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Σ

ε αυτό το κεφάλαιο ξεκινά μια σε βάθος εξέταση των συναρτήσεων. Οι συναρτήσεις αποτελούν τα δομικά υλικά της C++ και η καλή κατανόησή τους είναι θεμελιώδης αν θέλετε
να γίνετε επιτυχημένος προγραμματιστής της C++. Εκτός από τη σύντομη παρουσίασή τους στο
Κεφάλαιο 2, μέχρι τώρα έχετε χρησιμοποιήσει συναρτήσεις λίγο-πολύ διαισθητικά. Σε αυτό το
κεφάλαιο θα τις μελετήσετε σε βάθος. Στα θέματα που θα εξετάσουμε περιλαμβάνονται οι κανόνες εμβέλειας των συναρτήσεων, οι αναδρομικές συναρτήσεις, μερικές ειδικές ιδιότητες της συνάρτησης main(), η εντολή return, και τα πρωτότυπα συναρτήσεων.

Κανόνες εμβέλειας συναρτήσεων
Οι κανόνες εμβέλειας καθορίζουν
τον τρόπο
με τον
οποίο
μπορεί να
προσπελαστεί ένα
αντικείμενο και τη
διάρκεια
ζωής του.

Οι κανόνες εμβέλειας (scope rules) μιας γλώσσας είναι οι κανόνες που ορίζουν τον τρόπο με τον
οποίο μπορεί να προσπελαστεί ένα αντικείμενο από τα διάφορα τμήματα ενός προγράμματός
σας. Με άλλα λόγια, οι κανόνες εμβέλειας καθορίζουν ποιος κώδικας έχει πρόσβαση σε μια μεταβλητή. Επίσης, οι κανόνες εμβέλειας καθορίζουν και τη διάρκεια ζωής μιας μεταβλητής. Όπως
έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, υπάρχουν τρία είδη μεταβλητών: οι τοπικές μεταβλητές (local variables), οι τυπικές παράμετροι (formal parameters), και οι καθολικές μεταβλητές
(global variables). Αυτή τη φορά θα εξετάσουμε τους κανόνες εμβέλειας πολύ πιο προσεκτικά,
δίνοντας έμφαση στη σχέση τους με τις συναρτήσεις.

Τοπικές μεταβλητές
Όπως γνωρίζετε, οι μεταβλητές που δηλώνονται στο εσωτερικό μιας συνάρτησης ονομάζονται
τοπικές μεταβλητές (local variables). Ωστόσο, η C++ υποστηρίζει μια πολύ πιο "εξειδικευμένη"
έννοια τοπικής μεταβλητής, την οποία δεν έχετε συναντήσει μέχρι τώρα. Στη C++, οι μεταβλητές
μπορούν να είναι τοπικές για ένα μπλοκ κώδικα. Δηλαδή, μια μεταβλητή μπορεί να δηλωθεί στο
εσωτερικό ενός μπλοκ κώδικα και είναι τοπική ως προς αυτό. (Θυμηθείτε ότι ένα μπλοκ αρχίζει
με ένα αριστερό άγκιστρο και τελειώνει με ένα δεξιό άγκιστρο.) Στην πραγματικότητα, οι τοπικές μεταβλητές μιας συνάρτησης δεν είναι παρά μια ειδική περίπτωση της γενικότερης έννοιας
των τοπικών μεταβλητών.
Μια τοπική μεταβλητή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τις εντολές που βρίσκονται στο εσωτερικό του μπλοκ στο οποίο έχει δηλωθεί. Με άλλα λόγια, μια τοπική μεταβλητή δεν είναι γνωστή έξω από το δικό της μπλοκ κώδικα. Επομένως, οι εντολές που βρίσκονται έξω από το μπλοκ
δεν μπορούν να προσπελάσουν ένα αντικείμενο που έχει οριστεί στο εσωτερικό του μπλοκ.
Ένα από τα πλέον σημαντικά πράγματα που πρέπει να καταλάβετε για τις τοπικές μεταβλητές
είναι ότι υπάρχουν μόνο όσο εκτελείται το μπλοκ κώδικα στο οποίο έχουν δηλωθεί. Αυτό σημαίνει ότι μια τοπική μεταβλητή δημιουργείται κατά την έναρξη εκτέλεσης του μπλοκ στο οποίο
ανήκει και καταστρέφεται κατά την έξοδο από αυτό. Όπως είναι προφανές, επειδή ακριβώς η
τοπική μεταβλητή καταστρέφεται κατά την έξοδο από το μπλοκ στο οποίο ανήκει, η τιμή της
χάνεται.
Το πιο συνηθισμένο μπλοκ κώδικα είναι η συνάρτηση. Στη C++, κάθε συνάρτηση ορίζει ένα
μπλοκ κώδικα το οποίο αρχίζει με το αριστερό άγκιστρο της συνάρτησης και τελειώνει με το
δεξιό της άγκιστρο. Ο κώδικας και τα δεδομένα μιας συνάρτησης είναι ιδιωτικά (private) για τη
συγκεκριμένη συνάρτηση, και δεν είναι δυνατό να προσπελαστούν από καμία εντολή άλλης συνάρτησης, εκτός και αν γίνει κλήση της συνάρτησης. (Δεν μπορείτε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε μια εντολή goto για να μεταπηδήσετε στο εσωτερικό μια άλλης συνάρτησης.) Το
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"σώμα" μιας συνάρτησης είναι κρυμμένο από το υπόλοιπο πρόγραμμα και δεν μπορεί ούτε να
επηρεάσει ούτε να επηρεαστεί από άλλα τμήματα του προγράμματος, εκτός και αν χρησιμοποιεί
καθολικές μεταβλητές. Έτσι, τα περιεχόμενα μιας συνάρτησης είναι εντελώς ξεχωριστά από τα
περιεχόμενα μιας άλλης. Για να το θέσουμε διαφορετικά, ο κώδικας και τα δεδομένα που έχουν
οριστεί στο εσωτερικό μιας συνάρτησης δεν μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τον κώδικα ή τα
δεδομένα μιας άλλης συνάρτησης γιατί οι δύο συναρτήσεις έχουν διαφορετική εμβέλεια.
Επειδή κάθε συνάρτηση ορίζει τη δική της εμβέλεια, οι μεταβλητές που έχουν δηλωθεί στο εσωτερικό μιας συνάρτησης δεν έχουν καμία επίδραση σε μεταβλητές που έχουν δηλωθεί σε μια
άλλη συνάρτηση — ακόμη και αν αυτές οι μεταβλητές έχουν ίδια ονόματα. Για παράδειγμα, δείτε το παρακάτω πρόγραμμα:
#include <iostream>
using namespace std;
void f1();
int main()
{
char str[]="this is str in main()";
cout << str << '\n';
f1();
cout << str << '\n';
return 0;
}
void f1()
{
char str[80];
cout << "Enter something: ";
cin >> str;
cout << str << '\n';
}

Σε αυτό το πρόγραμμα, ένας πίνακας χαρακτήρων με το όνομα str δηλώνεται δύο φορές, μία στη
συνάρτηση main() και μία στην f1(). Ωστόσο, ο πίνακας str της συνάρτησης main() δεν έχει
καμία σχέση με αυτόν της f1(). Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι κάθε πίνακας str είναι γνωστός μόνο
στο μπλοκ κώδικα στο οποίο έχει δηλωθεί. Για να το επιβεβαιώσετε αυτό, δοκιμάστε να εκτελέσετε το πρόγραμμα. Όπως θα δείτε, παρόλο που ο πίνακας str δέχεται στο εσωτερικό της f1()
ένα αλφαριθμητικό το οποίο καταχωρίζει ο χρήστης από το πληκτρολόγιο, τα περιεχόμενα του
πίνακα str της συνάρτησης main() παραμένουν αναλλοίωτα.
Η γλώσσα C++ περιλαμβάνει τη δεσμευμένη λέξη auto που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
δήλωση τοπικών μεταβλητών. Επειδή, όμως, όλες οι μη καθολικές μεταβλητές είναι εξ ορισμού
τύπου auto, αυτή η δεσμευμένη λέξη δεν χρησιμοποιείται ουσιαστικά ποτέ. Επομένως, δεν θα τη
δείτε ούτε και στα παραδείγματα του βιβλίου. Αν επιλέξετε, πάντως, να τη χρησιμοποιήσετε, θα
πρέπει να την τοποθετήσετε πριν από τον τύπο της μεταβλητής, όπως φαίνεται εδώ:
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auto char ch;

Είναι συνήθης πρακτική η δήλωση όλων των μεταβλητών που απαιτούνται σε μια συνάρτηση να
γίνεται στην αρχή του μπλοκ κώδικα της συνάρτησης. Ο κύριος λόγος γι' αυτό είναι ώστε να
μπορεί όποιος διαβάσει τον κώδικα να προσδιορίσει εύκολα ποιες μεταβλητές χρησιμοποιούνται.
Ωστόσο, η αρχή του μπλοκ μιας συνάρτησης δεν είναι και η μοναδική θέση όπου μπορεί να γίνει
δήλωση τοπικών μεταβλητών. Μια τοπική μεταβλητή μπορεί να δηλωθεί οπουδήποτε στο εσωτερικό ενός μπλοκ κώδικα. Μια μεταβλητή που δηλώνεται στο εσωτερικό ενός μπλοκ είναι τοπική για το συγκεκριμένο μπλοκ. Αυτό σημαίνει ότι η μεταβλητή δεν υπάρχει μέχρι να αρχίσει η
εκτέλεση του μπλοκ και καταστρέφεται κατά την έξοδο από αυτό. Επιπλέον, κανένα τμήμα κώδικα έξω από αυτό το μπλοκ — συμπεριλαμβανομένου και άλλου κώδικα της συνάρτησης — δεν
μπορεί να προσπελάσει τη συγκεκριμένη μεταβλητή.
Για να το καταλάβετε, δοκιμάστε το παρακάτω πρόγραμμα:
/* Αυτό το πρόγραμμα δείχνει με ποιον τρόπο μπορούν
οι μεταβλητές να είναι τοπικές σε ένα μπλοκ.
*/
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main()
{
int choice;
cout << "(1) add numbers or ";
cout << "(2) concatenate strings?: ";
cin >> choice;
if(choice == 1) {
int a, b; /* ενεργοποίηση δύο ακέραιων μεταβλητών*/
cout << "Enter two numbers: ";
cin >> a >> b;
cout << "Sum is " << a+b << '\n';
}
else {
char s1[80], s2[80]; /* ενεργοποίηση δύο αλφαριθμητικών */
cout << "Enter two strings: ";
cin >> s1;
cin >> s2;
strcat(s1, s2);
cout << "Concatenation is " << s1 << '\n';
}
return 0;
}

Αυτό το πρόγραμμα είτε προσθέτει δύο αριθμούς είτε συνενώνει δύο αλφαριθμητικά, ανάλογα
με την επιλογή του χρήστη. Παρατηρήστε τις δηλώσεις των μεταβλητών a και b στο μπλοκ της if
και τις δηλώσεις των s1 και s2 στο μπλοκ της else. Αυτές οι μεταβλητές θα αρχίσουν να υπάρ-

Μαύρο 188 Χρώμα 188

Κεφάλαιο 7: Συναρτήσεις, μέρος πρώτο: βασικές έννοιες

163

χουν μόνο όταν αρχίσει η εκτέλεση των αντίστοιχων μπλοκ κώδικα, και θα πάψουν να υπάρχουν
κατά την έξοδο από αυτά. Αν ο χρήστης επιλέξει να προσθέσει αριθμούς, θα δημιουργηθούν οι
μεταβλητές a και b. Αν ο χρήστης επιλέξει να συνενώσει αλφαριθμητικά, θα δημιουργηθούν οι
μεταβλητές s1 και s2. Επίσης, δεν μπορεί να γίνει καμία αναφορά σε αυτές τις μεταβλητές έξω
από τα δικά τους μπλοκ κώδικα — ούτε και από άλλα μέρη της ίδιας συνάρτησης. Για παράδειγμα, αν επιχειρήσετε να μεταγλωττίσετε την παρακάτω (λανθασμένη) έκδοση αυτού του προγράμματος, θα δείτε ένα μήνυμα σφάλματος:
/* Αυτό το πρόγραμμα είναι λανθασμένο. */
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main()
{
int choice;
cout << "(1) add numbers or ";
cout << "(2) concatenate strings?: ";
cin >> choice;
if(choice == 1) {
int a, b; /* ενεργοποίηση δύο ακέραιων μεταβλητών*/
cout << "Enter two numbers: ";
cin >> a >> b;
cout << "Sum is " << a+b << '\n';
}
else {
char s1[80], s2[80]; /* ενεργοποίηση δύο αλφαριθμητικών */
cout << "Enter two strings: ";
cin >> s1;
cin >> s2;
strcat(s1, s2);
cout << "Concatenation is " << s1 << '\n';
}
a = 10; // *** Σφάλμα *** -- η a δεν είναι γνωστή εδώ!
return 0;
}

Στην προκειμένη περίπτωση, η μεταβλητή a δεν είναι γνωστή έξω από το μπλοκ else. Επομένως,
είναι λάθος να προσπαθήσετε να τη χρησιμοποιήσετε.
Όταν μια τοπική μεταβλητή που έχει δηλωθεί σε ένα "εσωτερικό" μπλοκ έχει το ίδιο όνομα με
μια άλλη μεταβλητή που έχει δηλωθεί στο "εξωτερικό" μπλοκ, τότε, στην περιοχή εμβέλειας του
εσωτερικού μπλοκ, η μεταβλητή του εσωτερικού μπλοκ υπερισχύει της μεταβλητής του εξωτερικού μπλοκ. Για παράδειγμα:
#include <iostream>
using namespace std;
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int main()
{
int i, j;
i = 10;
j = 100;
if(j > 0) {
int i; // αυτή η i είναι διαφορετική από την εξωτερική i
i = j / 2;
cout << "inner i: " << i << '\n';
}
cout << "outer i: " << i << '\n';
return 0;
}

Η έξοδος αυτού του προγράμματος είναι η εξής:
inner i: 50
outer i: 10

Μια τοπική μεταβλητή δεν
διατηρεί
την τιμή
της μεταξύ
δύο διαδοχικών ενεργοποιήσεων.

Η μεταβλητή i που δηλώθηκε στο εσωτερικό του μπλοκ if υποσκελίζει ("κρύβει") την εξωτερική
i. Τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στην εσωτερική i δεν θα έχουν καμία επίδραση στην εξωτερική
i. Από την άλλη μεριά, έξω από το μπλοκ if η εσωτερική i είναι άγνωστη, οπότε επανέρχεται σε
ισχύ η εξωτερική i.
Επειδή οι τοπικές μεταβλητές δημιουργούνται και καταστρέφονται κατά την είσοδο και την έξοδο στα και από τα μπλοκ στα οποία έχουν δηλωθεί, μια τοπική μεταβλητή δεν διατηρεί την τιμή
της μεταξύ δύο διαδοχικών ενεργοποιήσεων του μπλοκ στο οποίο έχει δηλωθεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να το θυμάστε όταν έχετε να κάνετε με κλήσεις συναρτήσεων. Όταν
καλείται μια συνάρτηση, δημιουργούνται οι τοπικές μεταβλητές της κατά την επιστροφή της,
καταστρέφονται. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές μεταβλητές δεν μπορούν να διατηρήσουν τις τιμές
τους μεταξύ των διαδοχικών κλήσεων της συνάρτησης. (Υπάρχει, πάντως, ένας τρόπος με τον
οποίο παρακάμπτεται αυτός ο περιορισμός — θα περιγραφεί αργότερα.)
Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η αποθήκευση των τοπικών μεταβλητών γίνεται στη στοίβα
(stack). Το γεγονός ότι η στοίβα είναι δυναμική — κάτι που σημαίνει ότι "μετακινείται" από τη
μια περιοχή της μνήμης στην άλλη — εξηγεί και το γιατί οι τοπικές μεταβλητές δεν μπορούν,
τουλάχιστον σε γενικές γραμμές, να διατηρήσουν την τιμή τους μεταξύ διαδοχικών κλήσεων της
συνάρτησης στην οποία έχουν δηλωθεί.
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, αν και οι τοπικές μεταβλητές δηλώνονται συνήθως στην αρχή του
μπλοκ στο οποίο ανήκουν, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Μια τοπική μεταβλητή μπορεί να δηλωθεί οπουδήποτε στο εσωτερικό ενός μπλοκ, αρκεί να γίνει αυτό πριν χρησιμοποιηθεί για πρώτη
φορά. Για παράδειγμα, το παρακάτω πρόγραμμα είναι απολύτως έγκυρο:
#include <iostream>
using namespace std;

Μαύρο 190 Χρώμα 190

Κεφάλαιο 7: Συναρτήσεις, μέρος πρώτο: βασικές έννοιες

165

int main()
{
cout << "Enter a number: ";
int a; // δήλωση μεταβλητής
cin >> a;
cout << "Enter a second number: ";
int b; // δήλωση άλλης μεταβλητής
cin >> b;
cout << "Product: " << a*b << '\n';
return 0;
}

Σε αυτό το παράδειγμα, οι μεταβλητές a και b δηλώνονται ακριβώς τη στιγμή που χρειάζονται.
Στην πράξη, οι περισσότεροι προγραμματιστές δηλώνουν όλες τις τοπικές μεταβλητές στην αρχή
του μπλοκ στο οποίο τις χρησιμοποιούν, αλλά αυτό είναι θέμα προσωπικού στυλ.

Δήλωση μεταβλητών στο εσωτερικό εντολών επανάληψης και επιλογής
Μπορείτε να δηλώσετε μια μεταβλητή στο τμήμα απόδοσης αρχικών τιμών ενός βρόχου for ή
στην παράσταση υπό συνθήκη μιας εντολής if, switch, ή while. Η εμβέλεια μιας μεταβλητής που
θα δηλωθεί σε κάποια από αυτές τις θέσεις περιορίζεται στο μπλοκ κώδικα που ελέγχεται από τη
συγκεκριμένη εντολή.
Έτσι, μια μεταβλητή που δηλώνεται σε μια εντολή for θα είναι τοπική στο βρόχο, όπως φαίνεται
και στο πρόγραμμα που ακολουθεί:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
// Η i είναι τοπική στο βρόχο for
for(int i = 0; i<10; i++) {
cout << i << " ";
cout << "squared is " << i * i << "\n";
}
// i = 10; // *** Λάθος *** -- Η i δεν είναι γνωστή εδώ!
return 0;
}

Εδώ, η i δηλώνεται στο τμήμα απόδοσης αρχικών τιμών της εντολής for και χρησιμοποιείται για
τον έλεγχο του βρόχου. Έξω από το βρόχο, η i είναι άγνωστη.
Γενικά, όταν η μεταβλητή ελέγχου του βρόχου for δεν χρειάζεται έξω από το βρόχο, καλό είναι
να γίνεται η δήλωσή της στο εσωτερικό της εντολής for, όπως στο παράδειγμα, γιατί αυτό κάνει
τη μεταβλητή τοπική για το βρόχο και δεν επιτρέπει τη λανθασμένη χρήση της κάπου αλλού. Σε
επαγγελματικά γραμμένο κώδικα C++, θα δείτε πολύ συχνά τη δήλωση της μεταβλητής ελέγχου
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του βρόχου να γίνεται στο εσωτερικό της εντολής for. Φυσικά, αν η μεταβλητή είναι αναγκαία
και στον κώδικα που βρίσκεται έξω από το βρόχο, δεν μπορεί να δηλωθεί στην εντολή for.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το αν μια μεταβλητή που δηλώνεται στο τμήμα απόδοσης αρχικών τιμών ενός

βρόχου for θα είναι τοπική στο βρόχο έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Αρχικά, η μεταβλητή ήταν διαθέσιμη και μετά τη for. Όμως, η Standard C++ περιορίζει τη μεταβλητή στην εμβέλεια του βρόχου for. Παρόλα αυτά, οι διάφοροι μεταγλωττιστές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαφορετικά αυτό το ζήτημα.
Αν ο μεταγλωττιστής σας συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές της Standard C++, τότε
μπορείτε να δηλώσετε μια μεταβλητή και στο εσωτερικό των παραστάσεων υπό συνθήκη των
εντολών if, switch, και while. Για παράδειγμα, στο παρακάτω απόσπασμα κώδικα
if(int x = 20) {
cout << "This is x: ";
cout << x;
}

δηλώνεται η μεταβλητή x και της αποδίδεται η τιμή 20. Επειδή αυτή η τιμή είναι αληθής, οι εντολές cout θα εκτελεστούν. Η εμβέλεια των μεταβλητών που δηλώνονται σε μια παράσταση
υπό συνθήκη περιορίζεται στο μπλοκ κώδικα που ελέγχεται από την εντολή. Έτσι, σε αυτή την
περίπτωση, η x δεν είναι γνωστή έξω από την εντολή if. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θεωρούν
όλοι οι προγραμματιστές ότι η δήλωση μεταβλητών σε παραστάσεις υπό συνθήκη είναι καλή
πρακτική — γι' αυτό και δεν θα χρησιμοποιηθεί στα παραδείγματα του βιβλίου.

Τυπικές παράμετροι
Όπως γνωρίζετε, αν μια συνάρτηση δέχεται ορίσματα, πρέπει σε αυτή τη συνάρτηση να γίνει
δήλωση των μεταβλητών που θα "υποδεχτούν" τις τιμές αυτών των ορισμάτων. Αυτές οι μεταβλητές ονομάζονται τυπικές παράμετροι (formal parameters) της συνάρτησης. Αν εξαιρέσουμε τη
λήψη των ορισμάτων κατά την κλήση της συνάρτησης, οι τυπικές παράμετροι συμπεριφέρονται
όπως και οποιαδήποτε άλλη τοπική μεταβλητή που έχει δηλωθεί στο εσωτερικό της συνάρτησης.
Η εμβέλεια μιας παραμέτρου είναι τοπική στη συνάρτησή της.
Θα πρέπει να εξασφαλίζετε ότι οι τυπικές παράμετροι που δηλώνετε είναι του ίδιου τύπου με τα
ορίσματα που θα μεταβιβάσετε στη συνάρτηση. Επίσης, παρά το γεγονός ότι αυτές οι μεταβλητές εκτελούν την ειδική εργασία της λήψης των τιμών των ορισμάτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως και κάθε άλλη τοπική μεταβλητή. Για παράδειγμα, στο εσωτερικό της συνάρτησης
μπορείτε να εκχωρήσετε νέα τιμή σε μια παράμετρο.

Καθολικές μεταβλητές
Οι καθολικές μεταβλητές (global variables) είναι, από πολλές πλευρές, το αντίθετο των τοπικών
μεταβλητών. Είναι γνωστές σε ολόκληρο το πρόγραμμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε μπλοκ κώδικα, και διατηρούν την τιμή τους σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του
προγράμματος. Επομένως, η εμβέλειά τους εκτείνεται σε ολόκληρο το πρόγραμμα. Για να δημιουργήσετε καθολικές μεταβλητές αρκεί να τις δηλώσετε έξω από οποιαδήποτε συνάρτηση.
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Επειδή ακριβώς είναι καθολικές, μπορούν να προσπελαστούν από οποιαδήποτε παράσταση, ανεξάρτητα από τη συνάρτηση στην οποία βρίσκεται η παράσταση.
Όταν μια καθολική και μια τοπική μεταβλητή έχουν το ίδιο όνομα, η τοπική μεταβλητή έχει προτεραιότητα. Για να το θέσουμε διαφορετικά, μια τοπική μεταβλητή "σκεπάζει" μια καθολική μεταβλητή με το ίδιο όνομα. Έτσι, αν και οι καθολικές μεταβλητές μπορούν να προσπελαστούν
από οποιοδήποτε τμήμα κώδικα του προγράμματός σας, αυτό θα συμβεί μόνο αν δεν υπάρχει
τοπική μεταβλητή με το ίδιο όνομα με την καθολική μεταβλητή.
Η χρήση των καθολικών μεταβλητών επιδεικνύεται στο πρόγραμμα που ακολουθεί. Όπως μπορείτε να δείτε, οι μεταβλητές count και num_right δηλώνονται έξω από όλες τις συναρτήσεις
επομένως, είναι καθολικές μεταβλητές. Η συνήθης πρακτική καθορίζει ότι είναι καλύτερο να
δηλώνονται οι καθολικές μεταβλητές κοντά στην αρχή του προγράμματος. Ωστόσο, από τεχνικής άποψης, αρκεί απλώς να δηλωθούν πριν από την πρώτη τους χρήση. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι μια απλή άσκηση πρόσθεσης. Πρώτα σας ρωτά πόσα προβλήματα θέλετε να λύσετε και, μετά, για κάθε πρόβλημα, καλεί τη συνάρτηση drill() η οποία παράγει δύο τυχαίους
αριθμούς μεταξύ του 0 και του 99. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα ζητά, και κατόπιν ελέγχει, την
απάντησή σας. Έχετε τρεις προσπάθειες για κάθε πρόβλημα. Στο τέλος, το πρόγραμμα εμφανίζει
το πλήθος των σωστών απαντήσεων που δώσατε. Προσέξτε ιδιαίτερα τις καθολικές μεταβλητές
που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα:
// Ένα απλό πρόγραμμα άσκησης πρόσθεσης.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
void drill();
int count; // οι count και num_right είναι καθολικές
int num_right;
int main()
{
cout << "How many practice problems: ";
cin >> count;
num_right = 0;
do {
drill();
count--;
} while(count);
cout << "You got " << num_right << " right.\n";
return 0;
}
void drill()
{
int count;

/* Αυτή η μεταβλητή count είναι τοπική και
δεν έχει καμία σχέση με την καθολική.
*/
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int a, b, ans;
// Παραγωγή δύο αριθμών μεταξύ 0 και 99.
a = rand() % 100;
b = rand() % 100;
// Ο χρήστης έχει 3 προσπάθειες να βρει τη σωστή απάντηση.
for(count=0; count<3; count++) {
cout << "What is " << a << " + " << b << "? ";
cin >> ans;
if(ans==a+b) {
cout << "Right\n";
num_right++;
return;
}
}
cout << "You've used up all your tries.\n";
cout << "The answer is " << a+b << '\n';
}

Αν εξετάσετε προσεκτικά αυτό το πρόγραμμα, θα πρέπει να σας είναι ξεκάθαρο ότι και η main()
και η drill() προσπελάζουν την καθολική μεταβλητή num_right. Η περίπτωση της count, όμως,
είναι λίγο πιο περίπλοκη. Η αναφορά στην count που γίνεται στη συνάρτηση main() είναι για
την καθολική μεταβλητή count. Ωστόσο, στη συνάρτηση drill() έχει δηλωθεί μια τοπική μεταβλητή με το όνομα count. Όταν η drill() χρησιμοποιεί την count, αναφέρεται στην τοπική της
μεταβλητή και όχι στην καθολική. Θυμηθείτε ότι, αν στο εσωτερικό μιας συνάρτησης μια καθολική και μια τοπική μεταβλητή έχουν το ίδιο όνομα, όλες οι χρήσεις της μεταβλητής θα αναφέρονται στην τοπική μεταβλητή και όχι στην καθολική.
Η αποθήκευση των καθολικών μεταβλητών γίνεται σε μια σταθερή περιοχή της μνήμης, η οποία
δεσμεύεται γι' αυτόν το σκοπό από το πρόγραμμά σας. Οι καθολικές μεταβλητές είναι χρήσιμες
στις περιπτώσεις που τα ίδια δεδομένα χρησιμοποιούνται από πολλές συναρτήσεις του προγράμματός σας ή όταν μια μεταβλητή πρέπει να διατηρεί την τιμή της σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφεύγετε την άσκοπη χρήση καθολικών μεταβλητών για τρεις κυρίως λόγους:
♦ Καταλαμβάνουν μνήμη σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματός σας και όχι μόνο
όταν είναι απαραίτητες.
♦ Η χρήση μιας καθολικής μεταβλητής εκεί που θα αρκούσε μια τοπική κάνει τη συνάρτηση
λιγότερο "γενική", επειδή βασίζεται σε κάτι το οποίο πρέπει να οριστεί έξω από αυτή.
♦ Η χρήση πολλών καθολικών μεταβλητών μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα εξαιτίας άγνωστων και ανεπιθύμητων παρενεργειών. Ένα σημαντικό πρόβλημα κατά την ανάπτυξη μεγάλων προγραμμάτων είναι η ακούσια τροποποίηση της τιμής μιας μεταβλητής λόγω της χρήσης της σε κάποιο άλλο σημείο του προγράμματος. Αυτό μπορεί να συμβεί στη C++ όταν
χρησιμοποιείτε πολλές καθολικές μεταβλητές στα προγράμματά σας.
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Μεταβίβαση δεικτών και πινάκων
Μέχρι τώρα, στα παραδείγματα του βιβλίου μεταβιβάζαμε σε συναρτήσεις απλές μεταβλητές.
Ωστόσο, θα υπάρξουν περιπτώσεις που θα χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ως ορίσματα δείκτες
και πίνακες. Αν και η μεταβίβαση αυτού του είδους των ορισμάτων είναι μια διαδικασία σχετικά
ξεκάθαρη, θα πρέπει να εξετάσουμε ορισμένα ειδικά ζητήματα.

Κλήση συναρτήσεων με δείκτες
Η C++ σάς επιτρέπει να μεταβιβάσετε ένα δείκτη σε μια συνάρτηση. Για να το κάνετε, αρκεί να
δηλώσετε την παράμετρο ως τύπου δείκτη. Ακολουθεί ένα παράδειγμα:
// Μεταβίβαση δείκτη σε συνάρτηση.
#include <iostream>
using namespace std;
void f(int *j);
int main()
{
int i;
int *p;
p = &i; // Η μεταβλητή p δείχνει τώρα στην i
f(p);
cout << i;

// η i έχει τώρα την τιμή 100

return 0;
}
void f(int *j)
{
*j = 100; // στη μεταβλητή στην οποία δείχνει η j εκχωρείται η τιμή
100
}

Μελετήστε αυτό το πρόγραμμα προσεκτικά. Όπως μπορείτε να δείτε, η f() δέχεται μία παράμετρο: ένα δείκτη σε ακέραιο. Στο εσωτερικό της main(), στο δείκτη p εκχωρείται η διεύθυνση της
i. Κατόπιν, καλείται η f() με όρισμα την p. Όταν η παράμετρος j, τύπου δείκτη, δεχτεί την τιμή
του δείκτη p, θα δείχνει και αυτή στη μεταβλητή i της main(). Έτσι, η εντολή ανάθεσης
*j = 100;

θα έχει ως αποτέλεσμα να πάρει η i την τιμή 100, οπότε και το πρόγραμμα θα εμφανίσει στην
οθόνη 100. Για να γενικεύσουμε, η f() εκχωρεί την τιμή 100 στην όποια διεύθυνση που θα της
μεταβιβαστεί.
Στο προηγούμενο παράδειγμα, δεν είναι πραγματικά αναγκαία η χρήση της μεταβλητής δείκτη p.
Κατά την κλήση της f(), θα μπορούσαμε απλώς να χρησιμοποιήσουμε τον τελεστή & πριν από
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τη μεταβλητή i (κάτι που θα δημιουργούσε τη διεύθυνση της i). Το αναθεωρημένο πρόγραμμα
φαίνεται στη συνέχεια:
// Μεταβίβαση δείκτη σε συνάρτηση -- αναθεωρημένη έκδοση.
#include <iostream>
using namespace std;
void f(int *j);
int main()
{
int i;
f(&i);
cout << i;
return 0;
}
void f(int *j)
{
*j = 100; // στη μεταβλητή στην οποία δείχνει η j εκχωρείται η τιμή
100
}

Είναι αποφασιστικής σημασίας να καταλάβετε ένα πολύ σημαντικό πράγμα σχετικά με τη μεταβίβαση δεικτών σε συναρτήσεις: Όταν εκτελείτε στο εσωτερικό της συνάρτησης οποιαδήποτε
πράξη στην οποία χρησιμοποιείται ο δείκτης, στην πραγματικότητα χρησιμοποιείτε τη μεταβλητή στην οποία δείχνει ο δείκτης. Έτσι, η συνάρτηση μπορεί να αλλάξει την τιμή του αντικειμένου
στο οποίο δείχνει η παράμετρος.

Κλήση συναρτήσεων με πίνακες
Όταν χρησιμοποιείται κάποιος πίνακας ως όρισμα σε μια συνάρτηση, στη συνάρτηση μεταβιβάζεται μόνο η διεύθυνση του πρώτου του στοιχείου και όχι ένα αντίγραφο ολόκληρου του πίνακα.
(Θυμηθείτε ότι, στη C++, το όνομα ενός πίνακα χωρίς αριθμοδείκτη είναι ένας δείκτης προς το
πρώτο στοιχείο του πίνακα.) Αυτό σημαίνει ότι η δήλωση της παραμέτρου θα πρέπει να είναι
συμβατού τύπου. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να δηλώσετε μια παράμετρο που πρόκειται να δεχτεί ένα δείκτη σε πίνακα. Πρώτον, μπορεί να δηλωθεί ως πίνακας ίδιου τύπου και μεγέθους με
τον πίνακα που θα χρησιμοποιηθεί κατά την κλήση της συνάρτησης, όπως φαίνεται εδώ:
#include <iostream>
using namespace std;
void display(int num[10]);
int main()
{
int t[10],i;
for(i=0; i<10; ++i) t[i]=i;
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display(t); // μεταβίβαση του πίνακα t στη συνάρτηση
return 0;
}
// Εμφάνιση ορισμένων αριθμών στην οθόνη.
void display(int num[10])
{
int i;
for(i=0; i<10; i++) cout << num[i] << ' ';
}

Παρά το γεγονός ότι η παράμετρος num έχει δηλωθεί ως πίνακας ακεραίων με 10 στοιχεία, ο
μεταγλωττιστής της C++ θα τη μετατρέψει αυτόματα σε δείκτη προς ακέραιο. Αυτό είναι αναγκαίο γιατί, στην πραγματικότητα, καμία παράμετρος δεν μπορεί να δεχτεί έναν ολόκληρο πίνακα. Επειδή θα μεταβιβαστεί μόνο ένας δείκτης στον πίνακα, θα πρέπει να υπάρχει μια παράμετρος-δείκτης για να "υποδεχτεί" την τιμή.
Ο δεύτερος τρόπος για να δηλώσετε μια παράμετρο πίνακα, είναι να την ορίσετε ως πίνακα απροσδιόριστου μεγέθους, όπως στη συνέχεια:
void display(int num[])
{
int i;
for(i=0; i<10; i++) cout << num[i] << ' ';
}

Εδώ, η num έχει δηλωθεί ως πίνακας ακεραίων αγνώστου μεγέθους. Επειδή η C++ δεν κάνει
έλεγχο των ορίων ενός πίνακα, το πραγματικό μέγεθος του πίνακα δεν ενδιαφέρει την παράμετρο
(αλλά ενδιαφέρει, φυσικά, το πρόγραμμα). Και σε αυτή τη μέθοδο δήλωσης γίνεται αυτόματη
μετατροπή του πίνακα σε δείκτη από το μεταγλωττιστή.
Ο τελευταίος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να δηλώσετε τη num είναι ως δείκτη. Αυτή είναι και
η πιο συνηθισμένη μέθοδος που θα δείτε σε επαγγελματικά προγράμματα της C++. Ακολουθεί
ένα παράδειγμα:
void display(int *num)
{
int i;
for(i=0; i<10; i++) cout << num[i] << ' ';
}

Ο λόγος για τον οποίο είναι δυνατό να δηλωθεί η num ως δείκτης είναι το γεγονός ότι οποιοσδήποτε δείκτης μπορεί να δεικτοδοτηθεί με τη χρήση των αγκυλών [ ], σαν να ήταν πίνακας. Θα
πρέπει να έχετε διαπιστώσει ότι και οι τρεις μέθοδοι δήλωσης μιας παραμέτρου πίνακα έχουν το
ίδιο αποτέλεσμα: ένα δείκτη.
Από την άλλη μεριά, όταν ως όρισμα χρησιμοποιείται ένα στοιχείο πίνακα, αντιμετωπίζεται σαν
να ήταν οποιαδήποτε απλή μεταβλητή. Για παράδειγμα, το προηγούμενο πρόγραμμα θα μπορούσε να έχει γραφεί χωρίς να μεταβιβάζεται ολόκληρος ο πίνακας, όπως φαίνεται εδώ:
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Μάθετε τη C++ από το Μηδέν
#include <iostream>
using namespace std;
void display(int num);
int main()
{
int t[10],i;
for(i=0; i<10; ++i) t[i]=i;
for(i=0; i<10; i++) display(t[i]);
return 0;
}
// Εμφάνιση ορισμένων αριθμών στην οθόνη.
void display(int num)
{
cout << num << ' ';
}

Όπως μπορείτε να δείτε, η παράμετρος της συνάρτησης display() είναι τύπου int. Δεν έχει σχέση
το γεγονός ότι η display() καλείται με ένα στοιχείο πίνακα, επειδή μεταβιβάζεται μόνο αυτή η
τιμή του πίνακα.
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι, όταν χρησιμοποιείται ένας πίνακας ως όρισμα συνάρτησης, στη
συνάρτηση μεταβιβάζεται η διεύθυνσή του. Αυτό σημαίνει ότι ο κώδικας στο εσωτερικό της συνάρτησης θα ενεργεί — και θα μπορεί να τροποποιήσει — τα πραγματικά περιεχόμενα του πίνακα που χρησιμοποιήθηκε στην κλήση της συνάρτησης. Για παράδειγμα, δείτε τη συνάρτηση
cube() του επόμενου προγράμματος, η οποία υψώνει την τιμή κάθε στοιχείου του πίνακα στην
τρίτη δύναμη. Για να καλέσετε την cube(), αρκεί να της μεταβιβάσετε τη διεύθυνση του πίνακα
ως πρώτο όρισμα και το μέγεθός του ως δεύτερο.
#include <iostream>
using namespace std;
void cube(int *n, int num);
int main()
{
int i, nums[10];
for(i=0; i<10; i++) nums[i] = i+1;
cout << "Original contents: ";
for(i=0; i<10; i++) cout << nums[i] << ' ';
cout << '\n';
cube(nums, 10); // υπολογισμός του κύβου
cout << "Altered contents: ";
for(i=0; i<10; i++) cout << nums[i] << ' ';
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return 0;
}
void cube(int *n, int num)
{
while(num) {
*n = *n * *n * *n;
num--;
n++;
}
}

Να ποια είναι η έξοδος που παράγεται από το πρόγραμμα:
Original contents: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Altered contents: 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000

Όπως μπορείτε να δείτε, μετά την κλήση της cube(), τα περιεχόμενα του πίνακα nums στη συνάρτηση main() θα είναι η τρίτη δύναμη των αρχικών του τιμών. Με άλλα λόγια, οι τιμές των
στοιχείων του πίνακα nums έχουν τροποποιηθεί από τις εντολές στο εσωτερικό της συνάρτησης
cube(), γιατί ο δείκτης n δείχνει στον πίνακα nums.

Μεταβίβαση αλφαριθμητικών
Όπως γνωρίζετε, τα αλφαριθμητικά δεν είναι παρά πίνακες χαρακτήρων που τερματίζονται με το
μηδενικό χαρακτήρα (null). Έτσι, όταν μεταβιβάζετε σε μια συνάρτηση ένα αλφαριθμητικό,
στην πραγματικότητα μεταβιβάζεται ένας δείκτης προς την αρχή του αλφαριθμητικού. Αυτός ο
δείκτης είναι τύπου char *. Για παράδειγμα, εξετάστε το πρόγραμμα που ακολουθεί περιλαμβάνει τη συνάρτηση stringupper(), η οποία μετατρέπει τους χαρακτήρες ενός αλφαριθμητικού σε
κεφαλαίους.
// Μεταβίβαση αλφαριθμητικού σε συνάρτηση.
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cctype>
using namespace std;
void stringupper(char *str);
int main()
{
char str[80];
strcpy(str, "this is a test");
stringupper(str);
cout << str; // εμφάνιση του αλφαριθμητικού με κεφαλαία
return 0;
}
void stringupper(char *str)
{
while(*str) {
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