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Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου  
Τα τρία στάδια επίλυσης ενός προβλήµατος:  
● Ακριβής προσδιορισµό του προβλήµατος  
● Ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθµου.  
● ∆ιατύπωση του αλγορίθµου σε κατανοητή µορφή από τον υπολογιστή.  
 
Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε το τρίτο αυτό στάδιο, τη δηµιουργία του 
προγράµµατος δηλαδή του συνόλου των εντολών που πρέπει να δοθούν στον 
υπολογιστή, ώστε να υλοποιηθεί ο αλγόριθµος για την επίλυση του 
προβλήµατος.  
 
 
Το πρόγραµµα, το οποίο γράφεται σε κάποια γλώσσα προγραµµατισµού, δεν 
είναι απλά η υλοποίηση του αλγορίθµου, αλλά βασικό στοιχείο του είναι τα 
δεδοµένα και οι δοµές δεδοµένων επί των οποίων ενεργεί. 
  

Γλώσσα µηχανής 
Αρχικά για να µπορέσει ο υπολογιστής να εκτελέσει µία οποιαδήποτε 
λειτουργία, έπρεπε να δοθούν κατευθείαν οι κατάλληλες ακολουθίες από 0 και 
1, δηλαδή εντολές σε µορφή κατανοητή από τον υπολογιστή (Γλώσσα 
µηχανής) αλλά ακατανόητες από τον άνθρωπο.  

Γλώσσες χαµηλού επιπέδου 
Οι γλώσσες αυτές έχουν λίγες απλές εντολές (πχ ADD, JUMP) οι οποίες 
µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής από τον συµβολοµεταφραστή (assembler).  
Μειονεκτήµατα:  

� Είναι στενά συνδεδεµένες µε την αρχιτεκτονική του κάθε Η/Υ 
(αυτό σηµαίνει ότι ένα πρόγραµµα γραµµένο για έναν Η/Υ, δεν θα 
λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο για κάποιον άλλο)  

� Περιέχουν λίγες εντολές. Αυτό οδηγεί τον προγραµµατιστή να 
χρησιµοποιήσει πολλές εντολές για την εκτέλεση µιας απλής ενέργειας.  



ΑΕΠΠ Κεφάλαιο 6 – Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό 

 

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 
2 

Γλώσσες υψηλού επιπέδου 
� Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών  
� Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από τον 

µεταγλωττιστή, είτε από τον διερµηνευτή.  
 

∆ιάφορες γλώσσες υψηλού επιπέδου: 
� FORTRAN (επίλυση µαθηµατικών και επιστηµονικών προγραµµάτων, 

χρησιµοποιείται ακόµα και σήµερα)  
� COBOL (Εµπορικές και διαχειριστικές εφαρµογές, πολλές εφαρµογές τις 

χρησιµοποιούνται ακόµα)  
� ALGOL (Αναπτύχθηκε για την ανάπτυξη γενικής φύσης προγραµµάτων, 

ελάχιστη πρακτική εφαρµογή)  
� LISP, PROLOG (Γλώσσες τεχνητής νοηµοσύνης)  
� BASIC (γλώσσα γενικής χρήσης µε µεγάλη επιτυχία, χρησιµοποιεί 

διερµηνευτή)  
� PASCAL (γλώσσα γενικής χρήσης, κατάλληλη για την δηµιουργία 

δοµηµένων προγραµµάτων)  
� C (Ισχυρή γλώσσα µε χαρακτηριστικά δοµηµένου προγραµµατισµού και 

µε πολλές δυνατότητες γλώσσας χαµηλού επιπέδου)  
� C++ (Εξελίχθηκε από την C προσδίδοντας στοιχεία αντικειµενοστραφούς 

προγραµµατισµού)  
� JAVA (αντικειµενοστραφής γλώσσα κατάλληλη για ανάπτυξη εφαρµογών 

που θα εκτελούνται στο διαδίκτυο)  
� Visual BASIC, Visual C++, JAVA (Οπτικές γλώσσες προγραµµατισµού 

οδηγούµενου από γεγονότα)  
Πλεονεκτήµατα:  

� Φυσικότερος και πιο “ανθρώπινος” τρόπος έκφρασης των προβληµάτων.  
� Η ανεξαρτησία από τον τύπο του υπολογιστή. Προγράµµατα σε µία 

γλώσσα υψηλού επιπέδου µπορούν να εκτελεστούν σε οποιονδήποτε 
υπολογιστή µε ελάχιστες ή καθόλου µετατροπές. Η δυνατότητα της 
µεταφερσιµότητας των προγραµµάτων είναι σηµαντικό προσόν.  

� Η ευκολία της εκµάθησης και εκπαίδευσης.  
� Η διόρθωση λαθών και η συντήρηση προγραµµάτων σε γλώσσα υψηλού 

επιπέδου είναι πολύ ευκολότερο έργο.  
 

Γλώσσες 4ης γενιάς 
� Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, σχετικά εύκολα, να υποβάλει ερωτήσεις 

στο σύστηµα ή  
� να αναπτύσσει εφαρµογές που ανακτούν πληροφορίες από βάσεις 

δεδοµένων και να καθορίζει τον ακριβή τρόπο εµφάνισης αυτών των 
πληροφοριών  
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Κατηγοριοποίηση γλωσσών προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου 
� Η µεγάλη πλειοψηφία των γλωσσών ανήκει στην κατηγορία των 

διαδικασιακών (procedural) γλωσσών. Είναι γνωστές επίσης και ως 
αλγοριθµικές γλώσσες, γιατί είναι σχεδιασµένες για να επιτρέπουν την 
υλοποίηση αλγορίθµων.  

� Αντικειµενοστραφείς γλώσσες (object -oriented languages)  
� Συναρτησιακές γλώσσες (functional languages) π.χ. LISP  
� Μη διαδικασιακές γλώσσες (non procedural languages) π.χ. PROLOG. 

Χαρακτηρίζονται επίσης και ως γλώσσες πολύ υψηλού επιπέδου.  
� Γλώσσες ερωταπαντήσεων (query languages) π.χ. SQL.  

 
Κατηγοριοποίηση µε βάση την περιοχή χρήσης. 

� Γλώσσες γενικής χρήσης. Θεωρητικά κάθε γλώσσα γενικής χρήσης 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος. 
Στην πράξη ωστόσο κάθε γλώσσα έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται 
καλύτερα σε ορισµένη κατηγορία προβληµάτων. ∆ιακρίνονται σε:  

� Γλώσσες επιστηµονικής κατεύθυνσης (science-oriented languages) 
π.χ. FORTRAN  

� Γλώσσες εµπορικής κατεύθυνσης (business-oriented languages) π.χ. 
COBOL.  

� Ας σηµειωθεί ότι ορισµένες γλώσσες τα καταφέρνουν εξίσου καλά και 
στους δύο προηγούµενους τοµείς π.χ. BASIC, Pascal.  

� Γλώσσες προγραµµατισµού συστηµάτων (system programming 
languages) π.χ. C.  

� Γλώσσες τεχνητής νοηµοσύνης (artificial intelligence languages) π.χ. 
LISP, PROLOG.  

� Γλώσσες ειδικής χρήσης. Πρόκειται για γλώσσες που χρησιµοποιούνται 
σε ειδικές περιοχές εφαρµογών όπως π.χ. στα γραφικά µε υπολογιστή, 
στη ροµποτική, στη σχεδίαση ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, στα 
Συστήµατα ∆ιοίκησης Βάσεων ∆εδοµένων, στην εκ-παίδευση µέσω 
υπολογιστή κ.α.  

 
Η επιλογή της γλώσσας για την ανάπτυξη µιας εφαρµογής εξαρτάται από το 
είδος της εφαρµογής, το υπολογιστικό περιβάλλον στο οποίο θα 
εκτελεστεί, τα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα που διαθέτουµε και 
κυρίως τις γνώσεις του προγραµµατιστή.  
 
Συνήθως ο προγραµµατιστής επιλέγει µία γλώσσα, που φυσικά επιτρέπει και 
διευκολύνει την ανάπτυξη του είδους της εφαρµογής στο συγκεκριµένο 
περιβάλλον µε βάση όµως τις προσωπικές του γνώσεις και προτιµήσεις.  
 
Αλφάβητο µίας γλώσσας καλείται το σύνολο των στοιχείων που 
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χρησιµοποιείται από τη γλώσσα.  

 
Το λεξιλόγιο αποτελείται από ένα υποσύνολο όλων των ακολουθιών που 
δηµιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου, τις λέξεις που είναι δεκτές 
από την γλώσσα.  
 
Η Γραµµατική αποτελείται από το τυπικό ή τυπολογικό (accidence) και το 
συντακτικό (syntax).  

� Τυπικό είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει τις µορφές µε τις οποίες 
µία λέξη είναι αποδεκτή.  

� Συντακτικό είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζει τη νοµιµότητα 
της διάταξης και της σύνδεσης των λέξεων της γλώσσας για τη δηµιουργία 
προτάσεων.  

Η γνώση του συντακτικού επιτρέπει στις γλώσσες προγραµµατισµού τη 
δηµιουργία σωστών εντολών.  
 
 
Η σηµασιολογία (Semantics) είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζει το 
νόηµα των λέξεων και κατά επέκταση των εκφράσεων και προτάσεων που 
χρησιµοποιούνται σε µία γλώσσα. 
 

Ιεραρχική σχεδίαση προγράµµατος 
� Καθορισµός των βασικών λειτουργιών ενός προγράµµατος, σε ανώτερο 

επίπεδο, και στη συνέχεια τη διάσπαση των λειτουργιών αυτών σε όλο και 
µικρότερες λειτουργίες, µέχρι το τελευταίο επίπεδο που οι λειτουργίες 
είναι πολύ απλές, ώστε να επιλυθούν εύκολα. 

� Για την υποβοήθηση της ιεραρχικής σχεδίασης χρησιµοποιούνται 
διάφορες διαγραµµατικές τεχνικές 

 
Τµηµατικός προγραµµατισµός 

Η ιεραρχική σχεδίαση προγράµµατος υλοποιείται µε τον τµηµατικό 
προγραµµατισµό. 
Ο τµηµατικός προγραµµατισµός 

� διευκολύνει τη δηµιουργία του προγράµµατος, 
� µειώνει τα λάθη και 
� επιτρέπει την ευκολότερη παρακολούθηση, κατανόηση και συντήρηση του 

προγράµµατος από τρίτους. 
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∆οµηµένος προγραµµατισµός 
Στηρίζεται στη χρήση τριών και µόνο στοιχειωδών λογικών δοµών, 

� τη δοµή της ακολουθίας, 
� τη δοµή της επιλογής 
� και τη δοµή της επανάληψης. 

Όλα τα προγράµµατα µπορούν να γραφούν χρησιµοποιώντας µόνο αυτές τις 
τρεις δοµές καθώς και συνδυασµό τους. Κάθε πρόγραµµα όπως και κάθε 
ενότητα προγράµµατος έχει µόνο µία είσοδο και µόνο µία έξοδο. 
Πλεονεκτήµατα του δοµηµένου προγραµµατισµού. 

� ∆ηµιουργία απλούστερων προγραµµάτων. 
� Άµεση µεταφορά των αλγορίθµων σε προγράµµατα. 
� ∆ιευκόλυνση ανάλυσης του προγράµµατος σε τµήµατα. 
� Περιορισµός των λαθών κατά την ανάπτυξη του προγράµµατος. 
� ∆ιευκόλυνση στην ανάγνωση και κατανόηση του προγράµµατος από 

τρίτους. 
� Ευκολότερη διόρθωση και συντήρηση. 

 
Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός 

Η αντικειµενοστραφής σχεδίαση εκλαµβάνει ως πρωτεύοντα δοµικά στοιχεία 
ενός προγράµµατος τα δεδοµένα, από τα οποία δηµιουργούνται µε κατάλληλη 
µορφοποίηση τα αντικείµενα(objects). 

 
Παράλληλος προγραµµατισµός 

Προσπαθεί να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες των υπολογιστών που δουλεύουν 
µε παραπάνω από έναν επεξεργαστές 

 
Μετάφραση προγραµµάτων 

� Μεταγλωττιστές (compilers). Μεταφράζουν όλο το πηγαίο πρόγραµµα 
πριν το εκτελέσουν και παράγουν ένα ισοδύναµο αντικείµενο 
πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής. Το πρόγραµµα αυτό µε την βοήθεια του 
συνδέτη-φορτωτή (linker) µετατρέπεται στο εκτελέσιµο πρόγραµµα το 
οποίο µπορεί να εκτελεστεί σε οποιονδήποτε Η/Υ. 

� ∆ιερµηνευτές (interpreters). Μεταφράζουν το πρόγραµµα γραµµή – 
γραµµή. Η κάθε γραµµή αφού µεταφραστεί σε γλώσσα µηχανής 
εκτελείται την ίδια στιγµή 

 
Για τη δηµιουργία, τη µετάφραση και την εκτέλεση ενός προγράµµατος 
απαιτούνται τουλάχιστον τρία προγράµµατα: ο συντάκτης, ο µεταγλωττιστής και 
ο συνδέτης. Τα σύγχρονα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα παρέχουν αυτά τα 
προγράµµατα µε ενιαίο τρόπο. 

 


