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Πρόβλημα

Με τον όρο Πρόβλημα προσδιορίζεται μια
κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης,
απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι
γνωστή, ούτε προφανής.

Σε αρκετά προβλήματα η λύση είναι εύκολο
να βρεθεί, ενώ υπάρχουν και προβλήματα
που η λύση τους είναι δύσκολο να βρεθεί.



Πρόβλημα

Ως σύνθετο χαρακτηρίζεται ένα πρόβλημα που
αποτελείται από πολλά μέρη και στη λύση του
συμμετέχουν πολλοί παράγοντες που συχνά
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Ορισμένα από τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε μπορούν να επιλυθούν με την
βοήθεια ενός υπολογιστή. Στην περίπτωση αυτή
το πρόβλημα χαρακτηρίζεται υπολογιστικό.



Επίλυση προβλήματος

Το πρώτο στάδιο για την επίλυση ενός
προβλήματος είναι η κατανόησή του.

Όταν το πρόβλημα είναι σύνθετο η
κατανόηση του επιβάλει την κατανόηση της
δομής του προβλήματος.



Δομή του προβλήματος

Με τον όρο δομή, εννοούμε τα επιμέρους
στοιχεία (τμήματα) που αποτελούν το
πρόβλημα καθώς και τον τρόπο με τον
τρόπο με τον οποίο αυτά συνδέονται και
αλληλεπιδρούν.



Ανάλυση του προβλήματος

Για την κατανόηση της δομής του
προβλήματος είναι απαραίτητη η ανάλυση
του προβλήματος στα επιμέρους στοιχεία
του.

Με τον όρο Ανάλυση εννοείται ο
διαχωρισμός ενός συνόλου στα συστατικά
του στοιχεία.



Ανάλυση του προβλήματος

Για την ανάλυση του προβλήματος και τον
εντοπισμό των κύριων στοιχείων είναι
απαραίτητο το πρόβλημα να μορφοποιηθεί
έτσι ώστε να απαλλαγεί από περιττές
λεπτομέρειες που αυξάνουν χωρίς λόγο τον
όγκο των στοιχείων που πρέπει να
διαχειριστούμε.
Η λειτουργία αυτή ονομάζεται αφαίρεση.



Αφαίρεση

Αφαίρεση είναι η νοητική ικανότητα
εντοπισμού των βασικών χαρακτηριστικών
ενός αντικείμενου ή γενικότερα μιας
κατάστασης. Η ικανότητα αυτή επιτρέπει την
κριτική επεξεργασία δεδομένων και την
ανακάλυψη σχέσεων μεταξύ αντικειμένων ή
καταστάσεων.



Παραδείγματα

Στον υπολογισμό μιας διαδρομής ενός οχήματος,
το χρώμα του οχήματος δεν είναι βασικό
χαρακτηριστικό. Αντίθετα η ταχύτητα που μπορεί
να αναπτύξει είναι βασικό χαρακτηριστικό.

Η ικανότητα της αφαίρεσης μας επιτρέπει να
θεωρήσουμε ότι ένα όχημα της Φόρμουλα 1 και
ένα τζιπ είναι και τα δύο αυτοκίνητα παρόλο που
έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά.



Μέθοδοι ανάλυσης

Υπάρχουν διάφοροι επιστημονικοί μέθοδοι για την
ανάλυση της δομής ενός προβλήματος και την
εύρεση των τμημάτων (υποπροβλημάτων) που το
αποτελούν.

Οι μέθοδοι αυτοί είναι γνωστοί με τα ονόματα:

• Αναλυτική (Από Πάνω προς τα Κάτω),
• Συνθετική (Από Κάτω προς τα πάνω), και
• Μικτή (Mixed) μέθοδος.



Αναλυτική μέθοδος

Στο κεφάλαιο αυτό θα γνωρίσουμε την Αναλυτική μέθοδο
επίλυσης προβλήματος (Top Down problem solving) η
οποία είναι η ευρύτερα εφαρμοζόμενη μέθοδος.

Η γενική αρχή της είναι ότι για να λύσουμε κάποιο σύνθετο
πρόβλημα πρέπει:

1. Να καθορίσουμε τα υποπροβλήματα.
2. Να επαναλάβουμε την διαδικασία αυτή για κάθε ένα από

τα υποπροβλήματα, όσο αυτό είναι αναγκαίο.
3. Όταν φτάσουμε σε υποπροβλήματα που δεν απαιτούν

επιπλέον διάσπαση, προχωράμε στην άμεση επίλυσή
τους.



Παράδειγμα
Ας υποθέσουμε ότι τίθεται σαν πρόβλημα το θέμα αντιμετώπισης
των ναρκωτικών.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος θα γίνει απλούστερη αν μπορέσουμε
να αναλύσουμε το πρόβλημα σε άλλα απλούστερα.

Το αρχικό πρόβλημα είναι "Αντιμετώπιση ναρκωτικών". Αυτό θα
μπορούσε να αναλυθεί καταρχήν σε τρία επιμέρους προβλήματα:

(1) Πρόληψη.
(2) Θεραπεία.
(3) Επανένταξη.

Τα τρία αυτά επιμέρους προβλήματα πιθανό να μην είναι ιδιαίτερα
λεπτομερή έτσι ώστε να επιτρέπουν την εύκολη αντιμετώπισή τους.
Πρέπει λοιπόν κάθε ένα από αυτά να αναλυθεί σε ακόμα απλούστερα.



Παράδειγμα

Αν η ανάλυση του αρχικού προβλήματος θεωρείται
επαρκής, η διάσπαση των επιμέρους προβλημάτων σε
άλλα απλούστερα μπορεί να τερματιστεί.

Ο παραπάνω τρόπος περιγραφής και ανάλυσης ενός
προβλήματος γίνεται φραστικά.

Ο ενδιαφερόμενος για την αντιμετώπιση του αρχικού
προβλήματος έχει πλέον μπροστά του να αντιμετωπίσει μια
σειρά από επιμέρους προβλήματα, τα οποία στο σύνολό
τους εκφράζουν και αντιστοιχούν στο αρχικό πρόβλημα.

Η ανάλυση αυτή του προβλήματος σε άλλα απλούστερα,
αναδύει παράλληλα και τη δομή του προβλήματος.



Παράδειγμα
Για τη γραφική απεικόνιση της δομής ενός προβλήματος
χρησιμοποιείται συχνότατα η διαγραμματική αναπαράσταση,
σύμφωνα με την οποία:

Το αρχικό πρόβλημα αναπαρίσταται από ένα ορθογώνιο
παραλληλόγραμμο.

Κάθε ένα από τα απλούστερα προβλήματα στα οποία αναλύεται ένα
οποιοδήποτε πρόβλημα αναπαρίσταται επίσης από ένα ορθογώνιο
παραλληλόγραμμο.

Τα παραλληλόγραμμα που αντιστοιχούν στα απλούστερα
προβλήματα στα οποία αναλύεται ένα οποιοδήποτε πρόβλημα
σχηματίζονται ένα επίπεδο χαμηλότερα.

Έτσι σε κάθε κατώτερο επίπεδο, δημιουργείται η γραφική
αναπαράσταση των προβλημάτων στα οποία αναλύονται τα
προβλήματα του αμέσως υψηλότερου επιπέδου.



Παράδειγμα

Η διαγραμματική αναπαράσταση του παραδείγματος που
παρατίθεται προηγούμενα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



Διαδικασία επίλυσης προβλήματος

• Κατανόηση του προβλήματος και ορισμός του σε απλοποιημένη
μορφή σε σχέση με την αρχική διατύπωση του κρατώντας τη χρήσιμη
πληροφορία (διαδικασία αφαίρεσης).

• Ανάλυση του σε απλούστερα υποπροβλήματα.

• Διατύπωση σκέψεων σχετικά με το είδος του προβλήματος. Στο
στάδιο αυτό θέτονται ερωτήματα όπως: εντάσσεται σε μια γενικότερη
ομάδα προβλημάτων; Είναι ειδική περίπτωση ενός γενικού
προβλήματος;

• Λογική οργάνωση και ανάλυση δεδομένων.

Η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος δεν περιορίζεται μόνο στις
ενέργειες που πραγματοποιήσαμε, αλλά είναι μια σύνθετη λειτουργία την
οποία μπορούμε να διαιρέσουμε στα παρακάτω στάδια:



Διαδικασία επίλυσης
προβλήματος

• Αναγνώριση, ανάλυση και υλοποίηση πιθανών λύσεων. Ανίχνευση
γνωστών προτύπων. Στο στάδιο αυτό θέτονται ερωτήματα όπως: Η λύση
του προβλήματος περιλαμβάνει τμήματα τα οποία τα έχουμε συναντήσει και
σε άλλα προβλήματα; Γνωστό τμήμα για παράδειγμα είναι η ταξινόμηση
ενός πλήθους αριθμών.

• Κατασκευή του αλγορίθμου περιγράφοντας τις ενέργειες για τη λύση του.

• Αξιολόγηση του αλγορίθμου και της λύσης που δόθηκε. Στο στάδιο αυτό
θέτονται ερωτήματα όπως: Είναι σωστή η λύση που βρέθηκε; Μήπως ο
αλγόριθμος που δημιουργήσαμε μπορεί να βελτιωθεί έτσι ώστε για
παράδειγμα ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου να μειωθεί;

• Επιστροφή, αν χρειαστεί, σε προηγούμενα στάδια και ανακατασκευή της
λύσης μέχρι την επίλυση του προβλήματος με αποτελεσματικό τρόπο.

• Γενίκευση της λύσης, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε παρόμοια
προβλήματα. Μπορούμε να γενικεύσουμε τη λύση έτσι ώστε να
χρησιμοποιηθεί στη λύση μελλοντικών προβλημάτων;



Αλγόριθμος

Αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά
ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και
εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο,
που στοχεύουν στην επίλυση ενός
προβλήματος.



Τρόποι αναπαράστασης
αλγορίθμου

• Με φυσική γλώσσα η οποία αποτελεί τον πιο απλό και ανεπεξέργαστο και αδόμητο
τρόπο παρουσίασης ενός αλγορίθμου, που με απλά λόγια και ελεύθερες εκφράσεις
περιγράφουμε τα βήματα του αλγορίθμου. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος τρόπος έκφρασης
ενέχει αυξημένη πιθανότητα λάθους ή ασάφειας.

• Με διαγραμματικές τεχνικές (diagramming techniques), που συνιστούν ένα γραφικό
τρόπο παρουσίασης του αλγορίθμου. Από τις διάφορες διαγραμματικές τεχνικές που
έχουν επινοηθεί, η πιο παλιά και η πιο γνωστή ίσως, είναι το διάγραμμα ροής (flow
chart).

• Με κωδικοποίηση (coding), δηλαδή με ένα πρόγραμμα γραμμένο είτε σε μία
ψευδογλώσσα είτε σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού που όταν εκτελεσθεί θα δώσει
τα ίδια αποτελέσματα με τον αλγόριθμο.

• Ψευδογλώσσα η Ψευδοκώδικας είναι μια υποθετική δομημένη γλώσσα με στοιχεία
από υπαρκτές γλώσσες προγραμματισμού με λίγες εντολές και απλοποιημένη σύνταξη.
Χρησιμοποιείται κυρίως στα πρώτα στάδια εκμάθησης του προγραμματισμού.

• Γλώσσα προγραμματισμού είναι μια τεχνητή γλώσσα, που έχει αναπτυχθεί για να
δημιουργεί ή να εκφράζει προγράμματα για τον υπολογιστή.



Κύκλος ανάπτυξης
προγράμματος/λογισμικού

Η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού, αποτελεί μια
εργασία που εξελίσσεται σε διακριτές φάσεις ή
στάδια και θεωρείται υποσύνολο του κύκλου ζωής
ενός συστήματος Λογισμικού που ξεκινά από την
ανάλυση απαιτήσεων και τελειώνει με την παύση
λειτουργίας του.

Μεταξύ των βασικών μεθοδολογιών (μοντέλων)
που έχουν προταθεί και ακολουθούνται είναι το
μοντέλο του Καταρράκτη (Waterfall model) και
αυτό της Σπειροειδούς προσέγγισης (Spiral
model).



Μοντέλο του καταρράκτη

• Ανάλυση απαιτήσεων
• Σχεδίαση
• Υλοποίηση
• Ολοκλήρωση
• Λειτουργία και συντήρηση

Πρόκειται για το μοντέλο που υποδιαιρεί τη διαδικασία
ανάπτυξης ενός συστήματος λογισμικού στις ακόλουθες
φάσεις:



Σπειροειδής μοντέλο

Στο μοντέλο της σπείρας η ανάπτυξη ακολουθεί μια
εξελικτική διαδικασία με την επαναληπτική εκτέλεση ενός
κύκλου φάσεων, που σε καθεμιά δημιουργείται μια
ενδιάμεση έκδοση του τελικού προϊόντος η οποία
βελτιώνεται κατά τον επόμενο κύκλο κ.ο.κ. Η διαδικασία
αυτή συνεχίζεται μέχρι να παραχθεί μια έκδοση που να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών.

Παρόμοια με τη διαδικασία ανάπτυξης ενός Λογισμικού,
εργαζόμαστε και κατά την ανάπτυξη ενός προγράμματος,
ακολουθώντας πάλι μια μεθοδολογία υλοποίησης του
"κύκλου ανάπτυξης προγράμματος" (program
development life cycle - PDLC).



Σπειροειδής μοντέλο

• Ανάλυση του προβλήματος.
• Σχεδίαση.
• Συγγραφή κώδικα.
• Έλεγχος και εκσφαλμάτωση.
• Τεκμηρίωση.

Μια από τις μεθοδολογίες ανάπτυξης προγράμματος
αποτελείται από φάσεις, όπως:


