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ΚΕΦ.2 – ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Από την αρχή της ιστορίας του, ο άνθρωπος είχε διαχρονικά να αντιμετωπίσει μια πληθώρα 
προβλημάτων, τόσο καθημερινών όσο και επιστημονικών. Για παράδειγμα:  

 τα πρόβλημα του Οδυσσέα για να φτάσει στην Ιθάκη 
 το πρόβλημα του Αρχιμήδη με τη βασιλική κορώνα 
 το πρόβλημα μέτρησης του χρόνου 
 τα προβλήματα επιδημιών στην ανθρωπότητα  
 το πρόβλημα του «ιού του 2000»  

Τα καθημερινά προβλήματα μπορεί να είναι: 

 επιστημονικά 
 στον προσωπικό  
 στον επαγγελματικό  
 στον κοινωνικό χώρο  

Επίσης, η φύση των προβλημάτων μπορεί να είναι: 

δυσάρεστες καταστάσεις ενδιαφέρουσες προκλήσεις ευκαιρίες για την κοινωνία 

περιβαλλοντικά προβλήματα 
κοινωνικά προβλήματα 

προσωπικά προβλήματα 

γρίφοι 
παιχνίδια λογικής 
τεστ νοημοσύνης 

βελτίωση υλικών 
αυτοκινήτων τρισδιάστατες 

εκτυπώσεις 
νέες υπηρεσίες επικοινωνίας 

 

 
 
Όλα τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με έναν ενιαίο και μοναδικό τρόπο. Επίσης, κάθε 
ξεχωριστό πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζεται και να επιλύεται με ποικίλους τρόπους, 
ενώ συγχρόνως μπορεί να έχει πολλές λύσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Πρόβλημα είναι μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης  και απαιτεί λύση. Η 
λύση του όμως δεν είναι γνωστή ούτε προφανής. 

Ένα πρόβλημα δεν είναι 
μόνο επιστημονικό ή μια 
μαθηματική κατάσταση 

που χρήζει λύσης.  

Παράδειγμα : Το πρόβλημα του έτους 2000 (millennium bug) εντοπιζόταν στο ότι οι υπολογιστές 
μετρούν την ημερομηνία μόνο με δύο στοιχεία για κάθε συνθετικό της π.χ. η ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 
1985 συμβολίζεται με τον κωδικό 080985. Η πρώτη ημέρα κάθε αιώνα συμβολίζεται με 010100 πράγμα 
που αναμένονταν ότι θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία των υπολογιστών 
στην αυγή του 21ου αιώνα 

Η διατύπωση ενός προβλήματος και η αντιμετώπισή του, 
αποτελούν ζητήματα που απαιτούν ικανότητες ορθολογικής, 
αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, αλλά και σωστό χειρισμό 

της φυσικής γλώσσας. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Τα προβλήματα με βάση τη δυνατότητα επίλυσης τους, χωρίζονται σε: 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με τις έρευνες των επιστημόνων, τα προβλήματα με βάση τη δυνατότητα 
επίλυσής τους μέσω του υπολογιστή, μπορούν να διακριθούν σε υπολογιστικά και μη 
υπολογιστικά. 

 

Παραδείγματα υπολογιστικών προβλημάτων είναι: 

 Η επίλυση μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης 
 Η ταξινόμηση μιας σειράς στοιχείων 
 Η εύρεση της συντομότερης διαδρομής 
 Η εύρεση λέξης που ξεκινά και τελειώνει με κάποιο γράμμα 

 

 
 
Παραδείγματα μη υπολογιστικών προβλημάτων είναι: 

 Η επιτυχία ή αποτυχία (ατέρμων βρόχος) ενός 
προγράμματος προς εκτέλεση 

 Ο υπολογισμός μιας σύνθετης συνάρτησης που δεν μπορεί 
ο υπολογιστής να αποδώσει. 

 
Ο γερμανός μαθηματικός David Hilbert μελέτησε «αν υπάρχει αλγόριθμος που 
μπορεί να αποφασίσει την αλήθεια οποιασδήποτε λογικής πρότασης που 
αφορούσε τους φυσικούς αριθμούς», δηλαδή «αν μπορεί να αυτοματοποιηθεί 
η διαδικασία επίλυσης όλων των μαθηματικών προβλημάτων».  

 

ΕΠΙΛΥΣΙΜΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΛΥΤΑ 

Προβλήματα που η λύση τους 
είναι ήδη γνωστή και έχει 

διατυπωθεί  
π.χ. η επίλυση 

δευτεροβάθμιας εξίσωσης 

Προβλήματα που η λύση τους 
δεν έχει ακόμα βρεθεί, αλλά 

δεν έχει αποδειχτεί και  ότι δεν 
επιδέχονται λύση  

π.χ. η ενοποίηση των 4 πεδίων 
δυνάμεων 

Προβλήματα για τα οποία έχει 
αποδειχτεί ότι δεν επιδέχονται 

λύση  
π.χ.  ο τετραγωνισμός του 

κύκλου με κανόνα και διαβήτη 

Υπολογιστικό πρόβλημα χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να λυθεί και 
μέσω του υπολογιστή. 

Μη υπολογιστικό πρόβλημα χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε πρόβλημα δεν μπορεί να 
λυθεί από τον υπολογιστή ή άλλα μηχανικά μέσα. 

Πολλοί επιστήμονες 
του 20ου αιώνα 

απέδειξαν την ύπαρξη 
μη υπολογιστικών 

προβλημάτων. 
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Ο αυστριακός μαθηματικός Kurt Gödel απέδειξε ότι σε κάθε γλώσσα που 
μπορεί να περιγράψει τις ιδιότητες των φυσικών αριθμών, υπάρχουν αληθείς 
προτάσεις που δεν αποδεικνύονται από κανέναν αλγόριθμο και άρα «μερικές 
συναρτήσεις δεν μπορούν να αναπαρασταθούν και να υπολογιστούν από έναν 
αλγόριθμο» 

Τέλος, o βρετανός μαθηματικός Alan Turing που κατασκεύασε τη μηχανή 
Turing για τον υπολογισμό οποιαδήποτε υπολογίσιμης συνάρτησης, έδειξε ότι 
«υπήρχαν μερικές συναρτήσεις τις οποίες καμία μηχανή Turing δεν μπορεί να 
υπολογίσει».  
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάθε πρόβλημα είναι τα δεδομένα, οι πληροφορίες και τα 
ζητούμενα. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Για την διατύπωση ενός προβλήματος χρησιμοποιείται συνήθως ο 
προφορικός ή ο γραπτός λόγος, ο οποίος για λόγους κατανόησης πρέπει να 
διέπεται από σαφήνεια. 

Προκειμένου να προσεγγίσουμε ένα πρόβλημα, πρέπει η διατύπωση τόσο των 
δεδομένων όσο και των ζητουμένων να γίνεται με τρόπο σαφή. Αν το 
πρόβλημα δεν γίνει κατανοητό, τότε κάθε προσπάθεια αντιμετώπισής του 
είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.  

Η κατανόηση του προβλήματος είναι συνάρτηση δύο παραγόντων: 

 της σωστής διατύπωσης εκ μέρους του δημιουργού 
 της σωστής ερμηνείας εκ μέρους εκείνου που θα το αντιμετωπίσει 

ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

Είναι ένα γεγονός, έννοια ή 
εντολή σε τυποποιημένη μορφή, 

κατάλληλη για επικοινωνία, 
ερμηνεία ή επεξεργασία από τον 

άνθρωπο ή τον υπολογιστή. 

Είναι οποιοδήποτε γνωσιακό 
στοιχείο προέρχεται ως 

αποτέλεσμα από την 
επεξεργασία δεδομένων. 

Είναι οτιδήποτε προκύπτει ή 
τίθεται ως αντικείμενο έρευνας ή 

αναζήτησης. 
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Σχετικά με τη διατύπωση, η άστοχη χρήση ορολογίας και η λανθασμένη σύνταξη, δηλαδή 
η μη τήρηση συντακτικών και λεξιλογικών κανόνων, μπορούν να προκαλέσουν 
παρερμηνείες και παραπλανήσεις. 

Σχετικά με την σωστή ερμηνεία, σημαντικό ρόλο παίζει το επίπεδο γνώσης και αντίληψης 
του χρήστη, το ενδιαφέρον του, η εμπειρία του και η ευφυΐα του. 
 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος ακολουθεί πέντε στάδια: 
 

 
 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

Η αντιμετώπιση και επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει 
αρχικά την πλήρη κατανόηση του (δεδομένα & ζητούμενα), 

η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει η 
διαδικασία ανάλυσης. 

 
Για τη σωστή επίλυση ενός προβλήματος είναι σημαντικός ο 
επακριβής προσδιορισμός των δεδομένων και των ζητούμενων 
που αναμένονται σαν αποτελέσματα της επίλυσης του 
προβλήματος. Η εύρεση των ζητουμένων προϋποθέτει την ορθή 
επεξεργασία των δεδομένων. 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

Διάσπαση του προβλήματος σε άλλα απλούστερα (ανάλυση) 
ώστε να είναι ευκολότερη η αντιμετώπιση τους.  
Επίσης διαχωρισμός των κύριων στοιχείων του 

προβλήματος σε σχέση με τα δευτερεύοντα στοιχεία 
(αφαίρεση). 

 
Η ανάλυση ενός προβλήματος μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: 

 φραστικά (λεκτική περιγραφή) 
 διαγραμματικά (γραφικός τρόπος απεικόνισης) 

Στη διαγραμματική αναπαράσταση, το αρχικό πρόβλημα και κάθε υποπρόβλημα 
παριστάνονται γεωμετρικά από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Κάθε επιμέρους 
πρόβλημα αναλύεται σε υποπροβλήματα και κάθε υποπρόβλημα τοποθετείται ένα 
επίπεδο πιο κάτω από το πρόβλημα που εξυπηρετεί.  

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ

Επεξεργασία 
δεδομένων είναι η 

συστηματική εκτέλεση 
πράξεων πάνω στα 

δεδομένα. 
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ΣΥΝΘΕΣΗ 
Επιχειρείται η κατασκευή μιας νέας δομής, με την οργάνωση 

των επιμέρους στοιχείων του προβλήματος. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Το πρόβλημα κατατάσσεται σε μία οικογένεια παρόμοιων 
προβλημάτων έτσι ώστε να διευκολύνεται η επίλυση, αφού 

παρέχεται η ευκαιρία να προσδιοριστεί το ζητούμενο 
ανάμεσα σε παρόμοια αντικείμενα. 

 

ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ 
Τα αποτελέσματα του προβλήματος μπορούν να 

μεταφερθούν σε άλλες παρεμφερείς καταστάσεις ή 
προβλήματα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Να διερευνηθεί η εξίσωση αx + β = 0 ως προς 
x, για τις διάφορες τιμές του α και β. 

Απάντηση 

Υπάρχουν 2 περιπτώσεις ως προς τον 
συντελεστή α της μεταβλητής x: 

 Αν (α ≠ 0) τότε η εξίσωση έχει μοναδική 
λύση την x = -β/α 

 Αν (α = 0) τότε έχουμε 2 υποπεριπτώσεις 
ως προς τον σταθερό όρο: 
 Αν (β ≠ 0) η εξίσωση είναι αδύνατη 
 Αν (β = 0) η εξίσωση είναι αόριστη 

Κατανόηση: Δίνονται οι σταθεροί όροι α, β 
της εξίσωσης και ζητείται η τιμή της 
μεταβλητής x για τις διάφορες τιμές των α 
και β. 

Ανάλυση: Το πρόβλημα σπάει αρχικά σε 
δύο υποπροβλήματα ως προς τον 
συντελεστή α και το 2ο υποπρόβλημα 
διασπάται σε δύο υποπροβλήματα ως προς 
τον σταθερό όρο. 

Σύνθεση: Η εξίσωση μπορεί να  έχει 
μοναδική λύση, να είναι αδύνατη ή 
αόριστη. 

Κατηγοριοποίηση & Γενίκευση: Όλες οι 
πρωτοβάθμιες εξισώσεις μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο. 


