
4-1 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

 

Σηεκ εκόηεηα αοηή ζα μειεηεζμύκ ηα ελήξ ζέμαηα: 
 

Πίκαθεξ Δεηθηώκ, Παναδείγμαηα, 

Πμιοδηάζηαημη πίκαθεξ  

Πέναζμα παναμέηνςκ ζε πνμγνάμμαηα C 

 

 

∆ηδάζθςκ: ∆εµήηνεξ Ζεσκαιηπμύν 
 

Δηάιελε 4: Δείθηεξ θαη Πίκαθεξ  
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4-2 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Πίκαθεξ Δεηθηώκ 

• Πίκαθαξ δεηθηώκ είκαη έκαξ πίκαθαξ πμο πενηέπεη δείθηεξ. 
 

• Δήιςζε πίκαθα από δείθηεξ ηύπμο type γίκεηαη ςξ  

         type   *arrayname[arraysize] 

      π.π. ε δήιςζε    char  *a[10] = { }    ιέεη όηη μ a είκαη πίκαθαξ 
μεγέζμοξ 10 θαη ηα ζημηπεία ημο είκαη δείθηεξ ζε char. Έηζη ημ a[6] 
είκαη δείθηεξ ζε παναθηήνα θαη *a[6] είκαη μ παναθηήναξ ζημκ μπμίμ 
δείπκεη. 

 

• Ανπηθμπμίεζε ηημήξ ζε πίκαθα δεηθηώκ γίκεηαη με ηε γκςζηή ζύκηαλε. 
 

• Πανάδεηγμα: 

       char *name[]  = { 
            “Γενάρης”, “Φεβράρης”,  “Μάρηης”, “Απρίλης”,  

            “Μάης”, “Ιούνης”, “Ioύλης”, “Αύγοσζηος”, 

            “Σεπηέμβρης”, “Οκηώβρης”, “Νοέμβρης”, “Δεκέμβρης”} 
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4-3 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Πανάδεηγμα 

char *name[]  = { 

            “Γενάρης”, “Φεβράρης”,  “Μάρηης”, “Απρίλης”,  

            “Μάης”, “Ιούνης”, “Ioύλης”, “Αύγοσζηος”, 

            “Σεπηέμβρης”, “Οκηώβρης”, “Νοέμβρης”, “Δεκέμβρης”} 
 

• Γναθηθά, έπμομε 

 

 

 

 

 

 
 

• Oη παναθηήνεξ θάζε ζομβμιμζεηνάξ ημπμζεημύκηαη θάπμο ζηε μκήμε 
θαη ζημ name[i] ημπμζεηείηαη δείθηεξ ζ’αοημύξ ημοξ παναθηήνεξ. 

. . . 

Νοέμβπηρ 

Δεκέμβπηρ 

Γενάπηρ 

Φεβπάπηρ 

. . . 
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4-4 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Πανάδεηγμα 

• Να γνάρεηε ζοκάνηεζε πμο, με δεδμμέκμ εηζόδμο αθέναημ i,  
επηζηνέθεη ημ όκμμα ημο i-μζημύ μήκα (ακ οπάνπεη). 
 

#include <stdio.h> 

 

 char *month_name(char *name[], int n){ 

   if (n < 1 || n > 12) 

  return name[0]; 

   else 

  return name[n]; 

  } 

 

int main() { 

 char *name[]  = { "Aνύπαρκηος μήνας","Γενάρης", "Φεβράρης",  
"Μάρηης", "Απρίλης", "Μάης", "Ιούνης", "Ioύλης", "Αύγοσζηος", 
"Σεπηέμβρης", "Οκηώβρης", "Νοέμβρης", "Δεκέμβρης"}; 

 

 printf("%s", month_name(name, 1)); 

 return 0; 

} 

 

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


4-5 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Σςζηή Ανπηθμπμίεζε 
#include <stdio.h> 

 

int main() { 

 char  *a[10] ; 

 int i; 

 

 for (i=0;i<10;i++)  { 

  printf("%d\n", a[i]); 

 } 

} 

Εκτυπώνει 

1628344792 

2289544 

2088999592 

2088773112 

-1 

2088773104 

2088772914 

2089866642 

2088803211 

1892 

#include <stdio.h> 

 

int main() { 

 char  *a[10] = { }; 

 int i; 

 

 for (i=0;i<10;i++)  { 

  printf("%d\n", a[i]); 

 } 

} 

Εκτυπώνει 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Πποζοσή: Τον σώπο ζηον 

οποίο θα δείσνει κάθε pointer  

a[i], ππέπει να ηον 

δεζμεύζοςμε ξεσωπιζηά  (i.e. 

name[]) 

 
#include <stdio.h> 

 

int main() { 

 char  *a[10] = {}; 

 char name[] = “car"; 

 

 a[0] = name; 

 

 printf("%s\n", a[0]); 

} 

 

Εκηςπώνει «car» 
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4-6 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Πμιοδηάζηαημη πίκαθεξ 

• Η C δηαζέηεη μνζμγςκηθμύξ πμιοδηάζηαημοξ πίκαθεξ. 

• Καηά ηε δήιςζε εκόξ πμιοδηάζηαημο πίκαθα (όπςξ θαη γηα έκα 
μμκμδηάζηαημ) πνέπεη κα πνμζδημνίζμομε ηηξ δηαζηάζεηξ ημο*. 

     π.π.  

             char  array[3][7] 
 

• Έκαξ πμιοδηάζηαημξ πίκαθαξ είκαη έκαξ μμκμδηάζηαημξ πίκαθαξ 
θάζε ζημηπείμ ημο μπμίμο είκαη έκαξ πίκαθαξ. 

 

• Γηα κα ακαθενζμύμε ζε θάπμημ ζημηπείμ ημο πίκαθα 
πνεζημμπμημύμε δείθηεξ ζέζεξ. 

     π.π. 

                  array[i][j]                 /*[γναμμή][ζηήιε]*/ 

* Σηεκ C99 επηηνέπμκηαη θαη μη δοκαμηθμί πίκαθεξ, π.π., char 
array[i][i], όπμο i είκαη μεηαβιεηή αιιά δεκ ζα ημοξ 
πνεζημμπμηήζμομε ζηα πιαίζηα αοημύ ημο μαζήμαημξ. 
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4-7 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Πμιοδηάζηαημη πίκαθεξ (ζοκ.) 

• Ανπηθμπμίεζε πμιοδηάζηαημο πίκαθα 
     Μηα ιίζηα ανπηθώκ ηημώκ θιεηζμέκε ζε άγθηζηνα, όπμο θάζε 

ηημή παίνκεη ανπηθή ηημή από μηα ακηίζημηπε οπμιίζηα. 
      π.π. 
      char daysofmonth[2][13] = { 

          {0, 31, 28, 31,  30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31}, 
          {0, 31, 29, 31,  30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31} 
      } 

• Μεηαβίβαζε δηζδηάζηαημο πίκαθα ζε ζοκάνηεζε 
     Η δήιςζε ηςκ παναμέηνςκ ηεξ ζοκάνηεζεξ πνέπεη κα 

πενηιαμβάκεη ημκ ανηζμό ηςκ ζηειώκ θάζε δηζδηάζηαημο πίκαθα. 
Ο ανηζμόξ ηςκ γναμμώκ είκαη αδηάθμνμξ.  

     Γηα πανάδεηγμα, όιεξ μη πημ θάης δειώζεηξ είκαη έγθονεξ. 
                   f( int daysofmonth[2][13] )  { . . . }      

                     f( int daysofmonth[][13] )   { . . . } 
                              f( int(*daysofmonth)[13] ) { . . . } 

στήλες  γραμμές 
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4-8 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Πμιοδηάζηαημη Πίκαθεξ vs. Πίκαθεξ Δεηθηώκ  

• Έζης 
               int  a[10][20]: 
               int *b[10]; 
• Πμηα ε δηαθμνά ακάμεζα ζημοξ δύμ πίκαθεξ; 

– O a είκαη πναγμαηηθά δηζδηάζηαημξ πίκαθαξ: θαηά ημκ μνηζμό  ημο 
δεζμεύζεθακ 200 ζοκεπόμεκεξ ζέζεηξ. 

– Καηά ημκ μνηζμό ημο b θαηακέμεηαη πώνμξ γηα 10 δείθηεξ. Απόδμζε 
ανπηθώκ ηημώκ πνέπεη κα γίκεη νεηά είηε ζηαηηθά (i.e. { }) ή δοκαμηθά 
με θώδηθα (for loop).  

 
 int main() { 
        int a[10][20]; 
        int *b[10]; 
        printf("%d, %d", sizeof(a), sizeof(b)); 
 } 
 Εθηοπώκεη 800 (10x20x4) θαη 40(10x4) ζε x86 
 Εθηοπώκεη 800 (10x20x4) θαη 80(10x8) ζε x64 
 

• Πλεομέκτημα Πίμακα Δεικτώμ 
 Κάζε δείθηεξ μπμνεί κα δείπκεη ζε γραμμή με διαφορετικό μήκος 
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4-9 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Πανάδεηγμα 

Έζης 

 char  fixed[] [15] =  {“Illegal month”, “Jan”, “Feb”, “March”} 

    char  *variable[]   =  {“Illegal month”, “Jan”, “Feb”, “March”} 

       

Γναθηθά ζημ επίπεδμ ηεξ μκήμεξ έπμομε 

 

  

 

 

 

 

Feb\0----------- 

Μarch\0--------- 

Illegal month\0- 

Jan\0----------- 

- ζςμβολίζει ένα ασπηζιμοποίηηο byte       

Feb\0 

Μarch\0 

Illegal month\0 

Jan\0 

fixed: variable: 
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4-10 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Πανάμεηνμη ηεξ ζοκάνηεζεξ main() 

• H ζοκάνηεζε main με πανάμεηνμ void ζέιμκηαξ κα δείλμομε όηη 
ε ζοκάνηεζε main δε δέπεηαη μνίζμαηα. 

                                   int main(void) { 
                                                               . . .  
                                   } 
 

• Αοηό όμςξ δε ζεμαίκεη όηη δεκ μπμνμύμε κα πενάζμομε 
μνίζμαηα. Τα δοκαηά μνίζμαηα όμςξ ηεξ main είκαη θαζμνηζμέκα 
θαη είκαη ηα ελήξ: 

 

int main(int argc, char *argv[]) { 
      . . .  
} 
 

• Tα μνίζμαηα πενκημύκηαη ζημ πνόγναμμα από ηε γναμμή 
εκημιώκ ηε ζηηγμή πμο ανπίδεη ε εθηέιεζή ημο. 
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4-11 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Σεμαζία ηςκ μνηζμάηςκ 

 

• Τμ πνώημ όνηζμα argc, ημ μπμίμ είκαη ηύπμο αθέναημξ, είκαη μ 
ανηζμόξ ηςκ μνηζμάηςκ ηεξ γναμμήξ δηαηαγώκ, με ηα μπμία 
έπεη θιεζεί ημ πνόγναμμα.  

 

• Τμ δεύηενμ όνηζμα argv είκαη δείθηεξ γηα έκακ πίκαθα 
ζομβμιμζεηνώκ μ μπμίμξ πενηέπεη ηα μνίζμαηα.  Καηά ζύμβαζε  
– argv[0] είκαη ημ όκμμα με ημ μπμίμ θιήζεθε ημ πνόγναμμα.  

– argv[1], …, argv[argc - 1], είκαη ηα οπόιμηπα μνίζμαηα με ηεκ ζεηνά 
πμο δόζεθακ ζηε γναμμή εκημιήξ. 

– argv[argc] πενηέπεη ημ μεδεκηθό δείθηε (NULL). 
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4-12 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Σεμαζία ηςκ μνηζμάηςκ (ζοκ.) 

• Πανάδεηγμα: Έζης έκα πνόγναμμα C ημ μπμίμ έπεη ηε μμνθή: 
  
 int main(int argc, char *argv[]) { 
  int i = 0; 
  for (i=0; i<argc; i++)  { 
          printf("argv[%d] = \”%s\”\n", i, argv[i]); 
  } 
  return 0; 
 } 
• Θεςνείζηε επίζεξ όηη ημ εθηειέζημμ ανπείμ ημο παναπάκς 

πνμγνάμμαημξ έπεη μκμμαζηεί prog. Τόηε θαηά ηεκ θιήζε ημο prog οπό 
ηε μμνθή: 

$ prog  opt1   opt2  opt3  
      έπμομε ηεκ ελήξ ακάζεζε ηημώκ ζηα μνίζμαηα ηεξ  main: 
       argc  =  4                     argv[0]  =  “prog” 
                                           argv[1]   =  “opt1” 
                                           argv[2]   =  “opt2” 
                                           argv[3]   =  “opt3” 
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4-13 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Πανάδεηγμα 1 

• Ζεημύμεκμ: πνόγναμμα πμο θαηά ηεκ θιήζε ημο με n μνίζμαηα 
ακηεπεί (echoes) ηα n-1 ηειεοηαία ζηεκ μζόκε.  Γηα πανάδεηγμα 
ακ ημ πνόγναμμα αοηό ιέγεηαη echo, ηόηε μία θιήζε ηεξ μμνθήξ: 

$ echo Hello world! 
 

     ζα εμθάκηδε ζηεκ έλμδμ 
$ Hello world! 

 

• Οη ηοπηθέξ πανάμεηνμη ηεξ ζοκάνηεζεξ main ζα έπμοκ ηημέξ: 
 

            argc  =  3                 argv[0]  =  “echo” 
                                          argv[1]   =  “Hello” 
                                          argv[2]  =  “world!” 
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4-14 ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 

Πανάδεηγμα 1 - Υλοποίηζη (ζοκ.) 
 

#include <stdio.h> 
 

main (int argc, char *argv[]){ 
   

   int i; 
 

   for(i = 1; i < argc; i++) 

      printf(“%s%s”, argv[i],  

                     (i < argc - 1) ? “ “ : “”); 

   printf(“\n”); 

   return 0; 

} 

 

Maκροενηολή C (Μacro) 

 

(i < argc - 1) ? “ “ : “”); 

 

 Ιζοδύναμο με  
 

If (i < argc - 1)  

 return “ “  

Else 

 return “” 
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