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Ασκήσεις Κεφαλαίου 10 

10.1 Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα του επόµενου προγράµµατος; Σχεδιάστε το χώ-

ρο εµβέλειας κάθε µεταβλητής.� 

#include <stdio.h> 

void set(); 

void pp(); 

float mo(int k, int l); 

float a; 

int x,y; 

 

int main(void) 

{ 

 int x,y; 

 x=y=4; 

 set(); 

 a=mo(x,y); 

 pp(); 

 return 0; 

} 

 

void set() 

{ 

 int aa; 

 x=10; 

 y=20; 

} 

 

void pp() 

{ 

 int x,y; 

 printf("a=%f\n",a); 

} 

 

float mo(int k,int l)  

{ 

 float mesos; 

 mesos=(k+l)/2.0; 

 return mesos; 

} 
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Η καθολική µεταβλητή a θα πάρει τιµή 
4 διότι τα x και y που µεταβιβάζονται 
στην mo() είναι οι τοπικές µεταβλητές 
x και y µε τιµή 4 και 4 αντίστοιχα. 

Η κλήση της set() βάζει στις καθολικές 
µεταβλητές x και y τις τιµές 10 και 20 
αντίστοιχα. 
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10.2 Τι κάνει το επόµενο πρόγραµµα; Να σχεδιαστούν (µε ορθογώνια) οι εµβέλει-

ες των µεταβλητών.�� 

#include <stdio.h> 

void disp(); 

int step; 

int get(); 

int main(void) 

{ 

 step=2; 

 disp(); 

 return 0; 

} 

 

void disp() 

{ 

 int a,b; 

 printf("Μια συνάρτηση\n"); 

 a=get(); 

 b=get(); 

 if (a==0 && b==0) 

  exit(0); 

 else 

 { 

  int i; 

  for (i=a;i<=b;i=i+step) 

   printf("%d\n",i); 

 } 

} 

 

int get() 

{ 

 int x; 

 scanf("%d",&x); 

 return x; 

} 

 

�  Με απλά λόγια, το παραπάνω πρόγραµµα ζητάει δύο αριθµούς και εµφανίζει όλους 

τους αριθµούς από τον πρώτο που δόθηκε µέχρι το δεύτερο, ανά 2. Στην περίπτωση 

που και οι δύο αριθµοί είναι 0, δεν κάνει τίποτα. 
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Οι µεταβλητές a και b θα πάρουν από 
δύο αριθµούς που θα ζητηθούν από το 
πληκτρολόγιο. 

Η καθολική µεταβλητή step παίρνει την 
τιµή 2. 

Αν οι αριθµοί είναι και οι δύο 0, ή 
συνάρτηση επιστρέφει χωρίς να κάνει 
τίποτα. 

∆ιαφορετικά εµφανίζει αριθµούς από 
τον πρώτο µέχρι το δεύτερο που δόθη-
κε, ανά 2. Π.χ., αν έχουν δοθεί οι αριθ-
µοί 4 και 10 θα εµφανίσει 4, 6, 8, και 
10. 


