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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
 

1. Κάθε κατάσταση που τίθεται προς επίλυση αποτελεί ένα πρόβλημα. 

2. Ένα πρόβλημα είναι μια κατάσταση που συνδέεται άρρηκτα με θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας. 

3. Η ρύπανση του περιβάλλοντος και η εξερεύνηση του διαστήματος αποτελούν κοινωνικά προβλήματα. 

4. Η ακριβής πρόβλεψη των σεισμών είναι ένα άλυτο πρόβλημα. 

5. Η επίλυση μιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εξίσωσης αποτελεί υπολογιστικό πρόβλημα. 

6. Ο άβακας ήταν μια από τις πρώτες τεχνολογικές συσκευές που έλυνε υπολογιστικά προβλήματα. 

7. Ο υπολογιστής δέχεται τα δεδομένα που επεξεργάζεται μέσω των συσκευών εισόδου, όπως η οθόνη. 

8. Ο κύκλος ζωής ενός προγράμματος ξεκινάει από τον καθορισμό των προδιαγραφών του μέχρι την έναρξη της 

φάσης της συντήρησης. 

9. Ο κατασκευαστής μιας εφαρμογής μπορεί να είναι μια εταιρία, ένας οργανισμός ή ακόμα και ένα άτομο – 

προγραμματιστής. 

10. Η φάση της υλοποίησης προηγείται της φάσης της λειτουργίας στον κύκλο ζωής της εφαρμογής. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Μια κατάσταση που χρήζει λύσης, αλλά η λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής, ονομάζεται  

____________. 

2. Τα ____________ προβλήματα είναι κατηγορία προβλημάτων που η λύση τους αποτελεί ακόμα αντικείμενο 

αναζήτησης. 

3. Ο τετραγωνισμός του κύκλου με κανόνα και διαβήτη αποτελεί ένα ____________ πρόβλημα. 

4. Τα επιλύσιμα προβλήματα που λύνονται με μια σειρά από αριθμητικές πράξεις ή λογικές σκέψεις, 

ονομάζονται ____________. 

5. Η φάση της ____________ ενός προβλήματος προηγείται της επίλυσης και έπεται της κατανόησης του. 

6. Η σαφής και πλήρης αποσαφήνιση των δεδομένων και ζητουμένων του προβλήματος, γίνεται στη φάση της 

_____________ του προβλήματος. 

7. Ένα _____________ περιέχει εντολές που κατευθύνουν τον υπολογιστή στην επίλυση ενός προβλήματος. 

8. Κάθε πρόγραμμα που ανήκει στο λογισμικό εφαρμογών, είναι γνωστό και ως ____________. 

9. Στη φάση της ____________ σχεδιάζονται οι αλγόριθμοι και οι δομές δεδομένων της εφαρμογής. 

10. Η επιλογή της γλώσσας προγραμματισμού στην οποία θα αναπτυχθεί μια εφαρμογή, επιλέγεται στη φάση 

της _____________. 
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11. Στη φάση της ______________ γίνονται διορθώσεις, προσαρμογές και αναβαθμίσεις της εφαρμογής. 

12. Ο ____________ για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής περιέχει 5 βασικές φάσεις. 

13. Ένα σύνολο εντολών που αν εκτελεστούν με ακρίβεια και σαφήνεια, οδηγούν στην επίλυση ενός 

προβλήματος, ονομάζεται _____________. 

14. Μια ______________ είναι ένα σύνολο αποθηκευόμενων δεδομένων που μπορούν να υποστούν 

επεξεργασία από μία σειρά πράξεις. 

15. Οι _____________ και απαιτήσεις μιας υπό ανάπτυξη εφαρμογής καθορίζονται στη φάση της ανάλυσης. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

1. Ποιες είναι οι φάσεις που ακολουθούμε στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος; 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________  

 
2. Ποιες λόγοι οδηγούν στην επίλυση ενός προβλήματος με υπολογιστή; 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________  

δ. ____________ 

 

3. Ποια στοιχεία είναι εμπλεκόμενα στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής; 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________  

 
4. Ποιες είναι οι φάσεις που συνιστούν τον κύκλο ζωής μιας εφαρμογής; 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________  

δ. ____________   

ε. ____________  

 


