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Κεφάλαιο 9 

Δημιουργία τύπων τιμής με 

απαριθμήσεις και δομές 

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, θα μπορείτε: 

� Να δηλώνετε έναν τύπο απαρίθμησης. 

� Να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε έναν τύπο απαρίθμησης. 

� Να δηλώνετε έναν τύπο δομής. 

� Να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε έναν τύπο δομής. 

Στο Κεφάλαιο 8, "Τι είναι οι τιμές και οι αναφορές", μάθατε τα δύο θεμελιώδη είδη τύπων που υ-

πάρχουν στη γλώσσα Microsoft Visual C#: τους τύπους τιμής (value types) και τους τύπους αναφο-

ράς (reference types). Μια μεταβλητή τύπου τιμής διατηρεί την τιμή της απευθείας στη στοίβα, ενώ 

μια μεταβλητή τύπου αναφοράς περιέχει μια αναφορά προς ένα αντικείμενο που βρίσκεται στο σω-

ρό. Στο Κεφάλαιο 7, "Δημιουργία και διαχείριση κλάσεων και αντικειμένων" μάθατε να γράφετε τις 

δικές σας κλάσεις, δημιουργώντας έτσι τους δικούς σας τύπους αναφοράς. Σε αυτό το κεφάλαιο θα 

μάθετε πώς να γράφετε τους δικούς σας τύπους τιμής. 

Η C# υποστηρίζει δύο είδη τύπων τιμής: τις απαριθμήσεις και τις δομές. Θα τους εξετάσουμε με τη 

σειρά. 

Απαριθμήσεις 

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αναπαραστήσετε τις εποχές του έτους σε ένα πρόγραμμα. Θα μπο-

ρούσατε να χρησιμοποιήσετε τους ακεραίους 0, 1, 2, και 3 για να αναπαραστήσετε την άνοιξη 

(spring), το καλοκαίρι (summer), το φθινόπωρο (fall), και το χειμώνα (winter) αντίστοιχα. Αυτό το 

σύστημα λειτουργεί αλλά δεν είναι και πολύ διαισθητικό. Αν χρησιμοποιούσατε την ακέραια τιμή 0 

στον κώδικα, δε θα ήταν προφανές ότι κάποιο 0 αντιπροσωπεύει την άνοιξη. Αυτή η λύση δε θα 

ήταν επίσης πολύ ανθεκτική. Για παράδειγμα, δε θα σας εμπόδιζε τίποτε να χρησιμοποιήσετε οποια-

δήποτε ακέραια τιμή αντί για τις 0, 1, 2, και 3. Η C# παρέχει μια καλύτερη λύση. Μπορείτε να δη-

μιουργήσετε έναν τύπο απαρίθμησης (που ορισμένες φορές ονομάζεται τύπος enum), του οποίου οι 

τιμές περιορίζονται σε ένα σύνολο συμβολικών ονομάτων. 

Δήλωση μιας απαρίθμησης 

Για να δηλώσετε μια απαρίθμηση (enumeration), χρησιμοποιείτε τη λέξη-κλειδί enum, ακολουθού-

μενη από ένα σύνολο συμβόλων τα οποία καθορίζουν τις έγκυρες τιμές που μπορεί να πάρει ο τύ 
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πος, κλεισμένα μέσα σε άγκιστρα. Εδώ βλέπετε τον τρόπο δήλωσης μιας απαρίθμησης με το όνομα 

Season (Εποχή), του οποίου οι τιμές περιορίζονται στα συμβολικά ονόματα Spring, Summer, Fall, 

και Winter: 

enum Season { Spring, Summer, Fall, Winter } 

Χρήση μιας απαρίθμησης 

Αφού δηλώσετε μια απαρίθμηση, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως 

και τους άλλους τύπους. Αν το όνομα του τύπου απαρίθμησης είναι Season, μπορείτε να δημιουρ-

γήσετε μεταβλητές τύπου Season, πεδία τύπου Season, και παραμέτρους τύπου Season, όπως φαί-

νεται στο παρακάτω παράδειγμα: 

enum Season { Spring, Summer, Fall, Winter } 

 

class Example 

{ 

   public void Method(Season parameter) 

   { 

      Season localVariable; 

      ... 

   } 

 

   private Season currentSeason; 

} 

Για να χρησιμοποιήσετε την τιμή μιας μεταβλητής απαρίθμησης, πρέπει πρώτα να της αναθέσετε 

κάποια τιμή. Σε μια μεταβλητή απαρίθμησης μπορείτε να αναθέσετε μόνο μια τιμή που έχει οριστεί 

για την απαρίθμηση. Για παράδειγμα: 

Season colorful = Season.Fall; 

Console.WriteLine(colorful); // εμφανίζει 'Fall' 

Σημείωση   Όπως με όλους τους τύπους τιμής, μπορείτε να δημιουργήσετε μια οιονεί 

κενή (nullable) μιας μεταβλητής απαρίθμησης χρησιμοποιώντας τον τροποποιητή ?. Στη 

συνέχεια, μπορείτε να αναθέσετε στη μεταβλητή την τιμή null, καθώς και τις τιμές που 

ορίζονται στην απαρίθμηση: 

Season? colorful = null; 

Παρατηρήστε ότι πρέπει να γράψετε Season.Fall και όχι μόνο Fall. Όλα τα κυριολεκτικά ονόματα 

απαριθμήσεων έχουν εμβέλεια μέσα στους τύπους απαρίθμησης που δηλώνονται. Αυτό είναι πολύ 

χρήσιμο επειδή επιτρέπει σε διαφορετικούς τύπους απαρίθμησης να περιλαμβάνουν κυριολεκτικά 

(literals) με το ίδιο όνομα. Επίσης παρατηρήστε ότι, όταν εμφανίζετε τα περιεχόμενα μιας μεταβλη-

τής απαρίθμησης με τη μέθοδο Console.WriteLine, ο μεταγλωττιστής παράγει κώδικα που γράφει 

στην κονσόλα το όνομα του κυριολεκτικού του οποίου η τιμή ταιριάζει με την τιμή της μεταβλητής. 

Αν χρειαστεί, μπορείτε να μετατρέψετε ρητά μια μεταβλητή απαρίθμησης σε συμβολοσειρά που 

αντιπροσωπεύει την τρέχουσα τιμή της, με τη βοήθεια της ενσωματωμένης μεθόδου ToString την 

οποία διαθέτουν αυτόματα όλοι οι τύποι απαρίθμησης. Για παράδειγμα: 
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string name = colorful.ToString(); 

Console.WriteLine(name); // επίσης εμφανίζει 'Fall' 

Πολλοί από τους βασικούς τελεστές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε μεταβλητές ακεραίων 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στις μεταβλητές απαρίθμησης (εκτός από τους τελεστές bit-

wise και shift, τους οποίους θα δούμε στο Κεφάλαιο 16, "Χρήση πινάκων αριθμοδεικτών"). Για πα-

ράδειγμα, με τον τελεστή == μπορείτε να ελέγξετε αν δύο μεταβλητές απαρίθμησης του ίδιου τύ-

που είναι ίσες, και μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αριθμητικές πράξεις σε μια μεταβλητή απαρίθμη-

σης (αν και το αποτέλεσμα μπορεί να μην έχει πάντοτε νόημα!). 

Επιλογή κυριολεκτικών τιμών απαρίθμησης 

Εσωτερικά, μια απαρίθμηση συσχετίζει μια ακέραια τιμή με κάθε στοιχείο. Εξ ορισμού, η αρίθμηση 

αρχίζει από το 0 για το πρώτο στοιχείο και αυξάνεται κατά 1. Μπορείτε να ανακτήσετε την υποκεί-

μενη ακέραια τιμή μιας μεταβλητής απαρίθμησης. Για το σκοπό αυτόν, πρέπει να τη μετατρέψετε 

στον υποκείμενο τύπο της. Από την εξέταση της κατάργησης της πλαισίωσης στο Κεφάλαιο 8, θυ-

μηθείτε ότι η μετατροπή τύπου (cast) μετατρέπει τα δεδομένα από έναν τύπο σε έναν άλλο, με την 

προϋπόθεση ότι η μετατροπή είναι έγκυρη και έχει νόημα. Για παράδειγμα, το επόμενο τμήμα κώδι-

κα θα εμφανίσει την τιμή 2 και όχι τη λέξη Fall (η Spring είναι η τιμή 0, η Summer η 1, η Fall η 2, 

και η Winter η 3): 

enum Season { Spring, Summer, Fall, Winter } 

... 

Season colorful = Season.Fall; 

Console.WriteLine((int)colorful); // εμφανίζει '2' 

Αν προτιμάτε, μπορείτε να συσχετίσετε μια συγκεκριμένη ακέραια σταθερά (όπως η τιμή 1) με ένα 

κυριολεκτικό (literal) απαρίθμησης (σαν τη μεταβλητή Spring), όπως στο παρακάτω παράδειγμα: 

enum Season { Spring = 1, Summer, Fall, Winter } 

Σημαντικό   Η ακέραια τιμή την οποία δίνετε ως αρχική σε ένα κυριολεκτικό απαρίθ-

μησης, πρέπει να είναι μια σταθερή τιμή κατά το χρόνο μεταγλώττισης (όπως η τιμή 1). 

Αν δε δώσετε ρητά σε ένα κυριολεκτικό απαρίθμησης μια σταθερή ακέραια τιμή, ο μεταγλωττιστής 

τού δίνει μια τιμή μεγαλύτερη κατά 1 σε σχέση με την τιμή του προηγούμενου κυριολεκτικού της 

απαρίθμησης εκτός από το πρώτο, στο οποίο δίνει την προεπιλεγμένη τιμή 0. Στο προηγούμενο 

παράδειγμα, οι υποκείμενες τιμές των κυριολεκτικών απαρίθμησης Spring, Summer, Fall, και Winter 

είναι αντίστοιχα οι τιμές 1, 2, 3, και 4. 

Επιτρέπεται να δώσετε την ίδια υποκείμενη τιμή σε περισσότερα από ένα κυριολεκτικά απαρίθμη-

σης. Για παράδειγμα, στην Αγγλία, το κυριολεκτικό απαρίθμησης Fall αναφέρεται ως Autumn. Μπο-

ρείτε να συμπεριλάβετε και τις δύο γλωσσικές συνήθειες ως εξής: 

enum Season { Spring, Summer, Autumn = Fall, Winter } 
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Επιλογή του υποκείμενου τύπου μιας απαρίθμησης 

Όταν δηλώνετε έναν τύπο απαρίθμησης, τα κυριολεκτικά της απαρίθμησης παίρνουν τιμές τύπου 

int. Μπορείτε να βασίσετε το δικό σας τύπο απαρίθμησης και σε κάποιο διαφορετικό υποκείμενο 

ακέραιο τύπο. Για παράδειγμα, για να δηλώσετε ότι ο υποκείμενος τύπος της απαρίθμησης Season 

είναι ο short αντί του int, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω εντολή: 

enum Season : short { Spring, Summer, Fall, Winter } 

Ο κύριος λόγος για να κάνετε κάτι τέτοιο είναι η οικονομία μνήμης· ο τύπος int καταλαμβάνει πε-

ρισσότερη μνήμη από τον τύπο short και, αν δε χρειάζεστε ολόκληρο το εύρος των τιμών του τύ-

που int, ένας μικρότερος τύπος δεδομένων είναι πιο εύλογος. 

Μπορείτε να βασίσετε μια απαρίθμηση σε οποιονδήποτε από τους επόμενους οκτώ ακέραιους τύ-

πους: byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ή ulong. Οι τιμές όλων των κυριολεκτικών της απα-

ρίθμησης πρέπει να χωρούν στο εύρος του επιλεγμένου βασικού τύπου. Για παράδειγμα, αν βασίσε-

τε μια απαρίθμηση στον τύπο δεδομένων byte, μπορείτε να έχετε ένα μέγιστο αριθμό 256 κυριολε-

κτικών (ξεκινώντας από το 0). 

Τώρα που γνωρίζετε πώς δηλώνετε μια απαρίθμηση, το επόμενο βήμα είναι να τη χρησιμοποιήσετε. 

Στην επόμενη άσκηση, θα δουλέψετε με μια εφαρμογή κονσόλας για να δηλώσετε και να χρησιμο-

ποιήσετε μια κλάση απαρίθμησης που αναπαριστά τους μήνες του έτους. 

Δημιουργήστε και χρησιμοποιήστε έναν τύπο απαρίθμησης 

1. Ξεκινήστε το Microsoft Visual Studio 2008 αν δεν είναι ήδη ανοιχτό. 

2. Ανοίξτε το έργο StructsAndEnums από το φάκελο \Microsoft Press\Visual CSharp Step By 

Step\Chapter 9\StructsAndEnums του φακέλου Documents του λογαριασμού σας. 

3. Στο παράθυρο Διορθωτή κώδικα και κειμένου, εμφανίστε το αρχείο Month.cs. 

 Το πηγαίο αρχείο περιέχει έναν κενό χώρο ονομάτων με το όνομα StructsAndEnums (δομές και 

απαριθμήσεις). 

4. Στο χώρο ονομάτων StructsAndEnums, προσθέστε έναν τύπο απαρίθμησης με το όνομα Month 

για να αναπαραστήσετε τους μήνες του έτους, όπως βλέπετε εδώ με έντονα γράμματα.  Τα 12 

κυριολεκτικά της απαρίθμησης Month είναι οι μήνες January (Ιανουάριος) έως December (Δε-

κέμβριος). 

namespace StructsAndEnums 

{ 

   enum Month 

   { 

      January, February, March, April, 

      May, June, July, August, 

      September, October, November, December 

   } 

} 
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5. Εμφανίστε το αρχείο Program.cs στο παράθυρο Διορθωτή κώδικα και κειμένου. 

 Όπως στις ασκήσεις των προηγούμενων κεφαλαίων, η μέθοδος Main καλεί τη μέθοδο Entrance 

και παγιδεύει τυχόν εξαιρέσεις που προκύπτουν. 

6. Στο παράθυρο Διορθωτή κώδικα και κειμένου, προσθέστε στη μέθοδο Entrance μια εντολή για 

να δηλώσετε μια μεταβλητή τύπου Month με το όνομα first και να της δώσετε ως αρχική τιμή 

την τιμή Month.January. Προσθέστε μία ακόμη εντολή που θα εμφανίζει την τιμή της πρώτης 

μεταβλητής στην κονσόλα. 

 Η μέθοδος Entrance θα πρέπει να μοιάζει με αυτή: 

static void Entrance() 

{ 

   Month first = Month.January; 

   Console.WriteLine(first); 

} 

Σημείωση   Όταν πληκτρολογήσετε την τελεία μετά από το Month, η λειτουργία 

Intellisense θα εμφανίσει αυτόματα όλες τις τιμές της απαρίθμησης Month. 

7. Από το μενού Debug, επιλέξτε τη διαταγή Start Without Debugging. 

 Το Visual Studio 2008 μεταγλωττίζει και εκτελεί το πρόγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι στην κονσόλα 

εμφανίζεται η λέξη January. 

8. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να κλείσετε το πρόγραμμα και να επιστρέψετε στο περιβάλλον 

προγραμματισμού του Visual Studio 2008. 

9. Προσθέστε δύο ακόμη εντολές στη μέθοδο Entrance, για να αυξήσετε τη μεταβλητή first και να 

εμφανίσετε τη νέα της τιμή στην κονσόλα, όπως βλέπετε εδώ με έντονα γράμματα: 

static void Entrance() 

{ 

   Month first = Month.January; 

   Console.WriteLine(first); 

   first++; 

   Console.WriteLine(first);

} 

10. Από το μενού Debug, επιλέξτε τη διαταγή Start Without Debugging. 

 Το Visual Studio 2008 μεταγλωττίζει και εκτελεί το πρόγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι στην κονσόλα 

εμφανίζονται οι λέξεις January και February. 

 Παρατηρήστε ότι η εκτέλεση μιας μαθηματικής πράξης (όπως η αύξηση της τιμής) σε μια μετα-

βλητή απαρίθμησης αλλάζει την εσωτερική ακέραια τιμή της μεταβλητής. Στην οθόνη εμφανί-

ζεται η αντίστοιχη τιμή της απαρίθμησης. 

11. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να κλείσετε το πρόγραμμα και να επιστρέψετε στο περιβάλλον 

προγραμματισμού του Visual Studio 2008. 
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12. Τροποποιήστε την πρώτη εντολή της μεθόδου Entrance ώστε η μεταβλητής first να παίρνει ως 

αρχική την τιμή Month.December, όπως βλέπετε εδώ με έντονα γράμματα: 

static void Entrance() 

{ 

   Month first = Month.December;

   Console.WriteLine(first); 

   first++; 

   Console.WriteLine(first); 

} 

13. Από το μενού Debug, επιλέξτε τη διαταγή Start Without Debugging. 

 Το Visual Studio 2008 μεταγλωττίζει και εκτελεί το πρόγραμμα. Αυτή τη φορά στην κονσόλα 

εμφανίζεται η λέξη December, ακολουθούμενη από τον αριθμό 12. Αν και μπορείτε να εκτελέ-

σετε αριθμητικές πράξεις σε μια απαρίθμηση, αν τα αποτελέσματα της πράξης βρεθούν έξω 

από το εύρος τιμών που ορίστηκε για την απαρίθμηση, το μόνο που μπορεί να κάνει το σύστη-

μα χρόνου εκτέλεσης είναι να χειριστεί τη μεταβλητή ως την αντίστοιχη ακέραια τιμή. 

14. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να κλείσετε το πρόγραμμα και να επιστρέψετε στο περιβάλλον 

προγραμματισμού του Visual Studio 2008. 

Χρήση τύπων δομής 

Στο Κεφάλαιο 8, είδαμε ότι οι κλάσεις ορίζουν τύπους αναφοράς οι οποίοι δημιουργούνται πάντοτε 

στο σωρό. Σε μερικές περιπτώσεις, η κλάση μπορεί να περιέχει τόσο λίγα δεδομένα ώστε η επιβά-

ρυνση από τη διαχείριση του σωρού καταλήγει δυσανάλογα μεγάλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι 

καλύτερα να ορίσετε τον τύπο ως δομή (structure). Επειδή οι δομές αποθηκεύονται στη στοίβα, η 

επιβάρυνση από τη διαχείριση της μνήμης συχνά μειώνεται, με την προϋπόθεση ότι η δομή είναι 

αρκετά μικρή. 

Μια δομή μπορεί να έχει τα δικά της πεδία, μεθόδους, και μεθόδους κατασκευής όπως ακριβώς μια 

κλάση και αντίθετα με μια απαρίθμηση. 

Συνήθεις τύποι δομών 

Ίσως δεν το έχετε αντιληφθεί, αλλά έχετε ήδη χρησιμοποιήσει δομές σε προηγούμενες ασκήσεις 

αυτού του βιβλίου. Στη γλώσσα C#, οι πρωτογενείς αριθμητικοί τύποι int, long, και float είναι 

ψευδώνυμα των δομών System.Int32, System.Int64, και System.Single αντίστοιχα. Αυτές οι δο-

μές διαθέτουν πεδία και μεθόδους, και μπορείτε να καλέσετε μεθόδους για μεταβλητές και κυριο-

λεκτικά αυτών των τύπων. Για παράδειγμα, όλες αυτές οι δομές διαθέτουν μια μέθοδο ToString, 

που μπορεί να μετατρέψει μια αριθμητική τιμή στην ισοδύναμη αναπαράσταση συμβολοσειράς. 

Οι παρακάτω εντολές είναι όλες έγκυρες στη γλώσσα C#: 

int i = 99; 

Console.WriteLine(i.ToString()); 

Console.WriteLine(55.ToString()); 

float f = 98.765F; 

Console.WriteLine(f.ToString()); 

Console.WriteLine(98.765F.ToString()); 
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Δε θα δείτε αυτή τη χρήση της μεθόδου ToString και πολύ συχνά, επειδή η μέθοδος Con-

sole.WriteLine την καλεί αυτόματα κάθε φορά που χρειάζεται. Η χρήση των στατικών μεθόδων 

που αποκαλύπτουν αυτές οι δομές είναι πολύ πιο συνηθισμένη. Για παράδειγμα, σε προηγούμενα 

κεφάλαια χρησιμοποιήσαμε τη στατική μέθοδο int.Parse για τη μετατροπή μιας συμβολοσειράς 

στην αντίστοιχη ακέραια τιμή της. Αυτό που κάνατε στην πραγματικότητα είναι να καλείτε τη 

μέθοδο Parse της δομής Int32: 

string s = "42"; 

int i = int.Parse(s);  // Ακριβώς ίδιο με το Int32.Parse 

Οι δομές αυτές περιλαμβάνουν επίσης μερικά χρήσιμα στατικά πεδία. Για παράδειγμα, η τιμή 

Int32.MaxValue είναι η μέγιστη τιμή η οποία μπορεί να αποθηκευτεί στον τύπο int, και η 

Int32.MinValue είναι η μικρότερη τιμή που μπορείτε να αποθηκεύσετε στον τύπο int. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους πρωτογενείς τύπους της γλώσσας C#, τους αντίστοιχους ισο-

δύναμους τύπους στο Πλαίσιο Εφαρμογών .NET, και το αν κάθε τύπος είναι κλάση ή δομή. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξη-κλειδί Ισοδύναμος τύπος Κλάση ή δομή 

bool System.Boolean Δομή 

byte System.Byte Δομή 

decimal; System.Decimal Δομή 

double System.Double Δομή 

float System.Single Δομή 

int System.Int32 Δομή 

long System.Int64 Δομή 

object System.Object Κλάση 

sbyte System.Sbyte Δομή 

short System.Int16 Δομή 

string System.String Κλάση 

uint System.UInt32 Δομή 

ulong System.UInt64 Δομή 

ushort System.UInt16 Δομή 
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Δήλωση δομής 

Για να δηλώσετε το δικό σας τύπο τιμής δομής, χρησιμοποιείτε τη λέξη-κλειδί struct ακολουθούμενη 

από το όνομα του τύπου, και μετά από το σώμα της δομής ανάμεσα σε αριστερό και δεξιό άγκι-

στρο. Για παράδειγμα, ακολουθεί μια δομή με το όνομα Time (χρόνος), που περιέχει τρία δημόσια 

πεδία τύπου int με τα ονόματα hours (ώρες), minutes (λεπτά), και seconds (δευτερόλεπτα): 

struct Time 

{ 

   public int hours, minutes, seconds; 

} 

Όπως στις κλάσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις δε συνιστάται ο ορισμός των πεδίων μιας δομής 

ως δημοσίων (public)· δεν υπάρχει τρόπος να εξασφαλίσετε ότι τα δημόσια πεδία θα περιέχουν 

έγκυρες τιμές. Για παράδειγμα, ο καθένας θα μπορούσε να δώσει στα πεδία minutes ή seconds τιμές 

μεγαλύτερες από 60. Μια καλύτερη ιδέα είναι να ορίσετε τα πεδία ως ιδιωτικά (private) και να δη-

μιουργήσετε τη δική σας δομή με μεθόδους κατασκευής και μεθόδους απόδοσης αρχικών τιμών και 

χειρισμού των πεδίων αυτών, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα: 

struct Time 

{ 

   public Time(int hh, int mm, int ss) 

   { 

      hours = hh % 24; 

      minutes = mm % 60; 

      seconds = ss % 60; 

   } 

 

   public int Hours() 

   { 

      return hours; 

   } 

   ... 

   private int hours, minutes, seconds; 

} 

Σημείωση   Εξ ορισμού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλούς από τους συνήθεις 

τελεστές στους δικούς σας τύπους δομών. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμο-

ποιήσετε τελεστές όπως ο τελεστής ισότητας (==) και ο τελεστής "διάφορο" (!=) στις 

δικές σας μεταβλητές δομών. Όμως, μπορείτε ρητά να δηλώσετε και να υλοποιήσετε 

τελεστές για τους δικούς τους τύπους δομών. Τη σύνταξη γι' αυτό θα τη δούμε στο 

Κεφάλαιο 21, "Υπερφόρτωση τελεστών". 

Χρησιμοποιήστε δομές για να υλοποιήσετε απλές έννοιες των οποίων το βασικό γνώρισμα είναι η 

τιμή τους. Για παράδειγμα, ο τύπος int είναι ένας τύπος τιμής επειδή το βασικό του γνώρισμα είναι 

η τιμή του. Αν έχετε δύο μεταβλητές τύπου int που περιέχουν την ίδια τιμή (όπως η τιμή 42), αυτές 

είναι ισοδύναμες. Όταν αντιγράφετε μια μεταβλητή τύπου τιμής, παίρνετε δύο αντίγραφα της ίδιας 

τιμής. Όταν όμως αντιγράφετε μια μεταβλητή τύπου αναφοράς, παίρνετε δύο αναφορές προς το 

ίδιο αντικείμενο. Συμπερασματικά, χρησιμοποιήστε δομές για μικρές τιμές δεδομένων όπου η αντι- 
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γραφή της τιμής είναι το ίδιο ή σχεδόν το ίδιο αποδοτική με την αντιγραφή μιας διεύθυνσης. Χρη-

σιμοποιήστε κλάσεις για πιο σύνθετα δεδομένα ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την αντι-

γραφή μόνο της διεύθυνσης της πραγματικής τιμής όταν θέλετε να βελτιώσετε την απόδοση του 

κώδικά σας. 

Οι διαφορές μεταξύ δομών και κλάσεων 

Οι δομές και οι κλάσεις είναι συντακτικά παρόμοιες, αλλά παρουσιάζουν μερικές σημαντικές διαφο-

ρές. Ας δούμε μερικές από αυτές. 

� Δεν μπορείτε να δηλώσετε μια προεπιλεγμένη μέθοδο κατασκευής (μια μέθοδο κατασκευής 

χωρίς παραμέτρους) για μια δομή. Το παρακάτω παράδειγμα θα μεταγλωττιζόταν αν η Time 

ήταν κλάση, επειδή όμως η Time είναι δομή δεν πρόκειται να μεταγλωττιστεί: 

struct Time 

{ 

   public Time() { ... }  // σφάλμα χρόνου μεταγλώττισης 

   ... 

{ 

 Ο λόγος για τον οποίο δεν μπορείτε να δηλώσετε τη δική σας προεπιλεγμένη μέθοδο κατα-

σκευής σε μια δομή είναι επειδή ο μεταγλωττιστής δημιουργεί πάντοτε μια τέτοια. Σε μια κλά-

ση, ο μεταγλωττιστής δημιουργεί την προεπιλεγμένη μέθοδο κατασκευής μόνο στην περίπτωση 

που δε θα τη γράψετε σεις. Η προεπιλεγμένη μέθοδος κατασκευής που δημιουργεί ο μεταγλωτ-

τιστής για μια δομή δίνει πάντοτε στα πεδία τις τιμές 0, false, ή null — όπως ακριβώς για μια 

κλάση. Επομένως, πρέπει να εξασφαλίσετε ότι μια τιμή δομής η οποία δημιουργείται από την 

προεπιλεγμένη μέθοδο κατασκευής θα συμπεριφέρεται εύλογα και θα έχει έννοια γι' αυτές τις 

προεπιλεγμένες τιμές. Αν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις προεπιλεγμένες τιμές, μπο-

ρείτε να δώσετε στα πεδία διαφορετικές αρχικές τιμές, δημιουργώντας μια μη προεπιλεγμένη 

μέθοδο κατασκευής. Αν όμως δε δώσετε αρχικές τιμές σε κάποιο πεδίο της μεθόδου κατασκευ-

ής, ο μεταγλωττιστής δεν πρόκειται να το κάνει για λογαριασμό σας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει 

να δώσετε ρητά αρχικές τιμές σε όλα τα πεδία όλων των μεθόδων κατασκευής της δομής, δια-

φορετικά θα πάρετε ένα σφάλμα χρόνου μεταγλώττισης. Για παράδειγμα, παρόλο που αν η 

Time ήταν κλάση το παρακάτω παράδειγμα θα μεταγλωττιζόταν και θα έδινε αρχική τιμή 0 στο 

πεδίο seconds, επειδή η Time είναι δομή το πρόγραμμα δε θα μεταγλωττιστεί: 

struct Time 

{ 

   public Time(int hh, int mm) 

   { 

      hours = hh; 

      minutes = mm; 

   } // σφάλμα μεταγλώττισης: η seconds δεν πήρε αρχική τιμή 

   ... 

   private int hours, minutes, seconds; 

} 
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� Σε μια κλάση, μπορείτε να δώσετε αρχικές τιμές σε πεδία παρουσιών στη θέση που δηλώνο-

νται. Αυτό είναι αδύνατον για μια δομή. Για παράδειγμα, ο παρακάτω κώδικας θα μεταγλωττι-

ζόταν αν η Time ήταν κλάση, επειδή όμως είναι δομή προκαλείται ένα σφάλμα χρόνου μετα-

γλώττισης: 

struct Time 

{ 

 

   ... 

   private int hours = 0;   // σφάλμα χρόνου μεταγλώττισης 

   private int minutes; 

   private int seconds; 

} 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις βασικές διαφορές μεταξύ δομών και κλάσεων. 

Ερώτηση Δομή Κλάση 

Είναι τύπος τιμής ή τύπος  

αναφοράς; 

Η δομή είναι τύπος τιμής. Η κλάση είναι τύπος αναφο-

ράς. 

Οι παρουσίες βρίσκονται στο σωρό 

ή στη στοίβα; 

Οι παρουσίες των δομών 

ονομάζονται τιμές και βρί-

σκονται στη στοίβα. 

Οι παρουσίες των κλάσεων 

ονομάζονται αντικείμενα και 

βρίσκονται στο σωρό. 

Μπορείτε να δηλώσετε μια προεπι-

λεγμένη μέθοδο κατασκευής; 

Όχι Ναι 

Αν δηλώσετε τη δική σας μέθοδο 

κατασκευής, ο μεταγλωττιστής θα 

εξακολουθήσει να δημιουργεί την 

προεπιλεγμένη μέθοδο κατασκευ-

ής; 

Ναι Όχι 

Αν δε δώσετε αρχική τιμή σε ένα 

πεδίο της δικής σας μεθόδου κατα-

σκευής, ο μεταγλωττιστής θα του 

δώσει αυτόματα αρχική τιμή; 

Όχι Ναι 

Επιτρέπεται να δώσετε αρχικές 

τιμές στα πεδία παρουσιών κατά τη 

δήλωσή τους; 

Όχι Ναι 

Εκτός από αυτές, υπάρχουν και άλλες διαφορές μεταξύ κλάσεων και δομών που έχουν σχέση με 

την κληρονομικότητα. Αυτές οι διαφορές εξετάζονται στο Κεφάλαιο 12, "Χρήση της κληρονομικότη-

τας". Τώρα που γνωρίζετε πώς να δηλώνετε δομές, το επόμενο βήμα σας είναι να τις χρησιμοποιή-

σετε για να δημιουργήσετε τιμές. 

Δήλωση μεταβλητών δομής 

Αφού ορίσετε έναν τύπο δομής, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως 

και οποιονδήποτε άλλο. Για παράδειγμα, αν έχετε ορίσει τη δομή Time, μπορείτε να δημιουργήσετε 

μεταβλητές, πεδία, και παραμέτρους τύπου Time, όπως φαίνεται στο επόμενο παράδειγμα: 

struct Time 

{ 

   ... 

   private int hours, minutes, seconds; 
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} 

 

class Example 

{ 

   public void Method(Time parameter) 

   { 

      Time localVariable; 

      ... 

   } 

 

   private Time currentTime; 

} 

Σημείωση   Μπορείτε να δημιουργήσετε μια οιονεί κενή (nullable) έκδοση μιας δομής 

χρησιμοποιώντας τον τροποποιητή ?. Στη συνέχεια, μπορείτε να αναθέσετε την τιμή 

null στη μεταβλητή: 

Time? currentTime = null; 

Η απόδοση αρχικών τιμών σε δομή 

Σε προηγούμενη ενότητα περιγράψαμε τον τρόπο απόδοσης αρχικών τιμών στα πεδία δομής με τη 

χρήση μιας μεθόδου κατασκευής. Επειδή όμως οι δομές είναι τύποι τιμής, μπορείτε να δημιουργή-

σετε μεταβλητές τύπου δομής χωρίς να καλέσετε κάποια μέθοδο κατασκευής, όπως στο παρακάτω 

παράδειγμα: 

Time now; 

Στο παράδειγμα αυτό, δημιουργείται η μεταβλητή now αλλά δε δίνονται αρχικές τιμές στα πεδία 

της. Κάθε προσπάθεια πρόσβασης στις τιμές των πεδίων θα έχει ως αποτέλεσμα ένα σφάλμα του 

μεταγλωττιστή. Στην επόμενη εικόνα φαίνεται η κατάσταση των πεδίων της μεταβλητής now: 

Αν καλέσετε μια μέθοδο κατασκευής, οι κανόνες των μεθόδων κατασκευής δομών που περιγράψαμε 

προηγουμένως εγγυώνται ότι όλα τα πεδία της δομής θα πάρουν αρχικές τιμές: 

Time now = new Time(); 




