
 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦ. 1 Σελ. 1 από 1 

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

Παράγραφος 1.1 
1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα; 

2. Αναφέρετε μερικά προβλήματα που δε σχετίζονται με τα μαθηματικά. 

3. Τι γνωρίζετε για το πρόβλημα του έτους 2000 (millennium bug); 

 

Παράγραφος 1.2 
4. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; 

5. Ποια μέσα συνήθως χρησιμοποιούνται για τη διατύπωση ενός προβλήματος; 

6. Ποια στοιχεία στη διατύπωση ενός προβλήματος μπορούν να προκαλέσουν παρερμηνείες και παραπλανήσεις; 

7. Είναι δυνατόν να υπάρξει παρερμηνεία ενός προβλήματος όταν τηρούνται όλοι οι λεξιλογικοί και συντακτικοί κανόνες; 
Αν ναι, αναφέρετε ένα παράδειγμα. 

8. Πού παρέχεται η πληροφορία αποσαφήνισης του χώρου στον οποίο αναφέρεται ένα πρόβλημα; 

9. Να δοθεί ο ορισμός των όρων δεδομένο, επεξεργασία δεδομένων, πληροφορία. 

10. Αναφέρετε δυο μηχανισμούς επεξεργασίας δεδομένων. 

 

Παράγραφος 1.3 
11. Τι εννοούμε με τον όρο «δομή προβλήματος» και γιατί είναι σημαντική η εύρεση της δομής ενός προβλήματος; 

12. Για ποιο λόγο γίνεται ανάλυση των προβλημάτων σε άλλα απλούστερα και πότε σταματάει η διαδικασία της ανάλυσης; 

13. Να περιγράψετε τους τρόπους αναπαράστασης της δομής (ανάλυσης σε υποπροβλήματα) των προβλημάτων και να 
δώσετε ένα παράδειγμα αναπαράστασης της δομής ενός προβλήματος (ανάλυσής του σε υποπροβλήματα) με όλους 
τους τρόπους. 

14. Τι προσφέρει και σε τι βοηθάει η διαγραμματική αναπαράσταση της δομής ενός προβλήματος; 

 

Παράγραφος 1.4 
15. Τι περιλαμβάνει ο καθορισμός των απαιτήσεων ενός προβλήματος; 

16. Σε περίπτωση που δεν είναι σαφώς καθορισμένα τα δεδομένα ή/και τα ζητούμενα ενός προβλήματος που καλούμαστε 
να αντιμετωπίσουμε, τι κάνουμε; 

17. Να περιγράψετε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 

 

Παράγραφος 1.5 
18. Να περιγραφούν: α) τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η κατηγοριοποίηση των προβλημάτων και β) οι κατηγορίες των 

προβλημάτων με βάση κάθε κριτήριο, και να δοθεί ένα παράδειγμα για κάθε κατηγορία. 

 

Παράγραφος 1.6 
19. Να προβείτε σε σύγκριση των «λειτουργιών» ανθρώπου και υπολογιστή. 

20. Για ποιους λόγους ανατίθεται η επίλυση ενός προβλήματος σε υπολογιστή; 

21. Ποιες είναι οι 3 βασικές λειτουργίες που μπορεί να εκτελεί ο υπολογιστής; 

22. Υπό ποια προϋπόθεση μπορεί ο Η/Υ να αντιμετωπίσει σύνθετα λογικά προβλήματα; 


