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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

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. 

Η έννοια «πρόβλημα» δεν είναι συνδεδεμένη μόνο με θέματα 

Επιστήμης και Τεχνολογίας. 



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 Καθημερινά, ο άνθρωπος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, 

τόσο προσωπικά όσο και κοινωνικά. Μερικά καθημερινά 

προβλήματα είναι τα παρακάτω: 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

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 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Τα επιλύσιμα προβλήματα  που απαιτούν μια σειρά από 

αριθμητικές πράξεις ή λογικές σκέψεις, καλούνται υπολογιστικά.  

 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 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 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. 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ 



ΠΡΟΒΛΗΜΑ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 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 



ΠΡΟΒΛΗΜΑ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 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. 



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

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

Ο κύκλος ζωής μιας εφαρμογής αρχίζει από τη στιγμή που θα 

καθοριστούν οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές της, και τελειώνει, 

όταν εξαντληθούν τα περιθώρια συντήρησης της (προσθήκες, 

αλλαγές και βελτιώσεις). 



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Οι εμπλεκόμενοι στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής είναι : 

 ο πελάτης (εταιρεία, οργανισμός ή άτομο) που επενδύει σε αυτήν  

 ο κατασκευαστής (εταιρεία, οργανισμός ή άτομο) που την αναπτύσσει 

 οι χρήστες που θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή.  



ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Ο κύκλος ζωής μιας εφαρμογής 

καλύπτει 5 φάσεις.  

 Κάθε φάση οδηγεί στην επόμενη, 

φάση. 

 Ωστόσο, μια φάση μπορεί να 

οδηγήσει και στην προηγούμενη, 

αν χρειαστεί ο επανακαθορισμός 

κάποιων στοιχείων. 



ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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