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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

  
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
 

1. Η επιστήμη των υπολογιστών εμφανίζεται ως ανεξάρτητη επιστήμη τη δεκαετία του 1950. 

2. Η επιστήμη των υπολογιστών μελετά τη φύση των πληροφοριών, των αλγορίθμων και των υπολογιστών. 

3. Η θεωρία της πολυπλοκότητας ανήκει στην Εφαρμοσμένη Επιστήμη των Υπολογιστών. 

4. Η επιστήμη των υπολογιστών διακρίνεται σε δύο μεγάλες ενότητες – κατηγορίες. 

5. Η θεωρία της Υπολογισιμότητας ανήκει στη Θεωρητική Επιστήμη των Υπολογιστών. 

6. Η ανάλυση των αλγορίθμων μελετά τους πόρους ενός συστήματος που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση ενός 
αλγορίθμου. 

7. Τα Πληροφοριακά Συστήματα είναι κατηγορία της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών. 

8. Τα Δίκτυα των Υπολογιστών μελετούν την παραγωγή, τη λήψη και την προώθηση των πληροφοριών. 

9. Η Εφαρμοσμένη Επιστήμη των Υπολογιστών μελετά τους τρόπους εφαρμογής της Θεωρίας των Υπολογιστών για 
την επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. 

10. Η μελέτη του υλικού και λογισμικού είναι κατηγορία της Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Η  ____________ επιστήμη των υπολογιστών ερευνά το σχεδιασμό των αλγορίθμων και των υπολογιστικών 
μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία, την ανάλυση και την αποθήκευση πληροφοριών. 

 
2. Η επιστήμη των υπολογιστών ξεκινάει ως διακριτή επιστήμη με την εμφάνιση των πρώτων ηλεκτρονικών 

_____________. 
 
3. Η _____________ επιστήμη των υπολογιστών δίνει έμφαση στην επίλυση προβλημάτων του πραγματικού 

κόσμου. 
 
4. Η θεωρία της ____________ ερευνά αν και κατά πόσο κάποια προβλήματα μπορούν να λυθούν με συγκεκριμένα 

υπολογιστικά μοντέλα. 
 
5. Η ___________ ερευνά νέους τρόπους ανάπτυξης υπολογιστικών μοντέλων ανθρώπινης γνώσης. 
 
6. Η ___________ μελετά τον σχεδιασμό και την πολυπλοκότητα των αλγορίθμων. 
 
7. Η Θεωρητική και η Εφαρμοσμένη επιστήμη των υπολογιστών βρίσκονται σε συνεχή __________ μεταξύ τους. 
 
8. Η θεωρία της ___________ μελετά τους πόρους που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος βάσει ενός 

συγκεκριμένου αλγορίθμου. 
 
9. Η ____________ των υπολογιστών μελετά μεθόδους για την προστασία πληροφοριών ή υπηρεσιών από φθορά, 

αλλοίωση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση. 
 
10. Τα _____________ συστήματα ασχολούνται με τη συλλογή, ανάκτηση, επεξεργασία και αποθήκευση των 

πληροφοριών. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 

Στήλη Α Στήλη Β 

 1. Θεωρητική Επιστήμη Η/Υ   Α) Θεωρία Πολυπλοκότητας 

 2. Εφαρμοσμένη Επιστήμη Η/Υ      Β) Τεχνητή Νοημοσύνη 

  Γ) Μελέτη Υλικού & Λογισμικού    

   Δ) Θεωρία Υπολογισιμότητας  

   Ε) Βάσεις Δεδομένων  

   ΣΤ) Ανάλυση Αλγορίθμων 

 Ζ)  Δίκτυα Υπολογιστών 

 

 


