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ΚΕΦ.5 – ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 
 
Η έννοια «πρόβλημα» δεν είναι συνδεδεμένη μόνο με θέματα 
Επιστήμης και Τεχνολογίας. Καθημερινά, ο άνθρωπος 
αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, τόσο προσωπικά όσο και 
κοινωνικά. Μερικά καθημερινά προβλήματα είναι τα παρακάτω: 
 

Προσωπικά Κοινωνικά 

η εύρεση της συντομότερης διαδρομής 
η αναζήτηση ενός βιβλίου στη βιβλιοθήκη 

η αγορά ενός καινούριου υπολογιστή 
η επίλυση μιας εξίσωσης  

η αναζήτηση πληροφοριών για μια εργασία 

η ρύπανση του περιβάλλοντος 
η ανεργία 

ο υποσιτισμός 
η οικονομική κρίση 

η εξοικονόμηση ενέργειας 

Με βάση την δυνατότητα επίλυσης τους, τα προβλήματα διακρίνονται σε: 

ΕΠΙΛΥΣΙΜΑ 
Προβλήματα που έχει αποδειχθεί ότι έχουν λύση π.χ. η επίλυση μιας 
δευτεροβάθμιας εξίσωσης 

ΑΝΟΙΚΤΑ 
Προβλήματα που η λύση τους δεν έχει βρεθεί ακόμη, αλλά αναζητείται 
π.χ. η ακριβής πρόβλεψη των σεισμών 

ΑΛΥΤΑ 
Προβλήματα που έχει αποδειχθεί ότι δεν λύνονται π.χ. ο 
τετραγωνισμός του κύκλου με κανόνα και διαβήτη 

Τα επιλύσιμα προβλήματα  που απαιτούν μια σειρά από αριθμητικές πράξεις ή 
λογικές σκέψεις, καλούνται υπολογιστικά π.χ.  

 η επίλυση μιας εξίσωσης 1ου ή 2ου βαθμού 
 ο υπολογισμός του εμβαδού ενός σχήματος 
 η πρόγνωση του καιρού βάσει μετεωρολογικών στοιχείων 
 ο υπολογισμός του βαθμού πρόσβασης ενός μαθητή  
 ο υπολογισμός του φόρου ενός φορολογούμενου 

 
 
 
 

Πρόβλημα είναι κάθε ζήτημα που τίθεται προς επίλυση, κάθε κατάσταση που 
μας απασχολεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η λύση ενός προβλήματος δεν 

μας είναι γνωστή ούτε προφανής. 

Τα πρώτα υπολογιστικά προβλήματα του ανθρώπου αντιμετωπίστηκαν με 
τεχνολογικές συσκευές όπως ο Άβακας και ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων 
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ 

 
Η αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων προβλέπει τα παρακάτω στάδια: 
 
 

 
Στην κατανόηση γίνεται η σαφής και πλήρης καταγραφή και αποσαφήνιση των 
δεδομένων και των ζητουμένων. Στην ανάλυση το πρόβλημα λόγω της 
συνθετότητας του διασπάται σε επιμέρους απλούστερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζονται ξεχωριστά. Στην επίλυση γίνεται η εκτέλεση οργανωμένων 
βημάτων. 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Ο υπολογιστής, όπως και ο άνθρωπος, αποτελεί βασικό 
μηχανισμό επίλυσης προβλημάτων. Οι λόγοι που οδηγούν στη 
χρήση του υπολογιστή είναι: 

 ο μεγάλος όγκος των δεδομένων και ζητουμένων 
 η επαναληπτικότητα των διαδικασιών 
 η ταχύτητα εκτέλεσης των πράξεων 
 η μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα 

Οι εντολές δίνονται στον υπολογιστή με τη μορφή προγραμμάτων.  

 
 
Ο υπολογιστής δέχεται τα δεδομένα του μέσω των συσκευών εισόδου, τα 
εξεργάζεται βάσει των εντολών ενός προγράμματος και παράγει τα αποτελέσματα 
του μέσω των συσκευών εξόδου. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Ένα πρόγραμμα περιέχει εντολές (οδηγίες) που κατευθύνουν με κάθε 
λεπτομέρεια τον υπολογιστή, για να εκτελέσει μία συγκεκριμένη εργασία και 

να επιλύσει ένα πρόβλημα. 
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Είναι ήδη γνωστό, ότι τα προγράμματα του υπολογιστή διακρίνονται στο Λογισμικό 
Εφαρμογών και στο Λογισμικό Συστήματος.  

 
 
Ο λόγος είναι ότι κάθε πρόγραμμα βρίσκει εφαρμογή 
σε συγκεκριμένη ανάγκη του χρήστη. Οι εφαρμογές 
σήμερα αποτελούν βασικό εφόδιο των περισσότερων 
υπολογιστικών μηχανών (π.χ. επιτραπέζιων και 
φορητών υπολογιστών, smartphones, tablets κλπ.) 
 

Τα σημερινά προγράμματα είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος και πολυπλοκότητα. Για το 
λόγο αυτό, η ανάπτυξη τους ακολουθεί συστηματικά μια σειρά από φάσεις. 
 
Ο κύκλος ζωής μιας εφαρμογής αρχίζει από τη στιγμή που θα καθοριστούν οι 
απαιτήσεις και οι προδιαγραφές της, και τελειώνει, όταν εξαντληθούν τα 
περιθώρια συντήρησής της (προσθήκες, αλλαγές και βελτιώσεις).  
 
 
 
 
 

Οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία ανάπτυξης μιας εφαρμογής είναι  

 ο πελάτης (εταιρεία, οργανισμός ή άτομο) που επενδύει σε αυτήν  
 ο κατασκευαστής (εταιρεία, οργανισμός ή άτομο-προγραμματιστής) που την 

αναπτύσσει 
 οι χρήστες που θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάθε πρόγραμμα που ανήκει στο Λογισμικό Εφαρμογών ονομάζεται απλά και 
εφαρμογή (application - app). 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
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Ο κύκλος ζωής μιας εφαρμογής καλύπτει 5 φάσεις. Κάθε φάση οδηγεί στην 
επόμενη, αλλά μπορεί να οδηγήσει και στην προηγούμενη, αν παραστεί ανάγκη 
επανακαθορισμού κάποιων στοιχείων. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Δομή δεδομένων (Data Structure) είναι ένα σύνολο αποθηκευμένων 
δεδομένων που μπορούν να υποστούν επεξεργασία από ένα σύνολο 

λειτουργιών (προσπέλαση, αναζήτηση, ταξινόμηση, εισαγωγή, διαγραφή κλπ). 

Αλγόριθμος (Algorithm) είναι ένα σύνολο εντολών (οδηγιών) που αν 
εκτελεστούν με ακρίβεια, οδηγούν στην επίλυση ενός προβλήματος. 

Καταγραφή δεδομένων και ζητουμένων προβλήματος.  
Περιγραφή προδιαγραφών και απαιτήσεων εφαρμογής 

Καθορισμός ενοτήτων εφαρμογής και σχέσεων μεταξύ τους. 
Σχεδιασμός αλγορίθμων και Δομών Δεδομένων. 

Επιλογή γλώσσας προγραμματισμού για υλοποίηση αλγορίθμου. 
Συγγραφή προγράμματος και μετάφραση του σε γλώσσα μηχανής. 

Διενέργεια δοκιμών και ελέγχων από τους χρήστες. 
Κανονική χρήση της εφαρμογής.  

Προσαρμογές, αναβαθμίσεις και διορθώσεις. 


