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Εισαγωγή στη Γλώσσα C 

 
 

Η C είναι µια δοµηµένη (structured ) γλώσσα. ∆ηλαδή  ένα  C πρόγραµµα αποτελείται 
από υποπρογράµµατα τα οποία ονοµάζονται συναρτήσεις ( functions ), όπου η κάθε 
συνάρτηση εκτελεί µια εργασία. 
 

Πρόγραµµα 
     
 
 

συνάρτηση1   συνάρτηση2  ..   ….  συνάρτησηΝ 
 
 

εκτέλεση εργασιας1  εργασία2 ….. εργασίαΝ 
 
 

• Σε κάθε πρόγραµµα C περιλαµβάνεται τουλάχιστο µια συνάρτηση που 
ονοµάζεται  main.  Ο ορισµός της main είναι : 

 
 
void main (void) ή  main()               τύπος  main (τιµή εισόδου) 
 
{ 
 εντολή1; 
 εντολή2; 
     . 
          . 
 εντολήΝ 
} 
   
Το πρόγραµµα εκτελεί κάθε εντολή µια προς µια και τερµατίζει όταν εκτελέσει και 
την τελευταία εντολή. 

 
 
Κανόνες Σύνταξης των Εντολών στη C 

• Κάθε εντολή τερµατίζεται µε semicolon ; 
• Μικρά / Κεφαλαία γράµµατα παίζουνε ρόλο π.χ  main(), MAIN(), Main() 
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∆οµή ενός προγράµµατος C 
 
Τµήµα    Βιβλιοθήκες 
    Σταθερές Τιµές 
∆ηλώσεων   
 

 
 
Τµήµα     Συνάρτηση main() 
Προτάσεων   Μεταβλητές  
(Εντολών)   Εντολές  
    Σχόλια 
 
 
Παράδειγµα : 
 
/* programma: circle.c 
 * skopos: programma poy ypologizei to embado enos kyklou 
 * sigrafeas: Maria Stavrinou 
 * 
 */        σχόλια 
 
/* 
 * eisagomena: aktina toy kyklou 
 * ejagomena:   embado 
 * ypoqesh:    monades metra 
 */ 
 
#include <stdio.h>     βιβλιοθήκη 
 
#define PI 3.14259     σταθερή τιµή 
 
 
main()     βασική συνάρτηση  
{ 
  float aktina; /* eisodos */     µεταβλητές 
  float embado; /* ypologismous kai ejodo*/ 
 
  /* eisagwgh dedomenwn */ 
  printf("Dwse thn aktina toy kyklou:"); 
  scanf("%f",&aktina); 
 
     εντολές 
    /* ypologismos embadou = pi * r * r */ 
  embado = PI * aktina * aktina; 
 
  /* ejagwgh dedomenwn */ 
    printf("To embado tou kyklou me aktina %.3f metra einai %.3f tetr  
  metra\n",aktina,embado); 
} 
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 Βιβλιοθήκες 
 

Περιλαµβάνουν έτοιµες συναρτήσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται στο πρόγραµµα 
. 
Π.χ η συνάρτηση printf (), scanf (). 
 
stdio.h    -> η πιο βασική για εντολές εισόδου/εξόδου   ?Τι θα συνέβαινε εάν δεν  
  έβαζα την βιβλιοθήκη αυτή στο πρόγραµµα µου. 
stdlib.h 
math.h 
klp 
 

o Ορισµός βιβλιοθήκης 
 
#include <onoma_vivliothikis> 
 
p.x #include <stdio.h> 
 

 
 

 Σχόλια (Comments) 
Ότι είναι µεταξύ  των  /*          */  αγνοείται από τον µεταγλωττιστή (compiler) 
και κατανοήται σαν σχόλιο. 
 

 Μεταβλητές 
Μια µεταβλητή είναι ο χώρος µνήµης που περιέχει µια τιµή (ακέραια, χαρακτήρα 
κτλ) . Οι µεταβλητές ορίζονται στο τµήµα των Προτάσεων, στην αρχή της 
συνάρτησης, πριν τις εντολές.  ΓΙΑΤΙ ????? 
 
main () 
{ 
int x, y; 
char a; 
 
. 
. 
} 
 

o Ορισµός µεταβλητής 
Ορίζονται ξεκινώντας µε τον τύπο και ακολουθεί το όνοµα ενός η 
περισσοτέρων µεταβλητών : 
p.x      int x, y ; 
 



C Programming EPL032 
Maria Stavrinou Ioannou 

17-2-2004 

 4

Επίσης µπορούµε να δώσουµε αρχικές τιµές στις µεταβλητές από την 
αρχή, δηλαδή : 
 
int x = 50; 
int y = 30; 
 

 
 Τύποι ∆εδοµένων ( Data Types) 

• Ακέραιες τιµές (integer) p.x   int a   ->  %d 
• Χαρακτήρας ( character ) p.x  char a  -> %c 
• Αλυσίδα χαρακτήρων ( string) p.x   string a ->   %s 
• Πραγµατικοί Αριθµοί -Κινητής υποδιαστολής (float) p.x  float a  -> %f 
• Μεγαλύτερης ακρίβειας (double)  p.x double a -> %e 

 
 

 Σταθερές τιµές  
Τιµές που δεν αλλάζουνε κατά την διάρκεια του προγράµµατος  
 

o Ορισµός σταθερής τιµής  
#define  όνοµα_σταθερής_τιµής   τιµή_σταθερής_τιµής 
 
π.χ #define pi 3.14 
 

 Συνάρτηση printf 
 

Συνάρτηση έτοιµη στη γλώσσα C  που δίνει εντολή στον Η/Υ να τυπώσει κάτι στην 
οθόνη. 
 

o Ορισµός printf 
 

printf ( “Hallo”); 
printf ( “ The sum is  %d \n”,  sum) ; 
 
%  : χαρακτήρας στη C που χρησιµοποιείται για να τυπώνει την τιµή της 
µεταβλητής  του συγκεκριµένου τύπου %d όταν θα τρέξουµε το 
πρόγραµµα. 
 
Το πρόγραµµα διαβάζει µέχρι το % και µετά κοιτάζει για το επόµενο 
argument  µετά το κόµµα, στην περίπτωση µας το sum και τυπώνει στην 
οθόνη την τιµή της µεταβλητής. 
Σηµείωση :  \n    newline 

 
 Συνάρτηση scanf 

 
H  συνάρτηση αυτή διαβάζει τιµές από το πληκτρολόγιο που τις δίνει ο χρήστης. 
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o Ορισµός scanf 
 
scanf  (“%d”, &a); 
 
∆ιαβάζει µια ακέραια τιµή και την καταχωρεί στην µεταβλητή a. 
 
&a : η διεύθυνση του α, δηλαδή ο χώρος µνήµης που κρατάει την τιµή του 
α 

 
 
Ασκήσεις  
 

1) Γράψετε ένα πρόγραµµα  (hallo.c) που να τυπώνει το µήνυµα  “Hallo Maria”  
στην οθόνη σας. Κάνετε  compile το πρόγραµµα και τρέξετε το. Γράψετε σχόλια 
στο πρόγραµµα σας όπως σκοπός του προγράµµατος, ηµεροµηνία και author.  Για 
να αλλάζει γραµµή τι πρέπει να προσθέσω στο πρόγραµµα µου? 

 
 
 
 
Λύση  : 
/* hallo.c */ 
#include <stdio.h> 
 main () 
{ 
printf (“ Hallo Maria\n”); 
} 
 
 
2) Γράψετε ένα πρόγραµµα το οποίο διαβάζει από το πληκτρολόγιο ένα ακέραιο 

αριθµό και τον τυπώνει στην οθόνη έχοντας το πιο κάτω output  : 
Enter an integer number : 10 
The number you entered is 10. 

 ∆ηµιουργήστε λίστα δοκιµής µε 5 παραδείγµατα. 
 

3) Τι θα άλλαζε στο πιο πάνω πρόγραµµα εάν ο αριθµός ήτανε µε δεκαδικά ψηφία 
και τι θα άλλαζε εάν ήτανε χαρακτήρας. 

 


