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Λέξεις κλειδιά Κεφαλαίου 1

Δεδομένο, διαγραμματική αναπαράσταση, δομή προβλήματος, επεξεργασία

δεδομένων, κατηγορίες προβλημάτων, πληροφορία, πρόβλημα.

1.3. Συμβουλές – υποδείξεις (από το Τετράδιο Μαθητή)

Η επιτυχής προσπάθεια αντιμετώπισης ενός προβλήματος εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό
από τη σωστή κατανόηση του. Επομένως, πριν αρχίσεις οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης
ενός προβλήματος θα πρέπει να ασχοληθείς επισταμένως με την εκφώνηση του, ώστε να
είσαι απολύτως βέβαιος ότι έχεις κατανοήσει σωστά και σε όλο τους το εύρος τα δεδομένα
και τα ζητούμενα.

Σημαντική διευκόλυνση για σένα θα είναι να μπορέσεις να αναλύσεις το πρόβλημα σε άλλα
απλούστερα. Η αντιμετώπιση απλούστερων προβλημάτων είναι κατά κανόνα πιο εύκολη.
Θα πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι κάθε κανόνας έχει τις εξαιρέσεις του, οπότε δεν θα
πρέπει να εκπλαγείς, αν μετά την ανάλυση του προβλήματος κάποιο από τα επιμέρους
προβλήματα που προέκυψαν, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει όμως να
είσαι βέβαιος, πως η δυσκολία αυτή δεν είναι μεγαλύτερη από αυτήν που έχει το κύριο
πρόβλημα.

Αφού κάποτε θα βρεθείς οπωσδήποτε στη θέση να διατυπώσεις ένα πρόβλημα, θα πρέπει
να δώσεις προσοχή στη διατύπωση του, έτσι ώστε να μην δημιουργεί παρερμηνείες και
συγχύσεις σε κάποιον που θα κληθεί να το αντιμετωπίσει. Ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή
απαιτείται, αν το πρόβλημα "εκφράζεται" προς υπολογιστή, αφού η μηχανή δεν έχει την
ευχέρεια να καταλάβει αυτά που θέλεις να δηλώσεις, αν δεν είναι απόλυτα σωστά
διατυπωμένο. Ένας υπολογιστής υπόκειται σε περιορισμούς από το υλικό και το λογισμικό
του. Δε μπορεί να "κατανοήσει" σύνθετες έννοιες και να τις αναλύσει. Μπορεί να κάνει
μόνον ότι ο άνθρωπος τον έχει προγραμματίσει να κάνει. Μπορεί, επίσης, ταχύτατα με τα
ηλεκτρονικά του κυκλώματα να κάνει πράξεις, υπολογισμούς και επεξεργασίες.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

§1.1 Η έννοια Πρόβλημα

 Τι εννοείται με τον όρο Πρόβλημα;
Με τον όρο Πρόβλημα εννοείται μια κατάσταση η οποία χρειάζεται αντιμετώπιση, απαιτεί

λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής

§1.2 Κατανόηση Προβλήματος

 Γιατί είναι σημαντική η κατανόηση ενός προβλήματος;
Αν δεν έχουμε κατανοήσει το πρόβλημα που τίθεται, οποιαδήποτε προσπάθεια

επίλυσης του είναι καταδικασμένη να αποτύχει.
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 Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος;
Η κατανόηση του προβλήματος εξαρτάται από δύο (2)παράγοντες:

- τη σωστή διατύπωση του προβλήματος (πρέπει να υπάρχει σωστή χρήση ορολογίας και σωστή σύνταξη για να

μην υπάρχουν παρερμηνείες)

- τη σωστή ερμηνεία εκείνου που θα το επιλύσει (χρειάζονται γενικές και ειδικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο

του προβλήματος).

 Σε ποια μορφή πρέπει να παρουσιάζεται ένα πρόβλημα για να μπορέσει να το καταλάβει και να

το λύσει ο άνθρωπος;

Μπορεί να είναι οποιαδήποτε μορφή, αρκεί να γίνεται αντιληπτή από τις πέντε (5) αισθήσεις του ανθρώπου

(όραση, όσφρηση, αφή, ακοή, γεύση).

 Ποιο μέσο χρησιμοποιείται συνήθως για τη διατύπωση ενός προβλήματος;
Το μέσο που χρησιμοποιείται συνήθως για τη διατύπωση ενός προβλήματος είναι ο λόγος, προφορικός ή

γραπτός.

 Από τι πρέπει να χαρακτηρίζεται ο λόγος στη διατύπωση ενός προβλήματος;
Ο λόγος θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια. Όλοι όσοι ασχολούνται με το πρόβλημα: αυτοί που το

περιγράφουν και αυτοί που καλούνται να το επιλύσουν θα πρέπει να καταλαβαίνουν ακριβώς τα ίδια

πράγματα.

 Να δοθεί ο ορισμός των όρων δεδομένο, επεξεργασία δεδομένων, πληροφορία.
Με τον όρο δεδομένο δηλώνεται οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να γίνει αντιληπτό από έναν τουλάχιστον

παρατηρητή με μία από τις πέντε αισθήσεις του.

Με τον όρο πληροφορία αναφέρεται οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία

δεδομένων.

Ο όρος επεξεργασία δεδομένων δηλώνει εκείνη τη διαδικασία κατά την οποία ένας "μηχανισμός" δέχεται

δεδομένα, τα επεξεργάζεται συμφωνά με έναν προκαθορισμένο τρόπο και αποδίδει πληροφορίες.

 Ποιους μηχανισμούς επεξεργασίας διαθέτει σήμερα ο άνθρωπος;
Επί χιλιετίες ο "μηχανισμός" επεξεργασίας των δεδομένων ήταν και εξακολουθεί να είναι ο ανθρώπινος

εγκέφαλος. Στις μέρες μας, ένας άλλος "μηχανισμός" επεξεργασίας δεδομένων είναι ο υπολογιστής.

§1.3 Δομή προβλήματος

 Δώστε τον ορισμό της δομής ενός προβλήματος.
Με τον όρο δομή ενός προβλήματος αναφερόμαστε στα συστατικά του μέρη, στα επιμέρους τμήματα που το

αποτελούν καθώς επίσης και στον τρόπο που αυτά τα μέρη συνδέονται μεταξύ τους.

 Πως απεικονίζεται γραφικά η δομή ενός προβλήματος;
Με τη διαγραμματική αναπαράσταση, με ένα σχεδιάγραμμα δηλαδή, όπου επιχειρείται σχηματικά να

αποδοθεί η απλούστευση (το "σπάσιμο") ενός προβλήματος σε απλούστερα.
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§1.4 Καθορισμός απαιτήσεων

 Τι σχέση έχουν η σωστή επίλυση ενός προβλήματος με τα δεδομένα και τα ζητούμενα του

προβλήματος (Τι είναι καθορισμός απαιτήσεων;) ;
Χρειάζεται επακριβής προσδιορισμός των δεδομένων και λεπτομερής καταγραφή των ζητούμενων για επιλυθεί

σωστά το πρόβλημα.

 Ποια είναι τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος και τι σχέση έχουν μεταξύ τους;
Τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος είναι τρία :

1. Κατανόηση, όπου απαιτείται η σωστή και πλήρης αποσαφήνιση των δεδομένων και των

ζητούμενων του προβλήματος

2. Ανάλυση, όπου το αρχικό πρόβλημα διασπάται σε άλλα επί μέρους απλουστέρα

προβλήματα

3. Επίλυση, όπου υλοποιείται η λύση του προβλήματος, μέσω της λύσης των επιμέρους

προβλημάτων.

§1.5 Κατηγορίες Προβλημάτων

 Με ποια κριτήρια χωρίζουμε τις κατηγορίες επίλυσης προβλημάτων;
Τα προβλήματα διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες ανάλογα με το είδος επίλυσης τους:

- ανάλογα με τη δυνατότητα επίλυσης τους

- σύμφωνα με το βαθμό δόμησης των λύσεων τους

- σύμφωνα με το είδος επίλυσης που αναζητούν

 Ποιες κατηγορίες προβλημάτων διακρίνουμε σύμφωνα με τη δυνατότητα επίλυσης ενός

προβλήματος;
- Επιλύσιμα, είναι εκείνα τα προβλήματα για τα οποία η λύση τους είναι ήδη γνωστή και έχει διατυπωθεί.

Επιλύσιμα μπορεί επίσης να χαρακτηριστούν και προβλήματα, των οποίων η λύση δεν έχει ακόμα διατυπωθεί,

αλλά ή συνάφεια τους με άλλα ήδη επιλυμένα μας επιτρέπει να θεωρούμε σαν βέβαιη τη δυνατότητα

επίλυσης τους.(π.χ. ο υπολογισμός εμβαδού ενός παραλληλογράμμου)
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- Ανοικτά, ονομάζονται εκείνα τα προβλήματα για τα οποία η λύση τους δεν έχει μεν ακόμα βρεθεί, αλλά

παράλληλα δεν έχει αποδειχθεί, ότι δεν επιδέχονται λύση (π.χ. η ενοποίηση των 4 πεδίων).

- Άλυτα, χαρακτηρίζονται εκείνα τα προβλήματα για τα οποία έχουμε φτάσει στην παραδοχή, ότι δεν

επιδέχονται λύση (π.χ. ο τετραγωνισμός του κύκλου).

 Ποιες κατηγορίες προβλημάτων διακρίνουμε σύμφωνα με το βαθμό δόμησης των λύσεων

τους;
- Δομημένα, χαρακτηρίζονται εκείνα τα προβλήματα των οποίων η επίλυση προέρχεται από μια

αυτοματοποιημένη διαδικασία. (π.χ. η επίλυση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης)

- Ημιδομημένα, ονομάζονται τα προβλήματα εκείνα των οποίων η λύση επιδιώκεται στα πλαίσια ενός εύρους

πιθανών λύσεων, αφήνοντας στον ανθρώπινο παράγοντα περιθώρια επιλογής της. (π.χ. η επιλογή

μεταφορικού μέσου για μετάβαση από έναν τόπο σε κάποιον άλλο).

- Αδόμητα, χαρακτηρίζονται τα προβλήματα εκείνα των οποίων οι λύσεις δεν μπορούν να δομηθούν ή δεν έχει

διερευνηθεί σε βάθος η δυνατότητα δόμησης τους. Πρωτεύοντα ρόλο στην επίλυση αυτού του τύπου

προβλημάτων κατέχει η ανθρώπινη διαίσθηση.(π.χ. ο τόπος, τρόπος και χρόνος διεξαγωγής ενός εφηβικού

πάρτυ).

 Ποιες κατηγορίες προβλημάτων διακρίνουμε σύμφωνα με το κριτήριο επίλυσης τους;
Απόφασης, όπου η απόφαση που πρόκειται να ληφθεί σαν λύση του προβλήματος που τίθεται, απαντά σε ένα

ερώτημα και πιθανόν αυτή η απάντηση να είναι ένα "Ναι" ή ένα "Όχι". Αυτό που θέλουμε να διαπιστώσουμε

σε ένα πρόβλημα απόφασης είναι αν υπάρχει απάντηση που ικανοποιεί τα δεδομένα που θέτονται από το

πρόβλημα.

Υπολογιστικά, όπου το πρόβλημα που τίθεται απαιτεί τη διενέργεια υπολογισμών, για να μπορεί να δοθεί μία

απάντηση στο πρόβλημα. Σε ένα υπολογιστικό πρόβλημα ζητάμε να βρούμε τη τιμή της απάντησης που

ικανοποιεί τα δεδομένα που παρέχει το πρόβλημα.

Βελτιστοποίησης, όπου το πρόβλημα που τίθεται επιζητά το βέλτιστο αποτέλεσμα για τα συγκεκριμένα

δεδομένα που διαθέτει. Σε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης αναζητούμε την απάντηση που ικανοποιεί κατά τον

καλύτερο τρόπο τα δεδομένα που παρέχει το πρόβλημα.

§1.6 Πρόβλημα και Υπολογιστής

 Για ποιους λόγους αναθέτεται η επίλυση ενός προβλήματος σε υπολογιστή;
Οι λόγοι που αναθέτουμε την επίλυση των προβλημάτων σε έναν υπολογιστή είναι επειδή ο υπολογιστής:

 κάνει εύκολα πολύπλοκους υπολογισμούς

 επαναλαμβάνει γρήγορα ίδιες διαδικασίες

 είναι γρήγορος στην εκτέλεση των πράξεων

 επεξεργάζεται εύκολα μεγάλο πλήθος δεδομένων

 Πόσες και ποιες βασικές λειτουργίες μπορεί να επιτελεί ένας υπολογιστής;
Τρεις (3) είναι οι βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστή. Οι:

1. Πρόσθεση. Όλες οι πράξεις μπορούν να αναλυθούν σε προσθέσεις (σε δυαδικό επίπεδο).

2. Σύγκριση. Χρησιμοποιείται στις λογικές πράξεις.

3. Μεταφορά δεδομένων. Λειτουργία που λαμβάνει χώρα πριν και μετά την επεξεργασία δεδομένων.


