
ΕΠΛ 035 – Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλ. Μητ. και Μητ. Υπολ. 5-1 

 

Σηεκ εκόηεηα αοηή ζα μειεηεζμύκ ηα ελήξ επημένμοξ ζέμαηα: 
 

Δμμέξ, θςιηαζμέκεξ δμμέξ, ηνόπμη δήιςζεξ δμμώκ,  

δμμέξ ςξ πανάμεηνμη ζε ζοκανηήζεηξ, δείθηεξ ζε δμμέξ, 

Αοηό-ακαθμνηθέξ δμμέξ, πνήζε εκώζεςκ. 

 

∆ηδάζθςκ: ∆εµήηνεξ Ζεσκαιηπμύν 
 

Δηάιελε 5:  
Δμμέξ (structures) θαη Εκώζεηξ (unions) 
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Δμμέξ 
• Δμμή είκαη μηα ζοιιμγή από μηα ή πενηζζόηενεξ μεηαβιεηέξ, πηζακώξ 

δηαθμνεηηθώκ ηύπςκ πμο μμαδμπμημύκηαη με έκα όκμμα γηα εοθμιόηενμ 
πεηνηζμό. 
 

• Ονηζμόξ δμμώκ γίκεηαη με ηε ζύκηαλε: 
 

struct name 

{ 

 δηλώζεις πεδίων 

}; 
 

 

• Πανάδεηγμα: 
 
struct Person { 
     char   firstName[15]; 
     char   lastName[15]; 
     char   gender; 
     int    age; 
}; 
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Δμμέξ 
• Η ιέλε struct εηζάγεη ηε δήιςζε μηαξ δμμήξ. Οη μεηαβιεηέξ πμο 

θαημκμμάδμκηαη μέζα ζηε δμμή μκμμάδμκηαη μέιε ή πεδία.   
 

• Μηα δήλωζη struct μνίδεη έκα ηύπμ. Γηα κα δειώζμομε μεηαβιεηέξ ή 
πίκαθεξ ηύπμο δμμήξ γνάθμομε: 
 

 struct Person x; 

 struct Person people[40]; 
 

• Εκαιιαθηηθά μπμνμύμε επίζεξ κα παναιείρμομε ηεκ εηηθέηα ηεξ δμμήξ 
θαη κα πενηγνάρμομε απιά ηα μέιε ηεξ: 

  struct { 

   char   firstName[15]; 

   char   lastName[15]; 

   char   gender;   

   int    age; 

  } x, people[40]; 

 

πεδίο 

Εηικέηα (tag) - προαιρεηικό 
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Δμμέξ 
• Αοςικξπξίηζη μηαξ μεηαβιεηήξ ή πίκαθα ηύπμο δμμήξ γίκεηαη 

απμδίδμκηαξ ηημέξ ζηα μέιε ςξ ελήξ: 
   struct Person x = {“Aνδρέας”, “Ανδρέοσ”, ’M’, 43}; 
 

   struct Person people[] = 

       {{“Χρίζηος”, “Ανδρέοσ”,     ’M’, 43}, 

        {“Μαρία”,   “Γεωργίοσ”,    ’F’, 38}, 

        {“Χρίζηος”, “Χαραλάμποσς”, ’Μ’, 14} 

        }; 
 

• Aκαθμνά ζε μέιμξ μηαξ δμμήξ γίκεηαη μέζς ηεξ θαηαζθεοήξ: 
  όνομα-δομής.μέλος 

 

 Γηα πανάδεηγμα 
 

   if (x.age > 40) 
  printf(“%s age: %d \n”, x.lastName, x.age); 
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typedef 

• Για να αποθεύγεηε η ζσνετής τρήζη ηοσ «struct structname», 

μπορούμε να τρηζιμοποιήζοσμε ηην typedef 

• H C διαθέηει ηην typedef για δημιοσργία νέων ονομάηων ηύπων 

δεδομένων, π.τ. 

typedef unsigned short int   uint16;  

Φηιάτνει ηον ηύπο uint16. Έηζι αποθεύγοσμε να γράθοσμε κάθε θορά 

«unsigned short int» και δηλώνοσμε απλά uint16 X, Y; 

Παρόμοια, typedef char* String; 

• Τέλος μπορεί να τρηζιμοποιηθεί για να δώζει ονόμαηα ζε δομές: 

struct Person{ 

    char   firstName[15]; 

    char   lastName[15]; 

    char   gender;  

    int    age; 

}; 

struct Person p; 

p.age = 12; 

typedef struct{ 

    char   firstName[15]; 

    char   lastName[15]; 

    char   gender;  

    int    age; 

} Person; 

Person p; 

p.age = 12; 
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Φςιηαζμέκεξ Δμμέξ  
• Δμμέξ μπμνεί κα είκαη αιιειέκζεηεξ, δειαδή κα 

θςιηάδμκηαη ε μηα μέζα ζηεκ άιιε, δεμημονγώκηαξ πημ 
πμιύπιμθεξ δμμέξ: 
 

struct Person { 

 char firstName[15]; 

 int age; 

}; 

struct family { 

 struct Person father; 

 struct Person mother; 

 int           numofchild; 

 struct Person children[5]; 

}; 

 

int main(void){ 

  struct Person x, y, z; 

  struct family fml; 

   

  fml.numofchild = 2; 

  strcpy(fml.father.firstName, “Joe”); 

  strcpy(fml.children[0].firstName, “Mary”);  

  … 

} 

typedef struct { 

 char firstName[15]; 

 int age; 

} Person; 

typedef struct { 

 Person father; 

 Person mother; 

 int           numofchild; 

 Person children[5]; 

} Family; 

 

int main(void){ 

  Person x, y, z; 

  Family fml; 

   

  fml.numofchild = 2; 

  strcpy(fml.father.firstName, “Joe”); 

  strcpy(fml.children[0].firstName, “Mary”);  

  … 

} 

ή 
(καλύηερα) 
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Δμμέξ θαη Σοκανηήζεηξ 
• Eπηηνεπηέξ πνάλεηξ ζε μηα δμμή είκαη: 

– ε αμηιγοαθή ηεξ, ε αμάθεζη ηημήξ ζ‟ αοηήκ (ζακ ζύκμιμ), ε 
εναγωγή ηεξ δηεύζοκζήξ ηεξ, θαη ε ποξζπέλαζη ηωμ ζηξιςείωμ 
ηεξ.  

– Μεηαβιεηέξ ηύπμο δμμήξ μπμνμύκ κα πεναζημύκ ςξ μνίζμαηα ζε 
ζοκανηήζεηξ όπςξ επίζεξ θαη κα επηζηναθμύκ ςξ απμηειέζμαηα 
ζοκανηήζεςκ. 

 

• Πανάδεηγμα: 
 

 Person inc_age (Person x){ 

  x.age += 1; 

  return x; 

   } 

    … 

 Person x1, x2; 

 x2 = inc_age(x1); 

Πέραζμα δια ηιμής 

(ηο x ανηιγράθεηε μέζα ζηην 

ζσνάρηηζη) 
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Δμμέξ θαη Σοκανηήζεηξ (ζοκ) 

• Δμμέξ δεκ μπμνμύκ κα ζογθνηζμύκ:  

 π.π.  ε έθθναζε x1 == x2 δεκ είκαη έγθονε. 

 

• Ακ ζέιμομε κα ζογθνίκμομε δομ δμμέξ πνέπεη ε ζύγθνηζε κα 
γίκεη βάζε ηςκ πεδίςκ αοηώκ ηςκ δμμώκ 

 π.π. x1.age == x2.age 

 
 

• Ελάζθεζε (ζημ ζπίηη): Να γνάρεηε ζοκάνηεζε ε μπμία παίνκεη 
δύμ παναμέηνμοξ ηύπμο Person θαη επηζηνέθεη ηεκ ειηθία ημο 
μεγαιύηενμο αηόμμο. 
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Δείθηεξ ζε Δμμέξ 

• Μπμνμύμε επίζεξ κα πνεζημμπμηήζμομε δείκηεπ ζε δξμέπ. 
 

• Γηα πανάδεηγμα ε δήιςζε 
  Person *pp, p; 

 δειώκεη όηη ε μεηαβιεηή pp είκαη δείθηεξ πνμξ μηα δμμή ηύπμο 
Person . Έηζη μπμνμύμε κα γνάρμομε 

  pp = &p; 

  printf(“%d”, (*pp).age); 

 óπμο *pp είκαη ε δμμή πμο δείπκεηαη από ημκ δείθηε, εκώ 
(*pp).firstName είκαη ημ πνώημ πεδίμ ηεξ δμμήξ. 

 

•  Πνμζμπή: ε πνμηεναηόηεηα ημο ηειεζηή μέιμοξ δμμήξ, „.‟, είκαη 
μεγαιύηενε από αοηή ημο ηειεζηή έμμεζεξ ακαθμνάξ, „*‟. 
Επξμέμωπ ξι παοεμθέζειπ ζηξ (*pp).firstName είμαι 
απαοαίηηηεπ. 

 Δειαδή ημ “*a.age=5” ζα δώζεη “compile error” 
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Δείθηεξ ζε Δμμέξ 
• Δείθηεξ γηα δμμέξ πνεζημμπμημύκηαη ηόζμ ζοπκά πμο πανέπεηαη 

μ πημ θάης εκαιιαθηηθόξ ζομβμιηζμόξ ςξ ζοκημμμγναθία: 

    (*p).μέλος_δομής    =     p->μέλος_δομής 
 

• Ακ μηα μεγάιε δμμή πνόθεηηαη κα μεηαβηβαζηεί γηα επελενγαζία 
ζε μηα ζοκάνηεζε γεκηθά είκαη απμηειεζμαηηθόηενε η μεηαβίβαζη 
εμόπ δείκηη ποξπ ηη δξμή και όςι η αμηιγοαθή ηηπ.  Αοηό 
μπμνεί κα γίκεη όπςξ θαη ζε απιμύζηενεξ δμμέξ δεδμμέκςκ 
(δειαδή με ημ &). 

 Person p; 

. . . 

initPerson(&p); 

. . . 

void initPerson(Person *p){ 

   strcpy( p->firstName, “Aνδρέας”); 

   strcpy( p->lastName, “Ανδρέοσ”); 

   p->gender = ’M’; 

   p->age =  43; 

} 

Person *p; 

(δέζμεσζη τώροσ για ηο *p [malloc]) 

…. 

initPerson(p); 

. . . 

void initPerson(Person *p){ 

   strcpy( p->firstName, “Aνδρέας”); 

   strcpy( p->lastName, “Ανδρέοσ”); 

   p->gender = ’M’; 

   p->age =  43; 

} 

ή 
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Eκώζεηξ (unions) 
• Ο ηύπμξ union πνεζημμπμηείηαη ζηεκ C γηα ηε δήιςζε μεηαβιεηώκ πμο 

μπμνμύκ κα απμζεθεύζμοκ ζε δηαθμνεηηθέξ ζηηγμέξ δεδμμέκα 
δηαθμνεηηθώκ ηύπςκ θαη μεγεζώκ ζηεκ ίδηα πενημπή μκήμεξ. 
 

• Θεςνήζηε ηεκ πενίπηςζε πμο ζέιμομε μηα ζηαζενά ζε έκα πνόγναμμα 
κα έπεη ςξ ηημή είηε μηα αθέναηα ηημή (int) είηε μηα πναγμαηηθή ηημή 
(float). Θα μπμνμύζαμε κα γνάρμομε: 

   

 struct { 

     int   ival; 

     float fval; 

 } constant; 
 

 θαη κα ημπμζεημύμε ηε ζηαζενά μαξ ζε έκα από ηα δύμ πεδία ηεξ δμμήξ 
ζύμθςκα με ηεκ ηημή ηεξ. 

 

• Μεημκέθηεμα αοηήξ ηεξ ιύζεξ είκαη όηη ζπαηαιά άζθμπα μκήμε: 
δεζμεύεη μκήμε γηα δύμ πεδία εκώ ζα πνεζημμπμηεζεί μόκμ έκα. 
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Eκώζεηξ 
• Χνεζημμπμηώκηαξ εκώζεηξ ε δήιςζε ηεξ μεηαβιεηήξ μαξ γίκεηαη ςξ 

ελήξ: 
  

union { 

  int   ival; 

  double fval; 

} A,B; 

 
• H μμήμη πξρ δεζμεύεηαι ζε αρηή ηημ πεοίπηωζη είμαι η μέγιζηη 

πξρ απαιηείηαι για απξθήκερζη ακοιβώπ μιαπ μεηαβληηήπ από 
ξπξιξδήπξηε από ηξρπ ηύπξρπ ηωμ πεδίωμ (ζηημ πιξ πάμω 
πεοίπηωζη η μμήμη πξρ απαιηείηαι για απξθήκερζη είμαι 8  
bytes). 
 

• Η ηημή πμο ακαθηάηαη θάζε θμνά είκαη ε αοηή πμο απμζεθεύηεθε πημ 
πνόζθαηα θαηά ηεκ εθηέιεζε.  Είκαη εοζύκε ημο πνμγναμμαηηζηή κα 
παναθμιμοζεί θαη κα γκςνίδεη πμημξ ηύπμξ είκαη απμζεθεομέκμξ ζε μηα 
έκςζε.   
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Eκώζεηξ 
#define INT_TYPE   1; 

#define REAL_TYPE  2; 
 

struct item { 

   int type; 

   union { 

 int   ival; 

 float fval; 

} constant; 

} 

… 

struct item x; 
 

if (x.type == INT_TYPE) 

 printf(“value of const = %d\n”, x.constant.ival); 

if (x.type == REAL_TYPE) 

 printf(“value of const = %f\n”, x.constant.fval); 
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