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Κεφάλαιο 1: Κατανόηση καθορισμός και δομή του προβλήματος

  Ερωτήσεις θεωρίας

1. Σε τι συνίσταται η κατανόηση ενός προβλήματος;

2. Γιατί χωρίζουμε ένα πρόβλημα σε άλλα απλούστερα;

3. Τι περιλαμβάνει η ανάλυση της δομής ενός προβλήματος;

4. Τι βήματα περιλαμβάνει ο καθορισμός ενός προβλήματος;

 λέξεις κλειδιά: κατανόηση προβλήματος, δομή προβλήματος, καθορισμός προβλήματος, 
δεδομένα, ζητούμενα

 Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος

1. Η κατανόηση ενός προβλήματος εμπεριέχει τον καθορισμό των δεδομένων και 
των ζητουμένων.

    Σ           Λ

2. Η ανάλυση ενός προβλήματος σε άλλα απλούστερα προβλήματα είναι μέρος της 
διαδικασίας της κατανόησης του προβλήματος.

    Σ           Λ

3. Η ανάλυση ενός προβλήματος σε απλούστερα είναι απαραίτητη όταν έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε ένα σύνθετο πρόβλημα.

    Σ           Λ

4. Να βρεθεί το άθροισμα δύο αριθμών. Οι αριθμοί είναι τα δεδομένα και το 
άθροισμα το ζητούμενο.

    Σ           Λ

5. Η σαφήνεια και η πληρότητα είναι δεδομένα σε ένα πρόβλημα.     Σ           Λ

6. Η κατανόηση ενός προβλήματος δεν είναι απαραίτητη προκειμένου να 
προχωρήσουμε στην επίλυσή του.

    Σ           Λ

7. Ο καθορισμός του προβλήματος είναι απαραίτητος προκειμένου να 
προχωρήσουμε στην επίλυσή του.

    Σ           Λ

8. Η ανάλυση ενός προβλήματος σε απλούστερα έπεται της κατανόησής του.     Σ           Λ

9. Ο καθορισμός ενός προβλήματος προηγείται της ανάλυσης του προβλήματος σε 
απλούστερα προβλήματα.

    Σ           Λ
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 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Ο καθορισμός ενός προβλήματος περιλαμβάνει:

α. τον προσδιορισμό των δεδομένων του προβλήματος

β. την ανάλυση του προβλήματος σε άλλα απλούστερα

γ. την κατανόηση του προβλήματος

2. Πριν την ανάλυση της δομής του προβλήματος πρέπει να γίνει:

α. ο προσδιορισμός των δεδομένων και των ζητουμένων του προβλήματος

β. η κατανόηση του προβλήματος

γ. ο προσδιορισμός των σχέσεων μεταξύ δεδομένων και ζητουμένων

3. Αναλύουμε ένα πρόβλημα σε απλούστερα όταν:

α. αυτό είναι σύνθετο

β. αυτό περιλαμβάνει αριθμητικές πράξεις

γ. αυτό θα λυθεί από ηλεκτρονικό υπολογιστή

 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

1. Η ………………………………. ενός προβλήματος εμπεριέχει με ………………………………. και 
πληρότητα, τη διάκριση και το συσχετισμό των ………………………………. με τα ζητούμενα.

2. Συνήθως χωρίζουμε ένα πρόβλημα σε απλούστερα προβλήματα όταν είναι 
………………………………., ή όταν έχει ………………………………. τρόπο επίλυσης.

3. Η εργασία ανάλυσης ενός προβλήματος σε άλλα απλούστερα, καθώς και η περιγραφή του τρόπου 
σύνδεσης αυτών καλείται ………………………………. .

4. Τα προβλήματα δεν παραμένουν ………………………………. αλλά μεταβάλλονται δυναμικά με το 
πέρασμα του χρόνου.

5. Ο προσδιορισμός των δεδομένων και των ζητουμένων ενός προβλήματος καλείται 
………………………………. .

6. Ο ………………………………. του προβλήματος ακολουθεί την ανάλυση του προβλήματος σε 
απλούστερα.

7. Μετά την κατανόηση ενός προβλήματος και την ανάλυσή του σε απλούστερα δεν μένει παρά ο 
καθορισμός των ………………………………. και των ………………………………. του 
προβλήματος.

8. Η ανάλυση ενός προβλήματος σε άλλα απλούστερα ακολουθεί την ……………………………….
του προβλήματος.
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Κεφάλαιο 2: Καθορισμός Απαιτήσεων

  Ερωτήσεις θεωρίας

1. Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν τα δεδομένα ενός προβλήματος;

2. Να εξηγήσετε τι σημαίνει ορθότητα και πληρότητα δεδομένων ενός προβλήματος.

3. Τι είναι ο καθορισμός απαιτήσεων ενός προβλήματος;

4. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον καθορισμό των απαιτήσεων;

5. Να δώσετε τον ορισμό του δεδομένου.

 λέξεις κλειδιά: καθορισμός απαιτήσεων προβλήματος, δεδομένα, ορθότητα δεδομένων, 
πληρότητα δεδομένων, ακρίβεια δεδομένων

 Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος

1. Τα δεδομένα ενός προβλήματος δεν είναι απαραίτητο να είναι σαφή.     Σ           Λ

2. Η πληρότητα και η σαφήνεια ενός προβλήματος είναι το ίδιο πράγμα.     Σ           Λ

3. Η διατύπωση ενός προβλήματος πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια.     Σ           Λ

4. Ο καθορισμός των απαιτήσεων ενός προβλήματος περιλαμβάνει μόνο την 
καταγραφή των ζητουμένων.

    Σ           Λ

5. Για να καταγραφούν σωστά τα δεδομένα και τα ζητούμενα ενός προβλήματος θα 
πρέπει η διατύπωση του προβλήματος να χαρακτηρίζεται από πληρότητα και 
σαφήνεια.

    Σ           Λ

6. Από τα δεδομένα ενός προβλήματος μπορούμε να οδηγηθούμε σε νέα δεδομένα 
για το ίδιο πρόβλημα.

    Σ           Λ

7. Ο έλεγχος της ορθής καταχώρησης δεδομένων στον υπολογιστή είναι μέρος του 
καθορισμού των απαιτήσεων ενός προβλήματος.

    Σ           Λ

8. Τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για την επίλυση ενός προβλήματος.     Σ           Λ

9. Ο έλεγχος ορθότητας των δεδομένων του προβλήματος επηρεάζει τον καθορισμό 
των απαιτήσεων του προβλήματος.

    Σ           Λ

10. Ο καθορισμός των ζητουμένων ενός προβλήματος δεν επηρεάζει ποτέ τον 
καθορισμό των απαιτήσεων του προβλήματος.

    Σ           Λ
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 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Τα δεδομένα ενός προβλήματος δεν είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζονται από:

α. σαφήνεια

β. πληρότητα

γ. ακρίβεια

δ. αλήθεια

2. Ο καθορισμός των απαιτήσεων δεν περιλαμβάνει:

α. τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων

β. τη λεπτομερειακή καταγραφή των ζητουμένων

γ. τη σαφή καταγραφή των δεδομένων

δ. τη διαδικασία της καταχώρησης στον υπολογιστή

3. Η διαδικασία καταχώρησης δεδομένων στον υπολογιστή έχει σχέση με:

α. τον έλεγχο της ορθής καταχώρησης των δεδομένων

β. τον καθορισμό των δεδομένων του προβλήματος

γ. τον έλεγχο της πληρότητας των δεδομένων

δ. την επιλογή των δεδομένων

 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

1. Τα δεδομένα ενός προβλήματος πρέπει να χαρακτηρίζονται από ………………………………., 
………………………………. και ………………………………. .

2. Ο καθορισμός απαιτήσεων ενός προβλήματος περιλαμβάνει τη σαφή καταγραφή των 
………………………………., την ………………………………. διατύπωση του προβλήματος, τη 
λεπτομερειακή καταγραφή των ………………………………. και τη διερεύνηση των 
………………………………. .

3. Κατά τη διάρκεια της καταχώρησης των ………………………………. στον υπολογιστή μπορεί να 
υπάρξει λάθος.

4. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον καθορισμό των απαιτήσεων ενός προβλήματος είναι: η επιλογή 
………………………………. που έχουν άμεση σχέση με το πρόβλημά μας, ο έλεγχος 
………………………………. των δεδομένων του προβλήματος, ο έλεγχος 
………………………………. των δεδομένων σε σχέση με το ζητούμενο αποτέλεσμα και ο 
καθορισμός των ………………………………. του προβλήματος.

5. Το σύνολο εκείνων των στοιχείων που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος ονομάζονται 
………………………………. .



Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα 1: Ανάλυση προβλήματος

Σχ. έτος 2008-2009                       Ιωάννα Λύτρα 5

 Ασκήσεις

1. Τα μόρια εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο για το Ενιαίο Λύκειο και για το ΕΠΑΛ υπολογίζονται ως 
εξής: Ο προφορικός βαθμός (ο μέσος όρος) είναι το 30% της βαθμολογίας του μαθήματος και ο 
τελικός γραπτός το 70%. Ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξει ο μαθητής το άθροισμα 
των μορίων προκύπτει κατά 80% από το γενικό βαθμό πρόσβασης (που περιλαμβάνει 6 μαθήματα) 
και κατά 13% και 7% ή κατά 9% και 4% αντίστοιχα από τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Να 
υπολογιστούν τα μόρια ενός μαθητή σε κάθε περίπτωση. Να καταγράψετε τα δεδομένα, τα 
ζητούμενα, τις συνθήκες και τις σχέσεις που συνδέουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα για το 
πρόβλημα αυτό. Να καταγράψετε τους ελέγχους ορθότητας και πληρότητας που ενδεχομένως θα 
χρειαστεί να γίνουν.

2. Να βρείτε τις λύσεις μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης. Να καταγράψετε τα δεδομένα, τα ζητούμενα, τις 
συνθήκες και τις σχέσεις που συνδέουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα για το πρόβλημα αυτό. Να 
καταγράψετε τους ελέγχους ορθότητας και πληρότητας που ενδεχομένως θα χρειαστεί να γίνουν.

3. Σε ένα εργοστάσιο οι εργαζόμενοι δουλεύουν 40 ώρες ανά εβδομάδα. Αν κάποιος εργαζόμενος 
δουλέψει υπερωρίες (υπερβεί τις 40 ώρες) πληρώνεται επιπλέον. Για 0 έως 40 ώρες πληρώνεται 6 
ευρώ την ώρα, για 41 έως 50 ώρες 10 ευρώ την ώρα και για 51 ώρες και παραπάνω 15 ευρώ την ώρα. 
Πόσος είναι ο τελικός μηνιαίος μισθός ενός εργαζόμενου (χωρίς να λάβουμε υπόψη κρατήσεις από 
την εφορία και ασφάλιση); Να καταγράψετε τα δεδομένα, τα ζητούμενα, τις συνθήκες και τις σχέσεις 
που συνδέουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα για το πρόβλημα αυτό. Να καταγράψετε τους ελέγχους 
ορθότητας και πληρότητας που ενδεχομένως θα χρειαστεί να γίνουν.


