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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) 

 
 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
 

1. Ο αλγόριθμος είναι έννοια που δεν συνδέεται αποκλειστικά με προβλήματα Πληροφορικής. 

2. Μια συνταγή μαγειρικής αποτελεί έναν καθημερινό αλγόριθμο. 

3. Ένας από τους γνωστότερους αλγορίθμους της αρχαιότητας, είναι ο αλγόριθμος του Ευκλείδη για την εύρεση 

του ελάχιστου κοινού πολλαπλάσιου δύο αριθμών. 

4. Η ψευδογλώσσα είναι μια υποθετική γλώσσα αναπαράστασης ενός αλγορίθμου που δανείζεται πολλά 

στοιχεία από τις γλώσσες προγραμματισμού. 

5. Ένας παράλληλος αλγόριθμος χρησιμοποιεί έναν επεξεργαστή για την ταυτόχρονη εκτέλεση των εντολών. 

6. Τα προβλήματα που λύνονται με σειριακή εκτέλεση των εντολών, θεωρούνται απλά. 

7. Οι γλώσσες προγραμματισμού διακρίνονται σε κειμενικές και οπτικές. 

8. Ένας αλγόριθμος σε φυσική γλώσσα κάνει χρήση δεσμευμένων λέξεων που έχουν νόημα εντολών. 

9. Το σχήμα της έλλειψης υποδηλώνει την αρχή ή το τέλος του αλγορίθμου στα διαγράμματα ροής. 

10. Οι πληροφορίες βάσει της ανάδρασης του προβλήματος μπορεί να λειτουργήσουν ως νέα δεδομένα. 

11. Στις γλώσσες προγραμματισμού υπάρχουν συνήθως 4 βασικοί τύποι δεδομένων. 

12. Η θεωρία των αλγορίθμων μελετάει τα δεδομένα υπό τη σκοπιά του λογισμικού και των γλωσσών 

προγραμματισμού. 

13. Τα κριτήρια πληρότητας ενός αλγορίθμου είναι συνολικά πέντε. 

14. Οι σειριακοί αλγόριθμοι χρησιμοποιούν μία CPU και οι εντολές τους εκτελούνται στη σειρά. 

15. Κάθε αλγόριθμος πρέπει να έχει τουλάχιστον μία είσοδο που σχετίζεται με τα δεδομένα του. 

16. Η ψευδογλώσσα είναι μια υποθετική γλώσσα για την αναπαράσταση των αλγορίθμων που δανείζεται πολλά 

στοιχεία των σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού. 

17. Τα απλά προβλήματα λύνονται χρησιμοποιώντας σειριακή εκτέλεση εντολών ενώ τα σύνθετα όχι. 

18. Σύμφωνα με την καθοριστικότητα, κάθε εντολή του αλγορίθμου πρέπει να ολοκληρώνεται σε πεπερασμένο 

αριθμό βημάτων. 

19. Το πλάγιο παραλληλόγραμμο υποδηλώνει την είσοδο και την έξοδο σε ένα διάγραμμα ροής. 

20. Οι δύο αριθμητικοί τύποι δεδομένων είναι ο ακέραιος και ο αλφαριθμητικός. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Η αναπαράσταση ενός αλγορίθμου σε _____________ μπορεί να περιέχει ασάφειες στις εντολές. 

2. Κάθε συνδυασμός δοκιμαστικών δεδομένων που χρησιμοποιεί ένας αλγόριθμος κατά την εκτέλεση του, 

ονομάζεται ____________ του αλγορίθμου. 

3. Σύμφωνα με το κριτήριο της ______________, η κάθε εντολή του αλγορίθμου πρέπει να είναι απλή και 

κατανοητή.  

4. Σύμφωνα με το κριτήριο της καθοριστικότητας, κάθε εντολή του αλγορίθμου πρέπει να καλύπτει κάθε δυνατό 

____________. 

5. Μια πεπερασμένη ακολουθία βημάτων, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο για 

την επίλυση ενός προβλήματος, ονομάζεται ______________. 

6. Τα ______________ προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν με σειριακή εκτέλεση των εντολών τους. 

7. Ένας αλγόριθμος που δεν ολοκληρώνεται σε πεπερασμένο αριθμό βημάτων, παραβιάζει το κριτήριο της 

_____________. 

8. Οι _____________ αλγόριθμοι χρησιμοποιούν μια CPU για να εκτελούν ακολουθιακά τις εντολές ενός 

προγράμματος. 

9. Σε ένα σύστημα πολυεπεξεργασίας, οι εντολές των προγραμμάτων εκτελούνται _____________. 

10.  Οι _____________ γλώσσες κάνουν γραφικό χειρισμό στα στοιχεία του προγράμματος. 

11.  Το _____________ στα διαγράμματα ροής δηλώνει είσοδο ή έξοδο στοιχείων. 

12. Η θεωρία των αλγορίθμων μελετάει τα δεδομένα κάτω από τη σκοπιά του ______________ και των γλωσσών 

προγραμματισμού. 

13. Η ψευδογλώσσα ή _______________ είναι μια υποθετική γλώσσα που δανείζεται πολλά στοιχεία από τις 

σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού. 

14. Κάθε αλγόριθμος πρέπει να παράγει τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα που είναι  η ______________ του. 

15. Ο ______________ δηλώνει μια συνθήκη στα διαγράμματα ροής δεδομένων που επιδέχεται απάντηση Αληθής 

ή Ψευδής. 

 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 

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

Στήλη Α Στήλη Β 

1.    είσοδος   Α) ο αλγόριθμος να ολοκληρώνεται μετά από 
συγκεκριμένο αριθμό βημάτων 

2. έξοδος      Β) κάθε εντολή να είναι απλή και κατανοητή 

3. καθοριστικότητα  Γ)  τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα    

4. περατότητα  Δ) μηδέν, ένα ή περισσότερα δεδομένα  

5. αποτελεσματικότητα  Ε) κάθε εντολή να μην αφήνει αμφιβολία για την 
ορθότητα εκτέλεσης της  
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Β) Να γίνει η αντιστοίχιση των στοιχείων της Στήλης Α με αυτά της στήλης Β. 

Στήλη Α Στήλη Β 

1.    έλλειψη   Α) συνθήκη με τιμή Αληθής ή Ψευδής 

2. παραλληλόγραμμο    Β) μορφή αναπαράστασης αλγορίθμου 

3. ορθογώνιο  Γ)  είσοδος και έξοδος 

4. ρόμβος  Δ) αρχή και τέλος αλγορίθμου  

5. ψευδοκώδικας  Ε) εκτέλεση πράξεων  

 


