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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 
 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
 

1. Πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών που υλοποιούν έναν αλγόριθμο για την επίλυση του προβλήματος. 

2. Οι γλώσσες προγραμματισμού αναπτύχθηκαν για την επικοινωνία υλικού και λογισμικού. 

3. Οι συμβολικές γλώσσες είναι περισσότερο κατανοητές από τις γλώσσες υψηλού επιπέδου. 

4. Η γλώσσα μηχανής εκφράζεται με εντολές που αποτελούνται από δυαδικά ψηφία. 

5. Η μεταφερσιμότητα των προγραμμάτων είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των γλωσσών υψηλού επιπέδου. 

6. Οι συμβολικές γλώσσες παράγουν μακροσκελή προγράμματα τα οποία εξαρτώνται από την αρχιτεκτονική του 

υπολογιστή. 

7. Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου είναι φυσικότερες και πιο ανθρώπινες σε σχέση με τις συμβολικές. 

8.  Η γλώσσα SQL είναι μια γλώσσα υψηλού επιπέδου που χειρίζεται στοιχεία από βάσεις δεδομένων. 

9. Η γλώσσα Fortran είναι προσανατολισμένη σε εμπορικές και διαχειριστικές εφαρμογές. 

10. Η γλώσσα Java είναι κατάλληλη για δημιουργία εφαρμογών που εκτελούνται στο διαδίκτυο.  

11. Για εκπαιδευτικούς λόγους αναπτύχθηκαν γλώσσες όπως η Logo και η Game Maker. 

12. Οι γλώσσες Fortran και Pascal ακολουθούν τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. 

13. Στον συναρτησιακό προγραμματισμό το πρόγραμμα δημιουργείται με χρήση μαθηματικών συναρτήσεων. 

14. Ο δομημένος προγραμματισμός κάνει χρήση της εντολής Goto, που αλλάζει την ακολουθιακή ροή εκτέλεσης 

των εντολών του προγράμματος. 

15. Η ιεραρχική σχεδίαση υλοποιεί τον τμηματικό προγραμματισμό, όπου κάθε υποπρόβλημα αποτελεί 

ανεξάρτητο πρόβλημα. 

16. Οι γλώσσες που δημιουργούν δομημένα προγράμματα ακολουθούν τον προστακτικό προγραμματισμό. 

17.  Οι τύποι υποπρογραμμάτων στον δομημένο προγραμματισμό είναι οι συναρτήσεις και οι διαδικασίες. 

18. Το αποτέλεσμα του μεταγλωττιστή είναι το εκτελέσιμο πρόγραμμα. 

19. Ο συντάκτης είναι το πρόγραμμα με το οποίο δημιουργείται το αντικείμενο πρόγραμμα. 

20. Κάθε προγραμματιστής μπορεί να γράψει τα δικά του υποπρογράμματα ή να χρησιμοποιεί κάποια έτοιμα από 

τις βιβλιοθήκες υποπρογραμμάτων της γλώσσας. 

21. Η γλώσσα LISP ακολουθεί τον συναρτησιακό και η PROLOG τον λογικό προγραμματισμό. 

22. Κάθε υποπρόγραμμα έχει μία μόνο είσοδο και μία μόνο έξοδο. 

23. Ο μεταγλωττιστής δέχεται στην είσοδο το πηγαίο πρόγραμμα και παράγει στην έξοδο το αντικείμενο. 

24. Η επικοινωνία μεταξύ των υποπρογραμμάτων γίνεται μέσω της χρήσης των παραμέτρων. 

25. Τα λογικά λάθη ενός προγράμματος μπορούν να εντοπιστούν από το μεταφραστικό πρόγραμμα.  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Η εργασία σύνταξης των προγραμμάτων σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού, ονομάζεται ___________. 

2. Η ____________ αποτελείται από εντολές προς τον επεξεργαστή για στοιχειώδεις λειτουργίες. 

3. Η Pascal και η C++ είναι γλώσσες προγραμματισμού ___________ επιπέδου. 

4. Οι γλώσσες ___________ δεν απευθύνονται μόνο σε προγραμματιστές, αλλά και σε απλούς χρήστες. 

5. Μερικές από τις γλώσσες ____________ περιβαλλόντων είναι η Visual Basic, Visual C++ και Delphi. 

6. Το Scratch και το App Inventor είναι ___________ γλώσσες προγραμματισμού που δημιουργούν τις εφαρμογές 

τους σε ένα ολοκληρωμένο γραφικό περιβάλλον. 

7. Ο _____________ είναι πρόγραμμα που μεταφράζει τις εντολές μιας συμβολικής γλώσσας σε bits. 

8. Ένα προγραμματιστικό _____________ είναι μια μεθοδολογία ανάπτυξης προγραμμάτων που καθορίζει τη 

δομή και τα στοιχεία ενός προγράμματος. 

9. Ο _____________ προγραμματισμός εκμεταλλεύεται την ύπαρξη υπολογιστών με περισσότερους του ενός 

επεξεργαστές. 

10. Στον _____________ προγραμματισμό τα προγράμματα γράφονται με απλές εντολές σε προστακτική μορφή 

που κατευθύνουν τον υπολογιστή να εκτελέσει ακολουθιακά κάποιες ενέργειες. 

11.  O ______________ προγραμματισμός κάνει χρήση τριών βασικών συνιστωσών: της ακολουθίας, της επιλογής 

και της επανάληψης. 

12. Στον ______________ προγραμματισμό, κάθε υποπρόβλημα αποτελεί ανεξάρτητη ενότητα που ονομάζεται 

υποπρόγραμμα. 

13. Η _____________ σχεδίαση είναι γνωστή και ως ανάλυση του προβλήματος από πάνω προς τα κάτω. 

14. Ένα _____________ είναι ένα ανεξάρτητο τμήμα προγράμματος που επιτελεί αυτόνομο έργο και έχει γραφεί 

χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα. 

15. Ο ______________ ή φορτωτής συνδέει το αντικείμενο πρόγραμμα με άλλα προγράμματα από τις βιβλιοθήκες 

της γλώσσας, προκειμένου να παράγει το εκτελέσιμο πρόγραμμα. 

16. Τα _______________ λάθη οφείλονται σε παραβίαση των γραμματικών κανόνων της γλώσσας 

προγραμματισμού. 

17. Οι βασικοί τύποι των υποπρογραμμάτων στο δομημένο προγραμματισμό είναι οι ______________ και οι 

διαδικασίες. 

18. Ο _____________ διαβάζει μία-μία τις εντολές του πηγαίου προγράμματος και για κάθε μία εκτελεί την 

ισοδύναμη ακολουθία εντολών μηχανής. 

19. Τα ______________ λάθη δεν μπορούν να εντοπιστούν από το μεταφραστικό πρόγραμμα. 

20. Δύο κατηγορίες μεταφραστικών προγραμμάτων είναι οι διερμηνευτές και οι _______________. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 

Να γίνει η αντιστοίχιση των στοιχείων της Στήλης Α με αυτά της στήλης Β. 

Στήλη Α Στήλη Β 

1.   προστακτικός προγραμματισμός  Α) χρησιμοποιεί μαθηματικές συναρτήσεις 

2. δηλωτικός προγραμματισμός  Β) η έμφαση δίνεται στα αντικείμενα 

3. συναρτησιακός προγραμματισμός  Γ)  το πρόγραμμα αποτελείται από λογικές εκφράσεις 

4. αντικειμενοστραφής προγραμματισμός  Δ) ύπαρξη περισσότερων του ενός επεξεργαστή 

5. παράλληλος προγραμματισμός  Ε) οι εντολές εκφράζονται σε προστακτική μορφή  

 

Στήλη Α Στήλη Β 

1.    προστακτικός προγραμματισμός  Α) C++, JAVA 

2. δηλωτικός προγραμματισμός  Β) OCCAM 

3. συναρτησιακός προγραμματισμός  Γ)  PROLOG, SQL 

4. αντικειμενοστραφής προγραμματισμός  Δ) PROLOG 

5. λογικός προγραμματισμός  Ε)  LISP  

6. παράλληλος προγραμματισμός ΣΤ) FORTRAN, BASIC, PASCAL, C 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

1.    συντάκτης   Α) φορτώνει προγράμματα από τις βιβλιοθήκες 

2. μεταγλωττιστής    Β) ελέγχει μία-μία τις εντολές για λάθη 

3. συνδέτης  Γ)  παράγει το πηγαίο πρόγραμμα 

4. διερμηνευτής  Δ) παράγει το αντικείμενο πρόγραμμα  

 


