Κεφάλαιο 1

1. Πξόβιεκα είλαη κηα καζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ πξέπεη λα αληηκεηωπίζνπκε
2. Τα δεδνκέλα ππνβαιιόκελα ζε επεμεξγαζία παξέρνπλ πιεξνθνξίεο
3. Ο ππνινγηζηήο θαη ην πξόβιεκα είλαη έλλνηεο πνπ εμαξηώληαη άκεζα ε κηα από ηελ άιιε
4. Έλα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί είηε δηαγξακκαηηθά, είηε θξαζηηθά,
είηε αιγεβξηθά
5. Έλα πξόβιεκα κπνξεί λα αλαιπζεί ζε πνιιά επηκέξνπο πξνβιήκαηα
6. Ο αλζξώπηλνο εγθέθαινο είλαη έλαο κεραληζκόο επεμεξγαζίαο δεδνκέλωλ
7. Ο ηαρύηεξνο κεραληζκόο επεμεξγαζίαο δεδνκέλωλ είλαη ν ππνινγηζηήο
8. Ο έιεγρνο ηωλ δεδνκέλωλ κπνξεί λα νδεγήζεη θαη πάιη ζηελ είζνδν
9. Η _______________ είλαη ε βάζε ηεο επίιπζεο ελόο πξνβιήκαηνο
10. Σεκαληηθόο παξάγνληαο ζηελ θαηαλόεζε ελόο πξνβιήκαηνο είλαη ε _______________
ηνπ
11. Τα ζπζηαηηθά κέξε πνπ απνηεινύλ έλα πξόβιεκα πξνζδηνξίδνπλ ηε _______________
ηνπ
12. Τα δεδνκέλα κπνξνύλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο όηαλ ππνβάιινληαη ζε
_______________
13. Οη ιόγνη πνπ νδεγνύλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ππνινγηζηή είλαη ζρεηηθνί κε:
α) ηελ ηαρύηεηα επεμεξγαζίαο
β) ηελ επθπΐα ππνινγηζηή
γ) ηελ πνιππινθόηεηα δεδνκέλωλ δ) ην κεγάιν πιήζνο ηωλ δεδνκέλωλ
14. Τα ζηάδηα αληηκεηώπηζεο ελόο πξνβιήκαηνο είλαη:
α) ε δόκεζε β) ε θαηαλόεζε γ) ε επίιπζε δ) ε αλάιπζε
15. Βάιηε ζηε ζεηξά ηηο ιέμεηο (γίλεηαη αλαθνξά ζε δεδνκέλα):
α) επεμεξγαζία β) έιεγρνο γ) έμνδνο δ) είζνδνο
16. Γηα λα κπνξέζνπκε λα επηιύζνπκε έλα πξόβιεκα ζα πξέπεη λα γίλεη ν θαζνξηζκόο
_______________
17. Η _______________ πξνεγείηαη ηεο επίιπζεο θαη έπεηαη ηεο θαηαλόεζεο ελόο
πξνβιήκαηνο
18. Άιπηα νλνκάδνπκε ηα πξνβιήκαηα ηωλ νπνίωλ ε ιύζε δελ έρεη βξεζεί
19. Δνκή ελόο πξνβιήκαηνο είλαη ε εύξεζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ κεξώλ πνπ ην απαξηίδνπλ
20. Τα πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία δελ κπνξνύκε λα απαληήζνπκε αθόκε εάλ είλαη δπλαηόλ λα
επηιπζνύλ ζε πξαθηηθό ρξόλν, νλνκάδνληαη κε επηιύζηκα
21. Η δηαδηθαζία κέζω ηεο νπνίαο βξίζθνπκε ην δεηνύκελν ελόο πξνβιήκαηνο νλνκάδεηαη
α) επίιπζε β) αλάιπζε γ) αμηνιόγεζε δ) εύξεζε
22. Άιπηα νλνκάδνπκε ηα πξνβιήκαηα ηωλ νπνίωλ ε ιύζε δελ έρεη βξεζεί
23. Με ηνλ όξν _______ πξνβιήκαηνο αλαθεξνκαζηε ζηα ζπζηαηηθά κέξε ηνπ πξνβιήκαηνο
24. Η ________________ ελόο αιγνξίζκνπ αλαθέξεηαη ζην νηη θάζε κεκνλωκέλε εληνιή
πξέπεη λα είλαη απιή θαη εθηειέζηκε
25. Πνην από ηα παξαθάηω δελ είλαη ζηάδην αληηκεηώπηζεο πξνβιήκαηνο;
α) θαηαλόεζε β) επίιπζε γ) αλάιπζε δ) δνκή
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26. Έλα δνκεκέλν πξόβιεκα είλαη πάληνηε επηιύζηκν
27. Έλα επηιύζηκν πξόβιεκα είλαη πάληνηε δνκεκέλν
28. Η επίιπζε ηεο πξωηνβάζκηαο εμίζωζεο απνηειεί αδόκεην πξόβιεκα
29. Τα πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία δελ κπνξνύκε λα απαληήζνπκε αθόκε εάλ είλαη δπλαηόλ λα
επηιπζνύλ ζε πξαθηηθό ρξόλν, νλνκάδνληαη κε επηιύζηκα
30. Με ηνλ όξν _____________ αλαθεξόκαζηε ζε νπνηνδήπνηε γλωζηαθό ζηνηρείν
πξνέξρεηαη από επεμεξγαζία δεδνκέλωλ
31. Η επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο πξνϋπνζέηεη ηνλ αθξηβή νξηζκό ηωλ δεδνκέλωλ θαη ηωλ
δεηνύκελωλ
32. Με ηε ρξήζε Η/Υ κπνξνύκε λα επηιύζνπκε νπνηνδήπνηε επηιύζηκν πξόβιεκα
33. Γηα θάζε πξόβιεκα ππάξρεη θαη κνλαδηθόο αιγόξηζκνο επίιπζήο ηνπο
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