
1.2. Βασικοί ορισμοί 

Πηγαίο πρόγραμμα (Source code). Λέμε πηγαίο πρόγραμμα ή πηγαίο κώδικα, το 

αρχικό κείμενο ενός προγράμματος δηλαδή, τις εντολές τις οποίες γράφει ο 

προγραμματιστής και τις οποίες μπορεί να διακρίνει και να επεξεργαστεί εύκολα κάθε 

χρήστης του προγράμματος στην οθόνη του υπολογιστή με τη βοήθεια ενός 

διορθωτή κειμένου (editor).  Το πηγαίο πρόγραμμα είναι ένα αρχείο κειμένου (text 

file) το οποίο αποθηκεύεται με επέκταση το γράμμα c ή C, σε κάποιο βοηθητικό 

αποθηκευτικό μέσο χρήστη (σκληρό δίσκο, δισκέτα, USB Flash κ.τ.λ.)  Π.χ. Το 

πρόγραμμα του Περιγράμματος 1.1. μπορούμε να το αποθηκεύσουμε με όνομα 

first.c 

Αντικειμενικό πρόγραμμα (Object Code). Λέμε αντικειμενικό πρόγραμμα ή 

αντικειμενικό κώδικα, το αποτέλεσμα της μετάφρασης του πηγαίου προγράμματος σε 

κώδικα μηχανής. Ένα αντικειμενικό πρόγραμμα έχει επέκταση το γράμμα : o, ή τρία 

γράμματα: obj και διατηρεί το όνομα του πηγαίου προγράμματος. Το αντικειμενικό 

πρόγραμμα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του τελικού εκτελέσιμου 

προγράμματος. Π.χ. το αντικειμενικό πρόγραμμα του προγράμματος first.c μετά τη 

μεταγλώττισή του θα έχει όνομα first.obj. 

Μεταγλωττιστής (Compiler). Λέμε μεταγλωττιστή, το ειδικό πρόγραμμα το οποίο 

ελέγχει τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη του πηγαίου προγράμματος και 

ετοιμάζει το αντικειμενικό πρόγραμμα. Για τη γλώσσα C, διατίθενται πολλές εκδόσεις 

προγραμμάτων μεταγλώττισης όπως: GCC, MSVC, Borland C, Watcom C. Στο 

λειτουργικό σύστημα των Windows, ο μεταγλωττιστής της γλώσσας C, είναι 

ενσωματωμένος στο περιβάλλον του Visual Studio. Στο Παράρτημα Γ του βιβλίου, 

αναφέρονται οι πιο γνωστοί μεταγλωττιστές της γλώσσας C καθώς και οι διευθύνσεις 

διάθεσής τους από το διαδίκτυο, έτσι ώστε να διαλέξουν οι προγραμματιστές 

ανάλογα με το περιβάλλον εργασίας τους τον πιο κατάλληλο για την εκμάθηση της 

γλώσσας C και για την ανάπτυξη των προγραμμάτων τους. Μερικοί από αυτούς 

διατίθενται εντελών δωρεάν, υπάρχουν όμως και μεταγλωττιστές οι οποίοι διατίθενται 

με κάποιο χρηματικό κόστος. 

Συνδέτης (linker, ή loader, ή bilder). Λέμε συνδέτη, ένα ειδικό βοηθητικό 

πρόγραμμα το οποίο αναλαμβάνει να συνδέσει ξεχωριστά μεταγλωττισμένες 

συναρτήσεις τις οποίες γράφει ο προγραμματιστής καθώς και τις συναρτήσεις 

βιβλιοθήκης της γλώσσας C, σε ένα τελικό εκτελέσιμο πρόγραμμα. Το αποτέλεσμα 

του συνδέτη είναι ένα αρχείο το οποίο για το λειτουργικό σύστημα των Windows 

διατηρεί το αρχικό όνομα του αρχείου και έχει επέκταση .exe, ενώ για τα συστήματα 

Unix και Linux έχει όνομα a.out, εκτός και αν οριστεί από τον προγραμματιστή ένα 

άλλο, διαφορετικό, όνομα. 

Βιβλιοθήκη (library). Λέμε βιβλιοθήκη, ένα αρχείο το οποίο περιέχει μια ή και 

περισσότερες συναρτήσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα 

πρόγραμμα. Συνήθως έχει επέκταση το γράμμα h. 

Χρόνος εκτέλεσης (Run time). Λέμε χρόνο εκτέλεσης, τη χρονική περίοδο κατά 

την οποία ένα πρόγραμμα εκτελείται στον υπολογιστή. Συνήθως, κατά το χρόνο 

εκτέλεσης λέμε ότι το πρόγραμμα "τρέχει" (run). Αν συμβεί κατά τη διάρκεια του 

χρόνου εκτέλεσης του προγράμματος ένα λάθος (run time error), αυτό αποτελεί ένα 

σφάλμα της εκτέλεσης του προγράμματος το οποίο αναγνωρίζεται από τον 

υπολογιστή αλλά οφείλεται συνήθως στον προγραμματιστή π.χ. λανθασμένη 

απόδοση του αλγορίθμου ή λανθασμένη χρήση τελεστών. Στην περίπτωση αυτή 

σταματά η εκτέλεση των υπολοίπων εντολών του προγράμματος και στην οθόνη 

εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα λάθους το οποίο ενημερώνει το χρήστη για την αιτία 

της διακοπής του προγράμματος. 



 

 

Σχήμα 1.1. Παράσταση των διαδοχικών φάσεων ενός πηγαίου προγράμματος 

Στο Σχήμα 1.1. διακρίνουμε τις τρεις διαδοχικές φάσεις τις οποίες πρέπει να 

"περάσει" υποχρεωτικά το πηγαίο πρόγραμμα (first.c) για να είναι έτοιμο να "τρέξει" 

δηλαδή, να εκτελέσει τον αλγόριθμο του προβλήματος για το οποίο έχει αναπτυχθεί. 

Ένας τυπικός προγραμματιστής δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο για την πρώτη 

φάση. Τη φάση δηλαδή, της σύνταξης του πηγαίου κώδικα του προγράμματος. Τις 

υπόλοιπες δύο φάσεις (μεταγλώττιση και σύνδεση) αναλαμβάνει είτε το 

ολοκληρωμένο περιβάλλον στο οποίο εργάζεται ο προγραμματιστής είτε το ίδιο το 

λειτουργικό σύστημα, για τον έλεγχο και τη δημιουργία του εκτελέσιμου 

προγράμματος (αρχείο first.exe). 

 

 

Σχήμα 1.2. Σύνδεση χωριστά μεταγλωττισμένων πηγαίων προγραμμάτων 

 

Επίσης, η γλώσσα C, επιτρέπει τη εύκολη διαμέλιση ενός μεγάλου σε όγκο 

εντολών προγράμματος  σε μικρές ενότητες ανεξάρτητων προγραμμάτων τα οποία 

αποθηκεύονται σε διαφορετικά αρχεία και σε διαφορετικά αποθηκευτικά μέσα αλλά 

με τη βοήθεια του συνδέτη μπορούν να φορτωθούν όλα μαζί για το σχηματισμό του 

τελικού εκτελέσιμου αρχείου του προγράμματος.  

Η ωφέλεια από αυτή τη διαδικασία εμφανίζεται όταν θέλουμε να τροποποιήσουμε 

μόνο ένα τμήμα του πηγαίου κώδικα το οποίο βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο αρχείο. 



Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται εκ νέου μεταγλώττιση όλου του κώδικα του 

προγράμματος παρά μόνο του αρχείου στο οποίο βρίσκεται το τροποποιημένο τμήμα 

του πηγαίου κώδικα.  

Στη συνέχεια,  ο συνδέτης θα αναλάβει τη δημιουργία ενός  εκτελέσιμου 

προγράμματος όπως χαρακτηριστικά εμφανίζεται στο σχήμα 1.2. όπου τρία 

διαφορετικά πηγαία αρχεία με τη βοήθεια της διαδικασίας της σύνδεσης (Linking) και 

δύο πρόσθετων βιβλιοθηκών δημιουργούν το τελικό εκτελέσιμο αρχείο του 

προγράμματος. 

1.3. Συναρτήσεις (functions) 
Ο γενικός απλός τύπος δήλωσης μιας νέας συνάρτησης στη γλώσσα C, είναι: 

          όνομα_συνάρτησης (λίστα παραμέτρων) 

                  δήλωση του τύπου των παραμέτρων της λίστας ; 

        {  εναρκτήριο άγκιστρο με το οποίο αρχίζει η συνάρτηση 

                      . . . 

                               το σώμα της συνάρτησης ; 

          . . . 

    } τελικό άγκιστρο με το οποίο τελειώνει η συνάρτηση 

Για τη σύνταξη μιας συνάρτησης πρωταρχικό στοιχείο είναι το όνομά της. Μέσα 

στις παρενθέσεις οι οποίες ακολουθούν το όνομα της συνάρτησης υπάρχει η λίστα 

των παραμέτρων.  

Λέμε παράμετρο, μια μεταβλητή ή μια σταθερή τιμή την οποία μπορεί να 

χρησιμοποιήσει η συνάρτηση κατά τη διάρκεια των πράξεων.  

Αμέσως μετά, στην επόμενη σειρά, ακολουθεί η δήλωση της λίστας των 

παραμέτρων, η οποία ενημερώνει το μεταγλωττιστή για τον τύπο των τιμών των 

παραμέτρων. Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί από το μεταγλωττιστή έτσι ώστε να 

δεσμευτεί ο απαραίτητος χώρος στη μνήμη του υπολογιστή για την ασφαλή και άνευ 

λαθών εκτέλεση των πράξεων της συνάρτησης. 

Οι νέες εκδόσεις της γλώσσας C, συνιστούν ταυτόχρονα με τη δήλωση των 

μεταβλητών στη λίστα των παραμέτρων να δηλώνεται και ο τύπος τους. Στη 

συνέχεια, τα άγκιστρα περιβάλλουν το σώμα της συνάρτησης.  

Το σώμα της συνάρτησης αποτελείται από εντολές της γλώσσας C οι οποίες 

ορίζουν τις πράξεις τις οποίες πρέπει να εκτελέσει η συνάρτηση.  

H γλώσσα C έχει και μια ειδική εντολή τη return, η οποία αναγκάζει τη συνάρτηση 

να επιστρέψει μετά την κλήση της, μία και μόνο μία τιμή. Όταν δεν εμφανίζεται μια 

εντολή return στο σώμα της συνάρτησης τότε η συνάρτηση δεν επιστρέφει καμία 

τιμή, απλά τελειώνουν οι πράξεις όταν συναντηθεί το τελικό άγκιστρο.  

1.3.1. Η συνάρτηση main( ) 
H συνάρτηση main( ) είναι μια πολύ ειδική συνάρτηση της γλώσσας C, επειδή είναι η 

πρώτη συνάρτηση η οποία θα κληθεί αυτόματα όταν το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 

εκτέλεσή του στον υπολογιστή (run). 

Σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού η εκτέλεση των εντολών αρχίζει από την  

κορυφή (από την πρώτη γραμμή) του προγράμματος, ενώ τα προγράμματα σε 

γλώσσα C αρχίζουν την εκτέλεση των πράξεων με κλήση στη συνάρτηση main( ).  

Η συνάρτηση main( ) μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε μέσα στο συνολικό 

πρόγραμμα (αρχή, μέση, τέλος) συνήθως όμως για λόγους σαφήνειας είναι η πρώτη 

στη σειρά ή η τελευταία συνάρτηση. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει μια συνάρτηση 



main( ) κάπου στο πρόγραμμα ούτως ώστε ο μεταγλωττιστής της γλώσσας C, να 

μπορεί να αποφασίσει από ποιο σημείο θα αρχίσει τη μεταγλώττιση (μετάφραση) για 

τη δημιουργία του εκτελέσιμου κώδικα του προγράμματος.  

Η συνάρτηση main( ) έχει ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες όπως οποιαδήποτε άλλη 

συνάρτηση της γλώσσας C, εκτός από το ότι το τελικό άγκιστρό της δείχνει και το 

τέλος των πράξεων του προγράμματος.  Όταν οι πράξεις συναντήσουν το τελικό 

άγκιστρο, το πρόγραμμα τελειώνει και ο έλεγχος περνά αυτόματα στο λειτουργικό 

σύστημα.  

Προσοχή, σ’ ένα πρόγραμμα πρέπει να υπάρχει μόνο μια συνάρτηση main( ). Αν υπάρχουν 

περισσότερες, το πρόγραμμα δεν μπορεί να διακρίνει από ποια συνάρτηση main( ) πρέπει να 

αρχίσει την εκτέλεση των πράξεων. Οι περισσότεροι μεταγλωττιστές εντοπίζουν ένα τέτοιο 

σφάλμα πριν ακόμα φτάσει το στάδιο της εκτέλεσης του προγράμματος και προειδοποιούν με 

την εμφάνιση του σχετικού μηνύματος. 

1.3.2. Παράμετροι συναρτήσεων (arguments) 

Η συνάρτηση printf( )  στο παράδειγμα του Περιγράμματος 1.1. έχει μια παράμετρο: 

τη σειρά των χαρακτήρων η οποία θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή. Οι 

συναρτήσεις στη γλώσσα  C μπορεί να έχουν από καμία μέχρι αρκετές παραμέτρους.  

Παράμετρος είναι μια τιμή η οποία μεταφέρεται μέσα στη συνάρτηση. Όταν 

ορίζεται μια συνάρτηση πρέπει επίσης να ορισθούν και οι μεταβλητές οι οποίες θα 

δεχθούν τις τιμές των παραμέτρων.  

Αυτές οι μεταβλητές ονομάζονται τυπικές παράμετροι (formal parameters) της 

συνάρτησης.  

 

Σημείωση1. Το ανώτατο όριο των επιτρεπτών παραμέτρων μιας συνάρτησης 

προσδιορίζεται από το χρησιμοποιούμενο μεταγλωττιστή και περιγράφεται στο εγχειρίδιο 

χρήσης του (manual).  Η γλώσσα ANSI C αποδέχεται μέχρι 32565 παραμέτρους. 

Σημείωση2. Στις συναρτήσεις της γλώσσας C, οι παράμετροι ξεχωρίζουν μεταξύ τους με 

υποδιαστολές. Η λίστα παραμέτρων (argument list) για τη συνάρτηση add3( ) είναι οι 

μεταβλητές x, y και z. 

Για παράδειγμα, η συνάρτηση:  

       add3 (x, y, z)   
       int x, y, z;       

     {      

          return (x + y + z);      

      } 

θα επιστρέψει το άθροισμα των τριών ακέραιων παραμέτρων x, y και z.  

Η κύρια αποστολή της εντολής return είναι να μεταβιβάζει το αποτέλεσμα, εδώ 

του αθροίσματος των τριών ακεραίων παραμέτρων, από τη συνάρτηση πίσω στο 

σημείο της κλήσης της. 

Όταν καλείται η συνάρτηση add3( ),  αθροίζονται οι τιμές των τριών παραμέτρων 

της x, y και z. Όταν οι παράμετροι x, y και z της συνάρτησης λάβουν συγκεκριμένες 

τιμές τότε ονομάζονται συγκεκριμένες παράμετροι (actual parameters). Οι 

συγκεκριμένες παράμετροι δέχονται τις συγκεκριμένες τιμές όπως ορίζονται κατά την 

κλήση της συνάρτησης. 



Το Περίγραμμα 1.2. παρουσιάζει ένα σύντομο πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί 

τη συνάρτηση add3() για τον υπολογισμό του αθροίσματος των τιμών 10, 15 και 7 

και στη συνέχεια του αθροίσματος των τιμών 25, 30, και 15. 

Οι τιμές των μεταβλητών x1, x2, x3, y1, y2 και y3 δεν τροποποιούνται από την 

κλήση της συνάρτησης add3( ). Η συνάρτηση add3( ) αθροίζει την πρώτη φορά τις 

τιμές των μεταβλητών x1, x2 και x3 ενώ τη δεύτερη φορά τις τιμές των μεταβλητών 

y1, y2 και y3. Με αυτή τη απλή μορφή η συνάρτηση add3( ) δεν επιστρέφει καμιά 

πληροφορία στις παραμέτρους της συνάρτησης. 

 Όταν καλείται μια συνάρτηση οι παράμετροι πρέπει να είναι σταθερές τιμές ή 

πρέπει να είναι μεταβλητές, όπως στο παράδειγμα της συνάρτησης add3( ).  

Στη συνάρτηση add3( ) οι μεταβλητές των παραμέτρων είναι οι x, y και z. Αυτές 

είναι οι τυπικές παράμετροι της συνάρτησης και θα περιέχουν τις πληροφορίες (τις 

συγκεκριμένες τιμές) όταν κληθεί η συνάρτηση.  

Αντίθετα από ότι συμβαίνει σε πολλές άλλες γνωστές γλώσσες προγραμματισμού 

όπως π.χ. στη FORTRAN, η γλώσσα C δεν αναγνωρίζει το τέλος της γραμμής της 

εντολής και σαν το τέλος της εντολής. Αυτό σημαίνει ότι η γλώσσα C δεν έχει 

περιορισμούς ως αναφορά τη θέση μιας εντολής, γεγονός το οποίο επιτρέπει να 

ομαδοποιηθούν πολλές  εντολές για μεγαλύτερη σαφήνεια και ευελιξία.  

Το τέλος μιας εντολής υποδεικνύει το σύμβολο ; (ελληνικό ερωτηματικό). 

#include <stdio.h> 

            main( ) 

       { 

          int p, x1, x2, x3, y1, y2, y3; 

       x1=10; 

            x2=15; 

  x3=7; 

            p=add3 (x1, x2, x3) ;      /*  1η κλήση της συνάρτησης  */ 

            printf("%d \n", p);             /* εμφάνιση του αποτελέσματος  

                                                        σε μορφή ακεραίου αριθμού */ 

                 y1=25; 

                 y2=30; 

       y3=15; 

            p=add3(y1, y2, y3);        /*  2η κλήση της συνάρτησης  */ 

            printf("%d", p);                /* εμφάνιση του αποτελέσματος  

         σε μορφή ακέραιου */ 

            } 

      add3(x, y, z)  

         int x, y, z;     

             { 

                return(x + y + z);    /* επιστρέφει το αποτέλεσμα του  

                                                          αθροίσματος των τριών αριθμών */ 

              } 

Περίγραμμα 1.2. Ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί τη συνάρτηση add3( ) 

Π.χ.  αν γράψουμε τις εντολές: 

x=12; 
y=1; 



z=-3 
add3(x, y, z); 

Τότε, το σύνολο αυτών των τεσσάρων γραμμών μπορεί να γραφτεί και με τον 

ακόλουθο τρόπο: 

x=12;   y=1;   z=-3;  add3(x, y, z) ; 
 

Το πρόγραμμα του Περιγράμματος 1.2. θα εμφανίσει μετά την εκτέλεσή του δυο 

αριθμούς στην οθόνη, τον αριθμό 32 μετά την πρώτη κλήση της συνάρτησης add3( ) 

και τον αριθμό 70 μετά από τη δεύτερη κλήση της συνάρτησης add3( ).  

Προσοχή, όλες οι εντολές δήλωσης μεταβλητών, όπως και όλες οι εντολές στη γλώσσα C, 

τελειώνουν με το ελληνικό ερωτηματικό (;).  

1.3.3. Η συνάρτηση printf( ) 

Η συνάρτηση printf( ) δεν αποτελεί γνήσιο σύνολο της γλώσσας C, είναι μία 

συνάρτηση βιβλιοθήκης της γλώσσας C, η οποία χρησιμοποιείται για την έξοδο στην 

οθόνη των αποτελεσμάτων. Ήδη έχουμε δει τον τρόπο της εμφάνισης μίας σειράς 

χαρακτήρων στην οθόνη του υπολογιστή στο πρόγραμμα του Περιγράμματος 1.1.  

Το πρόγραμμα του Περιγράμματος 1.3. εμφανίζει τον αριθμό 715 στην οθόνη. 

Όλα τα παραδείγματα των προγραμμάτων του βιβλίου τα οποία θα παράγουν μια 

έξοδο στην οθόνη,  θα χρησιμοποιούν τη συνάρτηση printf( ). 

#include <stdio.h> 

     main( ) 

{ 

  printf("%d \n",715); 

} 

Περίγραμμα 1.3. Ένα πρόγραμμα το οποίο εμφανίζει τον αριθμό 715 στην οθόνη. 

Στο πρόγραμμα του Περιγράμματος 1.3. η συνάρτηση printf( ) καλείται με δύο 

παραμέτρους.  

Η πρώτη παράμετρος, η "%d", δείχνει στη συνάρτηση printf( ) τον τρόπο με τον 

οποίο θα μεταχειρισθεί τη δεύτερη παράμετρο δηλαδή, την τιμή 715.  

Ο τρόπος ή η μορφή εμφάνισης των αποτελεσμάτων λέγεται μορφοποίηση 

(format).  

Το σύμβολο με την ποσοστιαία ένδειξη % δείχνει ότι ο επόμενος χαρακτήρας είναι 

υπόδειξη ελέγχου (προδιαγραφή) δηλαδή, υποδεικνύει τον τρόπο (format) με τoν 

οποίο πρέπει να εμφανιστούν ή να τυπωθούν τα δεδομένα. Το γράμμα d σημαίνει ότι 

τα επόμενα δεδομένα, δηλαδή η τιμή 715, πρέπει να εμφανιστεί σαν ακέραιος 

αριθμός. 

Στη συνάρτηση printf( ) αν θέλουμε να μορφοποιήσουμε τα δεδομένα, η πρώτη 

παράμετρος πρέπει πάντα να υποδεικνύει τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων.  

Ο γενικός τύπος της συνάρτησης printf( ) είναι: 

   printf (σειρά χαρακτήρων ελέγχου, λίστα παραμέτρων); 

Με τη σειρά των χαρακτήρων ελέγχου ορίζουμε τις κατάλληλες προδιαγραφές οι 

οποίες θα χρησιμοποιηθούν από την printf( ) για την εμφάνιση στην οθόνη των 

τιμών της λίστας των παραμέτρων.  

Η συνάρτηση printf( ) δέχεται και αναγνωρίζει τις σειρές των χαρακτήρων ελέγχου 

(προδιαγραφές) οι οποίες εμφανίζονται στον Πίνακα 1.1. 



Η σειρά των χαρακτήρων ελέγχου μπορεί να περιέχει είτε μια σειρά χαρακτήρων 

οι οποίοι θα εμφανιστούν αυτούσιοι στην οθόνη ή/και οδηγίες (προδιαγραφές) για την 

εμφάνιση των τιμών των παραμέτρων οι οποίες υπάρχουν στη λίστα των 

παραμέτρων.  

Πίνακας 1.1. Οι χαρακτήρες ελέγχου της συνάρτησης printf( ) 

Χαρακτήρας  Αποτέλεσμα 

c     απλός χαρακτήρας 

d                                                     ακέραιος 

e                                                    επιστημονικός συμβολισμός 

f                                                     πραγματικός ή δεκαδικός (Floating point) 

g                                                    χρήση των %e  ή  %f  (το συντομότερο) 

s                                                    σειρά χαρακτήρων 

u                                                    ακέραιος χωρίς πρόσημο 

 x                                                    εμφάνιση στο δεκαεξαδικό σύστημα 

ο                                               εμφάνιση στο οκταδικό σύστημα 

b                                               εμφάνιση στο δυαδικό σύστημα 

Όταν καλείται για να εκτελεστεί η συνάρτηση printf( ),  τότε ανιχνεύεται η σειρά 

των χαρακτήρων ελέγχου από αριστερά προς τα δεξιά της λίστας.  

Οι χαρακτήρες οι οποίοι δεν προηγούνται από το σύμβολο της εκατοστιαίας 

αναλογίας % εμφανίζονται στην οθόνη όπως ακριβώς είναι.  

Όταν συναντηθεί μία οδηγία (προδιαγραφή ή format), η οποία προηγείται από το 

σύμβολο της εκατοστιαίας αναλογίας %, η συνάρτηση printf( ) θα θυμηθεί να τη 

χρησιμοποιήσει για την εμφάνιση της σχετικής παραμέτρου. Το πλήθος των 

προδιαγραφών στη σειρά των χαρακτήρων ελέγχου, ορίζει πόσες παραμέτρους 

πρέπει να περιμένει. 

Αν θέλουμε να εμφανίσουμε το σύμβολο της εκατοστιαίας αναλογίας % σαν 

χαρακτήρα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δύο διαδοχικά σύμβολα % το ένα δίπλα 

στο άλλο δηλαδή, να γράψουμε  %%. 

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις τις οποίες πρέπει να διακρίνουμε με πολύ μεγάλη 

προσοχή όταν χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση  printf( ) για την εμφάνιση  των 

χαρακτήρων στην οθόνη.  

Πρώτον, οι μεμονωμένοι χαρακτήρες οι οποίοι χρησιμοποιούν το χαρακτήρα 

ελέγχου   %c  πρέπει να περικλείονται από μονά (απλά) εισαγωγικά, π.χ.  

       'λ',  'A',   '+',   '*' 

Δεύτερον, οι σειρές χαρακτήρων οι οποίες χρησιμοποιούν το χαρακτήρα ελέγχου  

%s  πρέπει να βρίσκονται ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά,  

π.χ.  

     ''this is a string''     ή  



     ''Αυτά είναι τα αποτελέσματα του προγράμματος'' 

 

Προσοχή, κάθε παράμετρος στη λίστα των παραμέτρων μιας συνάρτησης πρέπει να 

ξεχωρίζει από την προηγούμενη με μία υποδιαστολή.  

Ο Πίνακας 1.2. περιέχει χαρακτηριστικά παραδείγματα χρήσης της συνάρτησης  

printf( ). 

Οι προδιαγραφές μπορούν να περιέχουν και τροποποιητές δηλαδή, εκφράσεις οι 

οποίες θα ορίζουν τον τρόπο της εμφάνισης του ακέραιου και του δεκαδικού μέρους 

ενός πραγματικού αριθμού και στην περίπτωση των σειρών χαρακτήρων, θα 

ανιχνεύουν τα κενά.  

Αυτές οι λεπτομέρειες, όπως και πολλές άλλες, για τις δυνατότητες της 

συνάρτησης εξόδου printf( ) θα αναλυθούν στο 2ο κεφάλαιο του βιβλίου (§ 2.9.3) 

όπου θα αναπτυχθούν αναλυτικά όλες οι δυνατότητες εισόδου και εξόδου των 

δεδομένων. 

Πίνακας 1.2. Παραδείγματα χρήσης της συνάρτησης printf( ) 

Εντολή Αποτελέσματα 

printf("%s , "my home");                                              my home 

printf("My address is%d", 100);                                                       My address is 100 

printf("The number %d is integer and 

the number %f is real.", 27, 

16.789328);                   

The number 27 is integer and 

the number 16.789328 is real. 

printf("%c %s %d-%x",'Α',"number 

in decimal and hex: ",10,10);     

A number in decimal and hex: 

10-A 

printf("%s","HELLO \n WORLD ";                                                                  HELLO 

WORLD 

 

Προσοχή, πρέπει πάντα να υπάρχει το ίδιο πλήθος παραμέτρων και προδιαγραφών στη 

σειρά των χαρακτήρων ελέγχου της συνάρτησης εξόδου printf( ).  

 

1.4. Μεταβλητές 
Το όνομα μιας μεταβλητής στη γλώσσα C μπορεί να αποτελείται από ένα χαρακτήρα 

μέχρι και αρκετούς χαρακτήρες. Δεν υπάρχει προκαθορισμένο ανώτερο όριο για το 

πλήθος των χαρακτήρων του ονόματος μιας μεταβλητής, εν τούτοις μόνο οι 32 

πρώτοι χαρακτήρες είναι γενικά σημαντικοί. 

Έτσι, το όνομα της μεταβλητής πρέπει να αρχίζει υποχρεωτικά με ένα γράμμα της 

λατινικής αλφαβήτου ή με το χαρακτήρα υπογράμμισης δηλαδή, το _ (underscore).  

Στη συνέχεια, μπορούν να εμφανίζονται: γράμματα ή αριθμοί και η υπογράμμιση.  



Η υπογράμμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτείνει τη δυνατότητα 

ανάγνωσης και αναγνώρισης του ονόματος μιας μεταβλητής π.χ. my_name, 

The_greater_number.  

Αντίθετα απ' ότι ισχύει σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, όπως π.χ. στη 

γλώσσα FORTRAN όπου δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε πεζά και κεφαλαία 

γράμματα, τα κεφαλαία γράμματα διαφέρουν από τα μικρά γράμματα (πεζά), όταν 

χρησιμοποιούνται σε μεταβλητές.  

Έτσι, οι λέξεις count και COUNT είναι ξεχωριστές λέξεις όπως και οι λέξεις Top 

και top. Οι χαρακτήρες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν το όνομα μιας 

μεταβλητής στη γλώσσα C, χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητοι (case sensitive) επειδή 

κάθε χαρακτήρας είναι μοναδικός και διαφορετικός από τον αντίστοιχο κεφαλαίο ή 

πεζό χαρακτήρα. 

Μερικά παραδείγματα αποδεκτών ονομάτων στη γλώσσα C, ως ονόματα 

μεταβλητών είναι:    

        find, Color 

Add_sum 

Telos 

top_of_file 

name23 

_temp1 

 ttttttttttt 

 s23e3 

Teliki_timi_praxeon 

Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν όνομα μιας μεταβλητής καμία από τις 

δεσμευμένες λέξεις της γλώσσας C. Δεσμευμένες λέξεις είναι οι λέξεις οι οποίες 

ανήκουν στο λεξιλόγιο της γλώσσας προγραμματισμού C και τις οποίες θα 

μελετήσουμε διεξοδικά στην επόμενη παράγραφο. 

Πίνακας 1.3. Οι ενσωματωμένοι τύποι δεδομένων και οι λέξεις κλειδιά 

Τύπος δεδομένων                  Η αντιστοιχία στη C 

χαρακτήρας                           char 

ακέραιος                                int 

βραχύς ακέραιος                    short int 

μακρύς ακέραιος                   long int 

ακέραιος χωρίς πρόσημο       unsigned int 

Πραγματικός αριθμός           float 

Πραγματικός αριθμός  διπλής 

ακρίβειας  

double 

Επίσης, θα πρέπει να φροντίζουμε να μη δίνουμε (να αντιστοιχούμε) στις δικές 

μας συναρτήσεις (αυτές που θα δημιουργήσουμε) το ίδιο όνομα το οποίο έχουν οι 

συναρτήσεις της γλώσσας C. Εξ ορισμού, μια νέα συνάρτηση την οποία συντάσσει 

ένας προγραμματιστής για να χρησιμοποιήσει στο πρόγραμμά του, έχει 



προτεραιότητα σε σχέση με τις άλλες συναρτήσεις οι οποίες βρίσκονται στις 

βιβλιοθήκες της γλώσσας C και έχουν το ίδιο όνομα.  

Αν χρησιμοποιηθεί το ίδιο όνομα, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα τόσο σε 

επίπεδο προγράμματος-προγραμματιστή, όσο και σε κάποιους μεταγλωττιστές και 

για αυτό το λόγο πρέπει να αποφεύγεται ακριβώς η ίδια ονομασία.  

Π.χ. αν θέλουμε να δώσουμε το όνομα printf σε μια νέα δική μας συνάρτηση θα 

πρέπει να γράψουμε: new_printf  ή  printfn κ.τ.λ. 

Πέρα από αυτούς τους περιορισμούς, ο σωστός προγραμματισμός απαιτεί, χωρίς 

να είναι υποχρεωτικό, να χρησιμοποιούμε ονόματα μεταβλητών τα οποία θα 

αντικατοπτρίζουν τη σημασία ή τη χρήση των μεταβλητών.  

Έτσι, όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια μεταβλητή η οποία θα εκφράζει 

θερμοκρασίες μπορούμε να γράψουμε: 

              count_temperature     ή   

 t_counter      ή   

 TempCount 

 

Η γλώσσα ANSI C (C89) έχει ενσωματωμένους επτά βασικούς τύπους δεδομένων 

(Πίνακας 1.3), οι οποίοι έχουν τις αντίστοιχες λέξεις κλειδιά στη γλώσσα C.  

Εκτός από αυτούς τους προκαθορισμένους τύπους μπορούμε επίσης, να 

δημιουργήσουμε ομάδες νέων τύπων μεταβλητών γνωστές ως δομή (structure) και 

ένωση (union) τις οποίες θα μελετήσουμε αναλυτικά στο 7ο κεφάλαιο. Επίσης, με την 

έκδοση C99 έχει προστεθεί ο τύπος long long τoν οποίo θα μελετήσουμε αναλυτικά 

στο 2ο κεφάλαιο. 

Οι μεταβλητές οι οποίες θα είναι γνωστές και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

όλες τις συναρτήσεις ενός προγράμματος λέγονται γενικές μεταβλητές ή εξωτερικές 

μεταβλητές ή ακόμη και καθολικές μεταβλητές (global variables).  

Οι μεταβλητές οι οποίες θα είναι γνωστές μόνο στη συνάρτηση η οποία τις 

χρησιμοποιεί ονομάζονται τοπικές μεταβλητές ή αυτόματες μεταβλητές (local 

variables).  

Βασικός κανόνας του δομημένου προγραμματισμού. Όλες οι μεταβλητές πρέπει 

να δηλωθούν πριν να χρησιμοποιηθούν.  

H διαδικασία δήλωσης δεν ενημερώνει μόνο το μεταγλωττιστή ποιο θα είναι το 

όνομα της μεταβλητής αλλά ορίζει και τον τύπο των δεδομένων. 

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να δηλώσουμε τις μεταβλητές max, και min σαν 

ακέραιες, θα πρέπει να γράψουμε : 

int max, min; 

Στην αρχή τοποθετούμε τον επιθυμητό τύπο της μεταβλητής και μετά 

παραθέτουμε τη λίστα των μεταβλητών οι οποίες θέλουμε να ανήκουν σε αυτό τον 

τύπο.  

Οι μεταβλητές μπορούν να δηλωθούν σε οποιοδήποτε σημείο του προγράμματος. 

Συνήθως, δηλώνονται στην αρχή μιας συνάρτησης, ακριβώς μετά το αρχικό 

άγκιστρο.  

Για παράδειγμα, στη συνάρτηση test, δηλώνεται μια μεταβλητή από κάθε έναν 

τύπο: 

          symbol_test ( ) 
{ 

             int max; 
             char character; 
             float value; 



             short int top1; 
             long int top2; 
             double big_number; 
             unsigned int telos; 
             .  .  .    
             .  .  .    
/*  Οι υπόλοιπες εντολές της συνάρτησης */ 
             .  .  .    
             .  .  .    
            } 

 
Στο παράδειγμα αυτό, οι μεταβλητές θα είναι γνωστές μόνο στη συνάρτηση 

symbol_test ( ) δηλαδή, είναι τοπικές μεταβλητές για τη συγκεκριμένη συνάρτηση.  

Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια μεταβλητή σε κάποια συνάρτηση ενός 

προγράμματος δηλαδή, η τιμή της μεταβλητής αυτής να είναι γνωστή και 

αξιοποιήσιμη σε όλες τις συναρτήσεις του προγράμματος πρέπει να τη δηλώσουμε 

έξω από κάθε άλλη συνάρτηση του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή η 

μεταβλητή αυτή θα είναι γενική μεταβλητή. 

Όταν σε ένα πρόγραμμα, θέλουμε να χρησιμοποιείται η ακέραια μεταβλητή 

counter σαν γενική μεταβλητή  δηλαδή, η μεταβλητή αυτή να ισχύει κατά τη διάρκεια 

ολόκληρου του προγράμματος (σε οποιοδήποτε σημείο του), πρέπει να δηλωθεί η 

μεταβλητή πριν ακόμη ορίσουμε τη συνάρτηση main( ).  

Π.χ. γράφουμε: 

int  counter; 
   main ( ) 
{ 
 . . . . .  
   counter = 36; 
       . . . . .                /* Εντολές του προγράμματος  */   
       . . . . .                  
   printf("Μετρητής = %d", counter); 
} 
   test1( ) 
{ 
 . . . . .  
   printf("Μετρητής = %d", counter); 
. . . . .  
 . . . . .     /*  Εντολές της συνάρτησης test1  */              
} 
   test2( ) 
{ 
 . . . . .  
   printf("Μετρητής = %d", counter); 
. . . . .  
 . . . . .      /*  Εντολές της συνάρτησης test2  */ 
       . . . . .                  
} 

Στο παράδειγμα αυτό, η μεταβλητή counter είναι γενική και θα είναι γνωστή σε 

όλες τις συναρτήσεις του προγράμματος. Κάθε νέα τιμή της μεταβλητής counter 

μεταφέρεται αυτόματα σε κάθε άλλη συνάρτηση η οποία τη χρησιμοποιεί δηλαδή, και 



οι τρεις κλήσεις στη συνάρτηση printf() θα εμφανίσουν την ίδια ακριβώς τιμή, την 

οποία έχει λάβει η μεταβλητή κατά τη έναρξη της εκτέλεσης της συνάρτησης main( ). 

Προσοχή, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου (κεφαλαία ή 

πεζά) ανάμεσα στους χαρακτήρες ορισμού του ονόματος μιας μεταβλητής της γλώσσας C, 

παρά μόνο λατινικοί χαρακτήρες. 



1.5. Δεσμευμένες λέξεις της γλώσσας C 
Η λεπτομερής περιγραφή της γλώσσα C, αποτελεί κύριο στόχο αυτού του βιβλίου και 

βασίζεται στην τυποποίηση του ANSI Χ3.159 δηλαδή, στη διεθνή τυποποίηση 

ISO/IEC 9899.1990 η οποία είναι γνωστή και ως Standard C89.  

Οι δεσμευμένες λέξεις της έκδοσης C89, εμφανίζονται στον Πίνακα 1.4.  

Οι δεσμευμένες λέξεις της γλώσσας C λέγονται και λέξεις-κλειδιά (keywords). Οι 

λέξεις αυτές αποτελούν το βασικό λεξιλόγιο για τη δημιουργία των εντολών της 

γλώσσας C. Όταν συνδυασθούν με το τυπικό συντακτικό της γλώσσας C, 

σχηματίζουν τη γλώσσα προγραμματισμού C.  

Πίνακας 1.4. Κατάλογος των δεσμευμένων λέξεων της γλώσσας C89 

auto double int struct 

break else long switch 

case enum register typedef 

char extern return union 

const float signed unsigned 

continue for sizeof void 

default goto short volative 

do if static while 

 

Η έκδοση C89 αναγνωρίζεται από όλους τους διαθέσιμους μεταγλωττιστές της 

γλώσσας C ενώ οι νέες επεκτάσεις της ANSI C99 δεν έχουν ενσωματωθεί σε όλους 

τους μεταγλωττιστές της γλώσσας C .Η τυποποίηση C99 περιέχει εκτός των άλλων 

και τις πέντε νέες δεσμευμένες λέξεις:  

 

 inline,  restrict,  _Bool,  _Complex,  _Imaginary 

 

Προσοχή, οι δεσμευμένες λέξεις  χρησιμοποιούνται μόνο με πεζά γράμματα. Για 

παράδειγμα, η λέξη RETURN δεν είναι η ίδια με τη λέξη-κλειδί return. 

1.6. Κλιμακωτές εντολές και σχόλια 
Σε όλα τα παραδείγματα των προγραμμάτων του βιβλίου, ορισμένες εντολές 

αρχίζουν πιο μέσα από την προηγούμενη γραμμή. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Η γλώσσα 

C έχει μεγάλη ελευθερία σε αυτό το θέμα επειδή δεν έχει σημασία σε ποιο σημείο της 

γραμμής τοποθετούμε τις εντολές. 

Με την πάροδο του χρόνου έχει εξελιχθεί και έχει διαμορφωθεί ένας κοινά 

παραδεκτός τύπος αρχής παραγράφου στο δομημένο προγραμματισμό και σχεδόν 

έχει τυποποιηθεί. Αυτός ο απλός τρόπος γραφής των εντολών ενός προγράμματος 

καθιστά τον πηγαίο κώδικα πιο ευανάγνωστο και πιο προσιτό στις μεταβολές, τους 

ελέγχους καθώς και στις διορθώσεις από τον προγραμματιστή.  



Αυτός ο άτυπος τύπος γραφής των προγραμμάτων ακολουθείται σε όλα τα 

παραδείγματα και συστήνεται να εφαρμόζεται από όλους όσους θέλουν να γράφουν 

σωστά και αποδοτικά προγράμματα στη γλώσσα C. 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον άτυπο τύπο γραφής, γράφουμε πιο μέσα και 

παρακάτω από το αρχικό άγκιστρο κλιμακωτά και συνεχίζουμε αρχίζοντας κάθε νέα 

γραμμή της ίδιας ενότητας, στην ίδια κάθετο. Η λογική ενότητα τελειώνει με την 

τοποθέτηση του τελικού άγκιστρου στην ίδια κατακόρυφη ευθεία με το αρχικό 

άγκιστρο.  

Υπάρχουν μερικές εντολές της γλώσσας C οι οποίες ενθαρρύνουν από τη φύση 

τους περισσότερες βαθμίδες δηλαδή, η αρχή της νέας γραμμής να τοποθετείται πιο 

μέσα από την προηγούμενη γραμμή.   

 

#include <stdio.h>     /* Ενσωμάτωση Βιβλιοθήκης  */     

main()   /* Αρχή του προγράμματος */ 

   { 

          /* Αυτό το πρόγραμμα εμφανίζει τη λέξη  

               HELLO WORLD στην οθόνη */ 

               printf ("HELLO WORLD\n");    /*  Εντολή εξόδου */ 

    }     /* Εδώ τελειώνει το πρόγραμμα */ 

Περίγραμμα 1.4. Το πρόγραμμα HELLO με σχόλια 

Στη γλώσσα C τα σχόλια του προγραμματιστή μπορούν να τοποθετηθούν 

οπουδήποτε στο πρόγραμμά του και προσδιορίζονται από δυο χαρακτηριστικά 

σημάδια. Το σημάδι αρχής σχολίου είναι το ζεύγος των χαρακτήρων /* και το σημάδι 

τέλους σχολίου είναι το ζεύγος των χαρακτήρων */. Τα σχόλια μπορούν να 

επεκταθούν και σε περισσότερες από μία γραμμές του κώδικα. 

Επίσης, σχόλια μπορούν να τοποθετηθούν σε μια μόνο γραμμή αμέσως μετά την 

παρουσία δύο διαδοχικών πλάγιων γραμμών // (slash).  

Προσοχή, η χρήση των δύο διαδοχικών πλάγιων γραμμών // ισχύει μόνο από την έκδοση 

της γλώσσας C99. 

Τα σωστά τοποθετημένα σχόλια βοηθούν σημαντικά τόσο τον ίδιο τον 

προγραμματιστή όσο και τους συνεχιστές ή αναγνώστες του πηγαίου κώδικα του 

προγράμματος κυρίως στη γρήγορη κατανόηση του αλγόριθμου ή των ιδιαιτεροτήτων 

οι οποίες έχουν εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο σημείο του προγράμματος και 

συντελούν στην αποφυγή εσφαλμένων επιλογών και μελλοντικών λαθών.  

Η πρόσθεση σχολίων στο πρόγραμμα του Περιγράμματος 1.1. εμφανίζεται στο 

Περίγραμμα 1.4. 

Το Περίγραμμα 1.5. υποδεικνύει το σωστό τρόπο συγγραφής μιας συνάρτησης για 

τον υπολογισμό του γινομένου δύο αριθμών με στόχο την αποθήκευσή της σε 

κάποιο βοηθητικό χώρο για μελλοντική χρήση. Η προσθήκη των σχολίων καθιστά τη 

συνάρτηση κατανοητή από όλους τους μελλοντικούς χρήστες οι οποίοι θα μπορούν 

πολύ εύκολα να προχωρήσουν σε μικρές ή μεγάλες αλλαγές βασιζόμενοι στην 

αρχική μορφή της συνάρτησης. 

Τα σχόλια σε ένα πρόγραμμα, δεν επιβαρύνουν το μέγεθος του εκτελέσιμου 

κώδικα επειδή ο μεταγλωττιστής πριν από τη δημιουργία του αντικειμενικού κώδικα 

αντικαθιστά κάθε γραμμή σχολίου με ένα κενό διάστημα (blanc). 

 



/* Η συνάρτηση mul υπολογίζει το γινόμενο δύο αριθμών */ 

          mul(x,y) 

            int x,y;        // Δήλωση του τύπου των παραμέτρων  

              { 

                  return(x*y);              /* επιστρέφει το αποτέλεσμα του  

                                                             γινομένου των δύο παραμέτρων 

                                                             της συνάρτησης */ 

 

               }  /* Τέλος της συνάρτησης */  

Περίγραμμα 1.5. Η συνάρτηση mul( ) με σχόλια 

1.7. Οι βιβλιοθήκες της γλώσσας C 
Όλες οι εκδόσεις της γλώσσας C συνοδεύονται από μια ή περισσότερες βιβλιοθήκες 

οι οποίες περιέχουν διάφορες βοηθητικές συναρτήσεις για την εκτέλεση πολλών 

κοινών εργασιών.  

Όταν σε ένα πρόγραμμα χρησιμοποιήσουμε μία συνάρτηση, την οποία δεν την 

έχουμε προηγουμένως προσδιορίσει (δεν έχει δηλωθεί στο δικό μας πρόγραμμα) 

τότε, ο υπολογιστής αναζητά το όνομα της συνάρτησης η οποία απουσιάζει μέσα σε 

κάποια διαθέσιμη βιβλιοθήκη και την προσθέτει στο αντικειμενικό πρόγραμμα. 

Αυτή την αναζήτηση αναλαμβάνει το πρόγραμμα συνδέτης (linker) και η 

διαδικασία ονομάζεται σύνδεση (linking). Αν δεν υπάρχει η συνάρτηση τότε, 

εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους το οποίο εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα και 

την έκδοση της γλώσσας C η οποία χρησιμοποιείται και φυσικά, σταματά η 

διαδικασία της σύνδεσης.  

Η διαδικασία της σύνδεσης προσθέτει στο τελικό εκτελέσιμο πρόγραμμά μας και 

ένα τμήμα κώδικα ο οποίος έχει ήδη μεταγλωττιστεί και βρίσκεται αποθηκευμένος και 

έτοιμος προς χρήση σε μια ή περισσότερες βιβλιοθήκες.  

Οι συναρτήσεις οι οποίες διατηρούνται σε μια βιβλιοθήκη είναι σε κατάσταση 

αναμονής (relocatable format). Αυτό σημαίνει ότι οι διευθύνσεις της μνήμης για τις 

διάφορες εντολές του κώδικα μηχανής δεν έχουν προσδιορισθεί απόλυτα αλλά έχουν 

κρατηθεί μόνο αρχικές πληροφορίες.  

Όταν το πρόγραμμα συνδέει μια συνάρτηση βιβλιοθήκης, αυτές οι πληροφορίες 

χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν τις συγκεκριμένες διευθύνσεις μνήμης οι 

οποίες θα χρησιμοποιηθούν όταν χρειαστεί για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση 

του προγράμματος. 

Η γλώσσα C πριν την τυποποίησή της, δεν προέβλεπε ομοιόμορφες 

ενσωματωμένες λειτουργίες για κοινές εργασίες π.χ. για την είσοδο/έξοδο 

δεδομένων, όπως αυτό συμβαίνει σε άλλες παραδοσιακές γλώσσες 

προγραμματισμού.  

Με την πάροδο του χρόνου και τη συμβολή των χρηστών της γλώσσας C 

δημιουργήθηκαν και τελικά τυποποιήθηκαν πολλές λειτουργίες οι οποίες και 

ενσωματώθηκαν ομοιόμορφα στις τυποποιημένες βιβλιοθήκες της γλώσσας C (C 

standard libraries). 

Οι βιβλιοθήκες στη γλώσσα C έχουν ένα συγκεκριμένο και διακεκριμένο όνομα και 

χρησιμοποιούν σαν επέκταση αυτού του ονόματος το γράμμα h (Header).  

Για να συνδέσουμε μια βιβλιοθήκη στο πρόγραμμά μας πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε την οδηγία (directive): 

                                    #include 



Αυτή η οδηγία χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της 

μεταγλώττισης του προγράμματος (Compilation) και ουσιαστικά μεσολαβεί στην 

κλήση και χρήση ενός άλλου πηγαίου αρχείου, συνήθως ένα αρχείο με βασικές 

πληροφορίες, μέσα στο πρόγραμμά μας. 

Η οδηγία include ξεκινά με το σύμβολο # για να υποδείξει στο μεταγλωττιστή ότι η 

γραμμή αυτή θα χρησιμοποιηθεί πριν από τη μεταγλώττιση του προγράμματος και 

για το λόγο αυτό λέγεται οδηγία πριν από την επεξεργασία (pre-processor 

directive).  

Κάθε πρόγραμμα το οποίο θα χρησιμοποιήσει κάποια συνάρτηση για την 

είσοδο/έξοδο δεδομένων, π.χ. τη συνάρτηση printf( ), απαιτεί ένα πολύ βασικό 

αρχείο το οποίο λέγεται stdio.h.  

Έτσι, για τη σωστή επεξεργασία της είσοδου/έξοδου των δεδομένων ενός 

προγράμματος πρέπει να προσθέσουμε την εντολή: 

#include "stdio.h"      

ή εναλλακτικά την εντολή: 

#include <stdio.h> 

στην πρώτη γραμμή κάθε προγράμματος.  

Το ζεύγος των συμβόλων " " δείχνει στο μεταγλωττιστή ότι θα πρέπει να 

αναζητήσει το αρχείο το οποίο περιλαμβάνεται ανάμεσα σε αυτά τα ειδικά σύμβολα 

μόνο στον τρέχοντα (ενεργό) κατάλογο δηλαδή, στον κατάλογο όπου βρίσκεται 

αποθηκευμένο το πρόγραμμά μας.  

Το ζεύγος των συμβόλων <  > δείχνει στο μεταγλωττιστή ότι θα πρέπει να 

αναζητήσει το αρχείο σε όλους τους υποκαταλόγους του δίσκου όπου βρίσκεται το 

πρόγραμμά μας. 

Σημείωση. Όλες οι οδηγίες include πρέπει να τοποθετούνται στην αρχή του πηγαίου 

κώδικα και φυσικά πριν από κάθε άλλη εκτελέσιμη εντολή του προγράμματος. 

Εκτός από το επικεφαλής αρχείο stdio.h, το οποίο συνοδεύει κάθε διανομή και 

μεταγλωττιστή της γλώσσας C και είναι απαραίτητο σχεδόν σε κάθε πρόγραμμα, η 

γλώσσα C διαθέτει και μια ενδιαφέρουσα ποικιλία πολλών άλλων επικεφαλής 

αρχείων τα οποία έχουν τυποποιηθεί από το ANSI και αναφέρονται αναλυτικά στο 

Παράρτημα Β, στο τέλος του βιβλίου.  

Για όλες τις συναρτήσεις των τυποποιημένων επικεφαλής αρχείων του 

Παραρτήματος Β, αναφέρεται το όνομα τους, ο τρόπος δήλωσης τους και μια 

σύντομη περιγραφή της επιτελούμενης εργασίας. Στο τέλος του Παραρτήματος Β, 

αναφέρονται και τα νεότερα επικεφαλής αρχεία της γλώσσας C τα οποία ισχύουν 

από την έκδοση C99. 

Αν γράψουμε μία νέα συνάρτηση, την οποία θα χρησιμοποιούμε συχνά στα 

προγράμματά μας, μπορούμε αφού την ελέγξουμε προσεκτικά, να την προσθέσουμε 

πολύ εύκολα σε μια νέα δική μας βιβλιοθήκη, όπως θα το δούμε αναλυτικά στο 4ο 

κεφάλαιο (§ 4.5.3). 

 



 
 

Σχήμα 1.3. Αναλυτική παράσταση των φάσεων ενός προγράμματος 

Από το Σχήμα 1.3. διαπιστώνουμε ότι η οδηγία: 

 #include <stdio.h>  

υποδεικνύει στο μεταγλωττιστή να χρησιμοποιήσει το επικεφαλής αρχείο stdio.h 

πριν από τη μεταγλώττιση του προγράμματος. Το αρχείο αυτό περιέχει βασικές 

πληροφορίες οι οποίες θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα (first.c).  

Κατά τη φάση της σύνδεσης ενσωματώνονται στο τελικό εκτελέσιμο αρχείο 

(first.exe) και οι συναρτήσεις οι οποίες απουσιάζουν από το δικό μας πηγαίο κώδικα 

αλλά βρίσκονται αποθηκευμένες μέσα σε κάποια διαθέσιμη βιβλιοθήκη. 

Για την ανάπτυξη του πηγαίου κώδικα και την λεπτομερή δοκιμή του μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κάποιο ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης και εκτέλεσης 

προγραμμάτων της γλώσσας C. 

Στο Παράρτημα Γ του βιβλίου, έχουν συγκεντρωθεί τα ονόματα και οι διευθύνσεις 

στο Διαδίκτυο, των πιο γνωστών προϊόντων τα οποία περιλαμβάνουν ένα απλό 

περιβάλλον ανάπτυξης κώδικα και ένα ενσωματωμένο μεταγλωττιστή της γλώσσας 

C. Τα περισσότερα προϊόντα διατίθενται δωρεάν και επομένως μπορούν να 

αναζητηθούν και να εγκατασταθούν πολύ εύκολα σε όλους τους σύγχρονους 

υπολογιστές. Χρειάζεται μόνο προσοχή, ως αναφορά το λειτουργικό σύστημα και την 

έκδοσή του, για το οποίο διατίθενται.  

Όλα τα παραδείγμα του βιβλίου έχουν ελεγχεί από τρία (3) διαφορετικά 

περιβάλλοντα εργασίας για την αποφυγή διαφορετικών ή λανθασμένων 

αποτελεσμάτων. 

Αρχικά, έχει χρησιμοποιηθεί το γνωστό ολοκληρωμένο περιβάλλον 

Code::Blocks, (http://www.codeblocks.org/)  και στη συνέχεια, το πλήρες 

http://www.codeblocks.org/


περιβάλλον Dev-C++ (http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html). Και τα δύο είναι 

ανοικτού κώδικα (open source) και  προσφέρονται εντελώς δωρεάν από το διαδίκτυο.  

Όλα τα παραδείγματα τα οποία περιέχονται στο βιβλίο, προέρχονται από το 

ολοκληρωμένο περιβάλλον του προγράμματος Ch, το οποίο είναι ένα περιβάλλον 

ανάπτυξης και δοκιμής προγραμμάτων με τη βοήθεια ενός διερμηνευτή (interpreter). 

Η φοιτητική/μαθητική έκδοση του προγράμματος (Ch Student Edition) διατίθεται 

δωρεάν μετά από εγγραφή στη διεύθυνση: 

                http://www.softintegration.com/products/chstudent/ 

 

1.8. Κωδικοποίηση χαρακτήρων 
Οι χαρακτήρες (γράμματα, αριθμοί, σύμβολα πράξεων και στίξης) οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές ως περιεχόμενο μιας μεταβλητής χαρακτήρα ή 

μιας σειράς χαρακτήρων (string) είναι χαρακτήρες του τυπικού κώδικα ASCII 

(American Standard Code for Information Interchange).  

Ο τυπικός κώδικας ASCII  περιέχει 128 χαρακτήρες και κωδικοποιείται σε 7 bits. 

Οι 32 πρώτοι χαρακτήρες δεν είναι εκτυπώσιμοι αλλά είναι χαρακτήρες ελέγχου του 

υπολογιστή. Π.χ. το πλήκτρο ESC αντιστοιχεί στη θέση 27 του πίνακα ASCII. 

Οι εκτυπώσιμοι χαρακτήρες του τυπικού κώδικα ASCII εμφανίζονται στον Πίνακα 

1.5. και είναι αποδεκτοί και αναγνωρίσιμοι από όλα τα σύγχρονα λειτουργικά 

συστήματα των υπολογιστών. 

Πίνακας 1.5. Εκτυπώσιμοι χαρακτήρες του κώδικα ASCII 

Χαρακτήρας Τιμή Χαρακτήρας Τιμή Χαρακτήρας Τιμή 

 32 @ 64 ` 96 

! 33 A 65 a 97 

" 34 B 66 b 98 

# 35 C 67 c 99 

$ 36 D 68 d 100 

% 37 E 69 e 101 

& 38 F 70 f 102 

' 39 G 71 g 103 

( 40 H 72 h 104 

) 41 I 73 i 105 

* 42 J 74 j 106 

+ 43 K 75 k 107 

, 44 L 76 l 108 

- 45 M 77 m 109 

http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html
http://www.softintegration.com/products/chstudent/


. 46 N 78 n 110 

/ 47 O 79 o 111 

0 48 P 80 p 112 

1 49 Q 81 q 113 

2 50 R 82 r 114 

3 51 S 83 s 115 

4 52 T 84 t 116 

5 53 U 85 u 117 

6 54 V 86 v 118 

7 55 W 87 w 119 

8 56 X 88 x 120 

9 57 Y 89 y 121 

: 58 Z 90 z 122 

; 59 [ 91 { 123 

< 60 \ 92 | 124 

= 61 ] 93 } 125 

> 62 ^ 94 ~ 126 

? 63 _ 95 DEL 127 

 

Με τη διάδοση της πληροφορικής και των εφαρμογών της σε όλο το πλανήτη, 

δημιουργήθηκαν πολλές και διαφορετικές επεκτάσεις του κώδικα ASCII (Extended 

ASCII) ο οποίος κωδικοποιείται σε 8 bits και στον οποίο περιέχονται και χαρακτήρες 

άλλων γραπτών γλωσσών όπως είναι οι ελληνικοί χαρακτήρες. Δυστυχώς, ο 

επεκτάσιμος κώδικας ASCII (Extended ASCII) δεν είναι τυποποιημένος ομοιόμορφα 

σε όλες τις χώρες όπου και εφαρμόζεται.  

Οι υπολογιστές αποθηκεύουν τους χαρακτήρες αντιστοιχώντας στο καθένα τους 

από ένα διαφορετικό και μοναδικό αριθμό. Αυτή η  αντιστοιχία  ονομάζεται 

κωδικοσελίδα. Λόγω του περιορισμού του μεγέθους των κωδικοσελίδων σε καμία 

κωδικοσελίδα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αντιστοιχία όλων των γνωστών 

χαρακτήρων των υπαρχουσών γραπτών γλωσσών. Ακόμα και για μία και μόνη 

γλώσσα, όπως π.χ. τα Αγγλικά, μία κωδικοσελίδα δεν επαρκούσε για να καλύψει όλα 

τα γράμματα (Κεφαλαία, πεζά), τα σημεία στίξης και τα τεχνικά σύμβολα ευρείας 

χρήσης. 

Εκτός του μεγέθους, οι κωδικοσελίδες διαφωνούν ριζικά μεταξύ τους. Έτσι, δύο 

κωδικοσελίδες μπορεί να χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό για δύο διαφορετικούς 

χαρακτήρες, ή να χρησιμοποιούν διαφορετικούς αριθμούς για τον ίδιο χαρακτήρα.  

Οι πιο βασικές κωδικοσελίδες οι οποίες χρησιμοποιούνται από όλους τους 

υπολογιστές στην Ελλάδα είναι: 



 DOS 437/737  για το λειτουργικό σύστημα MS-DOS 

 Windows 1253  για όλες τις εκδόσεις των Windows 

 ISO 8859-7  γνωστή και ως ΕΛΟΤ 928 

Και οι τρεις κωδικοσελίδες για τις 128 πρώτες θέσεις (7 bits) χρησιμοποιούν τον 

κώδικα ASCIII γι αυτό και συμφωνούν απολύτως.  Τις επόμενες 128 θέσεις δεν τις 

χρησιμοποιούν με τον ίδιο τρόπο. Για το λόγο αυτό το ίδιο πρόγραμμα όταν περιέχει 

ελληνικά γράμματα στις εντολές εξόδου, εμφανίζει με διαφορετικό τρόπο τα 

αποτελέσματα, ανάλογα με το περιβάλλον εκτέλεσης του προγράμματος.   

Μια εναλλακτική πρόταση για την επίλυση αυτού του προβλήματος αποτελεί η 

χρησιμοποίηση των greeklish δηλαδή, η χρήση λατινικών γραμμάτων αντί για τα 

ελληνικά γράμματα. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στις 

εντολές εξόδου τα greeklish έτσι ώστε ανεξάρτητα του περιβάλλοντος εργασίας τα 

μηνύματα προς το χρήστη καθώς και όλες οι εμφανιζόμενες πληροφορίες οι οποίες 

θα περιέχουν ελληνικά γράμματα να είναι εν μέρει κατανοητές.  

Π.χ. για την πρόταση: 

                        Αποτελέσματα του προγράμματος   

μπορούμε να γράψουμε : 

                        Apotelesmata tou programmatos 

Τα τελευταία χρόνια το Unicode, αλλάζει αυτή την κατάσταση γιατί κάνει χρήση 16 

bits για την αναπαράσταση  κάθε χαρακτήρα ( 216 = 65536 χαρακτήρες). 

Το Unicode παρέχει έναν μοναδικό αριθμό για κάθε γνωστό χαρακτήρα, 

ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα, ανεξάρτητα από το λογισμικό, ανεξάρτητα 

από τη γλώσσα και είναι η επίσημη μέθοδος εφαρμογής της τυποποίησης των 

χαρακτήρων ISO/IEC 10646.  

Το Unicode υποστηρίζεται πλέον από τα λειτουργικά συστήματα και όλους τους 

σύγχρονους φυλλομετρητές του Διαδικτύου (browsers) αλλά δυστυχώς, δεν 

υποστηρίζεται ακόμη αυτόματα από όλα τα περιβάλλοντα ανάπτυξης και εκτέλεσης 

προγραμμάτων της γλώσσας C. 

Σε όλες τις εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος των Windows της Microsoft 

εφαρμόζεται η κωδικοσελίδα Windows 1253, ενώ  στο προηγούμενο λειτουργικό 

σύστημα της Microsoft το MS-DOS, χρησιμοποιείται η κωδικοσελίδα 437/737. Έτσι, 

ότι παράγεται ή εκτελείται στο γραφικό περιβάλλον των Windows ακολουθεί τη 

κωδικοσελίδα Windows 1253, ενώ ότι εκτελείται στο μη γραφικό περιβάλλον του 

MS-DOS (μαύρη οθόνη), ακολουθεί τη κωδικοσελίδα 437/737.  

Όταν δοκιμάσουμε να τρέξουμε τον εκτελέσιμο κώδικα ενός προγράμματος το 

οποίο περιέχει μηνύματα εξόδου με ελληνικούς χαρακτήρες, είτε από το 

ολοκληρωμένο περιβάλλον δημιουργίας του, είτε το τελικό αρχείο με επέκταση .exe 

στο οποίο θα κάνουμε διπλό κλικ είτε ακόμη, από τη γραμμή εντολών (command 

mode) γράφοντας το πλήρες όνομα του εκτελέσιμου αρχείου τότε, στην οθόνη του 

υπολογιστή θα διαπιστώσουμε ότι η εμφάνιση των μηνυμάτων δεν είναι 

αναγνωρίσιμη και αναγνώσιμη. 

Η αιτία αυτής της αποτυχίας εμφάνισης των αποτελεσμάτων σε αναγνώσιμη 

μορφή οφείλεται στη διαφορετική κωδικοσελίδα η οποία χρησιμοποιείται στα δύο 

διαφορετικά περιβάλλοντα: αφ’ ενός της ανάπτυξης του κώδικα στο γραφικό 

περιβάλλον των Windows όπου ισχύει η κωδικοσελίδα Windows 1253 και αφ’ 

ετέρου του περιβάλλοντος εκτέλεσης του προγράμματος, το οποίο εκτελείται στο μη 

γραφικό περιβάλλον του MS-DOS (μαύρη οθόνη) και ακολουθεί τη κωδικοσελίδα 

437/737.  

Για τη θεραπεία του προβλήματος της διαφορετικής εμφάνισης των ελληνικών 

γραμμάτων στη μαύρη οθόνη, κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος σε γλώσσα C, 



προτείνεται η αλλαγή της κωδικοσελίδας. Έτσι, αντί για τη κωδικοσελίδα 437/737, με 

την οποία λειτουργεί το MS-DOS , να ζητήσουμε την αλλαγή της σε Windows 1253, 

με ταυτόχρονη αλλαγή της γραμματοσειράς εμφάνισης των αποτελεσμάτων στην 

οθόνη του υπολογιστή (font). Ο συνδυασμός αυτών των δύο αλλαγών επιτρέπει τη 

σωστή εμφάνιση ταυτόχρονα Λατινικών και Ελληνικών χαρακτήρων στα μηνύματα 

εξόδου του προγράμματος. 

 

Εικόνα 1.1. Έναρξη εκτέλεσης του Περιγράμματος 1.6. 

Η αλλαγή της κωδικοσελίδας επιτυγχάνεται με την κλήση της συνάρτησης του 

λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή system() και παράμετρο το "chcp 1253". 

Επομένως, για την αλλαγή (CHange Code Page) της κωδικοσελίδας εμφάνισης των 

αποτελεσμάτων σε Windows 1253 πρέπει να προσθέσουμε στην αρχή του πηγαίου 

κώδικα την εντολή: 

             system("chcp 1253"); 

 

Εικόνα 1.2. Εμφάνιση του αναδυόμενου παραθύρου 

Η αλλαγή της γραμματοσειράς εμφάνισης των αποτελεσμάτων στην οθόνη 

επιτυγχάνεται μετά την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος επεμβαίνοντας στην 

οθόνη, όπου εμφανίζονται τα αποτελέσματα. 



 

Εικόνα 1.3. Επιλογή γραμματοσειράς 

Αν ανατρέξουμε στο πρόγραμμα του περιγράμματος 1.6. και ζητήσουμε την 

εκτέλεσή του, στην οθόνη θα εμφανιστεί η εικόνα 1.1. όπου δεν είναι δυνατόν να 

αναγνωρίσουμε το μηνύματα που εμφανίζονται.  

Θα πρέπει να οδηγήσουμε το δείκτη του ποντικού στη γραμμή κατά-στασης του 

προγράμματος (πάνω από τη μαύρη οθόνη) και να πατήσουμε δεξί κλικ στο ποντίκι. 

Το αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί είναι αυτό της εικόνας 1.2. 

Επιλέγουμε την τελευταία γραμμή (κάνοντας απλό αριστερό κλικ πάνω στην 
ένδειξη Ιδιότητες) και αμέσως εμφανίζεται η εικόνα 1.3., στην οποία θα πρέπει να 
επιλέξουμε την κατάλληλη γραμματοσειρά η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι 
η Lucida Console.  

Με την επιλογή της γραμματοσειράς (με το απλό αριστερό κλικ πάνω στο κείμενο 
Lucida Console) εμφανίζεται η εικόνα 1.4. όπου παρατηρούμε ότι έχουμε και 
αλλαγή στο μέγεθος της εμφάνισης των χαρακτήρων στην οθόνη.  



 

Εικόνα 1.4. Επιλογή της γραμματοσειράς Lucida Console 

Είναι γνωστό ότι όλοι οι χαρακτήρες εμφανίζονται στη μαύρη οθόνη σε μη γραφική 
μορφή (text mode) σαν σύνολο κουκίδων μέσα σε ένα προκαθορισμένο ορθογώνιο 
ανάλογα με την επιλεγείσα ανάλυση.  

Εξ ορισμού, όταν ξεκινά η εκτέλεση ενός προγράμματος, η προεπιλεγμένη από το 
σύστημα ανάλυση των χαρακτήρων συνήθως είναι ένα ορθογώνιο 8x12 pixels και 
γραμματοσειρά εμφάνισης των χαρακτήρων η Terminal, η οποία παρ’ όλο που είναι 
σύμφωνη με την κωδικοσελίδα Windows 1253 δεν περιέχει τους ελληνικούς 
χαρακτήρες.  

Με την επιλογή της γραμματοσειράς Lucida Console, η οποία είναι σύμφωνη με 
την κωδικοσελίδα Windows 1253 και περιέχει τους ελληνικούς χαρακτήρες, 
μπορούμε να επιτύχουμε την εμφάνιση ταυτόχρονα Λατινικών και Ελληνικών 
χαρακτήρων στα μηνύματα εξόδου ενός εκτελέσιμου προγράμματος της γλώσσας C.  

Παρατηρούμε ταυτόχρονα ότι, η ανάλυση της γραμματοσειράς Lucida Console 
είναι ένα ορθογώνιο 7x12 pixels της οθόνης δηλαδή, οι χαρακτήρες θα είναι πιο 
περιορισμένοι σε πλάτος αλλά ίδιου ύψους.  

Όταν τελικά επιβεβαιώσουμε τις αλλαγές στις ιδιότητες του παραθύρου, 
επιλέγοντας το OK ( ή πατώντας απλά το πλήκτρο ENTER),  το αποτέλεσμα φαίνεται 
στην εικόνα 1.5..  

Με τον τρόπο αυτό έχουμε επιτύχει να εμφανίζονται σωστά τα ελληνικά μηνύματα 
ενός προγράμματος της γλώσσας C, στην οθόνη κάθε υπολογιστή που έχει 
εγκατεσημένη μια οποιαδήποτε έκδοση του λειτουργικού συστήματος των Windows 
!!!  

Συνιστάται να γίνεται συστηματική εφαρμογή αυτών των διαδικασιών έτσι ώστε να 

εμφανίζονται με ελληνικά γράμματα τα μηνύματα εξόδου στην οθόνη των 

προγραμμάτων τα οποία διευκολύνουν τόσο τη διαδικασία ανάπτυξης του πηγαίου 

κώδικα όσο και το διαρκή έλεγχο των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων. 

 



 

Εικόνα 1.5. Εμφάνιση ελληνικών χαρακτήρων 

1.9. Παράδειγμα προγράμματος 
Για να σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του προγραμματισμού με τη γλώσσα 

C, από την εκφώνηση μιας άσκησης μέχρι τη δημιουργία του εκτελέσιμου κώδικα, θα 

ξεκινήσουμε με ένα απλό και σύντομο μοντέλο προγράμματος και θα εξετάσουμε την 

εφαρμογή των γενικών αρχών προγραμματισμού με τη γλώσσα C, όπως αυτές 

αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο αυτό.  

 

Εκφώνηση της άσκησης. 

Να γράψετε ένα πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει τις τιμές δύο ακεραίων αριθμών 

και θα εμφανίζει στην οθόνη το αποτέλεσμα του γινόμενου τους. 

Επίλυση 

Θα πρέπει να γράψουμε (να συντάξουμε) ένα πρόγραμμα το οποίο θα επιτρέπει 

την είσοδο δύο ακεραίων αριθμών από το πληκτρολόγιο και θα εμφανίζει το 

αποτέλεσμα του γινόμενου τους στην οθόνη , με τη βοήθεια απλών συναρτήσεων.  

Πρώτη συνάρτηση είναι η γνωστή συνάρτηση mul( ). Είναι η συνάρτηση του 

Περιγράμματος 1.5. και θα επιστρέφει το γινόμενο των δύο ακεραίων αριθμών.  

Η συνάρτηση mul( ) είναι γενικού σκοπού δηλαδή, πολλαπλασιάζει τις τιμές των 

δύο ακέραιων μεταβλητών τις οποίες τοποθετεί ο προγραμματιστής ανάμεσα στις 

παρενθέσεις.  

Αυτή η δυνατότητα δηλαδή, να γράφουμε συναρτήσεις γενικού σκοπού, οι οποίες 

θα χρησιμοποιηθούν σε πολλές θέσεις ενός προγράμματος ή διαφορετικών 

προγραμμάτων και για διαφορετικές περιπτώσεις (διαφορετικές τιμές), είναι μία από 

τις σπουδαιότερες και πιο ενδιαφέρουσες πλευρές του προγραμματισμού με τη 

γλώσσα C. 

Η συνάρτηση getnum2( ) θα διαβάζει τους χαρακτήρες (τους αριθμούς) τους 

οποίους θα πληκτρολογήσει ο χρήστης μέχρι να πατήσει το ENTER (ή το RETURN) 

και τους μετατρέπει στον αντίστοιχο ακέραιο αριθμό δηλαδή, θεωρείται σαν μια 

συνάρτηση εισόδου της γλώσσας C. 

H συνάρτηση gets( ) βρίσκεται στο επικεφαλής αρχείο stdio.h και διαβάζει μια 

γραμμή (όσους χαρακτήρες πληκτρολογηθούν πριν πατηθεί το ENTER). Τους 

χαρακτήρες αυτούς τους μεταβιβάζει στη μεταβλητή χαρακτήρων s η οποία είναι 

ένας πίνακας 80 θέσεων όσο και το μέγεθος μιας γραμμής της οθόνης σε μορφή 

κειμένου (text mode). 

H συνάρτηση atoi( ) βρίσκεται στο επικεφαλής αρχείο stdlib.h και μετατρέπει ένα 

σύνολο χαρακτήρων (οι οποίοι πρέπει να είναι αριθμοί) στον αντίστοιχο ακέραιο 

αριθμό για να μπορούν να γίνουν αριθμητικές πράξεις.  

/*   Πρόγραμμα υπολογισμού του γινομένου δύο αριθμών */ 

# include <stdio.h> 

# include <stdlib.h> 

       mul(x,y) 



            int x,y; 

              { 

                  return(x*y);        // επιστροφή του γινομένου  

               } 

       getnum2( ) 

                 { 

                   char s[80]; 

                   gets(s);             /* ανάγνωση χαρακτήρων (αριθμών) */ 

                   return(atoi(s));     /* μετατροπή σε ακέραιο αριθμό */ 

                  } 

       main ( ) 

     {               

       int a, b, c;             /* Δήλωση του τύπου των παραμέτρων */ 

          printf("Δώστε δύο ακέραιους αριθμούς A, B \n"); 

             a=getnum2( ); 

             b=getnum2( ); 

             c=mul(a,b);          

      /* εμφάνιση του αποτελέσματος του γινομένου των 2 αριθμών */ 

        printf("Το αποτέλεσμα του γινομένου (A*B) = %d \n",c);    

              system("pause"); 

     } 

Περίγραμμα 1.6. Ένα μοντέλο προγράμματος στη γλώσσα C  

Στο κυρίως πρόγραμμα, στη συνάρτηση main( ), δηλώνουμε τρεις μεταβλητές (a, 

b, c) ως ακέραιους. Οι δύο πρώτες (a, b) θα φιλοξενήσουν (θα αποθηκεύσουν) τις 

τιμές τις οποίες θα πληκτρολογήσει ο χρήστης όταν ξεκινήσει η εκτέλεση του 

προγράμματος. Η τρίτη μεταβλητή θα αποθηκεύσει το αποτέλεσμα του γινομένου 

τους. Η συνάρτηση printf( ) είναι η βασική συνάρτηση εξόδου της γλώσσας C και 

βρίσκεται στο επικεφαλής αρχείο stdio.h.  

Με μια απλή κλήση μπορούμε να εμφανίσουμε ένα μήνυμα στην οθόνη για να 

προειδοποιήσουμε το χρήστη του προγράμματος για τις επόμενες κινήσεις του. 



 

    Εικόνα 1.6. Ο κώδικας του Περιγράμματος 1.6.στο περιβάλλον του Dev-C++ 

Π.χ. γράφοντας: 

printf("Enter two integers A, B \n"); 

στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα:  Enter two integers A, B  και τότε ο δείκτης θα 

μεταφερθεί στην επόμενη γραμμή της οθόνης (λόγω της προδιαγραφής \n) όπου θα 

παραμένει και θα υποδεικνύει στο χρήστη του προγράμματος ότι εκεί πρέπει να 

πληκτρολογήσει την πρώτη τιμή. Όταν ολοκληρωθεί η πληκτρολόγηση του πρώτου 

αριθμού θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με το πάτημα του πλήκτρου ENTER και μόνο 

τότε, μεταφέρεται η τιμή στη μεταβλητή a (εντολή a=getnum2 ( );).  

Το ίδιο πρέπει να επαναληφτεί για την εισαγωγή της τιμής της μεταβλητής b. Το 

αποτέλεσμα του γινομένου υπολογίζεται από τη συνάρτηση mul( ) με την εντολή: 

c=mul(a,b); δηλαδή, μεταβιβάζει την υπολογισθείσα τιμή στη μεταβλητή c. 

Τέλος, η εντολή εξόδου: 

printf("The result (A*B) = %d \n",c); 

θα εμφανίσει στην οθόνη το αποτέσμα του γινομένου των δύο τιμών που 

πληκτρολογεί ο χρήστης. 



 

Εικόνα 1.7. Ο κώδικας του Περιγράμματος 1.6.στο περιβάλλον του Code:Blocks 

Αυτό το τυπικό μοντέλο προγράμματος βοηθά στην κατανόηση της δομής και 

λειτουργίας ενός απλού προγράμματος σε γλώσσα C. Στην αρχή, δηλώνουμε 

(τοποθετούμε) τα επικεφαλής αρχεία τα οποία περιέχουν τις συναρτήσεις οι οποίες 

χρησιμοποιούνται στο σώμα του προγράμματος το οποίο ακολουθεί. 

Στη συνέχεια, τοποθετούμε όλες τις συναρτήσεις του προγράμματος οι οποίες 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των πράξεων του προγράμματος. Υποχρεωτικά θα 

πρέπει να υπάρχει η συνάρτηση main( ) για να ξεκινήσει η εκτέλεση των πράξεων 

του προγράμματος.  

Σημείωση. Στο 4ο Κεφάλαιο θα μελετήσουμε τις συναρτήσεις αναλυτικά και θα 

ανακαλύψουμε τον πλούτο και τις δυνατότητες που παρέχονται στους προγραμματιστές για 

την ανάπτυξη των προγραμμάτων. 

Για να προχωρήσουμε στο συντακτικό και ορθογραφικό έλεγχο αλλά και την 

εκτέλεση αυτού του προγράμματος, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα περιβάλλον 

εργασίας για τη συγγραφή του κώδικα (editor) το οποίο θα περιέχει ένα 

μεταγλωττιστή (compiler) της γλώσσας C καθώς και τις σχετικές βιβλιοθήκες. 

Στην Εικόνα 1.6. εμφανίζεται η συνολική εικόνα του κώδικα του Περι-γράμματος 

1.6. στο περιβάλλοντος εργασίας του προγράμματος Dev-C++. 



Στην Εικόνα 1.7. εμφανίζεται η συνολική εικόνα του κώδικα του Περι-γράμματος 

1.6. στο περιβάλλοντος εργασίας του προγράμματος Code::Blocks. 

Αν δοκιμάσουμε να ελέγξουμε το πρόγραμμα του Περιγράμματος 1.6. και να 

δημιουργήσουμε το τελικό εκτελέσιμο αρχείο και στα δύο περιβάλλοντα εργασίας, θα 

λάβουμε ως τελικό προϊόν ένα αρχείο με όνομα 16 και επέκταση .exe. Η Εικόνα 1.8. 

εμφανίζει το αποτέλεσμα της εκτέλεσης αυτού του προγράμματος στο περιβάλλον 

του Dev-C++, όπου ο χρήστης έχει ζητήσει τον υπολογισμό του γινόμενου των 

αριθμών 14 και 345. 

Εκείνο που αξίζει να παρατηρήσουμε είναι η τελευταία γραμμή της οθόνης όπου 

εμφανίζεται το μήνυμα: 

          Πιέστε ένα πλήκτρο για συνέχεια . . . 

Το μήνυμα αυτό είναι η απάντηση του λειτουργικού συστήματος στην κλήση της 

συνάρτησης system( ) με παράμετρο τη λέξη pause.  

Η κλήση αυτή αναγκάζει το λειτουργικό σύστημα να σταματήσει προσωρινά την 

εκτέλεση των πράξεων του προγράμματος, δίνοντας την ευκαιρία στο χρήστη να 

ελέγξει τα αποτελέσματα του προγράμματος, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι εκείνη 

τη στιγμή. Όπως δηλώνει το μήνυμα αρκεί να πατηθεί ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για 

να συνεχιστεί η εκτέλεση των πράξεων του προγράμματος.  

Η συνάρτηση system( ) συνήθως προστίθεται στο τέλος της συνάρτησης main( ) 

όταν θέλουμε να δούμε στην οθόνη τα αποτελέσματα του προγράμματος. Αν 

απουσιάζει η συνάρτηση system( ) τότε, η οθόνη με τα αποτελέσματα κλείνει 

αυτόματα και οριστικά αφού έφτασε στο τέλος του προγράμματος. 

Σημείωση. Η εμφάνιση του μηνύματος: Πιέστε ένα πλήκτρο για συνέχεια  στην ελληνική 

γλώσσα, οφείλεται στο ότι ο υπολογιστής στον οποίο τρέχει το πρόγραμμα έχει 

εγκατεστημένα τα Windows σε ελληνική έκδοση. Όταν το ίδιο πρόγραμμα τρέξει σε ένα 

υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένα τα Windows στη διεθνή αγγλική έκδοση, τότε 

εμφανίζεται το μήνυμα: 

                                 Press any key to continue . . . 

 

Εικόνα 1.8. Εμφάνιση του αποτελέσματος εκτέλεσης του Περιγράμματος 1.6. 



 

Εικόνα 1.9. Εμφάνιση του αποτελέσματος εκτέλεσης του Περιγράμματος 1.6. με ελληνικά 
μηνύματα 

Αν θέλουμε το πρόγραμμα του Περιγράμματος 1.6. να εμφανίζει τα μηνύματα στην 
ελληνική γλώσσα θα πρέπει να αλλάξουμε τις δύο εντολές εξόδου του 
προγράμματος, με τις εντολές: 

printf("Δώστε δύο ακέραιους αριθμούς A, B \n"); 
  printf("Το αποτέλεσμα του γινομένου (A*B) = %d \n",c);   
και να πρσθέσουμε την κλήση του λειτουργικού συστήματος για την αλλαγή της 
κωδικοσελίδας εμφάνισης των μηνυμάτων, όπως αναλυτικά έχει περιγραφή στην 
προηγούμενη παράγραφο δηλαδή, να προσθέσουμε την εντολή: 

      system("chcp 1253"); 



 

Εικόνα 1.10. Ο κώδικας του Περιγράμματος 1.6.στο περιβάλλον του Ch με ταυτόχρονη 
εμφάνιση των αποτελεσμάτων 

Η Εικόνα 1.9. εμφανίζει το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προγράμματος μετά τις 

τρεις αλλαγές, στο περιβάλλον του Dev-C++, όπου ο χρήστης έχει ζητήσει εκ νέου 

τον υπολογισμό του γινόμενου των αριθμών 14 και 345. 

Εύκολα διακρίνουμε στην  πρώτη γραμμή της οθόνης να εμφανίζεται η 

υπενθύμιση ότι το περιεχόμενο της οθόνης ακολουθεί την κωδικοσελίδα Windows 

1253 ως αποτέλεσμα της κλήσης της συνάρτησης system( ), και φυσικά όλα τα 

μυνήματα είναι στην ελληνική γλώσσα. 

Η Εικόνα 1.10.  προέρχεται από το ολοκληρωμένο περιβάλλον του προγράμματος 
Ch, το οποίο είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης και άμεσης δοκιμής προγραμμάτων με 
τη βοήθεια ενός διερμηνευτή (interpreter).  

Το περιβάλλον αυτό δεν χρειάζεται ούτε αλλαγή κωδικοσελίδας ούτε κλήση του 
συστήματος με τη συνάρτηση system( ) με παράμετρο τη λέξη pause για να 
σταματήσει προσωρινά η εκτέλεση του προγράμματος προκειμένου να δούμε τα 
αποτελέσματα.  



 

Εικόνα 1.11. Εναλλακτική μορφή εμφάνιση της εκτέλεσης του Περιγράμματος 1.6. 

Ο ενσωματωμένος διερμηνευτής ελέγχει μια-μια τις εντολές του προ-γράμματος 
και αν δεν υπάρχει κάποιο λάθος τις εκτελεί σειριακά από πάνω προς τα κάτω και 
εμφανίζει τα ενδιάμεσα αλλά και τα τελικά αποτελέσματα σε ένα ειδικό παράθυρο στο 
κάτω μέρος της οθόνης.  

Το παράθυρο των αποτελεσμάτων μπορεί να μεταφερθεί και στο δεξιό μέρος της 
οθόνης του υπολογιστή όταν έχουμε την εμφάνιση πολλών αποτελεσμάτων όπως 
χαρακτηριστικά εμφανίζεται στην Εικόνα 1.11. 

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα ενός διερμηνευτή είναι η αδυναμία του να 

δημιουργήσει εκτελέσιμο κώδικα δηλαδή, ένα αρχείο με επέκταση .exe, έτσι ώστε να 

μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή ο οποίος χρησιμοποιεί το ίδιο 

λειτουργικό σύστημα.  

Όμως από εκπαιδευτική και πρακτική σκοπιά, σε όλη την έκταση του βιβλίου 

δηλαδή, σε όλα σχεδόν τα παραδείγματα προγραμμάτων που θα συναντήσουμε, 

χρησιμοποιείται το απλό και φιλικό περιβάλλον του προ-γράμματος ch. Φυσικά, όταν 

απαιτείται η δημιουργία εκτελέσιμου αρχείου θα αναζητούμε τη βοήθεια ενός από τα 

άλλα δύο περιβάλλοντα εργασίας. 

Επι πλέον, το πρόγραμμα Ch, είναι εμπλουτισμένο με πολλές βιβλιοθήκες όπως η 

chplot.h, η οποία δημιουργεί εύκολα γραφικές παραστάσεις στην οθόνη.  

Το Περίγραμμα 1.7. εμφανίζει την Εικόνα 1.12., η οποία παριστά την μεταβολή 

του ημιτόνου από μηδέν μοίρες μέχρι τις 360 μοίρες στην οθόνη. 

 

/*   Πρόγραμμα κατασκευής της μεταβολής του ημιτόνου  

             με τη βοήθεια της συνάρτησης plotxy() */ 

# include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <chplot.h> 



#define N 37    /*  Ν = ο αριθμός των σημείων */ 

    int main()  

   { 

     int i; 

/* Πίνακες διπλής ακρίβειας των τιμών που θα παριστούν την καμπύλη του 
ημιτόνου */ 

      double x[N], y[N];             

    /* Συμπλήρωση των 2 πινάκων με τις αντίστοιχες τιμές */ 

    for(i=0; i<N; i++) { 

      x[i] = i*10; 

      y[i] = sin(x[i]*M_PI/180); 

    } 

/* Κλήση της συνάρτησης plotxy() για την κατασκευή του γραφήματος */ 

      plotxy(x, y, N, "function sin(x)", "x (degree)", "sin(x)");  

      return 0; 

     } 

Περίγραμμα 1.7. Πρόγραμμα κατασκευής της μεταβολής του ημιτόνου 

 

Εικόνα 1.12. Γραφική παράσταση της μεταβολής του ημιτόνου μέχρι τις 360 μοίρες 

 

1.9. Ανακεφαλαίωση  
Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει γραφεί σύμφωνα με τους ορθογραφικούς και 

συντακτικούς κανόνες της γλώσσας προγραμματισμού C,  ακολουθεί υποχρεωτικά 

τέσσερεις διακεκριμένες φάσεις: 

1. Δημιουργία (συγγραφή) του προγράμματος (πηγαίος κώδικας) 

2. Μεταγλώττιση του προγράμματος (μετατροπή σε αντικειμενικό κώδικα) με την 

επίκληση ενός μεταγλωττιστή (compiler) 

3. Σύνδεση του προγράμματος με τις κατάλληλες συναρτήσεις βιβλιοθήκης 

(δημιουργία του εκτελέσιμου κώδικα) 

4. Εκτέλεση του προγράμματος 

 

Στο βιβλίο αυτό θα ασχοληθούμε αποκλειστικά και μόνο με την πρώτη φάση 

δηλαδή, με τον τρόπο της ορθής συγγραφής του πηγαίου κώδικα.  



Θα μάθουμε να γράφουμε σωστά και αποδοτικά ένα πρόγραμμα στη γλώσσα 

προγραμματισμού C. Οι επόμενες τρεις φάσεις δηλαδή, της μεταγλώττισης 

(Compilation), της σύνδεσης (Link) και της εκτέλεσης (Run) ενός προγράμματος 

διευκολύνονται από το ολοκληρωμένο περιβάλλον της εγκατάστασης της γλώσσας  

C, το οποίο χρησιμοποιούμε, και το λειτουργικό σύστημα.  

Στο Παράρτημα Γ, παρουσιάζεται μια πολύ μεγάλη ποικιλία των πιο γνωστών 

μεταγλωττιστών της γλώσσας C, οι οποίοι διατίθενται διεθνώς και μπορούν να 

αναζητηθούν εύκολα στο Διαδίκτυο και αφού εγκατασταθούν να χρησιμοποιηθούν. 

Παράλληλα με την προσεκτική μελέτη του βιβλίου πρέπει να δοκιμα-στούν όλα τα 

παραδείγματα (όσο απλά και αν φαίνονται !). Όταν το επίπεδο των γνώσεων γίνει 

ικανοποιητικό συνιστάται η αναζήτηση και επίλυση αγνώστων ασκήσεων και 

προβλημάτων. Στον προγραμματισμό των υπολογιστών όσα παραδείγματα και να 

μελετήσετε πάντα θα υπάρχει κάποια άγνωστη λεπτομέρεια.  

Δεν υπάρχει καλός ή κακός προγραμματισμός ούτε καλός ή κακός 

προγραμματιστής. Χρειάζεται μόνο υπομονή και εξάσκηση. Η εμπειρία θα προκύψει 

κατά τη διαδρομή. Ξεκινήστε με τα απλά και μικρά παραδείγματα του βιβλίου και 

σταδιακά προσπαθήστε να κατανοήσετε τα δυσκολότερα. 

Μην απελπίζεστε όμως!  Πειραματιστείτε εντατικά, όχι μόνο με μολύβι και χαρτί 

αλλά με τη συγγραφή νέου κώδικα με τη βοήθεια ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 

εργασίας και αφήστε τον έλεγχο στον υπολογιστή. 

Η C είναι μια γενικής χρήσης διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού η οποία 

αναπτύχτηκε στις αρχές της δεκαετίας 1970-1980 με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για 

την ανάπτυξη του νέου, ανεξάρτητου του κατασκευα-στή του υπολογιστή, 

λειτουργικού συστήματος με όνομα Unix.  

Το έτος 1978, ο Dennis Ritchie και ο Brian Kernighan δημοσίευσαν την πρώτη 

έκδοση ενός βιβλίου το οποίο περιέγραφε τη δομή και τις εντολές της γλώσσας C με 

τίτλο "The C Programming Language". Το συγκεκριμένο βιβλίο, χρησίμευε για πολλά 

χρόνια ως ένας ανεπίσημος ορισμός της γλώσσας C.  

To έτος 1983,  το American National Standards Institute (ANSI)  δημι-ούργησε την 

ομάδα X3J11, για την τυποποίηση της γλώσσας C. Στις 14 Δεκεμβρίου του 1989 

προτάθηκε η τελική διατύπωση των προδιαγραφών (ANS X3.159-1989) και οι οποίες 

δημοσιοποιήθηκαν την άνοιξη του 1990 ως ANSI C.  

Ένα χρόνο μετά, αυτή η τυποποίηση υιοθετήθηκε ως διεθνής τυποποίηση γνωστή 

ως ISO/IEC 9899:1990 ή ANSI C90 ή απλά C89 για να διαφοροποιείται από την 

επόμενη έκδοση C99. 

Το πρότυπο αυτό επανεξετάστηκε προς το τέλος της δεκαετίας του 1990 και 

τελικά οδήγησε στην έκδοση της νέας τυποποίησης με όνομα ISO 9899:1999 το 

1999. Το πρότυπο αυτό συχνά αναφέρεται ως C99 και υιοθετήθηκε ως πρότυπο του 

ANSI το Μάρτιο του 2000. 

Ο κλασσικός μεταγλωττιστής ανοικτού κώδικα της γλώσσας C, o GCC και κάποιοι 

άλλοι λιγότερο γνωστοί μεταγλωττιστές υποστηρίζουν πλήρως την έκδοση C89 και τα 

περισσότερα χαρακτηριστικά της έκδοσης C99. Ωστόσο, υπάρχει μικρότερη 

υποστήριξη από άλλες εταιρίες όπως η Microsoft η οποία εστίασε την προσοχή της 

περισσότερο στη γλώσσα C++  και κυρίως στη γλώσσα C#. 

Για την ανάπτυξη και δοκιμή των προγραμμάτων σε γλώσσα C, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το ολοκληρωμένο περιβάλλον Code::Blocks, το οποίο μπορεί να 

αναζητηθεί στη διεύθυνση: http://www.codeblocks.org/  καθώς και το πλήρες 

περιβάλλον Dev-C++ το οποίο μπορεί να αναζητηθεί στη διεύθυνση: 

http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html. Και τα δύο αυτά ολοκληρωμένα 

περιβάλλοντα είναι ανοικτού κώδικα (open source) και  προσφέρονται εντελώς 

δωρεάν από το διαδίκτυο.  

http://www.codeblocks.org/
http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html


Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιβάλλον ανάπτυξης και δοκιμής 

προγραμμάτων σε περιβάλλον του λειτoυργικού συστήματος Windows, με τη βοήθεια 

ενός διερμηνευτή (interpreter). Η φοιτητική/μαθητική έκδοση του προγράμματος (Ch 

Student Edition) διατίθεται δωρεάν μετά από εγγραφή, στη διεύθυνση: 

          http://www.softintegration.com/products/chstudent/ 

 

http://www.softintegration.com/products/chstudent/

