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Χρήσιμα 

 
Μπορούμε να γράφουμε και να εκτελούμε τους αλγορίθμους μας online στο περιβάλλον της 

ψευδογλώσσας στο: https://pseudo.gloglossa.gr/ 
 

ή να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε το πακέτο «Αλγοριθμική και Προγραμματισμός» από εδώ: 

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/236 
 

 

 

  

https://pseudo.gloglossa.gr/
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/236
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2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών 

2.1 Πρόβλημα 

2.1.1 Η έννοια του προβλήματος 

Πρόβλημα είναι μια κατάσταση η οποία χρειάζεται αντιμετώπιση και η λύση δεν είναι γνωστή ή δεν είναι 

προφανής. 

2.1.2 Κατηγορίες Προβλημάτων 

 Επιλύσιμα: η λύση έχει βρεθεί και έχει διατυπωθεί. Πχ επίλυση δευτεροβάθμιας εξίσωσης. 

 Μη Επιλύσιμα: έχει αποδειχτεί, ότι δεν επιδέχονται λύση. Πχ τετραγωνισμός του κύκλου με κανόνα 
και διαβήτη. 

 Ανοικτά: η λύση δεν έχει βρεθεί αλλά ούτε έχει αποδειχθεί ότι δε λύνονται. Πχ ενοποίηση των 
τεσσάρων πεδίων δυνάμεων, εικασία του Γκόλντμπαχ. 

2.1.3 Υπολογιστικά Προβλήματα 

Υπολογιστικό είναι οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να λυθεί και μέσω του υπολογιστή. Πχ επίλυση της 

δευτεροβάθμιας εξίσωσης, ταξινόμηση λέξεων σε αλφαβητική σειρά, υπολογισμός της χιλιομετρικά 

συντομότερης διαδρομής μεταξύ δύο σημείων. 

2.1.4 Στάδια αντιμετώπισης (υπολογιστικού) προβλήματος 

 
Σχήμα 1 Στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος 

 

1. Κατανόηση: Σωστή διατύπωση εκ μέρους του δημιουργού του και σωστή ερμηνεία από τη μεριά 

εκείνου που καλείται να το αντιμετωπίσει. 

2. Ανάλυση: Διάσπαση του προβλήματος σε άλλα απλούστερα προβλήματα. Μπορεί να 

παρουσιαστεί είτε φραστικά είτε διαγραμματικά. 

3. Επίλυση: Λύση των απλούστερων προβλημάτων, με αποτέλεσμα να λύνεται το συνολικό 

πρόβλημα. 

 

 
Σχήμα 2 Φραστική ανάλυση προβλήματος 

 

Κύριο Πρόβλημα 

(1) Υποπρόβλημα1 

(1.1) Υποπρόβλημα1.1 

(1.2) Υποπρόβλημα1.2 

(1.3) Υποπρόβλημα1.3 

(2) Υποπρόβλημα2 

(2.1) Υποπρόβλημα2.1 

(2.2) Υποπρόβλημα2.2 

(2.3) Υποπρόβλημα2.3 

(3) Υποπρόβλημα1 

(3.1) Υποπρόβλημα3.1 

(3.2) Υποπρόβλημα3.2 

Κατανόηση Ανάλυση Επίλυση 
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Σχήμα 3 Διαγραμματική ανάλυση προβλήματος 

 

Δεδομένο είναι οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να γίνει αντιληπτό από έναν τουλάχιστον παρατηρητή με μία 

από τις πέντε αισθήσεις του. 

Πληροφορία είναι οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία δεδομένων. 

Επεξεργασία δεδομένων είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας μηχανισμός δέχεται δεδομένα, τα 

επεξεργάζεται με προκαθορισμένο τρόπο και αποδίδει πληροφορίες. 

 
Σχήμα 4 Μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων 

Δύο μηχανισμοί επεξεργασίας δεδομένων είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος και ο υπολογιστής. 

Οι πληροφορίες που προκύπτουν από μια επεξεργασία μπορούν να αποτελέσουν δεδομένα σε μια άλλη 

επεξεργασία, ώστε να προκύψουν νέες πληροφορίες. Άρα το αν ένα στοιχείο είναι δεδομένο ή πληροφορία 

εξαρτάται από την επεξεργασία. 

Κύριο 
Πρόβλημα 

1 
Υποπρόβλημα1 

1.1 1.2 1.3 

2 
Υποπρόβλημα2 

2.1 2.2 2.3 

3 
Υποπρόβλημα3 

3.1 3.2 

Δεδομένα Επεξεργασία δεδομένων Πληροφορίες 


