Κεθάλαιο 2
1. Ο αιγόξηζκνο είλαη απαξαίηεηνο κόλν γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ Πιεξνθνξηθήο
2. Ο αιγόξηζκνο απνηειείηαη από έλα πεπεξαζκέλν ζύλνιν εληνιώλ
3. Ο αιγόξηζκνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη εληνιέο πνπ δελ είλαη ζαθείο
4. Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ αιγνξίζκσλ κπνξεί λα γίλεη κόλν κε ρξήζε ειεύζεξνπ θεηκέλνπ θαη
θπζηθήο γιώζζαο
5. Τα θπξηόηεξα ζύκβνια ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο είλαη ε έιιεηςε, ν ξόκβνο, ην νξζνγώλην
θαη ην πιάγην παξαιιειόγξακκν
6. Οη θπξηόηεξεο εληνιέο ςεπδνγιώζζαο ησλ αιγνξίζκσλ είλαη νη αξηζκεηηθέο θαη
αιθαξηζκεηηθέο αλαζέζεηο ηηκώλ ζε κεηαβιεηέο
7. Ζ αθνινπζηαθή δνκή εληνιώλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε απιώλ πξνβιεκάησλ κε
δεδνκέλε ηε ζεηξά εθηέιεζεο ελόο ζπλόινπ ελεξγεηώλ
8. Ζ δνκή ηεο αθνινπζίαο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ αληηκεηώπηζε πνιύπινθσλ
πξνβιεκάησλ
9. Ζ δνκή ηεο επηινγήο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη κία ζπγθεθξηκέλε
ζεηξά βεκάησλ γηα ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο
10. Όηαλ ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη απόθαζε κε βάζε θάπνην θξηηήξην, ηόηε ρξεζηκνπνηείηαη ε
δνκή ηεο επηινγήο
11. Ζ δνκή ηεο επηινγήο πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν θάπνηαο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα έρεη δύν
ηηκέο (Αιεζήο ή Ψεπδήο)
12. Οη δηαδηθαζίεο ησλ πνιιαπιώλ επηινγώλ εθαξκόδνληαη ζηα πξνβιήκαηα όπνπ πάληνηε
ιακβάλεηαη ε ίδηα απόθαζε αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ παίξλεη κία κεηαβιεηή
13. Μία εκθσιεπκέλε δνκή κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη κόλν ηελ πξάμε ηεο αλάζεζεο
ηηκώλ
14. Μία εληνιή «Αλ…ηόηε» δελ κπνξεί λα πεξηιεθζεί ζηα όξηα θάπνηαο άιιεο εληνιήο
«Αλ…ηόηε»
15. Ζ ινγηθή ησλ επαλαιεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ εθαξκόδεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο, όπνπ κία
αθνινπζία εληνιώλ πξέπεη λα εθαξκνζζεί ζε έλα ζύλνιν πεξηπηώζεσλ, πνπ έρνπλ θάηη
θνηλό
16. Με ρξήζε ηεο εληνιήο “Όζν...επαλάιαβε” επηηπγράλεηαη ε επαλάιεςε κίαο δηαδηθαζίαο
κε βάζε θάπνηα ζπλζήθε
17. Με ηελ εληνιή «Αξρή_επαλάιεςεο…Μέρξηο_όηνπ…» ππάξρεη έλαο βξόρνο πνπ
εθηειείηαη νπσζδήπνηε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά
18. Ζ εληνιή “Γηα i από .. κέρξη .. βήκα ..” πξέπεη λα πεξηιακβάλεη γηα βήκα πάληνηε έλα
ζεηηθό αξηζκό
19. Κάζε αιγόξηζκνο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην ηεο:
α) επηινγήο β) αθνινπζίαο γ) αλάζεζεο
δ) πεξαηόηεηαο
20. Ζ επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ αιγνξίζκσλ κεηαμύ άιισλ
θαη από ηε ζθνπηά:
α) πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ β) ειεύζεξνπ θεηκέλνπ γ) απνηειεζκαηηθόηεηαο δ)
αλάγλσζεο / εθηύπσζεο
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21. Έλαο από ηνπο ηξόπνπο αλαπαξάζηαζεο ησλ αιγνξίζκσλ είλαη:
α) γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ β) ζεσξεηηθή ηππνπνίεζε γ) δηαγξακκαηηθέο ηερληθέο
δ) αξηζκεηηθέο πξάμεηο
22. Πνηα από ηηο παξαθάησ αλαπαξαζηάζεηο εθρσξεί ζηε κεηαβιεηή Α ηελ ηηκή 138
α) Α=138 β) „Α‟

← 138

γ) Α138 δ) Α

← 138

23. Πνηα από ηα παξαθάησ απνηειεί ζύκβνιν γηα ηα δηαγξάκκαηα ξνήο:
α) έιιεηςε β) ηξαπέδην γ) θύθινο δ) ηεηξάγσλν
24. Πνηα από ηα παξαθάησ απνηεινύλ εληνιέο εθρώξεζεο ησλ αιγνξίζκσλ:
α) A+B = 10 β) A

← B*3

γ) A+B

← 12

δ) A

← 2*B ← 22

25. Μία εληνιή «Αλ…ηόηε» πεξηιακβάλεη θάπνηα:
α) ζπλζήθε β) αθνινπζία γ) αλάζεζε δ) επαλάιεςε
26. Οη εκθσιεπκέλεο δνκέο πεξηιακβάλνπλ ζπλδπαζκό:
α) ζπλζήθεο θαη εθηύπσζεο β) δηαθόξσλ αιγνξηζκηθώλ δνκώλ γ) ζπλζήθεο θαη
αλάγλσζεο δ) αλάγλσζεο θαη εθηύπσζεο
27. Μία εκθσιεπκέλε δνκή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ρξεηάδεηαη:
α) κία ελέξγεηα λα πεξηιεθζεί κέζα ζε άιιε ελέξγεηα
ηππνπνηεκέλσλ ελεξγεηώλ
γ) λα ππάξρεη εθηύπσζε θαη αλάγλσζε ηηκώλ
ελέξγεηα πνιιέο θνξέο

β) λα ππάξρεη επαλάιεςε
δ) λα επαλαιεθζεί κία

28. Ζ ινγηθή πξάμε ή κεηαμύ 2 πξνηάζεσλ είλαη αιεζήο όηαλ:
α) νπνηαδήπνηε από ηηο δύν πξνηάζεηο είλαη αιεζήο β) ε πξώηε πξόηαζε είλαη ςεπδήο.
γ) ε δεύηεξε πξόηαζε είλαη ςεπδήο.
δ) θαη νη δύν πξνηάζεηο είλαη
αιεζήο.
29. Ζ ινγηθή πξάμε θαη κεηαμύ 2 πξνηάζεσλ είλαη αιεζήο όηαλ:
α) νπνηαδήπνηε από ηηο δύν πξνηάζεηο είλαη αιεζήο. β) ε πξώηε πξόηαζε είλαη αιεζήο.
γ) ε δεύηεξε πξόηαζε είλαη αιεζήο.
δ) θαη νη δύν πξνηάζεηο είλαη
αιεζείο.
30. Ζ ινγηθή ησλ επαλαιεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ εθαξκόδεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ:
α) κία αθνινπζία εληνιώλ πξέπεη λα εθαξκνζζεί ζε δύν πεξηπηώζεηο
β) κία αθνινπζία εληνιώλ πξέπεη λα εθαξκνζζεί ζε έλα ζύλνιν πεξηπηώζεσλ
γ) ππάξρεη απαίηεζε λα ιεθζεί κία απόθαζε κε βάζε θάπνηα ζπλζήθε
δ) ππάξρνπλ δύν ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα ηζρύνπλ ε κία κεηά ηελ άιιε
31. Ζ δηαδηθαζία ηεο _______________ είλαη ηδηαίηεξα ζπρλή, γηα πιήζνο πξνβιεκάησλ
κπνξεί λα επηιπζεί κε θαηάιιειεο επαλαιεπηηθέο δηαδηθαζίεο
35. Ζ επαλαιεπηηθή δνκή «όζν... Δπαλάιαβε» πεξηιακβάλεη θάπνηα(εο) δηαδηθαζίεο θαη
ιήγεη κε ηε θξάζε ______________
36. Ζ επαλαιεπηηθή δνκή πνπ πεξηιακβάλεη έιεγρν επαλάιεςεο ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο
μεθηλά κε ηε θξάζε «Αξρή_επαλάιεςεο» θαη ιήγεη κε ηε θξάζε ______________
37. Ζ δνκή «______________ από η1 κέρξη η2 κε_βήκα β » απνηειεί έλα επαλαιεπηηθό
ζρήκα νξηζκέλσλ θνξώλ επαλάιεςεο
38. Ο πνιιαπιαζηαζκόο _____________ απαηηεί πνιιαπιαζηαζκό επί δύν, δηαίξεζε δηα δύν
θαη πξόζζεζε
39. Ο αιγόξηζκνο πνπ δελ δηαζέηεη ηξόπν ηεξκαηηζκνύ ραξαθηεξίδεηαη σο _____________
βξόρνο
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40. Μία δηαδηθαζία πνπ δελ νινθιεξώλεηαη κεηά από πεπεξαζκέλν πιήζνο βεκάησλ δελ
απνηειεί αιγόξηζκν, αιιά:
α) δεδνκέλα β) κία ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία γ) κία εθηέιεζε δ) αηέξκνλν έιεγρν
δεδνκέλσλ
41. Τα είδε ησλ κεγεζώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη ν αθέξαηνο, ν πξαγκαηηθόο, ε
ζπκβνινζεηξά, ν ινγηθόο θαη άιινη ηύπνη δεδνκέλσλ
42. Ζ παξάζηαζε: 3 (α² - 4β²) – 5(α²c+β²d) ζε πνηα από ηηο παξαθάησ εθρσξήζεηο ηηκώλ
αληηζηνηρεί;
αβc-d²

←

β) f

← 3*(α*α-4*β*β)-

←

δ) f

← (3*(α*α-4*β*β))-

α) f
3*(α*α-4*β*β)-5*(α*α*c+β*β*d)/(α*β*c-d*d)
5*(α*α*c+β*β*d)/α*β*c-d*d
γ) f
(3*(α*α-4*β*β)-5*(α*α*c+β*β*d))/(α*β*c-d*d)
(5*(α*α*c+β*β*d))/(α*β*c-d*d)

43. Με ηελ εξώηεζε «Αλ (a mod 2=0)», ελλννύκε ελ γέλεη, όηη επηζπκνύκε λα εμεηάζνπκε
αλ
α) o a είλαη πεξηηηόο β) ν a είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 2 γ) ν a ηζνύηαη κε 2 δ) ν a δηαηξείηαη
αθξηβώο κε ην 2
44. Σηελ δνκή «Όζν...επαλάιαβε», ε νκάδα εληνιώλ εθηειείηαη κέρξη ε ζπλζήθε λα γίλεη
ςεπδήο
45. Σηελ δνκή «Μέρξηο_όηνπ», ππάξρεη πεξίπησζε ε νκάδα εληνιώλ ηνπ βξόρνπ λα κελ
εθηειεζηεί θακία θνξά
46. Σηηο δνκέο «Όζν-επαλάιαβε» θαη «Μέρξηο_όηνπ», νη ζπλζήθεο «ζπλέρεηαο» θαη
«ηέινπο» αληίζηνηρα, είλαη κεηαμύ ηνπο αληίζεηεο (ε κία είλαη ε άξλεζε ηεο άιιεο).
47. Με ηελ δνκή «Όζν ((a mod 2=0) θαη (b mod 2=1)) επαλάιαβε», πεηπραίλνπκε λα
εθηεινύκε ηνλ βξόρν όζν
α) o a είλαη πεξηηηόο θαη ν b άξηηνο β) ν a είλαη άξηηνο θαη ν b πεξηηηόο γ) ν a θαη o b
είλαη άξηηνη δ) ν a θαη ν b είλαη πεξηηηνί
48. Aλ κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θάησζη ηκήκαηνο αιγνξίζκνπ:
Αν (x mod y < x div y) ηόηε

←0
b←0
a

αλλιώς

← x div y
b ← x mod y
a

Τέλος_αν
ην a=0 θαη ην b=3,ηη ηηκέο ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ ηα x θαη y; α) x=7, y=2 β) x=4, y=3
γ) x=3, y=5 δ) x=9, y=3
49. Ζ εθηέιεζε ηνπ θάησζη ηκήκαηνο αιγνξίζκνπ:

←0
p←0
s

διάβαζε a
Όζο (a>0) επανάλαβε
Αν (a mod 2=1) ηόηε
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s

←s+a

αλλιώς

←

p
p*a
Τέλος_αν
διάβαζε a
Τέλος_επανάληψης
όπνπ a αθέξαηνο, καο δίλεη
α) ην γηλόκελν ησλ πεξηηηώλ θαη 0 γηα ηνπο αξηίνπο
θαη ην γηλόκελν ησλ πεξηηηώλ
γ) ην άζξνηζκα ησλ πεξηηηώλ θαη 0 γηα ηνπο άξηηνπο
θαη 0 γηα ηνπο πεξηηηνύο

β) ην άζξνηζκα ησλ αξηίσλ
δ) ην άζξνηζκα ησλ αξηίσλ

50. Γίλεηαη ην παξαθάησ ηκήκα αιγνξίζκνπ

←0
dp ← 0
da

Για i από a μέχρι 4 με_βήμα –2
Αν (i mod 2=0) ηόηε
da
αλλιώς

← da + 1
←

dp
dp + 1
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
αλ ην απνηέιεζκα είλαη da=0 θαη dp=3, ηόηε πνηα ηηκή ζα κπνξνύζε λα έρεη ην a;
α) a=11 β) a=9 γ) a=8 δ) a=2
51. Ζ ζύδεπμε δύν ινγηθώλ ζπλζεθώλ είλαη ςεπδήο όηαλ κία από ηηο δύν ινγηθέο ζπλζήθεο
είλαη αιεζήο
52. Έλαο αιγόξηζκνο απνηειείηαη από πεπεξαζκέλν αξηζκό βεκάησλ
53. Γηα λα αλαπαξαζηήζνπκε ηα δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ζ‟ έλαλ αιγόξηζκν,
ρξεζηκνπνηνύκε κόλν ζηαζεξέο
54. Σην δηάγξακκα ξνήο ην ζρήκα ηνπ ξόκβνπ δειώλεη ην ηέινο ελόο αιγνξίζκνπ
55. Ζ εληνιή εθρώξεζεο ηηκήο απνδίδεη ην απνηέιεζκα κηαο έθθξαζεο (παξάζηαζεο) ζε κηα
κεηαβιεηή
56. Σε κηα εληνιή εθρώξεζεο είλαη δπλαηόλ κηα παξάζηαζε ζην δεμηό κέινο λα πεξηέρεη ηε
κεηαβιεηή πνπ βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό
57. Να ζπλδέζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β
Α Τιμή
1. “85”

Β Τύπος Γεδομένων
Α) Αιθαξηζκεηηθόο (Σπκβνινζεηξά)

2. 15
3. “Ψεπδήο”

Β) Αξηζκεηηθόο (αθέξαηνο ή πξαγκαηηθόο)

4. Αιεζήο
5. “34,2”

Γ) Λνγηθόο
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6. –345,87
58. Ζ είζνδνο ζε έλα αιγνξηζκηθό πξόβιεκα είλαη έλα ζύλνιν κεηαβιεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηα δεδνκέλα ηνπ
59. Χξεζηκνπνηνύκε ηε δνκή επηινγήο όηαλ ζέινπκε κηα νκάδα εληνιώλ λα εθηειεζηεί
πνιιέο θνξέο
60. Αλ νη κεηαβιεηέο α, β είλαη αξηζκεηηθέο θαη έρνπλ θάπνηα ηηκή, ηόηε νη παξαθάησ
εληνιέο αληαιιάζζνπλ ηηο ηηκέο ηνπο;

← Α+Β
Β ← Α-B
Α ← Α-Β
Α

61. Γεζκεπκέλεο ιέμεηο νλνκάδνληαη απηέο πνπ νξίδεη ν πξνγξακκαηηζηήο σο νλνκαζίεο ησλ
κεηαβιεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί
62. Ζ εληνιή Χ

← Χ * Χ είλαη έγθπξε

63. Σηε δνκή επαλάιεςεο Γηα δελ είλαη δπλαηόλ ε αξρηθή ηηκή λα είλαη λα είλαη κεγαιύηεξε
από ηελ ηειηθή
64. Οη ____________ κεηαβιεηέο κπνξνύλ λα ιάβνπλ κόλν δπν ηηκέο: αιεζήο θαη ςεπδήο
65. Σην δεμί ηκήκα κηαο εληνιήο εθρώξεζεο πξέπεη λα ππάξρεη ππνρξεσηηθά πξάμε
66. Γελ κπνξνύκε λα έρνπκε κηα δνκή επαλάιεςεο κέζα ζε κηα άιιε δνκή επαλάιεςεο
67. Τα νλόκαηα ησλ κεηαβιεηώλ ζε έλα πξόγξακκα ιέγνληαη ___________ θαη όρη
δεζκεπκέλεο ιέμεηο
68. Όηαλ ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ είλαη γλσζηό δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε δνκή
επαλάιεςεο Όζν...επαλάιαβε
69. Τν απνηέιεζκα κηα πξάμεο κπνξεί λα εθρσξεζεί ζε κηα ζηαζεξά
70. Σε κηα δνκή επηινγήο ε ζπλζήθε κπνξεί λα πάξεη κηα από δύν ζπλνιηθά ηηκέο
71. Τα αλαγλσξηζηηθά ησλ νπνίσλ νη ηηκέο κεηαβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο νλνκάδνληαη ____________ θαη εθείλα ησλ νπνίσλ νη ηηκέο δελ κπνξνύλ λα
κεηαβιεζνύλ ______________
72. Σηε δνκή επαλάιεςεο Γηα ην βήκα δελ κπνξεί λα είλαη κεδέλ
73. Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ησλ δπν ζηειώλ
Α Δκθράζεις

Β Αλγοριθμικές Έννοιες

1. α > β - 1

Α) Γνκή επηινγήο

2. Δθηύπσζε Χ

Β) Γνκή επαλάιεςεο

3. Αλ α > 3 ηόηε

Γ) Αξηζκεηηθή έθθξαζε

...
Τέινο_Αλ
4. α

←α+2

Γ) Μεηαβιεηή
Δ) Δληνιή εμόδνπ
ΣΤ) Δληνιή εηζόδνπ

5. α + β / 2

Ε) Λνγηθή έθθξαζε

6. Γηάβαζε Σ

Ζ) Δληνιή εθρώξεζεο ηηκήο
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74. Τη ζα εθηππσζεί, κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαθάησ αιγνξίζκνπ:

←2
β ← -3
α

Όζο β <= 0 επανάλαβε

←β+1
α←α+β-1
β

Τέλος_επανάληψης
Δκηύπωζε α
75. Μηα δνκή επηινγήο κπνξεί λα εθηειεζηεί πνιιέο θνξέο σο εκθσιεπκέλε δνκή ζε κηα
επαλαιεπηηθή δνκή
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