
3-1 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

 

Σηεκ εκόηεηα αοηή ζα μειεηεζμύκ ηα ελήξ επημένμοξ ζέμαηα: 
 

Ανηζμεηηθή Δεηθηώκ 

Δείθηεξ θαη Πίκαθεξ 

Παναδείγμαηα 

 

∆ηδάζθςκ: ∆εµήηνεξ Δεσκαιηπμύν 
 

Δηάιελε 3: Δείθηεξ θαη Πίκαθεξ 
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3-2 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Δείθηεξ (pointers) θαη δηεοζύκζεηξ 

• Δείθηεξ είκαη μηα μεηαβιεηή πμο πενηέπεη ηε δηεύζοκζε μηαξ 
άιιεξ μεηαβιεηήξ. 
 

• Δείθηεξ πνεζημμπμημύκηαη ζηε C γηαηί 
– Μενηθέξ θμνέξ είκαη μ μόκμξ ηνόπμξ γηα ηε δηαηύπςζε θάπμημο 

οπμιμγηζμμύ. 
– Σοκήζςξ μδεγμύκ ζε πημ πενηεθηηθό θαη απμηειεζμαηηθό θώδηθα. 

 

• Ε μκήμε είκαη μνγακςμέκε ςξ μηα ζεηνά θειηώκ, με δηαδμπηθή 
ανίζμεζε, ή δηεοζύκζεηξ, πμο μπμνμύκ κα πνεζημμπμηεζμύκ έκα-
έκα ή ζε ζοκεπείξ μμάδεξ. 
– 1 θειί ημοξ εκόξ byte =>  π.π., char, 
– 2 θειηά ημοξ εκόξ byte => π.π., short, 
– 4 θειηά ημο εκόξ byte => π.π., int. 

 

• Δείθηεξ είκαη μηα μμάδα θειηώκ 4 (x86) ή 8 (x64) πμο μπμνμύκ 
κα θναηήζμοκ μηα δηεύζοκζε. 
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3-3 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Βαζηθμί Τύπμη Δεδμμέκςκ C 
Πενίιερε (γηα x86) 

 Τύπμξ Μέγεζμξ Πεδίμ Τημώκ Μμκαδηθέξ 

 char, 1byte  „a‟..„z‟ „A‟..„Z‟„0‟..„9‟   28 ή 256 

 int,  4 bytes -231..231-1  232 

 float, 4 bytes 10-37..1038  232 

 double 8 bytes 10-307..10308 264 

 δείθηεξ 4 bytes δηεοζύκζεηξ  232  

     (0..232 -1) 
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3-4 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Δείθηεξ θαη δηεοζύκζεηξ (ζοκ.) 

• Έζης c έκαξ int θαη p έκαξ δείθηε πνμξ ημκ c. Σημ επίπεδμ ηεξ 
μκήμεξ, γναθηθά, αοηό ζεμαίκεη: 
 

               . . . 

 

 

•  Τειεζηήξ δηεύζοκζεξ: & (ε δηεύζοκζε ημο ακηηθεημέκμο) 
– Δίκεη ηε δηεύζοκζε εκόξ ακηηθεημέκμο. π.π. &c απμδίδεη ηε 

δηεύζοκζε ημο c.  

– p = &c  : έπεη ςξ απμηέιεζμα ακάζεζε ζημ δείθηε p ηε δηεύζοκζε 
ημο c. 

• Τειεζηήξ Έμμεζεξ Ακαθμνάξ: * (ημ πενηεπόμεκμ ημο δείθηε) 
– ‟Οηακ εθανμόδεηαη ζε δείθηε πνμζπειάδεη ημ ακηηθείμεκμ πμο 

δείπκεη μ δείθηεξ. 

– Τμ *p, έπεη ηημή ηεκ ηημή ημο c. 

p c 
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3-5 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Δεíθηεξ θαη δηεοζύκζεηξ (ζοκ.) 

•  Δήιςζε δείθηε: 
 

 

     π.π.          

  int    *p; 

  int     foo(char *); 

 

• Γπμμέκςξ έκαξ δείθηεξ δείπκεη ζε ακηηθείμεκα θάπμημο 
ζογθεθνημέκμο ηύπμο δεδμμέκςκ. (ελαίνεζε: δείθηεξ ζε void) 
 

• Πνμζμπή ζηε πνήζε ημο * !! 
–  a*b;   (Τειεζηήξ γηκμμέκμο) 

 

–  int *p;   (Δήιςζε Δείθηε) 
 

–  x = *p + 1;  (Τειεζηήξ Έμμεζεξ Ακαθμνάξ)  

 

τύπορ  *όνομα_μεταβλητήρ 
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3-6 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Πανáδεηγμα με δείθηεξ 

 

int    x = 1,   y = 2,   z[10]; 

int    *ip,  *iq; 

 

ip   = &x;    /* o ip δείσνει τώπα την x */ 

*ip  = *ip + 1;   /* η μεταβλητή πος δείσει o ip 
          (η x) αςξάνεται κατά 1 */ 

y    = *ip + 3;    /* η y παίπνει την τιμή 5 */ 

*ip  = 0;    /* η x παίπνει την τιμή 0 */ 

ip   = &z[6];    /* o ip δείσνει τώπα τo z[6] */ 

iq   = ip;    /*o iq δείσνει εκεί πος  
     δείσνει και ο ip */ 
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3-7 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Δείθηεξ θαη μνίζμαηα ζοκανηήζεςκ 

• Ξένμομε όηη ακ θαιέζμομε μηα ζοκάνηεζε με θάπμηεξ 
παναμέηνμοξ (δηα ηημήξ) ηόηε αοηέξ μη ηημέξ δεκ αιιάδμοκ 
(Γλαίνεζε: πίκαθεξ μη μπμίμη πενκάκε δηα-ακαθμνάξ). 
 

 

• Πανάδεηγμα: Να γνάρεηε μηα ζοκάνηεζε ε μπμία κα έπεη ζακ 
απμηέιεζμα ηεκ εκαιιαγή δύμ ζημηπείςκ. 
 

void swap1(int x, int y){ 

 int temp; 
  

 temp = x;  

  x    = y;  

  y    = temp; 

} 

Λάζμξ! 
Καιώκηαξ ηεκ 
ζοκάνηεζε ςξ 

swap1(a,b) δεκ ζα έπεη 
θαμηά επίδναζε ζηηξ 
ηημέξ ηςκ a θαη b. 
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3-8 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Πανάδεηγμα 

void swap(int *px, int *py){ 

   int temp; 
  

   temp  = *px;  

    *px  = *py;  

    *py  = temp; 

} 

 

• Ε θιήζε swap(&a, &b) ζα έπεη ημ επηζομεηό απμηέιεζμα: 
– Αθμύ μ ηειεζηήξ & δίκεη ηε δηεύζοκζε μηαξ μεηαβιεηήξ, μη &a θαη 

&b είκαη δείθηεξ πνμξ ηηξ μεηαβιεηέξ a θαη b. 

– Οη παναμέηνμη ηεξ swap δειώκμκηαη ςξ δείθηεξ θαη ε πνμζπέιαζε 
θαη ακηαιιαγή ηςκ ηημώκ ηςκ a θαη b γίκμκηαη μέζς ηςκ δεηθηώκ 
αοηώκ. 

Σωστό! 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.mas.ucy.ac.cy/NEWMAS/images/ucy_logo_clean.png&imgrefurl=http://www.mas.ucy.ac.cy/NEWMAS/images/&h=182&w=185&sz=41&tbnid=zwk0cIvSOnVJ3M:&tbnh=94&tbnw=96&hl=en&start=20&prev=/images%3Fq%3Ducy%2Blogo%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26rls%3DGGLG,GGLG:2006-01,GGLG:en%26sa%3DN


3-9 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Δείθηεξ θαη Πίκαθεξ 

• Σηεκ C οπάνπεη ηζπονόξ δεζμόξ ακάμεζα ζημοξ δείκηες θαη ζημοξ 
πίμακες. Οπμηαδήπμηε πνάλε μπμνεί κα γίκεη με δείκηες πιμάκωμ 
(ππ α[i]) μπμνεί κα γίκεη θαη με δείκηες διεσθύμζεωμ *pa. 
 

• Έζης πίκαθαξ int a[10].  H δήιςζε αοηή μνίδεη έκα μπιμθ 10 
δηαδμπηθώκ ακηηθεημέκςκ με μκόμαηα α[0], α[1], ..., α[9]. 

• Ακ     int  *pa; 
 ηόηε ε ακάζεζε  pa = &a[0]; 
 θάκεη ημκ pa κα δείπκεη ημ μεδεκηθό ζημηπείμ ημο πίκαθα. 
• Αριθμηηική δεικηώμ : Ακ μ pa είκαη δείθηεξ ζε θάπμηα ζέζε ημο 

πίκαθα, ηόηε μη pa  i, pa++, pa-- είκαη επίζεξ δείθηεξ  
– pa + 1, pa++  δείθηεξ ζημ επόμεκμ ζημηπείμ ημο πίκαθα από 

   αοηό πμο δείπκεη  μ pa. 
– pa + i ,  (pa – i) δείθηεξ ζημ ζεμείμ ημο πίκαθα πμο βνίζθεηαη i 

   ζέζεηξ μεηά (πνηκ) από αοηό πμο δείπκεη μ pa. 
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3-10 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Δείθηεξ θαη Πίκαθεξ (ζοκ.) 

• Έηζη, ακ pa = &a[0], ηόηε γηα πανάδεηγμα,  

     pa + 2   δείπκεη ζηε ηνίηε ζέζε ημο πίκαθα, δει. ζημ  
  α[2]. 

   *(pa + 2) έπεη ηημή ηεκ ηημή ηεξ 3εξ ζέζεξ ημο πίκαθα, δει. 

   ημ α[2]. 

 

• Έλ‟μνηζμμύ, ε ηημή μηαξ μεηαβιεηήξ ηύπμο πίκαθα (int a[]) είκαη 
ε δηεύζοκζε ημο μεδεκηθμύ ζημηπείμο ημο πίκαθα.  

• Γπμμέκςξ ακηί pa = &a[0] μπμνμύμε κα γνάρμομε pa = a. 

• Tόηε μη pa θαη a έπμοκ ηηξ ίδηεξ ηημέξ θαη μπμνμύκ κα 
πνεζημμπμημύκηαη ε μηα ζηε ζέζε ηεξ άιιεξ: 
– Τμ a[i]  είκαη ηαοηόζεμμ με ηα  *(pa +i)  ή  *(a + i)  ή  pa[i]. 

– To &a[i]  είκαη ηαοηόζεμμ με ηα  a+i, pa+i. 
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3-11 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Δείθηεξ θαη Πíκαθεξ (ζοκ.) 

• Πνμζμπή: μ δείθηεξ είκαη μεηαβιεηή θαη έηζη pa = a θαη pa++ 
είκαη έγθονεξ εθθνάζεηξ.  Τμ όμομα εμός πίμακα όμως δεμ 
είμαι μεηαβληηή, επμμέκςξ θαηαζθεοέξ όπςξ α = pa θαη α++ 
δεκ είκαη έγθονεξ! 

• Πμηεξ από ηηξ πημ θάης εκημιέξ είκαη έγθονεξ; 
 int t[10] = {}, i = 5, *p; 

 p    = t;         

 p[2] = 3;   

 ++p;          

 *p   = 14;    

 *(t+i) = 33;  

 ++t;         => compile error 

0 14 3 0 0 33 0 0 0 0

t[0] t[1] t[2] t[3] t[4] t[5] t[6] t[7] t[8] t[9]index

value
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3-12 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Πανάδεηγμα - strcopy 

• Δεημύμεκμ: κα γνάρεηε ζοκάνηεζε πμο ακηηγνάθεη έκα 
αιθανηζμεηηθό t ζημ αιθανηζμεηηθό s. 
 

• Γηαηί δεκ είκαη ανθεηό κα γνάρμομε s=t ;;; 
 

• Eθδμπή με πίκαθεξ: 

 

    void strcopy (char *s, char *t) { 

  int i; 
 

  i=0; 

  while ((s[i] = t[i]) != ‘\0’) 

   i++ 

   } 
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3-13 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Πανάδεηγμα - strcopy 

• Eθδμπή με δείθηεξ: 
 

    void strcopy1 (char *s, char *t)      
{ 

   

  while ((*s = *t) != ‘\0’){ 

   s++; 

   t++; 

  } 

 } 
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3-14 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Πανάδεηγμα 2 - strcmp 

• Δεημύμεκμ: γνάρεηε ζοκάνηεζε πμο ζογθνίκεη ηα 
αιθανηζμεηηθά s1 θαη s2 θαη επηζηνέθεη «1» ακ ημ s1 
μεγαιύηενμ ιεληθμγναθηθά, “0” ακ είκαη ίζα θαη «-1» ακ 
s2 μεγαιύηενμ ιεληθμγναθηθά 

C A T \0 ? ?

0 1 2 3 4 5

? ? ? ?

6 7 8 9

s1 C U T \0 ? ?

0 1 2 3 4 5

? ? ? ?

6 7 8 9

s2 

  

> Επιστρέυει 1 
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Πανάδεηγμα 2 - strcmp 

• Α) Eκδοτή με πίμακες* (P.J. Plauger, Standard C Library): 

 

int mystrcmp(const char *s1, const char *s2) { 

    int i; 

     

    for(i=0; s1[i] == s2[i]; i++) 

        if(s1[i] == 0) // i.e., NULL 

            return 0; 

     

    return (s1[i] < s2[i]) ? -1 : 1; 

} 

 

• Σημειώζηε όηι επιζηρέθεηαι «0» όηαν η μια ζσμβολοζειρά 

είναι σπο-ακολοσθία ηης άλλης 

Δεν επιτρέπει την αλλαγή του s1 ή s2  
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ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Πανάδεηγμα 2  - strcmp 

• Β) Eκδοτή με δείκηες 

 

int mystrcmp(const char *s1, const char *s2) { 

   

  for(; *s1 == *s2; ++s1, ++s2) 

        if(*s1 == 0) 

            return 0; 

     

    return (*s1 < *s2) ? -1 : 1; 

} 

Δεν επιτρέπει την αλλαγή του s1 ή s2  
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