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

Παράγραφος 6.1 
1. Ποια στάδια περιλαμβάνει η επίλυση ενός προβλήματος με υπολογιστή; 

2. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός προγράμματος; (ή, τι είναι πρόγραμμα;) 

 

Παράγραφος 6.2.1 
3. Τι είναι ένα πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής; 

 

Παράγραφος 6.2.2 
4. Τι είναι οι συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου, γιατί ονομάζονται έτσι, ποια τα μειονεκτήματά τους, ποιο 

το πλεονέκτημά τους σε σχέση με τη γλώσσα μηχανής, και τι είναι ο συμβολομεταφραστής (ποιος ο ρόλος του); 

5. Για ποιο λόγο αναπτύχθηκαν οι συμβολικές γλώσσες (η απάντηση περιλαμβάνεται στην απάντηση της προηγούμενης 
ερώτησης); 

6. Να εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο μεταφερσιμότητα των προγραμμάτων. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες 
γλωσσών προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα στα προγράμματα: 

α. γλώσσες μηχανής,  β. συμβολικές γλώσσες,  γ. γλώσσες υψηλού επιπέδου 

 

Παράγραφος 6.2.3 
7. Αναφέρετε μερικές γλώσσες υψηλού επιπέδου. 

8. Για τις παρακάτω γλώσσες προγραμματισμού, να αναφέρετε σε ποιο πεδίο χρήσης και εφαρμογών είναι 
προσανατολισμένες: 

FORTRAN, COBOL, ALGOL, PL/1, LISP, PROLOG, BASIC, PASCAL, C, C++, JAVA 

9. Τι εννοούμε με τους όρους «οπτικός προγραμματισμός» και «προγραμματισμός οδηγούμενος από το γεγονός»; 

10. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα των γλωσσών υψηλού επιπέδου σε σχέση με τις συμβολικές γλώσσες. 

11. Αναφέρετε μερικές  διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού σε γραφικό περιβάλλον για προσωπικούς υπολογιστές; 

 

Παράγραφος 6.2.4 
12. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκαν οι γλώσσες προγραμματισμού 4

ης
 γενιάς και σε ποιους απευθύνονται; Ποιες είναι οι 

προηγούμενες γενιές;  

13. Αναφέρετε μια γλώσσα 4
ης

 γενιάς. 

14. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των γλωσσών 4
ης

 γενιάς; 

15. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, με βάση την κατηγορία 
προγραμματισμού που αντιπροσωπεύουν;  

16. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, με βάση την περιοχή χρήσης;  

17. Ποια είναι η καλύτερη γλώσσα προγραμματισμού; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιλογή μιας γλώσσας 
προγραμματισμού; 

 

Παράγραφος 6.3 
18. Για ποιο λόγο αναπτύχθηκαν οι γλώσσες προγραμματισμού; 

19. Να αναφέρετε ονομαστικά τα στοιχεία από τα οποία προσδιορίζεται μια φυσική γλώσσα ή μια γλώσσα 
προγραμματισμού. 

20. Τι είναι το αλφάβητο μιας γλώσσας; Δώστε ένα παράδειγμα αλφαβήτου φυσικής γλώσσας και γλώσσας 
προγραμματισμού (π.χ. για τη ΓΛΩΣΣΑ, βλέπε κεφ. 7). 
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21. Τι είναι το λεξιλόγιο μιας γλώσσας; Δώστε ένα παράδειγμα. 

22. Να αναφέρετε ονομαστικά από τι αποτελείται η γραμματική μιας γλώσσας. 

23. Τι είναι το τυπικό και τι το συντακτικό της γραμματικής μιας γλώσσας; Δώστε ένα παράδειγμα. 

24. Τι επιτρέπει η γνώση του συντακτικού μιας γλώσσας; 

25. Τι σημαίνει η σημασιολογία μιας γλώσσας; 

26. Ποιες είναι οι διαφορές φυσικών και τεχνητών γλωσσών; 

27. Είναι δυνατόν να εξελιχθεί μια γλώσσα προγραμματισμού; 

 

Παράγραφος 6.4.1 
28. Τι γνωρίζετε για την ιεραρχική (από πάνω προς τα κάτω) σχεδίαση προγράμματος; 

29. Ποιος ο σκοπός της ιεραρχικής (από πάνω προς τα κάτω) σχεδίασης προγραμμάτων (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: η απάντηση 
περιλαμβάνεται στην απάντηση της παραπάνω ερώτησης); 

 

Παράγραφος 6.4.2 
30. Να περιγραφεί ο τμηματικός προγραμματισμός. 

31. Ποια τα πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού (βλέπε και παράγραφο 10.3);. 

 

Παράγραφος 6.4.3 
32. Περιγράψτε την έννοια του δομημένου προγραμματισμού. 

33. Σε ποιες στοιχειώδεις λογικές δομές στηρίζεται ο δομημένος προγραμματισμός (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: η απάντηση 
περιλαμβάνεται στην απάντηση της παραπάνω ερώτησης); 

34. Ποια τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού; 

35. Τι γνωρίζετε για την εντολή GOTO; Ποιο το βασικό πρόβλημα που προέκυπτε από τη χρήση της; 

 

Παράγραφος 6.7 
36. Τι χρειάζεται να γίνει προκειμένου ένα πρόγραμμα σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού να μπορέσει να 

εκτελεστεί από τον υπολογιστή; 

37. Να αναφέρετε ονομαστικά τις δυο μεγάλες κατηγορίες προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή ενός 
προγράμματος από μια γλώσσα προγραμματισμού σε μορφή εκτελέσιμη από τον υπολογιστή. 

38. Τι είναι ο μεταγλωττιστής (compiler) και τι ο διερμηνευτής (interpreter); Περιγράψτε τη διαδικασία μεταγλώττισης κι 
εκτέλεσης ενός προγράμματος, καθώς και τη διαδικασία διερμηνείας κι εκτέλεσης ενός προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών. Δώστε και σχετικά σχήματα. 

39. Τι είναι το πηγαίο (source) πρόγραμμα και τι το αντικείμενο (object) πρόγραμμα; 

40. Τι είναι ο συνδέτης – φορτωτής (linker-loader), τι δέχεται ως είσοδο και τι παράγει ως έξοδο; 

41. Είναι το αντικείμενο (object) πρόγραμμα εκτελέσιμο; 

42. Τι είδη λαθών μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα, πού οφείλεται το καθένα και σε ποια φάση εμφανίζεται, και πώς μπορούν 
να αντιμετωπιστούν; 

43. Αναπτύξτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης μεταγλωττιστή και διερμηνευτή.  

44. Ποιες οι διαφορές μεταξύ διερμηνευτή και μεταγλωττιστή; 

45. Τι είναι ο συντάκτης (editor); 

46. Ποια προγράμματα και εργαλεία περιέχει ένα προγραμματιστικό περιβάλλον; 

47. Υπάρχει περίπτωση ένα προγραμματιστικό περιβάλλον να χρησιμοποιεί και διερμηνευτή και μεταγλωττιστή; 


