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1) Τι είναι αλγόριθµος 
 
Αλγόριθµος ονοµάζεται η σαφής και ακριβής περιγραφή µιας σειράς ξεχωριστών βηµάτων (οδηγιών 
ή εντολών) που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήµατος. 
 
 

2) Για να είναι ένας αλγόριθµος αποτελεσµατικός θα πρέπει να έχει τις εξής ιδιό-
τητες: 
 
• Το σύνολο των εντολών του να είναι πεπερασµένο. 
• Κάθε εντολή θα πρέπει να εκτελείται σε πεπερασµένο χρόνο. 
• Οι εντολές ενός αλγόριθµου θα πρέπει να είναι διατυπωµένες µε ακρίβεια και σαφήνεια. 
• Οι εντολές ενός αλγόριθµου θα πρέπει να είναι διατυπωµένες µε απλά λόγια. 
 
 

3) Τρόποι παρουσίασης αλγορίθµων 
 
• Ελεύθερο κείµενο. 
• Φυσική γλώσσα µε βήµατα. 
• Ψευδοκώδικας. 
• Λογικό διάγραµµα ή διάγραµµα ροής. 
 
 

4) Πρόγραµµα  
 
είναι η παρουσίαση ενός αλγορίθµου σε γλώσσα κατανοητή από τον υπολογιστή. Το πρόγραµµα 
δηλ. είναι µια σειρά από εντολές που εκτελεί ο υπολογιστής για να επιλύσει ένα πρόβληµα. 
 
 

5) Προγραµµατισµός  
 
ονοµάζεται η διαδικασία για τη δηµιουργία (σύνταξη) ενός προγράµµατος. 
 
 

6) Χαρακτηριστικά γλωσσών προγραµµατισµού 
 
• το Αλφάβητο (το σύνολο των χαρακτήρων που χρησιµοποιεί). 
• το Λεξιλόγιο (το σύνολο των λέξεων που αναγνωρίζει). 
• το Συντακτικό (το σύνολο των κανόνων µε τις οποίες συνδέονται οι λέξεις της γλώσσας ώστε 
να δηµιουργηθούν οι προτάσεις-εντολές). 
 
 

7) Τα προγράµµατα µεταφραστές είναι δύο ειδών: 
 
• Οι µεταγλωττιστές (compilers).  
• Οι διερµηνείς (interpreters).  
Ο µεταγλωττιστής ελέγχει όλο το πρόγραµµα για συντακτικά λάθη και το µετατρέπει όλο µαζί σε 
γλώσσα µηχανής. 
Οι διερµηνέας ελέγχει µια εντολή κάθε φορά (µετατροπή σε γλώσσα µηχανής και συντακτικός 
έλεγχος) και αν δεν βρεθεί λάθος την εκτελεί, διαφορετικά διακόπτεται η εκτέλεση του προγράµµα-
τος. Στη συνέχεια ελέγχει την επόµενη εντολή κ.ο.κ.. 
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8) Τι θα εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή µετά την εκτέλεση της εντολής: 
 

τύπωσε 112 + 4 116 

τύπωσε 112 - 4 108 

τύπωσε 112 * 4  448 

τύπωσε 112 / 4  28 

τύπωσε 112 / 4 * 3  84 

τύπωσε (112 / 4) * 3  84 

τύπωσε 112 / (4 * 3)  9.333 

τύπωσε 4^3 64 

τύπωσε "Γεια σου" Γεια σου 

τύπωσε "το όνοµά µου" + " το επίθετό µου" το όνοµά µου το επίθετό µου 

τύπωσε "είµαι 2010-1996 χρονών" είµαι 2010-1996 χρονών 

τύπωσε "είµαι " + (2010-1996) + " ετών" είµαι 14 ετών 

 
 
9) Ποια θα είναι η τιµή των $α, $β, $γ, $δ όταν εκτελεστεί το πρόγραµµα: 
αρχικοποίησε 
κρύψεχελώνα 
$α = 20 - 5 
$β = 15 * 2 
$γ = 30 / 30 
$δ = 1 + 1 
 
Απ.: 

$α: 15 $β: 30 $γ:1 $δ: 2 
 
 

10) ∆ηµιουργήστε ένα πρόγραµµα που θα ζητάει από το χρήστη 2 αριθµούς και 
στη συνέχεια θα τυπώνει το άθροισµά τους.  
 
Απ.: 
αρχικοποίησε 
κρύψεχελώνα 
$α=ερώτηση "δώσε έναν αριθµό" 
$β=ερώτηση "δώσε άλλον έναν" 
τύπωσε "το άθροισµα είναι:" + ($α+$β) 
 
 

11) Τι ακριβώς θα εµφανιστεί στην οθόνη µετά την εκτέλεση του προγράµµατος: 
αρχικοποίησε  
επανάλαβε 4 { µπ 100 σδ 90 } 
 
Απ.: τετράγωνο µε µήκος πλευράς 100 pixel 
 
 

12) Να δηµιουργήσετε ένα πρόγραµµα ώστε η χελώνα, να σχεδιάσει α) ένα ισό-
πλευρο τρίγωνο, β) ένα εξάγωνο γ) ένα δεκάγωνο 
 
Απ.:  
α) επανάλαβε 3 { µπ 100 σδ 120 } 
β) επανάλαβε 6 { µπ 100 σδ 60} 
γ) επανάλαβε 10 { µπ 100 σδ 36 } 
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13) Εξηγείστε τι κάνει το παρακάτω πρόγραµµα: 
αρχικοποίησε 
µάθε τετράγωνο { 
επανάλαβε 4 { µπ 100 σδ 90 } 
} 
τετράγωνο 
 
Απ.: Ορίζει µια διαδικασία µε όνοµα «τετράγωνο» και στη συνέχεια την εκτελεί. Το αποτέλεσµα 
είναι η σχεδίαση στην οθόνη ενός τετραγώνου µε µήκος πλευράς 100 pixel 
 
 

14) ∆ηµιουργείστε ένα πρόγραµµα που θα ορίζει µια διαδικασία ώστε να σχεδιά-
ζεται ένα τρίγωνο 
 
Απ.:  
αρχικοποίησε 
µάθε τρίγωνο { επανάλαβε 3 { µπ 100 σδ 120 } } 
τρίγωνο 
 
 

15) Γράψτε τι θα εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή µετά την εκτέλεση των 
παρακάτω εντολών: 
 

$ζώο="λιοντάρι"  

τύπωσε $ζώο λιοντάρι 

τύπωσε "λιοντάρι" λιοντάρι 

$ζώο="σκύλο"  

τύπωσε "έχω ένα " + $ζώο έχω ένα σκύλο 

$χ=3  

τύπωσε 5 * $χ 15 

τύπωσε 2 * 5 - $χ * 4 -2 

$χ=8  

τύπωσε 14 - 2 - $χ / 2 8 

 
 

16) ∆ηµιουργήστε ένα πρόγραµµα που θα ρωτάει το όνοµα του χρήστη και µετά 
θα το εµφανίζει στην οθόνη 
 
Απ.:  
αρχικοποίησε 
κρύψεχελώνα 
$όνοµα = ερώτηση "Πως σε λένε;" 
τύπωσε $όνοµα 
 
 

17) ∆ηµιουργήστε ένα πρόγραµµα που θα υπολογίζει το τετράγωνο του αριθµού 
που δίνει ο χρήστης 
 
Απ.: 
αρχικοποίησε 
κρύψεχελώνα 
$αριθµός = ερώτηση "∆ώσε τον αριθµό που θέλεις να υψώσεις στο τετράγωνο" 
µήνυµα $αριθµός ^ 2 
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18) Να δηµιουργήσετε, χρησιµοποιώντας µια διαδικασία, ένα πρόγραµµα που θα 
ζητάει από το χρήστη τη βάση και το ύψος ενός τριγώνου και στη συνέχεια θα 
υπολογίζει και θα τυπώνει το εµβαδόν του 
 
Απ.:  
αρχικοποίησε 
κχ 
µάθε εµβαδό_τριγώνου $βάση, $ύψος { 
τύπωσε " το εµβαδό του τριγώνου είναι: " + ($βάση*$ύψος)/2 + " τ.µ." 
} 
$β=ερώτηση "δώσε τη βάση του τριγώνου" 
$υ=ερώτηση "δώσε το ύψος του τριγώνου" 
εµβαδό_τριγώνου $β,$υ 
 
 

19) Να δηµιουργήσετε ένα πρόγραµµα που θα υπολογίζει την απόλυτη τιµή ενός 
αριθµού 
 
Απ.:  
αρχικοποίησε 
κχ 
$χ = ερώτηση "∆ώσε έναν αριθµό" 
αν $χ < 0 {  
τύπωσε "η απόλυτη τιµή του " + $χ + " είναι: "  + (0-$χ) 
} 
αλλιώς { 
τύπωσε "η απόλυτη τιµή του " + $χ + " είναι: "  +  $χ 
} 
 
 

20) Να γράψετε ένα πρόγραµµα που θα ζητάει από το χρήστη να δώσει το µήκος 
της πλευράς ενός ισόπλευρου τριγώνου και στη συνέχεια να το κατασκευάζει. 
 
Απ.:  
αρχικοποίησε 
$α=ερώτηση " Πόσο είναι το µήκος της πλευράς του τριγώνου;" 
επανάλαβε 3 {µπροστά $α σδ 120} 
 
 

21) Συµπληρώστε στο παρακάτω πρόγραµµα την εντολή που λείπει στην κενή 
γραµµή, ώστε να εµφανίζονται στην οθόνη οι αριθµοί 1 έως 10 
αρχικοποίησε 
κχ 
σπ 
$α=1 
τύπωσε $α 
επανάλαβε 9 { 
πι 15 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
τύπωσε $α 
} 
 
Απ.:  
$α = $α+1 
 


