
 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦ. 10 Σελ. 1 από 2 

Οι παρακάτω ερωτήσεις δεν πρέπει να εκληφθούν ούτε ως SOS ούτε ότι περιλαμβάνουν όλες τις 
πιθανές ερωτήσεις 
  
 

Παράγραφος 10.1 
1. Πώς ορίζεται ο τμηματικός προγραμματισμός και τι εξασφαλίζει η χρήση της τεχνικής αυτής στα πλαίσια του δομημένου 

προγραμματισμού;  

2. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπισθούν σύνθετα προβλήματα και να γραφούν τα αντίστοιχα 
προγράμματα (βλέπε και σελίδα 132); 

3. Τι είναι ένα υποπρόγραμμα (subprogram); 

 

Παράγραφος 10.2 
4. Τι προϋποθέτει ο χωρισμός ενός προγράμματος σε υποπρογράμματα; 

5. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που μπορούν να εφαρμοσθούν σε κάθε περίπτωση ανάλυσης προβλήματος σε άλλα 
απλούστερα; 

6. Ποια τα 3 βασικά χαρακτηριστικά (ιδιότητες) που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράμματα; Τι γνωρίζετε για το καθένα;  

 

Παράγραφος 10.3 
7. Ποια τα 4 πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού; Τι γνωρίζετε για το καθένα;  

 

Παράγραφος 10.4 
8. Πώς ενεργοποιούνται τα υποπρογράμματα;  

9. Πώς επικοινωνούν τα υποπρογράμματα με το κυρίως πρόγραμμα και με τα άλλα υποπρογράμματα; 

10. Τι καλείται παράμετρος ενός υποπρογράμματος και σε τι διαφέρει από μια απλή μεταβλητή;  

 

Παράγραφος 10.5 
11. Ποια είδη (κατηγορίες) υποπρογραμμάτων υπάρχουν, από τι καθορίζεται το είδος του υποπρογράμματος που θα 

χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση, ποια τα χαρακτηριστικά του κάθε είδους και σε τι διαφέρουν (και σε σχέση με τις 
λειτουργίες και σε σχέση με τον τρόπο κλήσης);  

12. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε διαδικασία και σε ποιες συναρτήσεις (παρατήρηση: η απάντηση περιλαμβάνεται 
στην απάντηση της προηγούμενης ερώτησης); 

13. Τι είναι συνάρτηση (σε προγραμματιστικό περιβάλλον) (παρατήρηση: η απάντηση περιλαμβάνεται στην απάντηση της 
προπροηγούμενης ερώτησης); 

14. Τι είναι διαδικασία (σε προγραμματιστικό περιβάλλον) (παρατήρηση: η απάντηση περιλαμβάνεται στην απάντηση της 
προπροπροηγούμενης ερώτησης); 

 

Παράγραφος 10.5.1 
15. Ποια είναι η δομή μιας συνάρτησης; Σχολιάστε κάθε τμήμα (επικεφαλίδα (όνομα, λίστα παραμέτρων, τύπος συνάρτησης) 

τμήμα δηλώσεων, σώμα συνάρτησης, επιστροφή τιμής). 

16. Πώς εκτελείται μια συνάρτηση (πώς γίνεται η κλήση μιας συνάρτησης); Με αναφορά στο πρόγραμμα που υπολογίζει το 
εμβαδό του κύκλου και την αντίστοιχη συνάρτηση που χρησιμοποιεί, εξηγείστε το μηχανισμό εκτέλεσης και λειτουργίας 
μιας συνάρτησης. 

17. Τι τύπου δεδομένα μπορεί να επιστρέφει μια συνάρτηση; 

18. Πώς γίνεται ο ορισμός και η κλήση μιας συνάρτησης (παρατήρηση: η απάντηση είναι συνδυασμός των απαντήσεων των 
προηγούμενων ερωτήσεων);  
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Παράγραφος 10.5.2 
19. Ποια είναι η δομή μιας διαδικασίας; Σχολιάστε κάθε τμήμα (όνομα, λίστα παραμέτρων, τμήμα δηλώσεων, εντολές). 

20. Πώς εκτελείται μια διαδικασία (πώς γίνεται η κλήση μιας διαδικασίας); Ποια η γενική μορφή της εντολής ΚΑΛΕΣΕ; Με 
αναφορά στο πρόγραμμα που υπολογίζει το εμβαδό του κύκλου και τις διαδικασίες εισαγωγής δεδομένων και 
εκτύπωσης αποτελέσματος, εξηγείστε το μηχανισμό εκτέλεσης και λειτουργίας μιας διαδικασίας. 

21. Πώς γίνεται ο ορισμός και η κλήση μιας διαδικασίας (παρατήρηση: η απάντηση είναι συνδυασμός των απαντήσεων των 2 
προηγούμενων ερωτήσεων);  

 

Παράγραφος 10.5.3 
22. Τι είναι οι τυπικές παράμετροι (formal parameters) και τι οι πραγματικές παράμετροι (actual parameters); 

23. Τι ονομάζουν μερικές γλώσσες προγραμματισμού ως «ορίσματα»; 

24. Ποια η διαφορά μεταξύ μεταβλητών και παραμέτρων; 

25. Ποια η διαφορά μεταξύ τυπικών και πραγματικών παραμέτρων; 

26. Ποια είναι η ισχύς (εμβέλεια – scope) των μεταβλητών στη ΓΛΩΣΣΑ και τι σημαίνει αυτό; 

27. Ποιοι είναι οι 3 κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι λίστες των παραμέτρων κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος; 

28. Πώς χρησιμοποιείται η στοίβα στην κλήση διαδικασιών και συναρτήσεων; 

29. Περιγράψτε πώς γίνεται η ανταλλαγή τιμών ανάμεσα στις πραγματικές και τις τυπικές παραμέτρους στο παρακάτω 
παράδειγμα, κατά την κλήση της διαδικασίας Πράξεις από το κυρίως πρόγραμμα. 

 

30. Στο παραπάνω πρόγραμμα, ποιες είναι οι τυπικές παράμετροι και ποιες οι πραγματικές; 

 


