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Το πρώτο μου πρόγραμμα
Παρουσίαση και επεξήγηση του πρώτου προγράμματος σε C
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Βασικά στοιχεία του
1ου προγράμματος σε C
1. Η συνάρτηση main

2. Εντολές

3. Block εντολών

4. Συνάρτηση

5. Κείμενα

6. Χρήση βιβλιοθήκης

#include <stdio.h>

int main()

{

printf("Hello world!\n");

return 0;

}



Περισσότερα στοιχεία του
1ου προγράμματος σε C

• Εκτός από την πυρήνα της γλώσσας όλες οι υπόλοιπες 
συναρτήσεις είναι από εξωτερικές βιβλιοθήκες και με την 
#include δηλώνουμε ότι θέλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε 
(περισσότερα αργότερα).

• Η C έχει ελεύθερη σύνταξη, δηλαδή ανάμεσα στα σύμβολα και 
τις λέξεις μπορούν να υπάρχουν κενοί χαρακτήρες (space, tab, 
enter) οπουδήποτε και οσοιδήποτε. Αυτό επιτρέπει την καλή 
οπτική τοποθέτηση των εντολών και τον παραμέτρων τους. Ο 
μόνος περιορισμός είναι ότι εντός των εισαγωγικών (δηλαδή 
στα κείμενα) δεν ισχύει η ελεύθερη σύνταξη και δεν επιτρέπεται η 
αλλαγή γραμμής!
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Τα στοιχεία του κώδικα
Αναγνωριστικά / Τελεστές / Λέξεις κλειδιά / Σταθερές / Προεπεξεργαστής
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#include <stdio.h>

int main()

{

printf("Hello world!\n");

return 0;

}



() vs [] vs {}
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Επειδή στα μαθηματικά χρησιμοποιούνται ελεύθερα μεταξύ τους τα 
παραπάνω σύμβολα, δεν συμβαίνει το ίδιο στον προγραμματισμό! 
Έχουν τελείως διαφορετικές χρήσεις:

• () οι παρενθέσεις ή brackets χρησιμοποιούνται στις παραστάσεις για 
αλλαγή προτεραιότητας αλλά και στις συναρτήσεις (βλ. main)

• [] οι αγκύλες ή square brackets χρησιμοποιούνται στους πίνακες

• {} τα άγκιστρα ή curly brackets χρησιμοποιούνται για να ορίζουν 
ομάδες (block) εντολών

ΠΡΟΣΟΧΗ και στις ονομασίες τους, ώστε να υπάρχει σωστή 
κατανόηση!!
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Ερωτήσεις?
• Διαβάστε τις σημειώσεις, διαβάστε τις διαφάνειες και

δείτε τα videos πριν ρωτήσετε

• Συμβουλευτείτε τη σελίδα ερωταποκρίσεων του
μαθήματος

https://qna.c-programming.allos.gr

• Στείλτε τις ερωτήσεις σας πριν και μετά το μάθημα
στο

c-programming@allos.gr

• Εάν έχετε πρόβλημα με κάποιο κώδικα στείλτε μαζί
τον κώδικα και τα μηνύματα λάθους από το CLion
ως κείμενα με copy/paste. Εάν θεωρείτε ότι επιπλέον
βοηθά και ένα στιγμιότυπο οθόνης, είναι
καλοδεχούμενο.

• Επαναλαμβάνουμε : Μην στείλετε ποτέ κώδικα ως
εικόνα μας είναι παντελώς άχρηστος!

https://qna.c-programming.allos.gr/
mailto:c-programming@allos.gr


Δεδομένα, Παραστάσεις & 
Μεταβλητές
Πως παριστάνονται στην C
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Μετάφραση της δυαδικής πληροφορίας

11100010011000100100111000101101

-496873939

(int)

-1043649329841817300000.0

(float)

3798093357

(unsinged int)

"έbN-"

(string)

Η δυαδική πληροφορία που βρίσκεται στη μνήμη του Η/Υ από μόνη της 
«δεν λέει τίποτα». Χρειάζεται να «γνωρίζει» κάπως ο Η/Υ (ο επεξεργαστής) 
το πώς πρέπει να την μεταφράσει. Αυτό το καθορίζει ο τύπος των 
δεδομένων.
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Εγγενείς (Native) τύποι δεδομένων
Ο τύπος των δεδομένων καθορίζει την κωδικοποίηση μιας 

πληροφορίας σε δυαδική μορφή. Η κωδικοποίηση των 

βασικών τύπων δεδομένων που αφορούν αριθμούς 

(ακέραιους και πραγματικούς) καθορίζεται από τον ίδιο τον 

επεξεργαστή. Αυτό συμβαίνει επειδή η γλώσσα μηχανής (και 

κατ’αντιστοιχία τα εσωτερικά κυκλώματα του επεξεργαστή) 

λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο.

Οι τύποι αυτοί που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή 

ονομάζονται και εγγενείς (native).
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Εγγενείς τύποι δεδομένων και όρια
Τύπος Δεδομένων Bits Ελάχιστη Μέγιστη

Ακέραιες Απρόσημες Τιμές

unsigned char 8 0 255

unsigned short 16 0 65535

unsigned int 32 0 4294967295

unsigned long 32 0 4294967295

unsigned long long 64 0 18446744073709551615

Ακέραιες Προσημασμένες Τιμές

char 8 -128 127

short 16 -32768 32767

int 32 -2147483648 2147483647

long 32 -2147483648 2147483647

long long 64 -9223372036854775808 9223372036854775807

Δεκαδικές Τιμές (κινητής υποδιαστολής)

float 32 ±1.17549e-038 ± 3.40282e+038

double 64 ±2.22507e-308 ± 1.79769e+308 44



Τιμές στη C για τους native τύπους 
δεδομένων

Μέσα σε ένα πρόγραμμα C οι τιμές των native τύπων δεδομένων 
μπορούν να γραφούν με έναν από τους ακόλουθους τρόπους.

• Ακέραιοι αριθμοί (προσημασμένοι ή απρόσημοι)
• Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης : [πρόσημο]ψηφία(0-9)

π.χ. +123 1952384 -2435 0

• Οκταδικό σύστημα αρίθμησης : [πρόσημο]0ψηφία(0-7)
π.χ. +0123 0153425 -05234 0

• Δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης : [πρόσημο]0xψηφία(0-9 ή A-F ή a-f)
π.χ. +0x53A4F   -0x123   +0x0FFF   0x0

Σημειώστε ότι αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος έκφρασης και όχι οι το 
δυαδικό περιεχόμενο που αντιστοιχεί στον ίδιο αριθμό. Π.χ. το 0x100
και το 256 που είναι ο ίδιος αριθμός έχουν την ίδια δυαδική 
αναπαράσταση, ανεξαρτήτως εάν δηλώθηκε ως δεκαδικός ή 
δεκαεξαδικός αριθμός.
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Τιμές στη C για τους native τύπους 
δεδομένων

• Κινητής υποδιαστολής (πάντα προσημασμένοι)

• Απλή γραφή :
[πρόσημο]ψηφία(0-9).ψηφία(0-9)

υποχρεωτικά υπάρχουν η υποδιαστολή (που είναι 
τελεία, όχι κόμμα) και ένα ψηφίο

• Επιστημονική ή εκθετική γραφή :
[πρόσημο] ψηφία(0-9).ψηφία(0-9)e[πρόσημο]ψηφία(0-9)

υποχρεωτικά υπάρχουν το e (ή E), στα αριστερά 
του η βάση γράφεται σε απλή γραφή και στα δεξιά 
ο εκθέτης ως προσημασμένος ακέραιος. Σε όλη 
την έκταση του αριθμού δεν υπάρχουν καθόλου 
κενά.

Σωστό Λάθος

1234.5678 1234

-1000.0001 1234,5678

+123.345 12 .34

.34 11.22.33

123. .

Σωστό Λάθος

-12.34e10 12e 3

13.1002e-30 1e8.2

12.32E+4

.132E+2

1e3
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι αγκύλες [ ] εδώ συμβολίζουν ότι το πρόσημο είναι προαιρετικό το να μπει
(για τους θετικούς αριθμούς). Δεν πληκτρολογούνται και δεν εμφανίζονται πουθενά όπως βλέπετε και στα παραδείγματα στα δεξιά! 46
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Ερωτήσεις?
• Διαβάστε τις σημειώσεις, διαβάστε τις διαφάνειες και

δείτε τα videos πριν ρωτήσετε

• Συμβουλευτείτε τη σελίδα ερωταποκρίσεων του
μαθήματος

https://qna.c-programming.allos.gr

• Στείλτε τις ερωτήσεις σας πριν και μετά το μάθημα
στο

c-programming@allos.gr

• Εάν έχετε πρόβλημα με κάποιο κώδικα στείλτε μαζί
τον κώδικα και τα μηνύματα λάθους από το CLion
ως κείμενα με copy/paste. Εάν θεωρείτε ότι επιπλέον
βοηθά και ένα στιγμιότυπο οθόνης, είναι
καλοδεχούμενο.

• Επαναλαμβάνουμε : Μην στείλετε ποτέ κώδικα ως
εικόνα μας είναι παντελώς άχρηστος!

https://qna.c-programming.allos.gr/
mailto:c-programming@allos.gr


Μορφοποιημένη έξοδος (printf)

Για την εμφάνιση τιμών στην οθόνη χρησιμοποιείται η printf. Το κείμενο της πρώτης 

παραμέτρου της printf εμφανίζεται στην οθόνη, όχι όμως αυτούσιο. Υπάρχουν δύο 

περιπτώσεις όπου το κείμενο διαφοροποιείται. Η πρώτη περίπτωση προκύπτει όταν 
συναντάται ο χαρακτήρας % και η δεύτερη όταν συναντάται ο χαρακτήρας \.

Έτσι για παράδειγμα όταν η printf κληθεί ως εξής:

printf("Please wait for %d more seconds\n", 123);

Στο σημείο που υπάρχει ο χαρακτήρας %, σημαίνει ότι εκεί πρέπει να εμφανιστεί μία 

τιμή (εδώ η 123). Για κάθε χαρακτήρα % που υπάρχει στο κείμενο μία ακόμα τιμή 
πρέπει να δίνεται ως παράμετρος στην printf. Το πώς θα εμφανιστεί η τιμή 

εξαρτάται από τον χαρακτήρα που ακολουθεί το σύμβολο %. Εδώ το %d υποδεικνύει 

ότι η τιμή πρέπει να τυπωθεί η τιμή ως ακέραιος στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης.

Προσέξτε ότι η μορφοποίηση που θα επιλεγεί πρέπει να ταιριάζει με τον τύπο 

δεδομένων της ποσότητας που δίνεται, αλλιώς το εμφανιζόμενο αποτέλεσμα μπορεί 

να είναι παραπλανητικό (άρα και λανθασμένο).
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Μορφοποιημένη έξοδος (printf)

Οι διαθέσιμες και κατάλληλες μορφοποιήσεις υπάρχουν στον παράρτημα ΙΙΙ (αλλά και 
στο παράρτημα ΙΙ) των σημειώσεων. Αυτές οι ακολουθίες χαρακτήρων αφορούν μόνο 
την printf, αντίθετα οι παρακάτω ακολουθίες αφορούν οποιαδήποτε κείμενα

Στο σημείο που υπάρχει ο χαρακτήρας \ (backslash), σημαίνει ότι ο επόμενος 
χαρακτήρας αποκτά διαφορετική σημασία. Αυτές οι ακολουθίες χαρακτήρων 
ονομάζονται escape sequence και ο χαρακτήρας \ ονομάζεται escape character. Εδώ 
η ειδική ακολουθία χαρακτήρων η \n υποδεικνύει μια αλλαγή γραμμής. 

Χωρίς την αλλαγή γραμμής η επόμενη printf θα εμφάνιζε το αποτέλεσμά της δίπλα από 
αυτό της όποιας printf είχε τυχόν προηγηθεί. Οι περισσότεροι από αυτούς τους 
χαρακτήρες αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήματος I των σημειώσεων.

Σημειώστε ότι για να εμφανιστεί ο χαρακτήρας % θα πρέπει να γράψουμε %% και 
αντίστοιχα για να εμφανιστεί ο χαρακτήρας \ θα πρέπει να γράψουμε \\ ενώ για να 
εμφανιστεί ο χαρακτήρας " θα πρέπει να γράψουμε \"

Στη δε περίπτωση του %% θα πρέπει να μην δοθεί κάποια αντίστοιχη παράμετρος στην 
printf!
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Ερωτήσεις?
• Διαβάστε τις σημειώσεις, διαβάστε τις διαφάνειες και

δείτε τα videos πριν ρωτήσετε

• Συμβουλευτείτε τη σελίδα ερωταποκρίσεων του
μαθήματος

https://qna.c-programming.allos.gr

• Στείλτε τις ερωτήσεις σας πριν και μετά το μάθημα
στο

c-programming@allos.gr

• Εάν έχετε πρόβλημα με κάποιο κώδικα στείλτε μαζί
τον κώδικα και τα μηνύματα λάθους από το CLion
ως κείμενα με copy/paste. Εάν θεωρείτε ότι επιπλέον
βοηθά και ένα στιγμιότυπο οθόνης, είναι
καλοδεχούμενο.

• Επαναλαμβάνουμε : Μην στείλετε ποτέ κώδικα ως
εικόνα μας είναι παντελώς άχρηστος!

https://qna.c-programming.allos.gr/
mailto:c-programming@allos.gr


Αριθμητικές πράξεις μεταξύ των τιμών

Με δεδομένες τις αριθμητικές ποσότητες το επόμενο βήμα 

είναι η πραγματοποίηση αριθμητικών πράξεων μεταξύ τους. 
Στη C είναι διαθέσιμα τα σύμβολα των 4ων πράξεων (+, -, *, 

/) αλλά και το σύμβολο % το οποίο παριστάνει τον 

υπολογισμό του υπολοίπου της ακέραιας διαίρεσης. Η 

προτεραιότητα των πράξεων είναι η γνωστό από τα 

μαθηματικά. Όπου χρειάζεται να τροποποιηθεί η 

προτεραιότητα χρησιμοποιούνται μόνο παρενθέσεις. Οι 

πράξεις πραγματοποιούνται όπως συναντώνται από τα 

αριστερά προς τα δεξιά.

Πλήρη λίστα των τελεστών με τις προτεραιότητές τους θα 
βρείτε στις σημειώσεις στην ενότητα «Τελεστές & 

Παραστάσεις».

Δοκιμάστε

5 + 3

12.34 * 1e-2

7.7 / 2

44 % 5

12 / 3 / 4

(1 + 8)/(5 + 4)

5 / 8

4.0 / 2.0 * 2.0

4.4 % 3.3
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Μετατροπή τύπων δεδομένων
Οι αριθμητικές πράξεις μεταξύ δύο τιμών του ίδιου τύπου δεδομένων δίνουν 
αποτέλεσμα του ίδιου τύπου. Έτσι η πράξη 5/8 δίνει αποτέλεσμα 0 αφού και οι 
δύο αριθμοί είναι ακέραιοι, οπότε και το αποτέλεσμα είναι ακέραιο.

Για να γίνουν αριθμητικές πράξεις μεταξύ δύο τιμών διαφορετικών τύπων, 
μετατρέπονται πρώτα σε τιμές του ίδιου τύπου και μάλιστα προς τον τύπο που 
καλύπτει μεγαλύτερο εύρος τιμών. Για παράδειγμα πράξη μεταξύ int και
double μετατρέπει πρώτα και τις δύο ποσότητες σε double. Κατόπιν γίνεται η 
πράξη.

Όταν ο προγραμματιστής θέλει να μετατραπεί μία ποσότητα σε άλλο τύπο 
δεδομένων, τότε μπορεί να γράψει ακριβώς πριν την ποσότητα τον επιθυμητό 
τύπο μέσα σε παρενθέσεις. Η διαδικασία αυτή λέγεται type casting ή απλά
casting.

Το δεκαδικό αποτέλεσμα στο προηγούμενο παράδειγμα προκύπτει με δύο 
τρόπους:

5.0/8        5/(double)8
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Overflow & Underflow
Επειδή το εύρος των τιμών κάθε τύπου δεδομένων είναι 

πεπερασμένο, μπορεί το αποτέλεσμα κάποιας πράξης να είναι 

πολύ μεγάλο σε απόλυτη τιμή για να παρασταθεί από αυτό τον 

τύπο. Αυτό ονομάζεται υπερχείλιση (overflow). Δείτε και εδώ.

Ειδικά για τις τιμές κινητής υποδιαστολής μπορεί να συμβεί η τιμή 

του αποτελέσματος κάποιας πράξης να είναι πολύ μικρή σε 

μέτρο για να παρασταθεί με αυτό τον τύπο δεδομένων. Αυτό 

ονομάζεται υποχείλιση (underflow). Δείτε και εδώ.

Ο προγραμματιστής πρέπει να προβλέπει τέτοιες περιπτώσεις 

καθώς δεν τις ανιχνεύει η C.
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Ερωτήσεις?
• Διαβάστε τις σημειώσεις, διαβάστε τις διαφάνειες και

δείτε τα videos πριν ρωτήσετε

• Συμβουλευτείτε τη σελίδα ερωταποκρίσεων του
μαθήματος

https://qna.c-programming.allos.gr

• Στείλτε τις ερωτήσεις σας πριν και μετά το μάθημα
στο

c-programming@allos.gr

• Εάν έχετε πρόβλημα με κάποιο κώδικα στείλτε μαζί
τον κώδικα και τα μηνύματα λάθους από το CLion
ως κείμενα με copy/paste. Εάν θεωρείτε ότι επιπλέον
βοηθά και ένα στιγμιότυπο οθόνης, είναι
καλοδεχούμενο.

• Επαναλαμβάνουμε : Μην στείλετε ποτέ κώδικα ως
εικόνα μας είναι παντελώς άχρηστος!

https://qna.c-programming.allos.gr/
mailto:c-programming@allos.gr


Μεταβλητές στη C
Όταν είναι επιθυμητό να αποθηκευθεί στη μνήμη του Η/Υ το 
αποτέλεσμα μιας πράξης ή ένας αριθμός χρησιμοποιούνται οι 
μεταβλητές. Αυτές μοιάζουν με τις γνωστές μεταβλητές των 
μαθηματικών, όμως στους Η/Υ η μεταβλητή συνδέεται με 3 
πράγματα:

• Την ονομασία της

• Τον τύπο δεδομένων της

• Την τιμή της μεταβλητής

Αυτό φαίνεται και στη δήλωση μίας μεταβλητής. Π.χ.:

double x = 12.34;

Τιμή της μεταβλητής μαζί με τον τύπο δεδομένων της καθορίζει το 
δυαδικό περιεχόμενο της μνήμης.
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Ονομασία & Αναγνωριστικά (Identifiers)

Με τον όρο Αναγνωριστικά (Identifiers) αποκαλούμε τις ονομασίες στη C, τις οποίες επιλέγει ο προγραμματιστής 

για να ονοματίσει τις μεταβλητές, τις συναρτήσεις, κ.α. στον κώδικα που αναπτύσσει.

Οι περιορισμοί για τα ονόματα αυτά είναι οι παρακάτω:

• Αποτελούνται από λατινικούς χαρακτήρες, αριθμητικούς και την κάτω παύλα _ (underscore)

• Ο πρώτος χαρακτήρας δεν μπορεί να είναι αριθμητικός

• Οι πεζοί χαρακτήρες με τους αντίστοιχους κεφαλαίους θεωρούνται διαφορετικοί (είναι case sensitive)

• Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν με δεσμευμένες λέξεις της C

• Ενδεχομένως (ανάλογα τον compiler) να υπάρχει ένα όριο στο πόσο μεγάλο μπορεί να είναι ένα 

αναγνωριστικό

Έτσι το someName1 , some_name_1 και το Somename1 είναι αποδεκτά αναγνωριστικά και διαφορετικά μεταξύ τους, 

ενώ το 1_name δεν είναι αποδεκτό επειδή ξεκινά με αριθμητικό χαρακτήρα.
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Δεσμευμένες λέξεις στη C
Στη C κάποιες λέξεις χρησιμοποιούνται από την ίδια τη 

γλώσσα. Αυτές ονομάζονται δεσμευμένες λέξεις. Αυτές είναι:

auto register static extern const volatile

signed unsigned short long void char

int float double while do for

continue break if else switch case

default goto return struct union enum

typedef sizeof

Αυτές οι λέξεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσιες 
ως identifiers (αναγνωριστικά).
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Δήλωση και χρήση μιας
μεταβλητής τοπικής εμβέλειας
Οι μεταβλητές δηλώνονται μέσα σε άγκιστρα, δηλαδή σε block εντολών. Από το σημείο της 

δήλωσή τους και μέχρι το τέλος του block μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είτε δίνοντας τιμή σε 

αυτές, είτε χρησιμοποιώντας τις μεταβλητές μέσα σε παραστάσεις όπως και τις απλές τιμές. 

Μετά το τέλος του block η μεταβλητή διαγράφεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον.

Πριν την πρώτη χρήση κάθε μεταβλητής θα πρέπει ο κώδικας να της αναθέτει κάποια τιμή. 

Αυτό συνήθως γίνεται κατά τη δήλωση. Εάν δεν ανατεθεί αρχική τιμή, η μεταβλητή θα έχει 

τυχαία τιμή και όχι μηδενική. Εκτός της δήλωσης η ανάθεση γίνεται με τη μορφή:

myVariable = 0.0;

Φυσικά εκτός από συγκεκριμένη τιμή, μπορεί να δοθεί και ολόκληρη παράσταση στα δεξιά του 

=. Επίσης προσέξτε ότι το = έχει την έννοια της ανάθεσης και όχι της εξίσωσης, οπότε το 

παρακάτω είναι σωστή σύνταξη και αυξάνει την τιμή της μεταβλητής κατά Α.

myVariable = myVariable + Α;
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Παράδειγμα
Ένας κώδικας που υπολογίζει εμβαδόν του διπλανού σχήματος.

#include <stdio.h>

int main() {

double a = 1.2, b = 2.1;

double vSide = 3*a;

double hSide = 5*b;

double E = vSide * hSide + a*b - a*(2*b);

printf("To embado eina %lf\n", E);

return 0;

}

a
a
a a

b b b b b b

a
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Ερωτήσεις?
• Διαβάστε τις σημειώσεις, διαβάστε τις διαφάνειες και

δείτε τα videos πριν ρωτήσετε

• Συμβουλευτείτε τη σελίδα ερωταποκρίσεων του
μαθήματος

https://qna.c-programming.allos.gr

• Στείλτε τις ερωτήσεις σας πριν και μετά το μάθημα
στο

c-programming@allos.gr

• Εάν έχετε πρόβλημα με κάποιο κώδικα στείλτε μαζί
τον κώδικα και τα μηνύματα λάθους από το CLion
ως κείμενα με copy/paste. Εάν θεωρείτε ότι επιπλέον
βοηθά και ένα στιγμιότυπο οθόνης, είναι
καλοδεχούμενο.

• Επαναλαμβάνουμε : Μην στείλετε ποτέ κώδικα ως
εικόνα μας είναι παντελώς άχρηστος!

https://qna.c-programming.allos.gr/
mailto:c-programming@allos.gr


Σημαντικά σημεία

Μετά από τη σημερινή διάλεξη θα πρέπει να γνωρίζετε:
• Πως να δημιουργήσετε και να εκτελέσετε ένα στοιχειώδες 

πρόγραμμα στη C

• Πως θα εκτυπώνετε μηνύματα στην οθόνη με την printf

• Ποιοι είναι οι εγγενείς τύποι δεδομένων

• Πως να δηλώνετε μεταβλητές και να τους αναθέτετε τιμές

• Πως να κάνετε αριθμητικές πράξεις με τιμές και μεταβλητές και την 
προτεραιότητά τους

• Πως να εκτυπώνετε μηνύματα που περιέχουν και τιμές μεταβλητών

Και θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το CLion στον υπολογιστή σας.
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Ευχαριστώ
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