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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
 
1. Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι τεχνητές γλώσσες που αναπτύχθηκαν με σκοπό την επικοινωνία 

ανθρώπου – μηχανής. 

2. Ο δομημένος προγραμματισμός επιτρέπει την άμεση μεταφορά των αλγορίθμων σε προγράμματα. 

3. Τα προγράμματα που βασίζονται στο δομημένο προγραμματισμό είναι απλούστερα, κατανοήσιμα αλλά πιο 

δύσκολα στη διόρθωση και τη συντήρηση τους. 

4. Στον αδόμητο προγραμματισμό ακολουθούνται οι αρχές του ιεραρχικού και του τμηματικού 

προγραμματισμού. 

5. Στην ιεραρχική σχεδίαση, η ανάλυση του αλγορίθμου πραγματοποιείται με την τεχνική «από κάτω προς τα 

πάνω». 

6. Ο αδόμητος προγραμματισμός στηρίζεται στις βασικές αρχές που διατύπωσε ο Dijkstra το 1968. 

7. Μια γλώσσα προγραμματισμού προσδιορίζεται από: το αλφάβητό, το λεξιλόγιό, τη γραμματική και τη 

σημασιολογία της. 

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της 

γλώσσας, τις λέξεις. 

9. Η γραμματική είναι το συντακτικό μιας γλώσσας, δηλαδή όλοι οι κανόνες που διέπουν τον τρόπο σύνδεσης 

και διάταξης των λέξεων. 

10. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των φυσικών και των τεχνητών γλωσσών. 

11. Η ιεραρχική σχεδίαση διασπά ένα πρόβλημα σε υποπροβλήματα και τα επιλύει, λύνοντας το αρχικό 

πρόβλημα. 

12. Ο τμηματικός προγραμματισμός είναι μεθοδολογία που υλοποιεί την ιεραρχική σχεδίαση. 

13. Κάθε υποπρόβλημα της ιεραρχικής σχεδίασης αποτελεί ανεξάρτητη ενότητα στον τμηματικό 

προγραμματισμό. 

14. Ο δομημένος προγραμματισμός περιέχει την ιεραρχική σχεδίαση και τον τμηματικό προγραμματισμό. 

15. Ο προγραμματισμός είναι αυτός που δίνει την εντύπωση ότι οι υπολογιστές είναι έξυπνες μηχανές. 

16. Η σημασιολογία μιας γλώσσας προσδιορίζει το νόημα των λέξεων, των φράσεων και των προτάσεών της. 

17. Ο διερμηνευτής (interpreter) μετατρέπει το εκτελέσιμο πρόγραμμα (executable) σε αντικείμενο (object). 

18. Ο μεταγλωττιστής μας επιτρέπει να συντάσσουμε ένα πρόγραμμα σε γλώσσα υψηλού επιπέδου. 

19. Ο μεταγλωττιστής αναλαμβάνει ρόλο μετάφρασης από το πηγαίο πρόγραμμα στο εκτελέσιμο πρόγραμμα. 

20. Ο διερμηνευτής ελέγχει και μετατρέπει μια-μια τις εντολές του πηγαίου προγράμματος σε γλώσσα μηχανής. 

21. Ο συνδέτης μετατρέπει το πηγαίο πρόγραμμα σε βιβλιοθήκη υποπρογραμμάτων. 

22. Το αντικείμενο πρόγραμμα είναι ουσιαστικά εκφρασμένο σε γλώσσα μηχανής. 

23. Ο συνδέτης είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου των συντακτικών λαθών του πηγαίου προγράμματος. 

24. Τα λογικά λάθη εντοπίζονται από έναν μεταγλωττιστή αλλά όχι από έναν διερμηνευτή. 

25. Τα συντακτικά λάθη επιδιορθώνονται εύκολα ενώ για τα λογικά η επιδιόρθωση είναι επίπονη διαδικασία. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
ΚΕΦ.6 
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26. Ο μεταγλωττιστής έχει το μειονέκτημα ότι ελέγχει όλο το πρόγραμμα και πραγματοποιεί και την διαδικασία 

της σύνδεσης πολλές φορές μέχρι να επιδιορθωθούν όλα τα λάθη. 

27. Ο διερμηνευτής έχει το πλεονέκτημα ότι το πρόγραμμα εκτελείται γρηγορότερα. 

28. Τα σύγχρονα περιβάλλοντα χρησιμοποιούν μικτές υλοποιήσεις διερμηνευτή και μεταγλωττιστή. 

29. Σ' ένα σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον απαιτείται η παρουσία ενός συντάκτη για την συγγραφή των 

εντολών του προγράμματος. 

30. Για την επιδιόρθωση των λογικών λαθών πολλές φορές ο προγραμματιστής καλείται να εκτελέσει το 

πρόγραμμά του επανειλημμένα. 

31. Ο μεταγλωττιστής σ' ένα σύγχρονο περιβάλλον καθιστά την ύπαρξη του συνδέτη προαιρετική. 

32. Η αντικειμενοστραφής σχεδίαση εκλαμβάνει ως πρωτεύοντα δομικά στοιχεία του προγράμματος τις εντολές. 

33. Η παράλειψη μιας εντολής ΤΕΛΟΣ_ΑΝ είναι ένα λογικό λάθος. 

34. Η χρήση της εντολής ΜΟ ← α + β + γ / 3 αντί της ΜΟ ← (α + β + γ) / 3 είναι λογικό λάθος. 

35. Τα λογικά λάθη ενός προγράμματος εμφανίζονται κατά τη μεταγλώττιση. 

36. Ο εντοπισμός των συντακτικών λαθών σε ένα πρόγραμμα γίνεται από τον μεταγλωττιστή. 

37. Το εκτελέσιμο είναι το τελικό πρόγραμμα που εκτελείται από τον υπολογιστή. 

38. Υπάρχουν δυο μεγάλες κατηγορίες μεταφραστικών προγραμμάτων: οι μεταφραστές και οι μεταγλωττιστές.  

39. Ο μεταγλωττιστής εισάγει το αντικείμενο πρόγραμμα και εξάγει το πηγαίο πρόγραμμα. 

40. Κάθε προγραμματιστικό περιβάλλον διαθέτει αναγκαστικά ένα μεταφραστικό πρόγραμμα. 

41. Μια τεχνητή γλώσσα μπορεί να δεχτεί αλλαγές είτε σε επίπεδο επέκτασης είτε σε επίπεδο διαλέκτου. 

42. Κάθε υποπρόβλημα της ιεραρχικής σχεδίασης αντιμετωπίζεται στον τμηματικό προγραμματισμό σαν 

ανεξάρτητη ενότητα (module). 

43. Τα προγράμματα που δημιουργούνται με τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό είναι ευέλικτα και 

επαναχρησιμοποιήσιμα. 

44. Το τελικό πρόγραμμα ονομάζεται και αντικείμενο πρόγραμμα ενώ το αρχικό ονομάζεται και πηγαίο. 

45. Ο μεταγλωττιστής και ο διερμηνευτής είναι μεταφραστικά προγράμματα γλωσσών υψηλού επιπέδου με 

δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης των εντολών. 

46. Οι φυσικές γλώσσες εξελίσσονται συνεχώς ενώ οι τεχνητές χαρακτηρίζονται από στασιμότητα. 

47. Ο τμηματικός προγραμματισμός διευκολύνει τη δημιουργία του προγράμματος. 

48. Το εκτελέσιμο πρόγραμμα είναι απαλλαγμένο από συντακτικά λάθη αλλά όχι και από λογικά. 

49. Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ο διερμηνευτής χρησιμοποιείται στη φάση της δημιουργίας του προγράμματος 

και ο μεταγλωττιστής στη φάση της τελικής έκδοσης και εκμετάλλευσης του προγράμματος. 

50. Τα τμήματα του προγράμματος που συνδέονται στο αντικείμενο είναι πάντα γραμμένα από τον ίδιο τον 

προγραμματιστή. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Το ____________ είναι το σύνολο των στοιχείων που χρησιμοποιεί η γλώσσα για να εκφράσει τις εντολές. 

2. Η ιεραρχική σχεδίαση χρησιμοποιεί τη τεχνική της συνεχούς ____________ του προβλήματος σε 

υποπροβλήματα. 

3. Βασική τεχνική σχεδίασης προγραμμάτων είναι η τεχνική του _______________ προγραμματισμού. 

4. Κάθε πρόγραμμα γλώσσας υψηλού επιπέδου μεταφράζεται σε γλώσσα μηχανής από ένα ειδικό πρόγραμμα 

που ονομάζεται ___________. 
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5. Η λογική του δομημένου προγραμματισμού προέκυψε από την ανάγκη κατάργησης ή τουλάχιστον 

περιορισμού της εντολής ___________. 

6. Ο δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται στη χρήση τριών στοιχειωδών δομών: της __________, της 

επιλογής και της επανάληψης. 

7. Το σύνολο των κανόνων που ορίζει τις μορφές που μια λέξη είναι αποδεκτή, ονομάζεται _____________. 

8. ____________ είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζει τη διάταξη και τη σύνδεση των λέξεων. 

9. Τα λάθη ενός προγράμματος που προκύπτουν από εσφαλμένη χρήση αλγορίθμου, ονομάζονται ___________. 

10. Το σύνολο των κανόνων που καθορίζει το νόημα των λέξεων και κατ' επέκταση των εκφράσεων και 

προτάσεων που χρησιμοποιούνται σε μια γλώσσα, ονομάζεται _____________. 

11. Ο μεταγλωττιστής δέχεται στην είσοδό ένα πρόγραμμα που ονομάζεται ___________ , δημιουργώντας 

ισοδύναμο σε γλώσσα μηχανής που ονομάζεται αντικείμενο ή _____________ 

12. Οι _____________ της γλώσσας είναι έτοιμα υποπρογράμματα που έχουν γραφεί χωριστά από το υπόλοιπο 

πρόγραμμα και μπορούν να συνδεθούν με αυτό όταν κριθεί σκόπιμο. 

13. Οι εντολές ενός προγράμματος μετατρέπονται σε ακολουθίες εντολών που αποτελούνται από 0 και 1, 

δηλαδή σε γλώσσα ____________. 

14. Τα ____________ λάθη είναι εκείνα που μπορούν να εντοπίζονται από το προγραμματιστικό περιβάλλον. 

15. Το πρόγραμμα που επιτυγχάνει την σύνδεση των υποπρογραμμάτων στο κυρίως πρόγραμμα, ονομάζεται 

συνδέτης ή ___________. 

16. Ο ____________ διαβάζει μία – μία τις εντολές του αρχικού προγράμματος και ταυτόχρονα μεταφράζει και 

εκτελεί την καθεμιά σε εντολές γλώσσας μηχανής.  

17. Το ______________ πρόγραμμα είναι απαλλαγμένο από συντακτικά λάθη, αλλά όχι απαραίτητα και από 

λογικά. 

18. Απαιτούμενα προγράμματα σε ένα σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον είναι ο μεταγλωττιστής, ο 

συνδέτης και ο ____________. 

19. Ένα αντικειμενοστραφές πρόγραμμα περιγράφει ενέργειες που εφαρμόζονται πάνω σε __________.  

20. Κάθε υποπρόβλημα της ιεραρχικής σχεδίασης, αποτελεί μια ανεξάρτητη ____________ στον τμηματικό 

προγραμματισμό. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Στον δομημένο προγραμματισμό χρησιμοποιούμε: 

     α) την εντολή goto                        β) μόνο τις βασικές αλγοριθμικές δομές 

     γ) τις δομές δεδομένων                δ) τις βασικές αλγοριθμικές δομές και σπανίως την εντολή goto 

 

2. Κατά την ανάλυση, ο κατακερματισμός ενός αλγορίθμου σε απλούστερους αποτελεί χαρακτηριστικό: 

      α) του τμηματικού προγραμματισμού         β) της ιεραρχικής σχεδίασης 

      γ) της κλασσικής ανάπτυξης                       δ) της υλοποίησης «από κάτω προς τα πάνω» 

 

3. Τι από τα παρακάτω δεν αποτελεί χαρακτηριστικό του δομημένου προγραμματισμού; 

     α)  εύκολη ανάλυση του προγράμματος σε τμήματα       β) δημιουργία απλούστερων προγραμμάτων 

     γ)  εξάλειψη λαθών κατά την ανάπτυξη                              δ)  εύκολη διόρθωση και συντήρηση 
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4. Ποια κατηγορία λαθών μπορεί να ανιχνεύσει μόνος του ο προγραμματιστής; 

α) τα συντακτικά λάθη                         β) τα λογικά λάθη 

γ) τα συντακτικά και λογικά λάθη  δ) τίποτα από τα παραπάνω 

 

5. Από τον συντάκτη παράγεται: 

     α) το αντικείμενο       β) ο εκτελέσιμος κώδικας      γ) ο πηγαίος κώδικας      δ) τίποτα από τα παραπάνω 

 

6. Τι από τα παρακάτω δεν αποτελεί χαρακτηριστικό μιας γλώσσας προγραμματισμού 

      α) σημασιολογία        β) γραμματική               γ) μεταφραστής               δ) αλφάβητο    

 

7. Ποια από τις παρακάτω εντολές θεωρήθηκε το μαύρο πρόβατο του προγραμματισμού; 

      α) Αν … αλλιώς  β) Για         γ) Όσο              δ) goto 

 

8. Η είσοδος του μεταγλωττιστή είναι το: 

      α) πηγαίο πρόγραμμα  β) τελικό πρόγραμμα         

      γ) εκτελέσιμο πρόγραμμα         δ) υποπρόγραμμα της βιβλιοθήκης 

 

9. Ο μεταγλωττιστής επισημαίνει : 

      α) όλα τα λάθη του προγράμματος   β) μόνο τα λογικά λάθη 

      γ) μόνο τα λάθη αναγραμματισμού εντολών   δ) μόνο τα συντακτικά λάθη 

 

10. Στα σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα ο μεταγλωττιστής χρησιμοποιείται στη φάση της: 

      α) δημιουργίας του προγράμματος      β) τελικής έκδοσης και εκμετάλλευσης του προγράμματος 

      γ) συντήρησης του προγράμματος      δ) τίποτα από τα παραπάνω  

 

11. Ο δομημένος προγραμματισμός είναι : 

      α) μια γενική μεθοδολογία ανάπτυξης προγραμμάτων  

      β) ένας τρόπος προγραμματισμού που εφαρμόζεται μόνο από τη γλώσσα Pascal 

      γ) η εξέλιξη του τμηματικού προγραμματισμού 

      δ) ένας τρόπος εξάλειψης των εντολών GOTO από το πρόγραμμα 

 

12. Ποια κατηγορία γλωσσών χαρακτηρίζεται από στασιμότητα; 

      α) οι φυσικές γλώσσες       β) οι τεχνητές γλώσσες   

γ) οι φυσικές και τεχνητές γλώσσες  δ) τίποτα από τα παραπάνω 

 

13. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί χαρακτηριστικό του δομημένου προγραμματισμού; 

 α) χρησιμοποιεί 3 αλγοριθμικές δομές εντολών  

       β) κάθε πρόγραμμα ή τμήμα προγράμματος έχει μία είσοδο και μία έξοδο 

 γ) περιλαμβάνει την ιεραρχική σχεδίαση και τον τμηματικό προγραμματισμό  

       δ) όλα τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικό 

 

14. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία μιας γλώσσας προγραμματισμού αφορά στο σύνολο των δεσμευμένων 

λέξεων που αυτή χρησιμοποιεί; 

      α) αλφάβητο                β) συντακτικό    γ) λεξιλόγιο  δ) σημασιολογία  

 



Ευάγγελος Χρ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 

 
5 

 

 

15. Σε ποιο είδος προγραμματισμού κάθε υποπρόβλημα της ιεραρχικής σχεδίασης αντιμετωπίζεται ως 

ανεξάρτητη ενότητα; 

      α) τμηματικός              β) αδόμητος  γ) παράλληλος  δ) αντικειμενοστραφής 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Τα βήματα για τη δημιουργία ενός προγράμματος είναι: 

      α) συντάκτης      β) συνδέτης       γ) πηγαίο πρόγραμμα   

      δ) μεταγλωττιστής     ε) εκτελέσιμο πρόγραμμα          στ) αντικείμενο πρόγραμμα  

 

2. Οι εργασίες που εκτελεί για κάθε εντολή του προγράμματος ένας διερμηνευτής κάνοντας μετάφραση είναι: 

      α) έλεγχος εντολής       β) ανίχνευση εντολής γ) εκτέλεση εντολής    δ) ανάλυση εντολής 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 

1. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β: 

Στήλη Α Στήλη Β 

  Υπολογισμός μέσου όρου       

    1. λογικό λάθος 

    2. συντακτικό λάθος 

   Α. Χ  (Α + Β) / 3 

   Β. Χ  {Α + Β} / 2   

   Γ. Χ  Α + Β / 2 

   Δ. Χ  (Α και Β) / 2 

   Ε. Χ  Α : Β 

   Ζ. Χ  Α + (Β + Γ) / 3  

 

2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α και της στήλης Β 

Στήλη Α Στήλη Β 

  1. Δομή επιλογής   Α. Επαναληπτική εκτέλεση εντολών   

  2. Δομή επανάληψης   Β. Χρήση εντολή Goto 

  3. Μη δομημένος προγραμματισμός     Γ. Ενέργειες και Δεδομένα 

  4. Δομή ακολουθίας   Δ. Επιλεκτική εκτέλεση εντολών 

  5. Δομημένος προγραμματισμός   Ε. Αποφυγή χρήσης Εντολής Goto 

6. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός   ΣΤ. Σειριακή εκτέλεση εντολών 
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3. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β 

Στήλη Α Στήλη Β 

   1. Γλώσσα μηχανής  

   2. Μεταγλωττιστής 

   3. Διερμηνευτής 

   4. Συνδέτης - Φορτωτής 

   5. Τεχνητές γλώσσες       

6. Αντικείμενο 

7. Βιβλιοθήκες 

 Α. επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή 

 Β. Δεδομένα και ενέργειες 

 Γ. Αντικείμενο πρόγραμμα       

 Δ. παραγωγή εκτελέσιμου προγράμματος 

 Ε. Ακολουθίες από 0 και 1 

ΣΤ. Άμεση εκτέλεση εντολών 

 Ζ. έτοιμα διαθέσιμα υποπρογράμματα 

 

4. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β 

Στήλη Α Στήλη Β 

  1. Διερμηνευτής  

  2. Μεταγλωττιστής 

  3. Δομημένος προγραμματισμός    

  4. Συντάκτης 

 Α. Πρόγραμμα που δέχεται ένα πρόγραμμα γραμμένο σε 

γλώσσα υψηλού επιπέδου και παράγει ένα ισοδύναμο 

πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής  

 Β. Μεθοδολογία σύνταξης προγραμμάτων που βοηθάει 

στην ανάπτυξη σύνθετων προγραμμάτων και στη 

διαχείρισή τους 

 Γ. Πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για τη σύνταξη και τη 

διόρθωση προγραμμάτων 

 Δ. Πρόγραμμα που διαβάζει μια προς μια τις εντολές 

αρχικού προγράμματος και για κάθε μια εκτελεί αμέσως 

μια ισοδύναμη ακολουθία εντολών μηχανής 

 

 

 

 

 


