μία συνάρτηση ορίζει ένα επώνυμο block κώδικα που 
έχει ένα συγκεκριμένο όνομα, ένα συγκεκριμένο σημείο εισόδου (entry point) και 
ένα ή περισσότερα σημεία επιστροφής (return point).

Το κύριο πρόγραμμα σε ένα πρόγραμμα C ή C++ είναι στην ουσία μία συνάρτηση 
με όνομα main, που καλείται από το σύστημα, όταν ζητούμε να εκτελεστεί. Μία 
συνάρτηση μπορεί να κληθεί με το όνομα της από μία άλλη συνάρτηση ή από τον 
ίδιο της τον εαυτό (recursion).

Μία συνάρτηση μπορεί να διαθέτει παραμέτρους, οι οποίες αρχικοποιούνται 
κατά την κλήση της, καθώς επίσης και τοπικές μεταβλητές, που χρησιμοποιούνται 
τοπικά από τις εντολές (κώδικα) της συγκεκριμένης συνάρτησης.

Μία συνάρτηση καλείται με το όνομα της και τις επίκαιρες παραμέτρους της. 
Το ζεύγος παρενθέσεων, που περικλείει τις επίκαιρες παραμέτρους, αποτελεί τον 
τελεστή κλήσης της συνάρτησης και πρέπει να υπάρχει κατά την κλήση, ακόμα κι αν 
η συνάρτηση δεν δέχεται παραμέτρους.

Οταν μία συνάρτηση καλείται, εκτελούνται οι εντολές της και η συνάρτηση 
επιστρέφει μία τιμή, προς τη συνάρτηση, που την κάλεσε. Η τιμή αυτή καλείται τιμή 
επιστροφής (return value) ή τιμή συνάρτησης και ο τύπος της είναι προσδιορισμένος. 
Αν η συνάρτηση δεν επιστρέφει κάποια τιμή, τότε θεωρείται υποπρόγραμμα, που 
εκτελεί απλά μία διαδικασία, όπως ένα procedure στην Pascal.

Οι διάφορες συναρτήσεις ενός προγράμματος μπορούν να επικοινωνούν με 
δύο τρόπους (Σαν επικοινωνία εννοούμε τη δυνατότητα τους να προσπελαύνουν 
σε κοινές τιμές). Ο πρώτος τρόπος είναι η ύπαρξη ολικών (grobal) μεταβλητών, τις 
οποίες κάθε συνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιεί και να επηρεάζει. Ετσι αν έχουμε 
μία καθολική μεταβλητή π.x. int gl μπορεί μία συνάρτηση να της καταχωρεί π.x. την 
τιμή 10 και μία δεύτερη να χρησιμοποιεί αυτή την τιμή για υπολογισμούς.

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει τούτος ο τρόπος επικοινωνίας είναι:
 — Οι συναρτήσεις, που χρησιμοποιούν ολικά μεγέθη, εξαρτώνται από 
την ύπαρξη αυτών των μεγεθών στο πρόγραμμα, κάνοντας δύσκολη τη 
χρησιμοποίηση τους σε άλλα προγράμματα.

 — Αν το πρόγραμμα χρειάζεται να τροποποιηθεί, μπορούν να παρουσιαστούν 
πολλά προβλήματα λόγω της εξάρτησης της επικοινωνίας μέσω ολικών 
(global)  μεγεθών.

 — Επειδή τα ολικά μεγέθη δεν είναι τοπικά, η αποκάλυψη λαθών λόγω 



Χρηματο-οικονομικές εφαρμογές με αντικειμενοστραφή προγραμματισμό - Η γλώσσα C++

92

λανθασμένης τιμής τους είναι δύσκολη, μίας και πρέπει ο προγραμματιστής 
να τα αναζητήσει σ' ολόκληρο το πρόγραμμα.

 — Είναι δύσκολη η υλοποίηση συναρτήσεων, που δουλεύουν με recursion.

Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας, που δεν παρουσιάζει τα παραπάνω 
μειονεκτήματα, γίνεται μέσω των παραμέτρων. Η λίστα των παραμέτρων μαζί 
με την τιμή, που επιστρέφει η συνάρτηση, ορίζουν το interface επικοινωνίας 
της συνάρτησης. Το πρόγραμμα, που την καλεί χρειάζεται να γνωρίζει μόνο τι 
παραμέτρους πρέπει να της περάσει, και τι τύπου αποτέλεσμα πρόκειται να 
δεχθεί.

6.2 Δήλωση και ορισμός συναρτήσεων

Κατά τη δήλωση μίας συνάρτησης, προσδιορίζει ο προγραμματιστής το όνομα 
της συνάρτησης, τις παραμέτρους της και τον τύπο της τιμής, που θα επιστρέφει.

τύπος_τιμής_επιστροφής όνομα_συνάρτησης (λiστα_τυπικών παραμέτρων);

Η δήλωση μίας συνάρτησης ονομάζεται και πρωτότυπο, διότι στην 
πραγματικότητα ορίζει πώς θα καλείται η συνάρτηση και τι θα επιστρέφει. Ο ορισμός 
μίας συνάρτησης, που μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως πρωτότυπο, ορίζει τον 
τρόπο υλοποίησης της συνάρτησης, δηλαδή ορίζει, εκτός από την επικεφαλίδα της, 
τις εντολές που θα εκτελούνται, όταν καλείται η συνάρτηση.

τύπος_τιμής_επιστροφής όνομα_συνάρτησης (λίστα_τυπικών_παραμέτρων) 
{
εντολή;
εντολή;
//... 
}

Κανόνες:
 — Η δήλωση μίας συνάρτησης πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε χρήσης 
της.

 — Αν η συνάρτηση επιστρέφει κάποια τιμή, θα πρέπει στον κορμό της 
συνάρτησης να υπάρχει μία (ή περισσότερες) εντολή return, που προσδιορίζει 
την τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση και επιβάλλει την επιστροφή στην 
επόμενη εντολή, απ' όπου κλήθηκε η συνάρτηση.

 — Αν η συνάρτηση δεν επιστρέφει κάποια συγκεκριμένη τιμή, η επιστροφή 
στην επόμενη εντολή, απ' όπου θα κληθεί η συνάρτηση, γίνεται μετά το τέλος 
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εκτέλεσης όλων των εντολών του κορμού της. Ο τύπος_τιμής_επιστροφής 
στην περίπτωση αυτή δηλώνεται  με τη δεσμευμένη λέξη void και η συνάρτηση 
λειτουργεί ως διαδικασία (procedure).

 — Στην επικεφαλίδα της συνάρτησης ορίζεται το όνομά της, που επιλέγεται 
από τον προγραμματιστή, και ακολουθεί τους κανόνες, που ισχύουν για τα 
ονόματα προσδιορισμού.

 — Στην επικεφαλίδα της συνάρτησης, ορίζονται μέσα σε παρενθέσεις ο τύπος 
και το όνομα των τυπικών παραμέτρων της.

 — Αν μία συνάρτηση δεν έχει παραμέτρους, οι παρενθέσεις πρέπει να 
υπάρχουν.

int     my_function(float     a,     float     b); 
void     your_function();

 — Δεν επιτρέπεται να δηλώσουμε μία συνάρτηση μέσα σε μία άλλη 
συνάρτηση.

 — Μία συνάρτηση, που επιστρέφει μία τιμή, πρέπει να διαθέτει την εντολή 
return, που επιστρέφει αυτή την τιμή, σε όλα τα πιθανά σημεία εξόδου από 
τη συνάρτηση.

enum boolean  {false,true};
boolean  isequal(char  *s1,  char  *s2}
{
   // Av τα δύο strings είναι ίσα,  επιστρέφει true
   // Ελεγχος, αν κάποιο string είναι κενό 
if  (s1==0  ||  s2  ==0) return false;
if  (s1==s2) return  true;
while  (*s1==*s2++) if  (*s1++=='\0')
return  true;   // To  s1 είναι ίσο με το αρχικό 
   // τμήμα του s2
return  false;   // Αφού δεν επέστρεψε τιμή παραπάνω,
   // άρα δέν είναι ίσα 
}

6.3 Παράμετροι συναρτήσεων

6.3.1 Τι είναι οι παράμετροι
Οι τυπικές παράμετροι μίας συνάρτησης ορίζονται στην επικεφαλίδα της 
συνάρτησης μέσα σε παρενθέσεις, δίπλα από το όνομά της. Πρόκειται για καμία, 
μία ή περισσότερες παραμέτρους, για τις οποίες ορίζουμε τον τύπο και το τυπικό 
όνομά τους, χωρίζοντας τες μεταξύ τους με κόμα.
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