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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 

1. Κάθε προγραμματιστής ανεξάρτητα των δεξιοτήτων και των γνώσεων του, κάνει λάθη. 

2. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες λαθών που μπορούν να προκύψουν κατά τον προγραμματισμό. 

3. Η αντιμετώπιση ενός προβλήματος προϋποθέτει την ορθή κατανόηση και ανάλυση του. 

4. Τα συντακτικά λάθη εντοπίζονται κατά την εκτέλεση του προγράμματος. 

5. Τα λογικά λάθη είναι γνωστά και ως λάθη αντικανονικού τερματισμού του προγράμματος. 

6. Ο υπολογιστής δεν διαθέτει κάποιο εργαλεία έτσι ώστε να ανιχνεύει τα λογικά λάθη. 

7. Τα συντακτικά λάθη προκαλούνται κυρίως από λανθασμένη σύνταξη και είναι ανιχνεύσιμα. 

8. Η χρήση αδήλωτων μεταβλητών είναι ένα λάθος αντικανονικού τερματισμού. 

9. Τα λογικά λάθη οδηγούν το πρόγραμμα να εξάγει λανθασμένα αποτελέσματα. 

10. Τα λάθη αντικανονικού τερματισμού δεν επιτρέπουν στο πρόγραμμα να εκτελεστεί αν δεν 

διορθωθούν από τον προγραμματιστή. 

11.  Η λάθος γραφή ή η παράλειψη δεσμευμένων λέξεων αποτελούν συντακτικό λάθος. 

12. Τα λάθη αντικανονικού τερματισμού ονομάζονται και λάθη κατά την εκτέλεση. 

13. Για το εντοπισμό των λογικών λαθών, ο μεταγλωττιστής κάνει δοκιμαστικές εκτελέσεις στο 

πρόγραμμα. 

14. Η προσπάθεια διαίρεσης  με το μηδέν ή η εσφαλμένη είσοδος τιμών αποτελούν λάθος 

αντικανονικού τερματισμού. 

15. Τα λάθη κατά την εκτέλεση είναι πιο επώδυνα από τα λάθη κατά την υλοποίηση. 

16. Τα λάθη αντικανονικού τερματισμού οφείλονται σε καταστάσεις δύσκολο να ελεγχθούν. 

17. Η χρήση δομής επανάληψης χωρίς την εντολή τερματισμού είναι ένα λογικό λάθος. 

18. Τα λάθη που προκαλούνται από τη δυσλειτουργία του υλικού προκαλούν κρέμασμα προγράμματος. 

19. Ακόμη κι αν το πρόγραμμα δεν περιέχει συντακτικά λάθη, πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθεί κατά την 

εκτέλεσή του αν περιέχει λογικά λάθη.  

20. Τα σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα μας προφυλάσσουν αυτόματα από λογικά λάθη. 

21. Μερικές φορές το λογικό λάθος δεν υπάρχει στην εντολή που δίνει το λανθασμένο αποτέλεσμα, 

αλλά σε προηγούμενη εντολή. 

22. Η εργασία της εκσφαλμάτωσης δεν είναι εύκολη και απαιτεί βαθιά γνώση της γλώσσας 

προγραμματισμού και αντίστοιχες ικανότητες από τον προγραμματιστή.  

23. Η εισαγωγή σχολίων μέσα σε ένα πρόγραμμα επιβαρύνει τη διαδικασία της εκσφαλμάτωσης. 

24. Τα λάθη που κυρίως μας απασχολούν στη φάση της εκσφαλμάτωσης είναι τα λογικά λάθη και τα 

λάθη χρόνου εκτέλεσης του προγράμματος. 
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25. Κατά την εκσφαλμάτωση στη δομή επιλογής, πρέπει να προσέχουμε τις συνθήκες και τις ομάδες 

εντολών που εκτελούνται βάσει των συνθηκών αυτών.  

26. Στους υπολογισμούς που γίνονται εντός των δομών επανάληψης χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στο αν θα συμπεριλάβουμε στον υπολογισμό την τιμή που λαμβάνει κάποια μεταβλητή 

στην τελευταία επανάληψη. 

27. Κατά την εκσφαλμάτωση λογικών λαθών σε πίνακες, θα πρέπει να δίνουμε προσοχή στις διαστάσεις 

και στον τύπο των στοιχείων του πίνακα. 

28. Μια συνηθισμένη πρακτική κατά το στάδιο της εκτέλεσης είναι να πραγματοποιούνται 

ανασκοπήσεις κώδικα από ομάδες προγραμματιστών για να εντοπιστούν συνηθισμένα λάθη. 

29. Η αλληλουχία εντολών ενός βρόχου καθώς και η σειρά εκτέλεσης τους, μπορεί να προκαλέσει ένα 

λογικό λάθος. 

30. Το λάθος πέρασμα παραμέτρων κατά την κλήση υποπρογραμμάτων μπορεί να προκαλέσει ένα 

λογικό λάθος και πρέπει να προσεχθεί κατά την εκσφαλμάτωση. 

31. Η τεχνική των ανασκοπήσεων κώδικα είναι πιο αποτελεσματική από τα σενάρια ελέγχου για τον 

εντοπισμό των λογικών λαθών. 

32. Σύμφωνα με την τεχνική του «μαύρου κουτιού», το πρόγραμμα μοιάζει σαν να βρίσκεται μέσα σε 

ένα μαύρο κουτί που κρύβει το περιεχόμενό του. 

33. Το πρώτο βήμα στην τεχνική του «μαύρου κουτιού» είναι η δημιουργία ισοδύναμων διαστημάτων 

τιμών για τα δεδομένα εισόδου. 

34. Δεν είναι λογικό στην τεχνική του «μαύρου κουτιού» να δημιουργούνται διαστήματα και για τις μη 

έγκυρες τιμές εισόδου.  

35. Αφού στη μέθοδο του «μαύρου κουτιού» τα διαστήματα είναι ισοδύναμα, μπορεί να επιλεγεί 

οποιαδήποτε τιμή από κάθε διάστημα για τα σενάρια ελέγχου. 

36. Κάθε σενάριο ελέγχου πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει την τιμή εισόδου και το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα σύμφωνα με την εκφώνηση του προβλήματος. 

37. Μια καλή στρατηγική εκσφαλμάτωσης είναι ο έλεγχος των ακραίων τιμών κάθε διαστήματος 

ελέγχου καθώς συνήθως τα περισσότερα λάθη γίνονται σε αυτά τα σημεία.  

38. Ο έλεγχος ενός προγράμματος είναι μία διαδικασία που απαιτεί σχετικά λίγο χρόνο. 

39. Σε μεγάλες εταιρείες λογισμικού υπάρχει συνήθως ένας εξειδικευμένος προγραμματιστής που 

ασχολείται αποκλειστικά με τον έλεγχο και την εκσφαλμάτωση των προγραμμάτων. 

40. Η τεχνική ελέγχου του «μαύρου κουτιού» μπορεί να εφαρμοστεί και σε υποπρογράμματα. 

 

 

 

 

 



Ευάγγελος Χρ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 

 
3 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Η αντιμετώπιση ενός προβλήματος προϋποθέτει τον προσδιορισμό του αλγορίθμου επίλυσης και τη 

σύνταξη κατάλληλου ___________ που τον υλοποιεί. 

2. Τα ___________ λάθη είναι γνωστά και ως λάθη κατά την υλοποίηση του προγράμματος. 

3. Τα λάθη αντικανονικού τερματισμού προκαλούν το ____________ του συστήματος. 

 

4. Τα ___________ λάθη προκαλούν το πρόγραμμα κάποιες φορές να εξάγει λάθος αποτελέσματα. 

5. Τα συντακτικά λάθη προκύπτουν κυρίως από εσφαλμένη ___________ του προγράμματος. 

6. Η ___________ των λαθών αντικανονικού τερματισμού είναι δύσκολη υπόθεση αφού είναι δύσκολο 

να ελεγχθούν. 

7. Για τον εντοπισμό των λογικών λαθών κάνουμε ____________ εκτελέσεις στο πρόγραμμα. 

8. Ένα συντακτικό λάθος ανιχνεύεται αυτόματα από τον ___________ του προγράμματος. 

9. Τα λάθη αντικανονικού τερματισμού είναι γνωστά και ως λάθη κατά την ____________. 

10. Μερικές φορές το ___________ λάθος δεν υπάρχει στην εντολή που δίνει το λανθασμένο 

αποτέλεσμα, αλλά σε προηγούμενη εντολή. 

11. Η διαδικασία ελέγχου, εντοπισμού και διόρθωσης των λαθών ενός προγράμματος είναι γνωστή ως 

____________. 

12. Στη δομή επανάληψης εμφανίζονται λογικά λάθη που σχετίζονται με τη ___________ επανάληψης 

ή τερματισμού. 

13. Κατά την εκσφαλμάτωση λογικών λαθών σε πίνακες, πρέπει να ελέγχεται πιθανή ___________ των 

ορίων του πίνακα. 

14. Κατά την εκσφαλμάτωση των δομών επανάληψης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο κριτήριο 

της ___________. 

15. Κατά την εκσφαλμάτωση προγραμμάτων που χρησιμοποιούν υποπρογράμματα χρειάζεται προσοχή 

για εντοπισμό λογικών λαθών που σχετίζονται με την ____________ των υποπρογραμμάτων. 

16. Η τεχνική του ___________ είναι μια δημοφιλής τεχνική ελέγχου του προγράμματος. 

17. Μια συνηθισμένη πρακτική κατά το στάδιο της υλοποίησης είναι να πραγματοποιούνται 

__________ κώδικα από ομάδες προγραμματιστών. 

18. Το πρώτο βήμα στη διαδικασία ελέγχου ενός προγράμματος είναι η δημιουργία ___________ 

διαστημάτων τιμών για τα δεδομένα εισόδου. 

19. Μια καλή στρατηγική ελέγχου είναι ο έλεγχος των ___________ τιμών κάθε διαστήματος, καθώς 

στα σημεία αυτά παρατηρούνται τα περισσότερα λάθη. 

20. Ο έλεγχος ενός προγράμματος είναι διαδικασία που απαιτεί ___________, τόσο για τον σχεδιασμό 

όσο και για την υλοποίηση και εκτέλεση των σεναρίων ελέγχου. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΤΙΣΟΙΧΙΣΗΣ 

Κατηγορία Λάθους Παράδειγμα Λάθους 

1. Συντακτικό λάθος 

 

2. Λάθος αντικανονικού 

τερματισμού 

 

3. Λογικό λάθος 

Α. Διαίρεση με το μηδέν 

Β. Χρήση αδήλωτων μεταβλητών 

Γ. Υπολογισμός λάθος μεγέθους σε σχέση με το πρόβλημα 

Δ. Δεν ανιχνεύεται από κάποιο εργαλείο του Η/Υ 

Ε. Ονομάζεται και λάθος εκτέλεσης προγράμματος 

ΣΤ. Ανιχνεύεται από το μεταγλωττιστή 

Ζ. Κλήση διαδικασίας με ασύμβατα δεδομένα 

Η. Ο εντοπισμός του απαιτεί δοκιμαστικές εκτελέσεις 

Θ. Δεν επιτρέπει την εκτέλεση ενός προγράμματος 

Ι. Δεν διακόπτει την εκτέλεση ενός προγράμματος 

 

 


