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Κεφάλαιο 3: Αλγόριθμοι – Βασικές έννοιες

  Ερωτήσεις θεωρίας

1. Να δώσετε τον ορισμό του αλγορίθμου.

2. Από πού προέρχεται η λέξη αλγόριθμος, τι έννοια είχε στην αρχή και από πότε χρησιμοποιείται με τη 
σημερινή του έννοια;

3. Τι χαρακτηριστικά έχει ένας καλός αλγόριθμος;

4. Ποια είναι τα βήματα του αλγορίθμου του κόσκινου του Ερατοσθένη και ποιο πρόβλημα επιλύει 
αυτός ο αλγόριθμος;

 λέξεις κλειδιά: αλγόριθμος, το κόσκινο του Ερατοσθένη, χαρακτηριστικά αλγορίθμου

 Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος

1. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιείται για επίλυση προβλήματος μόνο από τον Η/Υ.     Σ           Λ

2. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να εκτελεί αλγορίθμους.     Σ           Λ

3. Ένας καλός αλγόριθμος θα πρέπει να δίνει με ακρίβεια τα αποτελέσματα που 
παράγονται από κάθε βήμα του.

    Σ           Λ

4. Ένας αλγόριθμος δεν είναι απαραίτητο να εκτελείται σε πεπερασμένο χρόνο.     Σ           Λ

5. Ένας αλγόριθμος μπορεί να έχει άπειρα βήματα εκτέλεσης.     Σ           Λ

6. Ένας αλγόριθμος θα πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα δεδομένα που ο ίδιος 
θα χρησιμοποιήσει.

    Σ           Λ

7. Ο αλγόριθμος του κόσκινου του Ερατοσθένη δεν πληροί το κριτήριο της 
περατότητας.

    Σ           Λ

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι χαρακτηριστικό ενός καλού αλγορίθμου:
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α. η ακριβής περιγραφή των δεδομένων

β. ο σαφής καθορισμός των βημάτων του

γ. η ακρίβεια αποτελεσμάτων κάθε βήματος

δ. η ορθή καταχώρηση των δεδομένων του

 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

1. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός αλγορίθμου είναι:

- Η ακριβής περιγραφή των ...................................................... .

- Ο σαφής καθορισμός των ...................................................... του.

- Ο ...................................................... αριθμός βημάτων.

- Η ολοκλήρωση κάθε βήματος σε ...................................................... .

- Η ακρίβεια ...................................................... κάθε βήματος.

2. Αλγόριθμος καλείται η διαδοχική σειρά ...................................................... πλήθους λογικών 
βημάτων, τα οποία εκτελούνται σε ...................................................... και τα οποία απαιτούνται για 
την ...................................................... .

Κεφάλαιο 4: Ανάπτυξη Αλγορίθμων-Ψευδοκώδικας

  Ερωτήσεις θεωρίας

1. Για ποιο λόγο αναπαριστούμε έναν αλγόριθμο με ψευδοκώδικα;

 λέξεις κλειδιά: ψευδοκώδικας

 Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος

1. Ο ψευδοκώδικας μετατρέπεται πάντα σε πρόγραμμα που εκτελεί ο υπολογιστής. Σ           Λ

2. Ο υπολογιστής μπορεί να εκτελεί οποιονδήποτε ψευδοκώδικα. Σ           Λ

3. Ο ψευδοκώδικας προϋπήρξε των γλωσσών προγραμματισμού. Σ           Λ

4. Ο ψευδοκώδικας είναι ένας κοινός κώδικας μεταξύ των ανθρώπων και όχι μεταξύ 
των υπολογιστών.

Σ           Λ

 Ασκήσεις

1. Για τα προβλήματα της προηγούμενης ενότητας να γράψετε τη λύση τους σε μορφή ψευδοκώδικα.


