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 Γενικό Λύκειο Γέπακα 

  

Ανάπηςξη Εθαπμογών ζε  Ππογπαμμαηιζηικό  Πεπιβάλλον 

Κεθάλαια 2, 7, 8 
1. Ση είλαη αλγόπιθμορ; (ζ.33)   
(Μηα πεπεξαζκέλε ζεηξά ελεξγεηώλ, απζηεξά θαζνξηζκέλσλ θαη εθηειέζηκσλ ζε πεπεξαζκέλν 
ρξόλν, πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο) 

2. Πνηα κπιηήπια πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ν αιγόξηζκνο; (α. είζνδνο, β. έμνδνο, γ. θαζνξηζηηθόηεηα 
(απόιπηα θαζνξηζκέλεο εληνιέο, όιεο νη πηζαλέο πεξηπηώζεηο), δ. πεξαηόηεηα (πεπεξαζκέλα 
βήκαηα, λα ηειεηώλνπλ ζε πεπεξαζκέλν ρξόλν), ε. απνηειεζκαηηθόηεηα (θάζε εληνιή απιή θαη 
εθηειέζηκε) ) 

3. Τπόποι αναπαπάζηαζηρ αιγνξίζκσλ (ζ.35)  
Διεύζεξν θείκελν (πηζαλό πξόβιεκα απνηειεζκαηηθόηεηαο),  
δηαγξακκαηηθέο ηερληθέο (όρη πξαθηηθά ζε κεγάινπο αιγόξηζκνπο),   
θπζηθή γιώζζα θαηά βήκαηα (πηζαλό πξόβιεκα θαζνξηζηηθόηεηαο) ,  
θσδηθνπνίεζε (ςεπδνγιώζζα ή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ) 

4. Ση είλαη ην διάγπαμμα ποήρ (ζ.36)  
(ζύλνιν γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ πνπ ην θαζέλα δειώλεη κηα ελέξγεηα  θαη βέιε πνπ δειώλνπλ ηε 
ζεηξά εθηέιεζεο) 

5. Πνηα ζύμβολα ρξεζηκνπνηνύλ ηα δηαγξάκκαηνο ξνήο (ζ.36)  
(έιιεηςε γηα αξρή θαη ηέινο, ξόβκνο γηα εξσηήζεηο, νξζνγώλην γηα εθηέιεζε πξάμεσλ, πιάγην 
παξαιιειόγξακκν γηα είζνδν ή έμνδν δεδνκέλσλ.  

6. Ση νλνκάδεηαη ενηολή θαη πνηα είδη δηαθξίλνπκε; (ζ.37)  
(κηα ιέμε ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο ςεπδνγιώζζαο, πνπ πξνζδηνξίδεη κηα ζαθή ελέξγεηα.)  
Δίδε: εθηειεζηέεο πρ: Γηάβαζε, δεισηηθέο πρ. Αιγόξηζκνο.  

7. Ση είλαη ζηαθεπέρ; (ζ.37,129)  

(είλαη πξνθαζνξηζκέλεο ακεηάβιεηεο ηηκέο πνπ αληηζηνηρνύληαη κε έλα όλνκα (π.ρ Π=3.14) θαη έπεηηα 

λα ρξεζηκνπνηνύληαη κε ην όλνκά ηνπο. π.ρ.  Eμ <- Π*R^2   (ηαζεξέο νλνκάδνληαη θαη νη 

ακεηάβιεηεο ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα ζε κηα έθθξαζε  
(π.ρ.  Eμ <- 3.14*R^2).   

8. Τι σπηζιμεύοςν οι ζηαθεπέρ;  
(απηέο πνπ έρνπλ αληηζηνηρεζεί κε νλόκαηα) (ζ.149) (πην θαηαλνεηό πξόγξακκα, πην εύθνιν λα 
ζπληεξεζεί (γηαηί αιιάδσ ηελ ηηκή κηαο ζηαζεξάο εύθνια ζε έλα ζεκείν θαη δελ ςάρλσ παληνύ κέζα 
ζην πξόγξακκα)) 

9. Ση είλαη νη μεηαβληηέρ (ζ.37,129)  
(έλα δεδνκέλν-κηα πνζόηεηα πνπ ζπκβνιίδεηαη κε έλα όλνκα θαη πεξηέρεη κηα ηηκή. Η ηηκή ηνπ κπνξεί 
λα αιιάμεη) 

10. Ση είλαη νη δεζμεςμένερ ιέμεηο; (ζ.129)  
(νη εληνιέο θαη νη άιιεο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ) (π.ρ. ΓΙΑΒΑΔ, 
ΓΡΑΨΔ, ΑΝ, ΓΙΑ...) 

11. Πνηνπο κανόνερ ππέπει να πληποί ένα όνομα (ζ.129) 
(Απνηειείηαη από γξάκκαηα, αξηζκνύο θαη ηελ θάησ παύια ( _ ), αξρίδνπλ κε γξάκκα, δελ 
ζπκπίπηνπλ κε ην όλνκα κηαο δεζκεπκέλεο ιέμεο. Δπίζεο θαιό ην όλνκα λα ηαηξηάδεη κε ην 
πεξηερόκελό ηνπ) 

12. Πνηνη είλαη νη ηύποι ησλ δεδνκέλσλ-κεηαβιεηώλ; Ση ηηκέο παίξλνπλ; Γώζηε παξαδείγκαηα. 
(ζ37, 128) (αθέξαηεο, πξαγκαηηθέο, (ζηνπο αιγόξηζκνπο ηηο ιέκε θαη ηηο δύν αριθμητικές  ρσξίο δηάθξηζε), 

ραξαθηήξεο, ινγηθέο) 

13. Ση είλαη νη ηελεζηέρ;  
(ζ37) (είλαη ηα ζύκβνια ησλ πξάμεσλ) 

14. Ση είλαη νη ηελεζηαίοι;  
(ζ37) (νη ζηαζεξέο θαη νη κεηαβιεηέο   πνπ καδί κε ηνπο ηειεζηέο δεκηνπξγνύλ κηα έθθξαζε)  



15. Πνηεο καηηγοπίερ ηελεζηών γλσξίδεηε θαη πνηνπο ηειεζηέο πεξηέρνπλ; (ζ37,131,139) 

(α. αξηζκεηηθνί: +, -, *, /, ^, DIV, MOD,    

β. ινγηθνί: ΚΑΙ, Η, ΟΥΙ,   

γ. ζπγθξηηηθνί: <,  >,  <=,  >=,  =,  <> 

16. Πνηα είλαη ε πποηεπαιόηηηα  ηυν ηελεζηών;   Όηαλ αξηζκεηηθνί θαη ζπγθξηηηθνί ηειεζηέο 
ζπλδπάδνληαη ζε κηα έθθξαζε, νη αξηζκεηηθέο πξάμεηο εθηεινύληαη πξώηεο. Η ηεξαξρία ησλ ινγηθώλ 
ηειεζηώλ είλαη κηθξόηεξε ησλ αξηζκεηηθώλ. 

17. Με πνηα ζεηξά - πποηεπαιόηηηα γίλνληαη νη πξάμεηο (ή πνηα ε ηεξαξρία ησλ ηειεζηώλ) (ζ.132)  

(α. Γηα ηνπο αξηζκεηηθνύο έρνπκε: 1.^,  2. *,/, DIV, MOD,  3. +,-  Αλ έρνπλ ίδηα πξνηεξαηόηεηα 

γίλνληαη από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Οη πξάμεηο κέζα ζηηο παξελζέζεηο πξνεγνύληαη    

β. Γηα ηνπο ινγηθνύο: 1.ΟΥΙ, 2.ΚΑΙ, 3.Η )    

18. Πώο δηακνξθώλνληαη νη εκθπάζειρ θαη πώο παίξλνπλ ηηκέο;  
(ζ. 37) Οη εθθξάζεηο δηακνξθώλνληαη από ηνπο ηειεζηένπο θαη από ηνπο ηειεζηέο. Η δηεξγαζία 
απνηίκεζεο κηαο έθθξαζεο ζπλίζηαηαη ζηελ απόδνζε ηηκώλ ζηηο κεηαβιεηέο θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ 
πξάμεσλ. Η ηειηθή ηηκή κηαο έθθξαζεο εμαξηάηαη από ηελ ηεξαξρία ησλ πξάμεσλ θαη ηε ρξήζε ησλ 
παξελζέζεσλ. Μηα έθθξαζε κπνξεί λα απνηειείηαη από κηα κόλν κεηαβιεηή ή ζηαζεξά κέρξη κηα 
πνιύπινθε καζεκαηηθή παξάζηαζε. 

19. Ση είλαη ηα ζσόλια;  
(επεμεγήζεηο θαη δηεπθξηλήζεηο πνπ γξάθνληαη κέζα ζην πξόγξακκα γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη 
ηεθκεξίσζή ηνπ...)  

20. Πνηεο είλαη νη ζηοισειώδειρ λογικέρ δομέρ ενηολών πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζην δνκεκέλν 
πξνγξακκαηηζκό θαη ηη εληνιέο πεξηιακβάλνπλ; (ζ.30-32-35-39, 135)  
(α. δνκή αθνινπζίαο (δηάβαζε, γξάςε, ππνιόγηζε),  
β. δνκή επηινγήο-πνιιαπιήο επηινγήο (αλ...αιιηώο_αλ,  επίιεμε),  
γ. δνκή επαλάιεςεο (γηα, όζν, κέρξη) ) 

21. Ση είλαη εμθυλεςμένερ δνκέο; (ζ.42) (ν ζπλδπαζκόο δύν ή πεξηζζνηέξσλ δνκώλ επηινγήο ή / θαη 
επαλάιεςεο, όπνπ ε κία πεξηέρεηαη κέζα ζηελ άιιε) 

22. Ση είλαη λογικέρ πξάμεηο; (ζ.43) (νη πξάμεηο πνπ γίλνληαη ζε κηα ζύλζεηε ινγηθή έθθξαζε όπνπ 

γίλεηαη ζπλδπαζκόο θξηηεξίσλ κε ηνπο ινγηθνύο ηειεζηέο Η (δηάδεπμε), ΚΑΙ (ζύδεπμε), ΟΥΙ 

(άξλεζε)) 

23. Ση απνηέιεζκα έρνπλ νη ινγηθέο πξάμεηο Η (δηάδεπμε), ΚΑΙ (ζύδεπμε), ΟΥΙ (άξλεζε) ζε όινπο 

ηνπο ζπλδπαζκνύο ηνπο; (ζ.43 - πηλαθάθη) 

Α Β Α και Β Α ή Β Όσι Α 

Αιεζήο Αιεζήο Αιεζήο Αιεζήο Ψεπδήο 

Αιεζήο Ψεπδήο Ψεπδήο Αιεζήο Ψεπδήο 

Ψεπδήο Αιεζήο Ψεπδήο Αιεζήο Αιεζήο 

Ψεπδήο Ψεπδήο Ψεπδήο Ψεπδήο Αιεζήο 

24. Ση είλαη βπόσορ; (ζ.45)  
(ε δνκή επαλάιεςεο - κέζα ζην βξόρν είλαη νη εληνιέο πνπ επαλαιακβάλνληαη) 

25. Πνηεο είλαη νη ηξεηο δομέρ επανάλητηρ; (ζ44-46-47) (όζν, κέρξηο, γηα). Γξάςηε ηε γενική μοπθή 
ηνπο. Ση διαθοπέρ έρνπλ; 

(ΟΟ: ζύλζεηε ζπλζήθε, πξώηα ειέγρεη θαη κεηά εθηειεί, ειέγρεη αλ ζα ζπλερίζεη, δελ μέξνπκε από ηελ 

αξρή ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ,      

ΜΕΥΡΙ:  ζύλζεηε ζπλζήθε, πξώηα εθηειεί θαη κεηά ειέγρεη γη' απηό θάλεη ηνπιάρηζηνλ κηα επαλάιεςε, 

ειέγρεη αλ ζα ζηακαηήζεη, δελ μέξνπκε από ηελ αξρή ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ,     

ΓΙΑ: απιή ζπλζήθε, πξώηα ειέγρεη θαη κεηά εθηειεί, γλσζηό εμ' αξρήο πιήζνο επαλαιήςεσλ) 

 

 

 

 



26. Μεηαηπέτηε ηελ παξαθάησ εληνιή ΓΙΑ ζε εληνιέο ΟΟ θαη ΜΕΥΡΙ_ΟΣΟΤ 

 

για I από α μέτρι β με_βήμα γ 

   εντολές 

 

τέλος_επανάληυης 

I <- α 

όσο Ι <= β επανάλαβε 

   εντολές 

   Ι <-  Ι + γ 

τέλος_επανάληυης 

Ι <- α 

Αρτή_επανάληυης 

   εντολές 

   Ι <- Ι + γ 

μέτρις_ότοσ Ι > β 

27. ρεδηάζηε ηα διαγπάμμαηα ποήρ ησλ παξαπάλσ δνκώλ. (ζ47,ζ.44,ζ.46) 

I     α  

Ι<= β  

εντολές 

I     Ι + γ  

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

Έιεγρνο ζηελ αξρή, 

ίζσο θακία εθηέιεζε, 

ζπλζήθε ζπλέρεηαο 

I     α  

Ι<= β  

εντολές 

I     Ι + γ  

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

Έιεγρνο ζηελ αξρή, 

ίζσο θακία εθηέιεζε, 

ζπλζήθε ζπλέρεηαο 

I     α  

Ι>β  

εντολές 

I     Ι + γ  

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

Έιεγρνο ζην ηέινο, 

πάληα κία εθηέιεζε, 

ζπλζήθε ηεξκαηηζκνύ 

28. Πνιύ ζπρλά γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απαηηείηαη ε ρξήζε εμθυλεςμένυν βπόσυν. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε ν έναρ βπόσορ βπίζκεηαι μέζα ζηον άλλο.  ηε ρξήζε ησλ εκθσιεπκέλσλ βξόρσλ ηζρύνπλ 
ζπγθεθξηκέλνη θαλόλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύληαη απζηεξά γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ. 

Καλόλεο ζηε ρξήζε εμθυλεςμένυν βπόσυν. (ζ.150) 

o Ο εζυηεπικόρ βξόρνο πξέπεη λα βξίζθεηαη ολόκληπορ μέζα ζηνλ εξυηεπικό. 

o Ο βξόρνο πνπ ξεκινάει ηελεςηαίορ, πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη πξώηνο. 

o  Η είζοδορ ζε θάζε βξόρν ππνρξεσηηθά γίλεηαη από ηελ απσή ηνπ. 

o  Γελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί η ίδια μεηαβληηή σο μεηπηηήρ δύο ή πεπιζζοηέπυν. 

29. Να πεξηγξαθεί κε αθνινπζία βεκάησλ ην πξόβιεκα ηνπ „πνιιαπιαζηαζκνύ αιά ξσζηθά‟. (ζ.51) 

30. Πνηά ε πξαθηηθή ζεκαζία ηνπ αιγνξίζκνπ ηνπ “πνιιαπιαζηαζκνύ αιά ξσζηθά” ; Πόηε γίλεηαη 
ρξήζε απηνύ ηνπ ηξόπνπ πνιιαπιαζηαζκνύ δύν αθεξαίσλ; (ζ.50) 


