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Λίγα λόγια για το συγγραφέα 

Άρχισα να διδάσκω εισαγωγή στην επιστήμη των υπο-

λογιστών πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ 

ήμουν ακόμα φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Harvard. 

Αφότου τελείωσα το διδακτορικό μου, το 1980, έχω 

διδάξει επιστήμη των υπολογιστών στα πανεπιστήμια 

Harvard, Wellesley, και Stanford, όπου και έχω τη θέση 

του Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Επιστήμης των 

Υπολογιστών. Σε αυτή τη θέση, είμαι υπεύθυνος για το 

προπτυχιακό πρόγραμμα της επιστήμης των υπολογι-

στών. Παρά το γεγονός ότι έχω διδάξει πιο προχωρημέ-

να τμήματα της επιστήμης των υπολογιστών και έχω 

εργαστεί στον τομέα της έρευνας, έχω διαπιστώσει ότι 

μεγαλύτερη χαρά μού προσφέρει η πρώτη παρουσίαση 

της τεράστιας ισχύος των υπολογιστών στους σπουδα-

στές που μόλις έχουν αρχίσει να μαθαίνουν γι' αυτούς. Η έξαψή τους ανανεώνει διαρκώς την αγά-

πη μου για την επιστήμη των υπολογιστών. 

 Εκτός από τη διδασκαλία μου στο Πανεπιστήμιο Stanford, διατελώ από το 1990 πρόεδρος 

των Επαγγελματιών Υπολογιστών με Κοινωνική Ευθύνη, ενός συλλόγου επαγγελματιών των 

υπολογιστών ο οποίος έχει στόχο το δημόσιο συμφέρον και περιλαμβάνει 2000 μέλη σε 22 συμ-

βούλια διασκορπισμένα σε πολλές πολιτείες των Η.Π.Α. Οι υπολογιστές επηρεάζουν την κοινωνία 

μας με πολλούς και διάφορους τρόπους. Όσο σημαντικό είναι να μαθαίνουμε για την τεχνολογία, 

εξίσου σημαντικό — αν όχι σημαντικότερο — είναι να προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι 

υπολογιστές θα χρησιμοποιούνται για το κοινό συμφέρον. Αν έχετε υποδείξεις για το πώς θα μπο-

ρούσε να γίνει η παρουσίαση του υλικού αυτού του βιβλίου πιο ξεκάθαρη, ή αν εντοπίσετε λάθη 

στο κείμενο, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη 

διεύθυνση ericr@aw.com. 

Eric S. Roberts 

Τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών 

Πανεπιστήμιο Stanford 

 

Για το σπουδαστή 

Καλώς ορίσατε! Επιλέγοντας αυτό το βιβλίο κάνατε το πρώτο βήμα στον κόσμο της επιστήμης 

των υπολογιστών — έναν τομέα σπουδών ο οποίος, σχεδόν από το μηδέν όπου βρισκόταν πριν 

από μισό αιώνα, έχει φτάσει να αποτελεί έναν από τους πλέον ζωντανούς και ενεργούς επιστημο-

νικούς κλάδους της εποχής μας. 
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 Στην πάροδο αυτών των ετών, ο υπολογιστής άνοιξε εντυπωσιακές δυνατότητες σχεδόν 

σε κάθε πεδίο ενασχόλησης των ανθρώπων. Τα σημερινά στελέχη των επιχειρήσεων είναι σε 

θέση να διοικούν πολυεθνικές εταιρείες σε πρωτοφανή κλίμακα επειδή οι υπολογιστές τούς 

δίνουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν πληροφορίες σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου μέσα 

σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Οι επιστήμονες μπορούν πλέον να λύνουν προβλήματα τα 

οποία ξεπερνούσαν τις ανθρώπινες δυνατότητες μέχρι τη στιγμή που οι υπολογιστές έκαναν 

εφικτούς τους απαραίτητους υπολογισμούς. Οι παραγωγοί κινηματογραφικών ταινιών χρησι-

μοποιούν υπολογιστές για να δημιουργούν εντυπωσιακά οπτικά εφέ τα οποία θα ήταν αδύνα-

το να επιτύχουν χωρίς αυτούς. Οι γιατροί μπορούν να κάνουν πολύ πιο ακριβείς διαγνώσεις 

για τις παθήσεις των ασθενών τους επειδή οι υπολογιστές έδωσαν το έναυσμα για ένα μαζικό 

μετασχηματισμό της ιατρικής επιστήμης. 

 Οι υπολογιστές είναι μια τεχνολογία που προσφέρει αληθινή δύναμη. Τα βήματα προόδου 

των οποίων ήμασταν μάρτυρες μέχρι τώρα είναι πολύ μικρά σε σύγκριση με αυτά που θα δούμε 

τις επόμενες δεκαετίες. Οι υπολογιστές θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του 21ου 

αιώνα, όπως ακριβώς είχαν και τα τελευταία πενήντα χρόνια. Εσείς που είστε σπουδαστές σήμε-

ρα, σύντομα θα κληρονομήσετε την ευθύνη να ηγηθείτε αυτής της προόδου — και, σε αυτή σας 

την προσπάθεια, η γνώση της χρήσης των υπολογιστών θα σας προσφέρει λίγη μόνο βοήθεια. 

 Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα πράγματα που αξίζει να γνωρίζει κανείς, η εκμάθηση του 

τρόπου λειτουργίας των υπολογιστών και του ελέγχου της τεράστιας ισχύος τους απαιτεί χρόνο. 

Δεν πρόκειται να τα καταλάβετε όλα μονομιάς, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσετε. Πριν από 

διόμισυ χιλιάδες χρόνια, ο Κινέζος φιλόσοφος Λάο Τσου εξέφρασε την άποψη ότι ακόμα και το 

μεγαλύτερο ταξίδι αρχίζει με ένα μόνο βήμα. Αυτό το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει το δικό σας 

πρώτο βήμα. 

 Για πολλούς από εσάς, το πρώτο βήμα ενδέχεται να αποδειχθεί και το δυσκολότερο. Πολλοί 

σπουδαστές βλέπουν τους υπολογιστές σαν "βουνό" και θεωρούν ότι η επιστήμη των υπολογιστών 

είναι κάτι πέρα από τις δυνάμεις τους. Ωστόσο, η εκμάθηση των βασικών εννοιών του προγραμ-

ματισμού δεν απαιτεί ούτε προηγμένα μαθηματικά ούτε βαθειά γνώση των ηλεκτρονικών. Αυτό 

που έχει σημασία στον προγραμματισμό είναι να μπορεί κανείς να προχωρήσει από τη διατύπωση 

ενός προβλήματος στη λύση του. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να μπορείτε να σκέφτεστε 

λογικά. Θα πρέπει να έχετε την απαραίτητη πειθαρχία ώστε να εκφράζετε τη λογική σας σκέψη σε 

μια μορφή κατανοητή από τον υπολογιστή. Ακόμα σημαντικότερο, όμως, είναι ότι θα πρέπει να 

μπορείτε να μένετε σταθεροί στο στόχο σας μέχρι την ολοκλήρωσή του, χωρίς να αποθαρρύνεστε 

από τις δυσκολίες και τις αναποδιές. Αν παραμείνετε προσηλωμένοι στη διαδικασία, θα ανακαλύ-

ψετε ότι η εξεύρεση της λύσης προσφέρει τόση απόλαυση ώστε σας αποζημιώνει και με το παρα-

πάνω για τα εμπόδια και τις απογοητεύσεις που θα έχετε συναντήσει στην πορεία. 

 Αυτό το βιβλίο έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να σας διδάξει τις βασικές αρχές του 

προγραμματισμού και τις βασικές έννοιες της C, η οποία αποτελεί σήμερα την κυρίαρχη γλώσσα 

προγραμματισμού στον κλάδο των υπολογιστών. Το βιβλίο αντιμετωπίζει τόσο τα γιατί όσο και τα 

πώς του προγραμματισμού, με στόχο να σας δώσει μια αίσθηση της διαδικασίας του προγραμμα-

τισμού ως συνόλου. Περιλαμβάνει επίσης αρκετά χαρακτηριστικά που θα σας βοηθήσουν να ε-

στιάσετε την προσοχή σας στα ουσιώδη και να αποφύγετε τυχόν λάθη που θα σας καθυστερή-

σουν. Αυτά τα χαρακτηριστικά συνοψίζονται στις επόμενες σελίδες, όπου και εξηγείται ο τρόπος 

με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο αποδοτικά καθώς θα ξεκινάτε το ταξίδι σας 

στο συναρπαστικό κόσμο της επιστήμης των υπολογιστών. 
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Για τον καθηγητή 

Το ακαδημαϊκό έτος 1991-92, το Πανεπιστήμιο Stanford αποφάσισε να αναδομήσει το πρό-

γραμμα σπουδών της εισαγωγής στην επιστήμη των υπολογιστών έτσι ώστε να χρησιμοποιεί-

ται η γλώσσα ANSI C αντί για την Pascal. Επιλέξαμε να υιοθετήσουμε τη χρήση της ANSI C 

στα εισαγωγικά μας τμήματα σπουδών για τους ακόλουθους λόγους: 

� Οι σπουδαστές επιθυμούσαν τη χρήση μιας πιο πρακτικής γλώσσας. Οι μελλοντικοί 

εργοδότες θέλουν να έχουν οι σπουδαστές περισσότερη πρακτική εμπειρία στα εργα-

λεία που χρησιμοποιούνται στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων, ανάμεσα στα 

οποία ξεχωρίζουν σήμερα η C και η C++. Βλέποντας στις εφημερίδες ελάχιστες αγ-

γελίες για προγραμματιστές Pascal, οι σπουδαστές μας άρχισαν να αμφισβητούν τη 

σχέση της εκπαίδευσής τους με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας. 

� Το πρόγραμμα σπουδών μας που βασιζόταν στην Pascal δίδασκε τους σπουδαστές 

προγραμματισμό σε μια γλώσσα που δεν επρόκειτο να χρησιμοποιήσουν ξανά στο 

μέλλον. Ανακαλύψαμε ότι πολλοί από αυτούς τους σπουδαστές, όταν εγκατέλειπαν 

την Pascal για πιο σύγχρονες γλώσσες, συχνά ξεχνούσαν όλα όσα είχαν μάθει για το 

στυλ προγραμματισμού και τις τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού. Τώρα που διδάσκο-

νται αυτές τις δεξιότητες στα πλαίσια μιας γλώσσας την οποία θα συνεχίσουν να 

χρησιμοποιούν, διαπιστώσαμε ότι γράφουν πολύ καλύτερα προγράμματα. 

� Πολλά από τα πιο προχωρημένα μαθήματα επιστήμης των υπολογιστών, κυρίως στο 

πεδίο των συστημάτων, απαιτούσαν από τους σπουδαστές να προγραμματίζουν σε C. 

Η ενασχόληση με τη C από την αρχή εφοδιάζει τους σπουδαστές με πολύ μεγαλύτε-

ρη εμπειρία, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν όταν φτάσουν σε αυτά τα πιο προ-

χωρημένα μαθήματα. 

� Η εκμάθηση της C από την αρχή "στρώνει το δρόμο" για την εκμάθηση της C++ και 

του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (object-oriented programming). Επειδή 

οι σπουδαστές μας έχουν στο τέλος του πρώτου έτους των σπουδών τους στέρεες 

βάσεις στον προγραμματισμό με τη C, μας δόθηκε η δυνατότητα να μεταφέρουμε το 

μάθημα της αντικειμενοστρεφούς ανάπτυξης συστημάτων αρκετά νωρίτερα στο πρό-

γραμμα σπουδών. 

� Η C προσφέρει τη δυνατότητα κάλυψης αρκετών σημαντικών θεμάτων, όπως η ανά-

πτυξη λογισμικού σε λειτουργικές μονάδες (modular programming) και οι αφηρημέ-

νοι τύποι δεδομένων (abstract data types), τα οποία δεν είναι εύκολο να διδάξει κα-

νείς στο περιβάλλον της Pascal. 

� Τα πέντε τελευταία χρόνια, η C έχει αντικαταστήσει σχεδόν πλήρως τη Fortran ως 

"κοινή γλώσσα" για τον προγραμματισμό επιστημονικών και τεχνικών εφαρμογών. 

 Με δεδομένη την εμπειρία που αποκόμισα τα τρία τελευταία χρόνια, είμαι πλέον πεπει-

σμένος ότι η επιλογή μας ήταν σωστή και ότι το πρόγραμμα σπουδών μας ενισχύθηκε από 

αυτή την αλλαγή. 
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 Από την άλλη μεριά, οφείλω να παραδεχθώ ότι η διδασκαλία της C στο πρώτο εξάμηνο 

σπουδών δεν είναι πάντα εύκολη. Η C έχει σχεδιαστεί για προγραμματιστές και όχι για πρω-

τοετείς σπουδαστές. Πολλά από τα χαρακτηριστικά της αποκτούν νόημα μόνο όταν τα κατα-

νοήσει κανείς βασιζόμενος σε ένα ευρύτερο εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο είναι αδύνατο να 

αντιληφθούν οι νέοι σπουδαστές. Η C είναι μια πολύπλοκη γλώσσα από πολλές απόψεις και, 

προκειμένου να τη διδάξουμε σε εισαγωγικό επίπεδο σπουδών, πρέπει να βρούμε κάποιον 

τρόπο ώστε να περιορίσουμε την πολυπλοκότητά της. 

Η προσέγγιση της χρήσης βιβλιοθηκών 

Ένας από τους κεντρικούς στόχους αυτού του βιβλίου είναι να δώσει τη δυνατότητα στους 

καθηγητές να διαχειριστούν την εγγενή πολυπλοκότητα της C. Ωστόσο, αυτό ακριβώς είναι 

που κάνουμε και ως προγραμματιστές. Όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι 

υπερβολικά πολύπλοκο ώστε να μπορούμε να το λύσουμε απευθείας, το διαχωρίζουμε σε 

μικρότερα κομμάτια και εξετάζουμε καθένα από αυτά ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Επιπλέ-

ον, όταν η πολυπλοκότητα κάποιου από αυτά τα κομμάτια ξεπερνά ένα συγκεκριμένο όριο, 

συνήθως είναι σκόπιμο να απομονώσουμε αυτή την πολυπλοκότητα ορίζοντας μια χωριστή 

αφαίρεση (abstraction) την οποία θα εφοδιάσουμε με μια απλή διασύνδεση (interface). Η 

διασύνδεση προστατεύει τους πελάτες από τις υποκείμενες λεπτομέρειες της αφαίρεσης, α-

πλοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την εννοιολογική δομή. 

 Η ίδια προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη διδασκαλία του προγραμματι-

σμού. Προκειμένου να διευκολύνω τους σπουδαστές στην εκμάθηση του υλικού, υιοθέτησα 

σε αυτό το βιβλίο μια προσέγγιση που βασίζεται σε βιβλιοθήκες προγραμματισμού και δίνει 

έμφαση στις βασικές αρχές της αφαίρεσης. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της προσέγ-

γισης αντικατοπτρίζεται στα δύο παρακάτω χαρακτηριστικά που κάνουν αυτό το βιβλίο να 

ξεχωρίζει από άλλα εισαγωγικά βιβλία: 

1. Οι βιβλιοθήκες (libraries) και η ανάπτυξη λογισμικού σε λειτουργικές μονάδες 

(modular development) — θεμελιώδεις έννοιες του σύγχρονου προγραμματισμού — 

καλύπτονται με αρκετές λεπτομέρειες από τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου. Το Δεύ-

τερο Μέρος του βιβλίου επικεντρώνεται εξολοκλήρου στα θέματα των βιβλιοθηκών, 

των διασυνδέσεων, των αφαιρέσεων, και της ανάπτυξης προγραμμάτων σε λειτουρ-

γικές μονάδες. Οι σπουδαστές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές απο-

δοτικά πριν μάθουν για τους πίνακες (arrays). 

2. Το βιβλίο επιδεικνύει την ισχύ των βιβλιοθηκών μέσω της χρήσης τους. Μπορεί να 

λες στους σπουδαστές σου ότι οι βιβλιοθήκες μάς επιτρέπουν να κρύβουμε την πολυ-

πλοκότητα, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό να τους δείχνεις αυτή την έννοια στην 

πράξη. Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζονται αρκετές νέες βιβλιοθήκες οι οποίες κρύ-

βουν από τους σπουδαστές τις λεπτομέρειες μέχρι τη στιγμή που θα είναι έτοιμοι να 

τις αφομοιώσουν. Οι βιβλιοθήκες παρέχουν στους σπουδαστές τη δυνατότητα να 

γράψουν χρήσιμα προγράμματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να αναπτύξουν από μό-

νοι τους. Η υλοποίηση αυτών των βιβλιοθηκών αποκαλύπτεται σε επόμενα κεφάλαια, 

επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στους σπουδαστές να εκτιμήσουν τη δύναμη της 

αφαίρεσης. 
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 Το 1992, επιχείρησα να διδάξω το εισαγωγικό μάθημα χρησιμοποιώντας μόνο τις βιβλιο-

θήκες ANSI. Τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά. Σε κάθε νέο θέμα οι σπου-

δαστές έπρεπε να κατανοήσουν τόσα πολλά πράγματα για την υπόλοιπη C ώστε να μην υ-

πάρχει κάποιος αποδοτικός τρόπος για να παρουσιάσω το υλικό. Για παράδειγμα, προκειμέ-

νου να χρησιμοποιήσουν αλφαριθμητικά δεδομένα με κάποιον ενδιαφέροντα τρόπο, οι σπου-

δαστές ήταν υποχρεωμένοι να κατανοήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες των πινάκων, των 

δεικτών (pointers), και της κατανομής μνήμης (memory allocation), παρά το γεγονός ότι ο 

χειρισμός των αλφαριθμητικών είναι πολύ πιο απλός από εννοιολογική άποψη. Οι καλύτεροι 

σπουδαστές μου κατόρθωσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε μόνο στο τέλος του εξαμήνου — 

αλλά οι περισσότεροι δεν το κατάφεραν ούτε τότε. Από τις αρχές του 1993, όταν και εφαρ-

μόσαμε για πρώτη φορά την προσέγγιση που βασίζεται σε βιβλιοθήκες, οι σπουδαστές αφο-

μοιώνουν το υλικό πολύ πιο εύκολα και μαθαίνουν πολύ περισσότερα πράγματα για την επι-

στήμη των υπολογιστών. 

 Οι διασυνδέσεις των βιβλιοθηκών και οι σχετικές υλοποιήσεις που χρησιμοποιούνται σε 

αυτό το βιβλίο έχουν συγκεντρωθεί στο Παράρτημα Β, όπου και δίνονται οδηγίες για την 

απόκτηση του πηγαίου κώδικα μέσω ανώνυμης FTP (File Transfer Protocol, Πρωτόκολλο 

Μεταφοράς Αρχείων). 

Η σειρά παρουσίασης του υλικού 

Τα θέματα αυτού του βιβλίου παρουσιάζονται με την ίδια σειρά που διδάσκονται και στο 

πρώτο εξάμηνο του μαθήματος Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Stanford, 

εκτός από το υλικό του Κεφαλαίου 17, το οποίο καλύπτεται στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών. 

Ανάλογα με το επίπεδο των σπουδαστών σας και τους στόχους του μαθήματός σας, είναι 

πιθανό να θελήσετε να τροποποιήσετε τη σειρά παρουσίασης. Στις επόμενες παραγράφους 

γίνεται μια επισκόπηση των κεφαλαίων και επισημαίνονται ορισμένες από τις σημαντικότε-

ρες αλληλεξαρτήσεις τους. 

 Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μια ανασκόπηση της ιστορίας των υπολογιστών και περιγράφεται 

η διαδικασία του προγραμματισμού. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει καθόλου 

προγραμματισμό, αλλά παρέχει το υπόβαθρο για το υπόλοιπο βιβλίο. 

 Σχεδίασα τα Κεφάλαια 2 και 3 με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να γίνουν κατανοητά 

από σπουδαστές με ελάχιστο ή και καθόλου υπόβαθρο στον προγραμματισμό. Η προσέγγιση 

των θεμάτων αυτών των κεφαλαίων γίνεται με εννοιολογικό τρόπο, και επίκεντρό τους είναι 

η επίλυση προβλημάτων και όχι οι λεπτομέρειες της γλώσσας C. Όταν οι νέοι σπουδαστές 

έρχονται αντιμέτωποι με αναλυτικούς κανόνες σύνταξης και δομής, εστιάζουν την προσοχή 

τους στην εκμάθηση των κανόνων και όχι των υποκείμενων εννοιών, οι οποίες είναι πολύ πιο 

σημαντικές σε αυτό το στάδιο. Αν οι σπουδαστές σας έχουν ήδη κάποιες γνώσεις προγραμ-

ματισμού, μπορείτε να προχωρήσετε πολύ πιο γρήγορα στην κάλυψη αυτού του υλικού. 

 Η προσέγγιση των θεμάτων των Κεφαλαίων 2 και 3 είναι σχετικά "ανεπίσημη", μιας και 

στόχος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των σπουδαστών στην επίλυση προβλημάτων. Στην 

πορεία, πάντως, παρουσιάζονται αρκετές βασικές μορφές εντολών και δομών ελέγχου, αλλά 

μόνο με τη μορφή ιδιωματισμών (idioms) για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας. 

Στο Κεφάλαιο 4 προστίθεται και η επίσημη δομή, με τη διαδοχική περιγραφή κάθε μορφής 
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εντολής και τις λεπτομέρειες που αφορούν τη σύνταξη και τη σημασία της. Σε αυτό το κεφά-

λαιο καλύπτονται επίσης σε αρκετή έκταση τα λογικά (Boolean) δεδομένα. 

 Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται για πρώτη φορά οι συναρτήσεις (functions) και οι διαδι-

κασίες (procedures). Το κεφάλαιο ξεκινά με απλά παραδείγματα συναρτήσεων και συνεχίζε-

ται με ολοένα και πιο εξεζητημένα παραδείγματα. Οι τεχνικές λεπτομέρειες της μεταβίβασης 

παραμέτρων περιγράφονται σε μια χωριστή ενότητα, στην οποία περιλαμβάνονται πολλά 

διαγράμματα που επιτρέπουν στους σπουδαστές να παρακολουθήσουν τη ροή των δεδομένων 

από τη μια συνάρτηση στην άλλη. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με ένα σημαντικό παράδειγ-

μα προγραμματισμού, στο οποίο επιδεικνύεται η έννοια της βηματικής εκλέπτυνσης (step-

wise refinement). 

 Οι έννοιες αλγορίθμων που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6 είναι θεμελιώδεις για την 

επιστήμη των υπολογιστών, αλλά ενδέχεται να μην είναι απαραίτητες για όλους τους σπου-

δαστές. Αν το τμήμα σας αποτελείται από μηχανικούς ή μεταπτυχιακούς σπουδαστές, το 

υλικό αυτού του κεφαλαίου θα αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμο. Αν όμως οι σπουδαστές σας 

δεν έχουν τέτοιο τεχνικό υπόβαθρο, μπορείτε να παραλείψετε ένα μεγάλο μέρος του υλικού 

χωρίς να επηρεάσετε τη ροή της παρουσίασης. 

 Έχω διαπιστώσει ότι η προσθήκη θεμάτων που αφορούν τα γραφικά στο πρώτο εξάμηνο 

σπουδών είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να αυξήσω το ενδιαφέρον των σπουδαστών για το 

υλικό. Το Κεφάλαιο 7 υπάρχει γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Σε αυτό το στάδιο, οι σπουδαστές 

έχουν μάθει τις τεχνικές λεπτομέρειες των συναρτήσεων αλλά δεν έχουν κάποιο έναυσμα για 

να αρχίσουν να γράφουν συναρτήσεις. Το κίνητρο είναι να τους δώσετε τη δυνατότητα να 

σχεδιάσουν περίπλοκες εικόνες στην οθόνη. Η βιβλιοθήκη γραφικών έχει υλοποιηθεί για τα 

περισσότερα από τα κύρια περιβάλλοντα προγραμματισμού και, κατά συνέπεια, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες ακαδημαϊκές σχολές. 

 Στο Κεφάλαιο 8 καλύπτονται δύο θέματα, τα οποία είναι ανεξάρτητα κατά μία έννοια. Το 

πρώτο μέρος του κεφαλαίου είναι αφιερωμένο στα κριτήρια σχεδίασης διασυνδέσεων και 

είναι ουσιώδες για κάθε σπουδαστή που θέλει να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο λει-

τουργεί ο σύγχρονος προγραμματισμός. Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου, αυτές οι βασικές 

αρχές εφαρμόζονται στη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης τυχαίων αριθμών. Η ίδια η διασύνδεση 

random.h είναι λιγότερο σημαντική από τις γενικές αρχές, αν και η χρήση της είναι απαραί-

τητη σε κάποιες ασκήσεις που περιλαμβάνονται σε επόμενα κεφάλαια. 

 Στο Κεφάλαιο 9 παρουσιάζονται τα αλφαριθμητικά ως αφηρημένος τύπος δεδομένων. 

Αυτό το κεφάλαιο αντιπροσωπεύει, ως ένα βαθμό, το θεμέλιο λίθο της προσέγγισης που βα-

σίζεται σε βιβλιοθήκες. Χρησιμοποιώντας μια βιβλιοθήκη δυναμικών αλφαριθμητικών, οι 

σπουδαστές μπορούν εύκολα να γράψουν προγράμματα που εκτελούν εξεζητημένο χειρισμό 

αλφαριθμητικών, παρόλο που δεν καταλαβαίνουν ακόμα την υποκείμενη αναπαράσταση των 

αλφαριθμητικών, η οποία και καλύπτεται στο Κεφάλαιο 14. Η παρουσίαση των αλφαριθμη-

τικών σε αυτό το στάδιο της διδασκαλίας δίνει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να γράψουν 

προγράμματα πολύ πιο συναρπαστικά απ' ό,τι θα μπορούσαν να γράψουν σε διαφορετική 

περίπτωση. 

 Με την πρώτη ανάγνωση μπορεί κάποιος να μην καταλάβει το σκοπό που εξυπηρετεί το 

Κεφάλαιο 10, το οποίο μοιάζει να αποτελεί συνέχεια της περιγραφής των αλφαριθμητικών 

που ξεκίνησε στο Κεφάλαιο 9. Η ουσιαστική αξία του Κεφαλαίου 10 δεν βρίσκεται ούτε στο 

πρόγραμμα των "χοιρινών λατινικών" (Pig Latin), το οποίο είναι περισσότερο διασκεδαστικό 
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παρά πρακτικό. Ο λόγος ύπαρξης αυτού του παραδείγματος είναι ότι παρέχει το κίνητρο για 

τη δημιουργία της διασύνδεσης σάρωσης, η οποία επιτρέπει το διαχωρισμό των λέξεων της 

γραμμής εισόδου δεδομένων. Η χρησιμότητα της λειτουργικής μονάδας σάρωσης αποδεικνύ-

εται διαρκώς, όχι μόνο στο πρώτο εξάμηνο σπουδών, αλλά και στα επόμενα. Είναι το πρακτι-

κότερο εργαλείο που δημιουργούν οι σπουδαστές σε αυτό το μάθημα και αποτελεί τρανό 

παράδειγμα της αξίας των λειτουργικών μονάδων. 

 Στα Κεφάλαια 11 έως 16 καλύπτονται οι θεμελιώδεις σύνθετες δομές — οι πίνακες (ar-

rays), οι δείκτες (pointers), τα αρχεία (files), και οι εγγραφές (records) — με μια σειρά που 

έχει αποδειχθεί σωστή στην πράξη. Επειδή ακριβώς γλώσσα βάσης της εισαγωγής στην επι-

στήμη των υπολογιστών είναι η C, είναι σημαντικό να περιγράψετε στους σπουδαστές σας 

τους δείκτες όσο το δυνατό συντομότερα μετά την παρουσίαση των πινάκων, έτσι ώστε να 

μπορείτε να τονίσετε τις σχέσεις που τους συνδέουν. Εξάλλου, μετά την αναλυτική κάλυψη 

αυτών των εννοιών, γίνεται εφικτή η λεπτομερέστερη εξέταση των αλφαριθμητικών δεδομέ-

νων στο Κεφάλαιο 14, με την αποκάλυψη της υποκείμενης αναπαράστασής τους η οποία είχε 

κρυφτεί από τον αφηρημένο ορισμό. Στο Κεφάλαιο 16 γίνεται μια σύνοψη των βασικών δο-

μών δεδομένων με τη δημιουργία μιας "μηχανής" διδασκαλίας που καθοδηγείται από δεδομέ-

να, η οποία αποτελεί και το πλέον "προηγμένο" παράδειγμα προγραμματισμού που παρου-

σιάζεται σε αυτό το βιβλίο. 

 Στο Κεφάλαιο 17 καλύπτονται τρία σημαντικά θέματα τα οποία παρουσιάζονται συχνά 

στο πρώτο εξάμηνο σπουδών προγραμματισμού: η αναδρομή (recursion), οι αφηρημένοι 

τύποι δεδομένων (abstract data types), και η ανάλυση αλγορίθμων (analysis of algorithms). 

Στο Πανεπιστήμιο Stanford, στο οποίο εφαρμόζεται το σύστημα των τριμήνων, διδάσκουμε 

την αναδρομή στο δεύτερο τρίμηνο. Αν σκοπεύετε να διδάξετε την αναδρομή στο πρώτο 

εξάμηνο σπουδών, σας συνιστώ να το κάνετε αρκετά νωρίς ώστε να δώσετε χρόνο στους 

σπουδαστές σας να αφομοιώσουν το υλικό. Μπορείτε ενδεχομένως να καλύψετε τις αναδρο-

μικές συναρτήσεις αμέσως μετά το Κεφάλαιο 5 και τους αναδρομικούς αλγορίθμους μετά το 

Κεφάλαιο 6. Μια άλλη προσέγγιση είναι να καλύψετε την αναδρομή μαζί με την ανάλυση 

αλγορίθμων μετά το τέλος του Κεφαλαίου 12. 

Εγχειρίδιο καθηγητή 

Το εγχειρίδιο του καθηγητή (Instructor's Manual) περιέχει συμπληρωματικό υλικό, στο οποίο 

περιλαμβάνεται ένα πρόγραμμα διδασκαλίας, υποδείξεις για τη διάρθρωση της παράδοσης 

κάθε μαθήματος, υποδείγματα εργασιών και εξετάσεων, και οι λύσεις όλων των ασκήσεων 

προγραμματισμού. Εκτός από το έντυπο υλικό, οι καθηγητές που θα χρησιμοποιήσουν στις 

παραδόσεις τους αυτό το βιβλίο έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν και ηλεκτρονικά αντί-

γραφα των λύσεων των ασκήσεων και του σχετικού υλικού. Για λεπτομέρειες σχετικά με 

τους τρόπους απόκτησης αυτού του υλικού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκδοτικό 

οίκο Addison-Wesley, στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Addison-Wesley Publishing Company 

Computer Science Division 

One Jacob Way 

Reading, MA 01867 

U.S.A. 
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box.c. Μπορείτε να καλέσετε την DrawBox πολλές φορές, ή ακόμα και να την τοποθετήσετε 

μέσα σε ένα βρόχο for ο οποίος θα σχεδιάζει ένα τετράγωνο σε κάθε κύκλο. 

7.4   Επίλυση ενός μεγαλύτερου προβλήματος 

Για να διευρύνετε την κατανόησή σας σε ό,τι αφορά τις συναρτήσεις της βιβλιοθήκης γραφι-

κών, θα πρέπει να επικεντρώσετε την προσοχή σας σε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Υποθέστε 

ότι έχετε αποφασίσει να σχεδιάσετε μια εικόνα του ιδανικού σας σπιτιού με τόσες λεπτομέ-

ρειες όσες θα βλέπατε σε μια παιδική ζωγραφιά. Ένα τέτοιο σπίτι φαίνεται στο ακόλουθο 

διάγραμμα: 

 

 
 

Παρόλο που η εικόνα έχει πολλά ανεξάρτητα τμήματα, αποτελείται από δύο μόνο θεμελιώδη 

στοιχεία γραφικών: (1) την ευθεία γραμμή που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του σπιτιού, 

στην πόρτα, και στα τζάμια των παραθύρων και (2) τον κύκλο που χρησιμοποιείται μόνο για 

το πόμολο της πόρτας. Αν συνδυάσετε αυτές τις γραμμές και τον κύκλο στα κατάλληλα μεγέ-

θη και τις κατάλληλες θέσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε τη συνολική εικόνα. Επιπλέον, 

σχεδόν όλες οι ευθείες γραμμές είναι διατεταγμένες με τέτοιον τρόπο ώστε να σχηματίζουν 

ορθογώνια, και έτσι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε πλήρως το νέο σύνολο εργαλείων σας. 

 Πριν αρχίσετε να γράφετε το πρόγραμμα, όμως, προσέξτε ότι αυτό το συγκεκριμένο σπίτι 

έχει πολλές ιδιότητες που καθορίζουν το σχήμα του. Για παράδειγμα, το σπίτι έχει πλάτος 3.0 

ίντσες. Η απόσταση από το έδαφος μέχρι τη σοφίτα είναι 2.0 ίντσες, με άλλες 0.7 ίντσες μέ-

χρι την κορυφή της στέγης. Η πόρτα είναι ένα ορθογώνιο με διαστάσεις 0.4 επί 0.7 ίντσες, και 

κάθε τζάμι παραθύρου είναι επίσης ένα ορθογώνιο με διαστάσεις 0.2 επί 0.25 ίντσες. Αντί να 

γεμίσετε το πρόγραμμά σας με όλους αυτούς τους αριθμούς, είναι προτιμότερο να δώσετε σε 

αυτές τις τιμές ονόματα, τα οποία θα μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε στο πρό-



7.4   Επίλυση ενός μεγαλύτερου προβλήματος 293 

 

γραμμα. Το διάγραμμα του σπιτιού που παρουσιάζεται στην παραπάνω εικόνα βασίζεται στις 

ακόλουθες σταθερές: 

#define  HouseHeight          2.0 

#define  HouseWidth           3.0 

#define  AtticHeight          0.7 

 

#define  DoorWidth            0.4 

#define  DoorHeight           0.7 

#define  DoorknobRadius       0.03 

#define  DoorknobInset        0.07 

 

#define  PaneHeight           0.25 

#define  PaneWidth            0.2 

 

#define  FirstFloorWindows    0.3 

#define  SecondFloorWindows   1.25 

Οι τιμές είναι πραγματικοί αριθμοί που αναπαριστούν ίντσες, και τα ονόματά τους περιγρά-

φουν τη φυσική τους σημασία στα πλαίσια της εικόνας. Στο πρόγραμμα, το γεγονός ότι αυτές 

οι τιμές αναπαριστώνται με τη χρήση συμβολικών ονομάτων κάνει εύκολη την αλλαγή των 

διαστάσεων αν, για παράδειγμα, θέλατε το σπίτι να ήταν λίγο πλατύτερο ή να είχε μεγαλύτε-

ρα παράθυρα. 

Χρήση βηματικής εκλέπτυνσης 

Είστε πλέον έτοιμοι να ξεκινήσετε την υλοποίηση. Όπως εξηγήθηκε στο Κεφάλαιο 5, ο καλύ-

τερος τρόπος για να προσεγγίσετε ένα μεγάλο προγραμματιστικό πρόβλημα είναι να χρησι-

μοποιήσετε τη στρατηγική της βηματικής εκλέπτυνσης προκειμένου να διαμερίσετε το πλή-

ρες πρόβλημα σε ένα σύνολο απλούστερων προβλημάτων. Για να εφαρμόσετε αυτή τη στρα-

τηγική στο πρόβλημα της σχεδίασης του σπιτιού, πρέπει να ξεκινήσετε από το γενικότερο 

επίπεδο λεπτομέρειας: θέλετε να σχεδιάσετε ένα σπίτι. Θα πρέπει να δώσετε σε αυτή τη λει-

τουργία ένα όνομα (για παράδειγμα, DrawHouse) και να την ορίσετε ως διαδικασία. Η υλο-

ποίηση της διαδικασίας DrawHouse θα γίνει έτσι το πρώτο σας υπο-πρόβλημα. Για να ολο-

κληρώσετε την υλοποίηση, πρέπει στη συνέχεια να χωρίσετε το συνολικό πρόβλημα σε μι-

κρότερα κομμάτια: σχεδίαση του περιγράμματος, της πόρτας, και των παραθύρων. Κάθε μια 

από αυτές τις λειτουργίες θα γίνει με τη σειρά της ένα υπο-πρόβλημα στο επόμενο επίπεδο 

λεπτομέρειας. Θα πρέπει να συνεχίσετε αυτή τη στρατηγική μέχρι τη στιγμή που όλα τα υπο-

προβλήματα θα έχουν αναχθεί σε απλές λειτουργίες οι οποίες θα μπορούν να υλοποιηθούν με 

τα εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας. 

 Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της διαδικασίας DrawBox, θα πρέπει να προσδιορίσετε 

αν η διαδικασία DrawHouse απαιτεί κάποια ορίσματα. Οι διαστάσεις του σπιτιού ορίστηκαν 

ως σταθερές στην προηγούμενη ενότητα. Επειδή θα πρέπει επίσης να καθορίσετε πού θέλετε 

να τοποθετηθεί το σπίτι, φαίνεται λογικό για τη διαδικασία DrawHouse να δέχεται ως ορί-

σματα μια τετμημένη x και μια τεταγμένη y, που να καθορίζουν τη θέση στην οποία θέλετε να 

σχεδιαστεί το σπίτι μέσα στο παράθυρο γραφικών. Για λόγους συνέπειας με την DrawBox, 

είναι λογικό αυτές οι τιμές να καθορίζουν τις συντεταγμένες της κάτω αριστερής γωνίας του 

σπιτιού. Συνεπώς, το πρωτότυπο της διαδικασίας DrawHouse θα πρέπει να είναι το εξής: 
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void DrawHouse(double x, double y); 

Η κλήση αυτής της διαδικασίας δίνει εντολή στον υπολογιστή να σχεδιάσει ένα σπίτι του 

οποίου η κάτω αριστερή γωνία είναι το σημείο (x, y). 

 Έχοντας ορίσει το πρωτότυπο, μπορείτε πλέον να επιστρέψετε και να ολοκληρώσετε το 

κυρίως πρόγραμμα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στην πραγματικότητα είναι να προσ-

διορίσετε το σημείο της οθόνης όπου πρέπει να εμφανιστεί η εικόνα του σπιτιού. Για παρά-

δειγμα, υποθέστε ότι θέλετε το σπίτι να είναι κεντραρισμένο στο παράθυρο γραφικών. Όπως 

αναφέρθηκε στην ενότητα "Λήψη πληροφοριών για το παράθυρο γραφικών", νωρίτερα σε 

αυτό το κεφάλαιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις GetWindowWidth και Get-

WindowHeight για να βρείτε τις συντεταγμένες του κέντρου του παραθύρου. Για παράδειγμα, 

αν δηλώσετε τις μεταβλητές cx και cy, μπορείτε να τους αναθέσετε τις συντεταγμένες του 

κέντρου του παραθύρου με τις εντολές 

cx = GetWindowWidth() / 2; 

cy = GetWindowHeight() / 2; 

Έτσι όπως ορίσατε, όμως, την DrawHouse, το ίδιο το διάγραμμα σχεδιάζεται με βάση την 

κάτω αριστερή του γωνία και όχι το κέντρο του. Πώς μπορείτε να συσχετίσετε αυτές τις δύο 

θέσεις; 

 Γνωρίζετε ότι το σπίτι έχει πλάτος HouseWidth ίντσες. Συνεπώς, η αριστερή πλευρά του 

σπιτιού πρέπει να βρίσκεται στο μισό αυτής της απόστασης από το κέντρο. Έτσι, αν τοποθε-

τήσετε την αριστερή πλευρά του σπιτιού στην τετμημένη 

cx – HouseWidth / 2 

το κέντρο του σπιτιού θα συμπέσει με το κέντρο της οθόνης. Μπορείτε να επαναλάβετε την 

ίδια τεχνική και για την τεταγμένη y. Η μόνη διαφορά είναι ότι το συνολικό ύψος του σπιτιού 

είναι το άθροισμα των υψών της ορθογώνιας δομής και της σκεπής. Κατά συνέπεια, η κάτω 

αριστερή γωνία του σπιτιού πρέπει να έχει την τεταγμένη 

 cy – (HouseHeight + AtticHeight) / 2 

Τώρα που έχετε τις συντεταγμένες της κάτω αριστερής γωνίας του σπιτιού, μπορείτε να ολο-

κληρώσετε την υλοποίηση της συνάρτησης main ως εξής: 

main() 

{ 

    double cx, cy; 

 

    InitGraphics(); 

    cx = GetWindowWidth() / 2; 

    cy = GetWindowHeight() / 2; 

    DrawHouse(cx – HouseWidth / 2, 

              cy – (HouseHeight + AtticHeight) / 2); 

} 

Με αυτόν τον ορισμό ολοκληρώνεται το υψηλότερο επίπεδο της αποσύνθεσης του προβλή-

ματος. 
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Υλοποίηση της διαδικασίας DrawHouse 

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να στρέψετε την προσοχή σας στην υλοποίηση της DrawHouse. 

Εξοικειωμένοι πλέον με την τεχνική της βηματικής εκλέπτυνσης, θα πρέπει να έχετε ήδη μια 

ιδέα των θεμελιωδών λειτουργιών. Ο "σκελετός" της διαδικασίας DrawHouse θα πρέπει να 

έχει αυτή τη μορφή: 

void DrawHouse(double x, double y) 

{ 

    DrawOutline(. . .); 

    DrawDoor(. . .); 

    DrawWindows(. . .); 

} 

Αυτό που απομένει να κάνετε είναι απλώς να συμπληρώσετε τα ορίσματα. Επειδή οι διαδι-

κασίες DrawOutline, DrawDoor, και DrawWindows δεν έχουν πρόσβαση στις τιμές των τοπι-

κών μεταβλητών x και y της DrawHouse, θα πρέπει να μεταβιβάσετε τις πληροφορίες των 

συντεταγμένων σε κάθε μια από αυτές. Η ακριβής επιλογή, όμως, των τιμών που θα πρέπει να 

τους μεταβιβάσετε απαιτεί κάποια σκέψη. Το περίγραμμα του σπιτιού ξεκινά στην ίδια γωνία 

με το σπίτι, οπότε οι τιμές x και y είναι προφανώς οι ίδιες. Σε ό,τι αφορά την πόρτα, μπορείτε 

να υπολογίσετε τις συντεταγμένες της και στη συνέχεια να τις μεταβιβάσετε στην DrawDoor. 

Επειδή υπάρχουν διάφορα παράθυρα που σχεδιάζονται σε σχέση με το πλαίσιο του σπιτιού, η 

συνάρτηση DrawWindows θα πρέπει λογικά να δέχεται ως ορίσματα τις συντεταγμένες του 

σπιτιού, παρόλο που στην υλοποίησή της θα πρέπει να υπολογιστούν πιο συγκεκριμένες συ-

ντεταγμένες για καθένα από τα παράθυρα. Αν υλοποιήσετε την DrawHouse όπως προτείνεται, 

θα καταλήξει σε μια μορφή παρόμοια με την ακόλουθη: 

void DrawHouse(double x, double y) 

{ 

    DrawOutline(x, y); 

    DrawDoor(x + (HouseWidth – DoorWidth) / 2, y); 

    DrawWindows(x, y); 

} 

Αναζήτηση κοινών προτύπων 

Όταν προσεγγίζετε μεγάλα προβλήματα, η βηματική εκλέπτυνση είναι μία από τις πολλές 

στρατηγικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προς όφελός σας. Μια άλλη εξαιρετικά χρή-

σιμη στρατηγική είναι να προσπαθήσετε να εντοπίσετε κοινά στοιχεία μεταξύ των διαφορετι-

κών τμημάτων ενός μεγάλου προβλήματος, έτσι ώστε να μπορείτε να εφαρμόσετε μια μονα-

δική τεχνική επίλυσης σε όλα. Ουσιαστικά, αυτή η προσέγγιση συνίσταται στον καθορισμό 

των εργαλείων που είναι καλύτερα για τη συγκεκριμένη δουλειά. Για παράδειγμα, αν μπο-

ρούσατε να επιλύσετε με ευκολία διάφορα τμήματα ενός προβλήματος χρησιμοποιώντας μια 

διαδικασία που να εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία, κατά πάσα πιθανότητα θα άξιζε τον 

κόπο να δημιουργήσετε αυτή τη διαδικασία. 

 Αν σκεφτείτε το πρόβλημα της σχεδίασης του σπιτιού από αυτή την προοπτική, υπάρχουν 

διάφορα εργαλεία που θα χρειαζόσασταν, ορισμένα από τα οποία έχετε γράψει ήδη. Για πα-

ράδειγμα, αφού το περίγραμμα του σπιτιού είναι ορθογώνιο, όπως και το πλαίσιο της πόρτας 

και τα παράθυρα, θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ βολικό το εργαλείο DrawBox. Το πόμολο 
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είναι ένας κύκλος, γεγονός που κάνει λογική τη χρήση της DrawCenteredCircle. Θα πρέ-

πει, όμως, να σκεφτείτε και άλλα εργαλεία που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν. Η σκεπή 

του σπιτιού είναι τριγωνική. Παρόλο που υπάρχει μόνο ένα τρίγωνο στην εικόνα, ίσως να 

άξιζε τον κόπο να γράψετε μια διαδικασία DrawTriangle, ιδιαίτερα γιατί έτσι θα την είχατε 

διαθέσιμη και για άλλα προγράμματα. Ακόμα σημαντικότερο, όμως, είναι να προσέξετε την 

κανονική δομή των παραθύρων και να εξετάσετε την πιθανότητα συγγραφής μιας γενικότε-

ρης διαδικασίας που να επιτρέπει τη σχεδίαση καθενός από τα διαφορετικά σετ παραθύρων. 

 Στην προσπάθειά σας να σχεδιάσετε ένα εργαλείο κατάλληλο για τα παράθυρα, καλό θα 

ήταν να γενικεύσετε το πρόβλημα όσο περισσότερο μπορείτε. Όσο γενικότερα είναι τα εργα-

λεία σας, τόσο ευκολότερο θα είναι να τα εφαρμόσετε σε μια μεγάλη ποικιλία περιστάσεων. 

Ένα τρόπος για να εξασφαλίσετε ότι τα εργαλεία που δημιουργείτε θα είναι ευρέως εφαρμό-

σιμα είναι να "απομακρυνθείτε" λίγο από τα ειδικά χαρακτηριστικά του τρέχοντος προβλή-

ματος και να προσπαθήσετε να φανταστείτε τις απαραίτητες λειτουργίες σε ένα υψηλότερο, 

πιο αφαιρετικό επίπεδο. Στα πλαίσια του σπιτιού, η εικόνα 

 

παριστάνει ένα παράθυρο με φατνώματα (τζαμάκια). Αν επικεντρώσετε, όμως, την προσοχή 

σας στην ίδια την εικόνα, θα διαπιστώσετε ότι αυτό που βλέπετε δεν είναι παρά ένα ορθογώ-

νιο πλέγμα αποτελούμενο από δύο σειρές πλαισίων, κάθε μια από τις οποίες περιέχει τρία 

πλαίσια. Αν είχατε μια διαδικασία DrawGrid που να σχεδιάζει ένα ορθογώνιο πλέγμα, θα 

μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη διαδικασία για να σχεδιάσετε κάθε σετ παραθύρου. 

 Τι ορίσματα απαιτεί η DrawGrid; Για να επιτύχετε την απαιτούμενη γενικότητα, πρέπει 

να εξασφαλίσετε ότι η διαδικασία DrawGrid δεν θα αναφέρεται στο συγκεκριμένο πλαίσιο 

του σπιτιού. Επειδή η χρήση των σταθερών PaneWidth και PaneHeight θα εξειδίκευε τη 

διαδικασία για τη συγκεκριμένη εικόνα του σπιτιού, είναι προτιμότερο το πλάτος και το ύψος 

κάθε πλαισίου του πλέγματος να μεταβιβάζονται από τον καλούντα ως ορίσματα. Για τη συ-

γκεκριμένη εφαρμογή, επειδή ο καλών θέλει να σχεδιάσει ένα παράθυρο, μπορεί να μεταβι-

βάσει τις σταθερές PaneWidth και PaneHeight. Η ίδια η διαδικασία απλώς σχεδιάζει πλαί-

σια. Εκτός από το πλάτος και το ύψος κάθε πλαισίου του πλέγματος, η DrawGrid χρειάζεται 

να γνωρίζει και τις συντεταγμένες του πλέγματος συνολικά. Για να είναι συνεπής με τα άλλα 

εργαλεία, η DrawGrid θα πρέπει και αυτή να θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες συντεταγμένες 

αντιστοιχούν στην κάτω αριστερή γωνία του πλέγματος. Τέλος, η διαδικασία πρέπει να γνω-

ρίζει το πλήθος των στηλών και των γραμμών του πλέγματος. Συνεπώς, το πρωτότυπο της 

DrawGrid θα πρέπει να έχει την εξής μορφή: 

void DrawGrid(double x, double y, double width, double height, 

              int columns, int rows); 



7.4   Επίλυση ενός μεγαλύτερου προβλήματος 297 

 

 Με δεδομένο ότι έχετε ήδη τη συνάρτηση DrawBox, η υλοποίηση της DrawGrid είναι 

σχετικά προφανής. Η υλοποίηση αποτελείται από ένα ζεύγος ένθετων βρόχων for με τους 

οποίους καλείται η DrawBox για κάθε στήλη κάθε γραμμής, όπως παρακάτω: 

/* 

 * Συνάρτηση: DrawGrid 

 * Χρήση: DrawGrid(x, y, width, height, columns, rows); 

 * ---------------------------------------------------- 

 * Η DrawGrid σχεδιάζει ορθογώνια διατεταγμένα σε ένα πλέγμα 

 * δύο διαστάσεων. Όπως πάντα, οι συντεταγμένες (x, y) 

 * προσδιορίζουν την κάτω αριστερή γωνία της εικόνας. 

 */ 

 

void DrawGrid(double x, double y, double width, double height, 

              int columns, int rows) 

 

{ 

    int i, j; 

 

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

        for(j = 0; j < rows; j++) { 

            DrawBox(x + i * width, y + j * height, 

                    width, height); 

        } 

    } 

} 

Τώρα που έχετε την υλοποίηση της DrawGrid, μπορείτε να κατασκευάσετε καθένα από τα 

πρότυπα παραθύρων καλώντας απλώς την DrawGrid με τα κατάλληλα ορίσματα. 

 Παρόλο που είναι συνήθως καλύτερο να σχεδιάζετε ένα πρόβλημα "από επάνω προς τα 

κάτω", συχνά είναι προτιμότερο να το υλοποιείτε "από κάτω προς τα επάνω". Η υλοποίηση 

πρώτα των εργαλείων χαμηλού επιπέδου διευκολύνει την αποσφαλμάτωση των μεμονωμένων 

τμημάτων του προγράμματός σας, πράγμα που είναι συνήθως ευκολότερο από το να προσπα-

θείτε να αποσφαλματώσετε ολόκληρο το πρόγραμμα με μιας. Αυτή η στρατηγική ονομάζεται 

συνθετική υλοποίηση ή υλοποίηση "από κάτω προς τα επάνω" (bottom-up implementa-

tion). 

Ολοκλήρωση της αποσύνθεσης 

Μετά τη δημιουργία του εργαλείου DrawGrid, το υπόλοιπο του προγράμματος σχεδίασης του 

σπιτιού αποτελεί ένα ξεκάθαρο παράδειγμα βηματικής εκλέπτυνσης. Το πλήρες πρόγραμμα, 

house.c, παρουσιάζεται στην Εικόνα 7-7. 
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 ΕΙΚΟΝΑ 7-7  house.c 

/* 

 * Αρχείο: house.c 

 * ------------- 

 * Αυτό το πρόγραμμα σχεδιάζει ένα απλό πλαίσιο σπιτιού. 

 */ 

 

#include <stdio.h> 

 

#include "genlib.h" 

#include "graphics.h" 

 

/* 

 * Σταθερές 

 * --------- 

 * Οι ακόλουθες σταθερές καθορίζουν τα μεγέθη 

 * των διαφόρων στοιχείων στην οθόνη. 

 */ 

 

#define HouseHeight         2.0 

#define HouseWidth          3.0 

#define AtticHeight         0.7 

 

#define DoorWidth           0.4 

#define DoorHeight          0.7 

#define DoorknobRadius      0.03 

#define DoorknobInset       0.07 

 

#define PaneHeight          0.25 

#define PaneWidth           0.2 

 

#define FirstFloorWindows   0.3 

#define SecondFloorWindows  1.25 

 

/* Πρωτότυπα συναρτήσεων */ 

 

void DrawHouse(double x, double y); 

void DrawOutline(double x, double y); 

void DrawWindows(double x, double y); 

void DrawDoor(double x, double y); 

void DrawBox(double x, double y, double width, double height); 

void DrawTriangle(double x, double y, double base, double height); 

void DrawCenteredCircle(double x, double y, double r); 

void DrawGrid(double x, double y, double width, double height, 

              int columns, int rows); 

 

/* Κυρίως πρόγραμμα */ 

 

main() 

{ 

    double cx, cy; 
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    InitGraphics(); 

    cx = GetWindowWidth() / 2; 

    cy = GetWindowHeight() / 2; 

    DrawHouse(cx - HouseWidth / 2, 

              cy - (HouseHeight + AtticHeight) / 2); 

} 

 

/* 

 * Συνάρτηση: DrawHouse 

 * Χρήση: DrawHouse(x, y); 

 * ----------------------- 

 * Αυτή η συνάρτηση σχεδιάζει ένα διάγραμμα σπιτιού με την 

 * κάτω αριστερή του γωνία στο σημείο (x, y). Σε αυτό το 

 * επίπεδο, η συνάρτηση απλώς διαχωρίζει τις εργασίες. 

 */ 

 

void DrawHouse(double x, double y) 

{ 

    DrawOutline(x, y); 

    DrawDoor(x + (HouseWidth - DoorWidth) / 2, y); 

    DrawWindows(x, y); 

} 

 

/* 

 * Συνάρτηση: DrawOutline 

 * Χρήση: DrawOutline(x, y); 

 * ------------------------- 

 * Αυτή η συνάρτηση σχεδιάζει το περίγραμμα του σπιτιού 

 * χρησιμοποιώντας ως αρχή το σημείο (x, y). Το περίγραμμα 

 * αποτελείται από ένα ορθογώνιο με ένα τρίγωνο από επάνω. 

 */ 

 

void DrawOutline(double x, double y) 

{ 

    DrawBox(x, y, HouseWidth, HouseHeight); 

    DrawTriangle(x, y + HouseHeight, HouseWidth, AtticHeight); 

} 

 

/* 

 * Συνάρτηση: DrawDoor 

 * Χρήση: DrawDoor(x, y); 

 * ---------------------- 

 * Αυτή η συνάρτηση σχεδιάζει μια πόρτα με το πόμολό της. Όπως 

 * συνήθως, το σημείο (x, y) προσδιορίζει την κάτω αριστερή γωνία 

 * της πόρτας. 

 */ 

 

void DrawDoor(double x, double y) 

{ 

    DrawBox(x, y, DoorWidth, DoorHeight); 

    DrawCenteredCircle(x + DoorWidth - DoorknobInset, 

                       y + DoorHeight / 2, DoorknobRadius); 

} 
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/* 

 * Συνάρτηση: DrawWindows 

 * Χρήση: DrawWindows(x, y); 

 * ------------------------- 

 * Αυτή η συνάρτηση σχεδιάζει όλα τα παράθυρα του σπιτιού, 

 * εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι όλα τα παράθυρα αποτελούν 

 * διδιάστατα πλαίσια φατνωμάτων (τζαμιών) ίσου μεγέθους. 

 * Καλώντας τη συνάρτηση DrawGrid, αυτή η υλοποίηση μπορεί 

 * να δημιουργήσει όλες τις δομές παραθύρων χρησιμοποιώντας 

 * ένα μόνο εργαλείο. 

 */ 

 

void DrawWindows(double x, double y) 

{ 

    double xleft, xright; 

 

    xleft = x + HouseWidth * 0.25; 

    xright = x + HouseWidth * 0.75; 

    DrawGrid(xleft - PaneWidth * 1.5, y + FirstFloorWindows, 

             PaneWidth, PaneHeight, 3, 2); 

    DrawGrid(xright - PaneWidth * 1.5, y + FirstFloorWindows, 

             PaneWidth, PaneHeight, 3, 2); 

    DrawGrid(xleft - PaneWidth, y + SecondFloorWindows, 

             PaneWidth, PaneHeight, 2, 2); 

    DrawGrid(xright - PaneWidth, y + SecondFloorWindows, 

             PaneWidth, PaneHeight, 2, 2); 

} 

 

/* 

 * Συνάρτηση: DrawBox 

 * Χρήση: DrawBox(x, y, width, height); 

 * ------------------------------------ 

 * Αυτή η συνάρτηση σχεδιάζει ένα ορθογώνιο με καθορισμένο πλάτος 

 * και ύψος, και την κάτω αριστερή του γωνία στο σημείο (x, y). 

 */ 

 

void DrawBox(double x, double y, double width, double height) 

{ 

    MovePen(x, y); 

    DrawLine(0, height); 

    DrawLine(width, 0); 

    DrawLine(0, -height); 

    DrawLine(-width, 0); 

} 

 

/* 

 * Συνάρτηση: DrawTriangle 

 * Χρήση: DrawTriangle(x, y, base, height); 

 * ---------------------------------------- 

 * Αυτή η συνάρτηση σχεδιάζει ένα ισοσκελές τρίγωνο (δηλ. με 

 * δύο ίσες πλευρές) με οριζόντια βάση. Οι συντεταγμένες του 

 * αριστερού άκρου της βάσης είναι (x, y) και το τρίγωνο έχει 
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 * το καθορισμένο μήκος βάσης και ύψος. Αν το ύψος είναι θετικό, 

 * το τρίγωνο "κοιτά" προς τα επάνω. Αν το ύψος είναι αρνητικό, 

 * το τρίγωνο "κοιτά" προς τα κάτω. 

 */ 

 

void DrawTriangle(double x, double y, double base, double height) 

{ 

    MovePen(x, y); 

    DrawLine(base, 0); 

    DrawLine(-base / 2, height); 

    DrawLine(-base / 2, -height); 

} 

 

/* 

 * Συνάρτηση: DrawCenteredCircle 

 * Χρήση: DrawCenteredCircle(x, y, r); 

 * ----------------------------------- 

 * Αυτή η συνάρτηση σχεδιάζει έναν κύκλο με ακτίνα r και 

 * κέντρο το σημείο (x, y). 

 */ 

 

void DrawCenteredCircle(double x, double y, double r) 

{ 

    MovePen(x + r, y); 

    DrawArc(r, 0, 360); 

} 

 

/* 

 * Συνάρτηση: DrawGrid 

 * Χρήση: DrawGrid(x, y, width, height, columns, rows); 

 * ---------------------------------------------------- 

 * Η DrawGrid σχεδιάζει ορθογώνια διατεταγμένα σε ένα πλέγμα 

 * δύο διαστάσεων. Όπως πάντα, οι συντεταγμένες (x, y) 

 * προσδιορίζουν την κάτω αριστερή γωνία της εικόνας. 

 */ 

 

void DrawGrid(double x, double y, double width, double height, 

              int columns, int rows) 

{ 

    int i, j; 

 

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

        for (j = 0; j < rows; j++) { 

            DrawBox(x + i * width, y + j * height, 

                    width, height); 

        } 

    } 

} 
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Σύνοψη 

Σε αυτό το κεφάλαιο ξεκινήσατε να εξερευνάτε την έννοια της διασύνδεσης, μια από τις ισχυ-

ρότερες έννοιες του σύγχρονου προγραμματισμού. Η διασύνδεση αποτελεί το σημείο σύνδε-

σης μεταξύ του κατασκευαστή της αφαίρεσης μιας βιβλιοθήκης και των πελατών του. Στη 

διασύνδεση καθορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν και οι δύο πλευρές. Θα 

μάθετε περισσότερα για τις διασυνδέσεις — μαζί με στρατηγικές για τη σχεδίασή τους — στο 

Κεφάλαιο 8. 

 Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκε επίσης μια συγκεκριμένη διασύνδεση — η graph-

ics.h — ως γενικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι διασυνδέσεις. Η 

διασύνδεση graphics.h σάς επιτρέπει να σχεδιάζετε απλές εικόνες συνδυάζοντας γραμμές 

και τόξα στην οθόνη. Εκτός από τις συναρτήσεις που παρέχονται από την ίδια τη διασύνδεση, 

μάθατε επίσης πώς να γράφετε επιπρόσθετα εργαλεία υψηλού επιπέδου (όπως, για παράδειγ-

μα, τις συναρτήσεις DrawBox, DrawCenteredCircle, και DrawGrid) τα οποία επεκτείνουν 

τις δυνατότητες της βιβλιοθήκης γραφικών. 

 Τα σημαντικότερα σημεία που παρουσιάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο είναι τα εξής:  

� Ο κώδικας που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας βιβλιοθήκης ονομάζεται 

συνολικά πακέτο (package). Το πακέτο είναι η προγραμματιστική υλοποίηση μιας 

αφαίρεσης (abstraction), η οποία αποτελεί την υποκείμενη εννοιολογική βάση για τη 

βιβλιοθήκη. 

� Οι συναρτήσεις μιας βιβλιοθήκης γράφονται από κατασκευαστές (implementors) και 

καλούνται από πελάτες (clients). Το σημείο στο οποίο "συναντώνται" οι πελάτες με 

τους κατασκευαστές ονομάζεται διασύνδεση (interface). 

� Στη C, οι διασυνδέσεις αναπαριστώνται με αρχεία κεφαλίδας (header files). Τα αρ-

χεία κεφαλίδας που χρησιμοποιούνται ως διασυνδέσεις περιέχουν εκτενή τεκμηρίω-

ση καθώς και τα πρωτότυπα των συναρτήσεων που εξάγονται (export) από τη βιβλιο-

θήκη. 

� Η βιβλιοθήκη γραφικών σάς επιτρέπει να σχεδιάζετε εικόνες στην οθόνη. Οι δυνατό-

τητες της βιβλιοθήκης περιγράφονται στη διασύνδεση graphics.h, η οποία παρου-

σιάστηκε στην Εικόνα 7-2. 

� Οι εικόνες που σχεδιάζονται με τη χρήση της βιβλιοθήκης γραφικών αποτελούνται 

από γραμμές και τόξα τα οποία εμφανίζονται στο παράθυρο γραφικών (graphics win-

dow). Στη βιβλιοθήκη, οι συντεταγμένες καθορίζονται σε ίντσες ως προς την αρχή 

(origin), η οποία είναι η κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου γραφικών. Το μοντέλο 

που χρησιμοποιείται στη βιβλιοθήκη είναι αυτό μιας γραφίδας η οποία μετακινείται 

επάνω στην οθόνη. 

� Πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συνάρτηση της βιβλιοθήκης γραφικών, θα πρέ-

πει πρώτα να καλέσετε τη διαδικασία InitGraphics προκειμένου να ανατεθούν αρ-

χικές τιμές στο πακέτο. 

� Για να σχεδιάσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα, πρέπει να καλέσετε πρώτα τη MovePen 

ώστε να τοποθετήσετε τη γραφίδα στο σημείο εκκίνησης και μετά την DrawLine για 

να σχεδιάσετε τη γραμμή. Τα ορίσματα της MovePen καθορίζονται ως απόλυτες συ-

ντεταγμένες (absolute coordinates) που υποδεικνύουν μια συγκεκριμένη θέση στο πα-

ράθυρο γραφικών. Τα ορίσματα της DrawLine είναι σχετικές συντεταγμένες (relative 
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coordinates) που υποδεικνύουν την απόσταση κατά την οποία θα πρέπει να μετακι-

νηθεί η γραφίδα από την τρέχουσα θέση της. Αφού σχεδιάσετε μια γραμμή μπορείτε 

μετά να σχεδιάσετε και άλλες, κάθε μια από τις οποίες θα ξεκινά εκεί όπου τελείωσε 

η προηγούμενη. Για να σχεδιάσετε μια γραμμή σε νέα θέση, θα πρέπει να καλέσετε 

ξανά τη MovePen για να τοποθετήσετε τη γραφίδα στο νέο σημείο εκκίνησης. 

� Για να σχεδιάσετε ένα κυκλικό τόξο, θα πρέπει πρώτα να καλέσετε τη MovePen ώστε 

να τοποθετήσετε τη γραφίδα σε ένα σημείο της περιφέρειας του κύκλου και στη συ-

νέχεια να καλέσετε την DrawArc. Τα ορίσματα της DrawArc είναι η ακτίνα του κύ-

κλου, η γωνία από την οποία ξεκινά το τόξο, και ο αριθμός των μοιρών του τόξου. 

� Μπορείτε να επεκτείνετε τις δυνατότητες της βιβλιοθήκης ορίζοντας νέες συναρτή-

σεις, όπως είναι η DrawBox και η DrawCenteredCircle. 

� Η βηματική εκλέπτυνση αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την επίλυση 

μεγάλων προγραμμάτων γραφικών, όπως ακριβώς και για άλλους τύπους προγραμ-

ματισμού. 

� Μια άλλη χρήσιμη στρατηγική για την αντιμετώπιση μεγάλων προβλημάτων είναι να 

προσπαθείτε να σκεφτείτε γενικά εργαλεία που θα ήταν εφαρμόσιμα στο τρέχον 

πρόβλημα. Αν δημιουργήσετε αυτά τα εργαλεία θα μπορείτε να επιλύσετε το τρέχον 

πρόβλημα ευκολότερα, καθώς και άλλα προβλήματα όπου απαιτούνται παρόμοιες 

λειτουργίες. Όταν γράφετε οι ίδιοι το πρόγραμμα, συνήθως είναι προτιμότερο να δη-

μιουργείτε πρώτα τα εργαλεία ώστε να μπορείτε να ελέγχετε το πρόγραμμά σας κατά 

τμήματα καθώς προχωράτε. Αυτή η προσέγγιση ονομάζεται συνθετική υλοποίηση ή 

υλοποίηση "από κάτω προς τα επάνω" (bottom-up implementation). 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ 

1. Αληθές ή ψευδές: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις διασυνδέσεις έχουν 

καλυφθεί σε αυτό το κεφάλαιο. 

2. Ορίστε τους ακόλουθους όρους: διασύνδεση, πακέτο, αφαίρεση, κατασκευαστής, πελά-

της. 

3. Ποια είναι η διαφορά οπτικής γωνίας μεταξύ του κατασκευαστή και του πελάτη; 

4. Πώς αναπαριστώνται οι διασυνδέσεις στη C; 

5. Τι πρέπει να περιέχει ένα αρχείο κεφαλίδας της C; 

6. Γιατί είναι τα σχόλια ιδιαιτέρως σημαντικά στα αρχεία κεφαλίδας; 

7. Πώς μετρώνται οι συντεταγμένες στη βιβλιοθήκη γραφικών; Τι εννοείται με τον όρο 

αρχή και πού βρίσκεται στο παράθυρο γραφικών; 

8. Περιγράψτε τη διαφορά μεταξύ απόλυτων και σχετικών συντεταγμένων. 

9. Ποιες είναι οι οκτώ συναρτήσεις που εξάγονται από τη βιβλιοθήκη γραφικών; 

10. Όταν χρησιμοποιείτε τη βιβλιοθήκη γραφικών, ποια εντολή πρέπει να υπάρχει στην 

αρχή του κυρίως προγράμματος; 
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11. Ποια συνάρτηση της βιβλιοθήκης γραφικών πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να αλλά-

ξετε τη θέση της γραφίδας; 

12. Ποιες εντολές θα γράφατε για να σχεδιάσετε μια γραμμή από την αρχή μέχρι το ση-

μείο (2, 1); 

13. Τι σημαίνει αν το τρίτο όρισμα της DrawArc είναι αρνητικό; 

14. Περιγράψτε τα τόξα που παράγονται με κάθε μια από τις ακόλουθες κλήσεις της 

DrawArc: 

α. DrawArc(1.0, 0, 270); 

β. DrawArc(1.0, 135, -90); 

γ. DrawArc(1.0, 180, -45); 

δ. DrawArc(1.0, -90, 180); 

15. Σχεδιάστε σε ένα φύλλο διαγραμμισμένου χαρτιού μια προσέγγιση του σχήματος που 

παράγεται από τις ακόλουθες εντολές 

  MovePen(1.0, 1.0); 

  DrawArc(4.0, -15, 2 * 15); 

  DrawArc(4.0, 180 – 15, 2 * 15); 

16. Πώς μπορείτε να μάθετε τις συντεταγμένες του κέντρου του παραθύρου γραφικών; 

17. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της υλοποίησης νέων διαδικασιών, όπως είναι οι Draw-

Box και DrawCenteredCircle; 

18. Όταν σχεδιάζετε μια συνάρτηση προκειμένου να τη χρησιμοποιήσετε ως εργαλείο, 

για ποιο λόγο είναι χρήσιμο να "απομακρυνθείτε" λίγο από τα πλαίσια του συγκεκρι-

μένου προβλήματος και να θεωρήσετε το πρόβλημα πιο αφαιρετικά; 

19. Τι εννοείται με τον όρο συνθετική υλοποίηση; Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της; 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1. Γράψτε μια συνάρτηση DrawCrossedBox που να δέχεται τα ίδια ορίσματα με την 

DrawBox αλλά να σχεδιάζει γραμμές και κατά μήκος των διαγωνίων του ορθογωνίου. 

Για παράδειγμα, η κλήση 

  DrawCrossedBox(0.5, 0.5, 1.0, 0.5); 

θα πρέπει να παράγει την ακόλουθη εικόνα, με την κάτω αριστερή γωνία του ορθο-

γωνίου στο σημείο (0.5, 0.5). 
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2. Γράψτε ένα πρόγραμμα που να σχεδιάζει μια πυραμίδα αποτελούμενη από τούβλα 

τοποθετημένα σε οριζόντιες σειρές, με τέτοιον τρόπο ώστε το πλήθος των τούβλων 

κάθε σειράς να μειώνεται κατά ένα καθώς κινείστε προς τα επάνω στην πυραμίδα, 

όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

 

Η υλοποίησή σας θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη σταθερά NbricksInBase για τον κα-

θορισμό του πλήθους των τούβλων της κατώτερης σειράς και τις σταθερές Brick-

Width και BrickHeight για τον καθορισμό των διαστάσεων κάθε τούβλου. 

3. Ένας τρόπος για να δημιουργήσετε μια εικόνα σε σχήμα καρδιάς είναι να σχεδιάσετε 

δύο ημικύκλια επάνω σε ένα τετράγωνο προσανατολισμένο με τέτοιον τρόπο ώστε οι 

πλευρές του να είναι διαγώνιες, όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

 

Γράψτε ένα πρόγραμμα που να χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο για τη σχεδίαση μιας 

καρδιάς στην οθόνη. Το πρόγραμμά σας θα πρέπει να εμφανίζει την καρδιά χωρίς τις 

εσωτερικές γραμμές του επάνω μέρους του τετραγώνου, έτσι ώστε το τελικό αποτέ-

λεσμα να είναι το εξής: 
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4. Τη δεκαετία του 1960, αυτό το σύμβολο 

 

έγινε παγκοσμίως αναγνωρίσιμο ως το σύμβολο της ειρήνης, ενώ εξακολουθεί να 

χρησιμοποιείται ως μοτίβο σε μπλουζάκια και κοσμήματα. Το σύμβολο της ειρήνης 

πήρε τη μορφή του από τα αγγλικά γράμματα N και D — τα αρχικά του όρου πυρηνι-

κός αποκλεισμός (nuclear disarmament) — όπως εκφράζονται στον διεθνή κώδικα 

σημαιών: 

 

Το σύμβολο της ειρήνης σχηματίζεται από την υπέρθεση των γραμμών αυτών των 

δύο διαγραμμάτων (χωρίς τις σημαίες) και την εγγραφή τους σε έναν κύκλο. 

 Υλοποιήστε μια συνάρτηση DrawPeaceSymbol με το πρωτότυπο: 

  void DrawPeaceSymbol(double x, double y, double r); 

που να σχεδιάζει το σύμβολο της ειρήνης με κέντρο το σημείο (x, y) και ακτίνα r. 

Γράψτε ένα κυρίως πρόγραμμα για να δοκιμάσετε τη συνάρτησή σας. 

5. Τα δείγματα εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτού του βιβλίου αναπαριστώνται με 

την έξοδο του υπολογιστή να περικλείεται σε ένα πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες. 

Υλοποιήστε μια συνάρτηση DrawRoundedBox που να σχεδιάζει τέτοια πλαίσια χρη-

σιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη γραφικών. Η συνάρτηση θα πρέπει να δέχεται τα ίδια 

ακριβώς ορίσματα με την DrawBox, αλλά θα πρέπει να αντικαθιστά τις γωνίες του 

πλαισίου με τεταρτοκύκλια σταθερής ακτίνας που καθορίζεται από τη σταθερά 

  #define CornerRadius 0.2 

Για παράδειγμα, η κλήση της DrawRoundedBox με πλάτος 1.0 ίντσα και ύψος 0.6 θα 

πρέπει να παράγει αυτή την εικόνα: 
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Βεβαιωθείτε ότι η συνάρτησή σας θα συμπεριφέρεται με λογικό τρόπο αν καθοριστεί 

ύψος ή πλάτος μικρότερο από τη σταθερά CornerRadius. 

6. Γράψτε ένα πρόγραμμα που να σχεδιάζει στο παράθυρο γραφικών τα αρχικά σας. Για 

παράδειγμα, αν έγραφα εγώ αυτό το πρόγραμμα (Eric S. Roberts), η έξοδος θα έπρε-

πε να είναι 

 

     
 

Θα χρειαστεί να σκεφτείτε ποια είναι η καλύτερη μέθοδος αποσύνθεσης που μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε για να γράψετε το πρόγραμμα. Φανταστείτε ότι σας έχει ζητηθεί 

να σχεδιάσετε μια γενικότερη βιβλιοθήκη σχεδίασης γραμμάτων. Πώς θα θέλατε να 

συμπεριφέρονται οι συναρτήσεις αυτής της βιβλιοθήκης ώστε να είναι η χρήση τους 

όσο το δυνατό απλούστερη για τους πελάτες σας; 

7. Γράψτε ένα πρόγραμμα που να σχεδιάζει την εικόνα της κολοκύθας Halloween που 

φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

  

Όπως και στο πρόγραμμα house.c που παρουσιάστηκε στην Εικόνα 7-7, η εικόνα 

σας θα πρέπει να ελέγχεται από διάφορες σταθερές: 

  #define HeadRadius      1.0 

  #define StemWidth       0.1 

  #define StemHeight      0.15 

  #define EyeWidth        0.3 

  #define EyeHeight       0.2 

  #define NoseWidth       0.2 

  #define NoseHeight      0.2 
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  #define NteethPerRow    7 

  #define ToothWidth      0.083333 

  #define ToothHeight     0.15 

Αυτές είναι οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της κολοκύθας που 

φαίνεται στο διάγραμμα� βλέποντας την εικόνα, θα πρέπει να μπορείτε να καταλάβε-

τε τι σημαίνει κάθε σταθερά. Το πρόγραμμά σας θα πρέπει να γραφεί έτσι ώστε η αλ-

λαγή οποιασδήποτε από αυτές τις σταθερές να αλλάζει και την εικόνα με αντίστοιχο 

τρόπο. Για παράδειγμα, αν αλλάξετε τη σταθερά NteethPerRow σε 4, το νέο διά-

γραμμα θα πρέπει να έχει μόνο τέσσερα δόντια σε κάθε σειρά, αλλά το στόμα θα 

πρέπει να παραμείνει κεντραρισμένο οριζοντίως. Τα δύο μάτια και το στόμα του 

προσώπου της κολοκύθας θα πρέπει να σχεδιαστούν στη μέση της απόστασης ανά-

μεσα στο κέντρο και την περιφέρεια του κύκλου (στην κατάλληλη κατεύθυνση), έτσι 

ώστε η αλλαγή της σταθεράς HeadRadius να αλλάζει και τις θέσεις στις οποίες θα 

τοποθετηθούν αυτά τα στοιχεία. Το κέντρο του κύκλου που παριστάνει την κολοκύθα 

θα πρέπει να συμπίπτει με το κέντρο της οθόνης. 

8. Αν θέλατε να δημιουργήσετε ένα σπίτι που να ταιριάζει με την κολοκύθα Halloween 

που σχεδιάσατε στην άσκηση 7, θα μπορούσατε να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα του 

σπιτιού των Άσερ, το οποίο ο Edgar Allen Poe περιέγραψε ως εξής: 

Κοίταξα το σκηνικό μπροστά μου... τους ψυχρούς τοίχους — τα παράθυρα 

που έμοιαζαν με κενούς οφθαλμούς... με ανείπωτη απόγνωση στην ψυχή... 

Από την περιγραφή του Poe, θα μπορούσατε να φανταστείτε το σπίτι κάπως έτσι: 

  

Γράψτε ένα πρόγραμμα που να σχεδιάζει το σπίτι το οποίο παρουσιάζεται στο διά-

γραμμα, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες σταθερές για να καθορίσετε τις διάφορες 

διαστάσεις: 
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  #define HouseWidth      1.5 

  #define HouseHeight     2.0 

  #define HouseArch       1.0 

 

  #define TowerWidth      0.4 

  #define TowerHeight     2.3 

  #define TowerArch       0.6 

 

  #define DoorWidth       0.3 

  #define DoorHeight      0.5 

  #define DoorArch        0.25 

 

  #define WindowLevel     1.4 

  #define WindowSize      0.3 

Οι σταθερές των οποίων το όνομα τελειώνει σε Arch καθορίζουν το ύψος του τριγω-

νικού τμήματος που υπάρχει επάνω από την αντίστοιχη ορθογώνια βάση. Τα παρά-

θυρα θεωρείται ότι είναι τετράγωνα και, επομένως, έχουν μόνο μία διάσταση, τη 

WindowSize. 

9. Γράψτε ένα πρόγραμμα που να σχεδιάζει την ακόλουθη στυλιζαρισμένη εικόνα του 

Μνημείου Lincoln της Ουάσινγκτον: 

  

Όπως και στις ασκήσεις 7 και 8, το πρόγραμμά σας θα πρέπει να χρησιμοποιεί για 

τον ορισμό των χαρακτηριστικών της εικόνας τις ακόλουθες σταθερές: 

  #define MemorialWidth        4.0 

  #define PedestalHeight       0.3 

 

  #define NumberOfColumns     12 

  #define ColumnWidth          0.15 

  #define ColumnHeight         1.0 

  #define ColumnCircleRadius   0.05 

 

  #define LowerRoofHeight      0.3 

  #define UpperRoofWidth       3.5 

  #define UpperRoofHeight      0.3 

 

  #define StatueWidth          0.1 

  #define StatueHeight         0.2 



310 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Βιβλιοθήκες και διασυνδέσεις: Μια απλή βιβλιοθήκη γραφικών 

 

Προσέξτε ότι η σταθερά NumberOfColumns είναι μια από τις σταθερές που ορίζουν 

την εικόνα. Κατά τη δημιουργία του προγράμματός σας θα πρέπει να εξασφαλίσετε 

ότι, αν αλλάξει η τιμή NumberOfColumns, οι κολώνες θα εμφανίζονται και πάλι ο-

μοιόμορφα κατανεμημένες κατά μήκος του μνημείου. 

10. Γράψτε μια συνάρτηση DrawShadedBox που να σχεδιάζει ένα πλαίσιο του οποίου το 

εσωτερικό να είναι σκιασμένο με τη χρήση πυκνά τοποθετημένων διαγώνιων γραμ-

μών. Η συνάρτηση θα πρέπει να δέχεται μια πέμπτη παράμετρο (μετά τις τέσσερις 

που χρησιμοποιούνται στην DrawBox) η οποία να καθορίζει την απόσταση μεταξύ 

των γραμμών σκίασης, αλλά μετρημένη κατά μήκος των πλευρών του πλαισίου και 

όχι διαγωνίως. Η παράμετρος σκίασης θα πρέπει να είναι ένα ακέραιος που να παρι-

στάνει ένα μέγεθος σε στιγμές (points), μια μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται 

στην τυπογραφία και η οποία ισούται με 
1
/72 της ίντσας. Για παράδειγμα, η κλήση της 

συνάρτησης 

  DrawShadedBox(1.0, 1.0, 2.0, 0.75, 5); 

θα πρέπει να παράγει την ακόλουθη έξοδο: 

  

11. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DrawShadedBox της άσκησης 10 ως τμήμα ενός κυ-

ρίως προγράμματος που να σχεδιάζει μια σκακιέρα, στην οποία η πλευρά κάθε τε-

τραγώνου πρέπει να έχει μήκος 0.25 ίντσες και η παράμετρος σκίασης για τα μαύρα 

τετράγωνα είναι 3 στιγμές. Το πρόγραμμα θα πρέπει να δίνει ως αποτέλεσμα το ακό-

λουθο σχήμα: 

  


