
Γλωσσες Προγραμματισμού 

 

Οη γιώζζεο πνπ θαηαιαβαίλνπλ νη ππνινγηζηέο είλαη ηερλεηέο γιώζζεο πνπ νλνκάδνληαη γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ. Οη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ αλζξώπνπ κε ηε 

κεραλή, όπσο νη θπζηθέο γιώζζεο (ειιεληθή, αγγιηθή, γαιιηθή, θ.ι.π) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ.  

Οη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ έρνπλ θαη απηέο ην δηθό ηνπο ιεμηιόγην θαη ην δηθό ηνπο ζπληαθηηθό. Αλ ζιέινπκε 

λα πξνγξακκαηίδνπκε ηνλ ππνινγηζηε, γηα λα εθηειεί πηζηά ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ηνπ δεηάκε, πξέπεη λα κάζνπκε 

θάπνηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Δπζηερώο νη ππνινγηζηέο δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί λα θαηαιαβαίλνπλ ηε γιώζζα 

πνπ κηιάκε δειαδή ηε θπζηθή γιώζζα. Η πξόνδνο, όκσο, ζηνλ ηνκέα απηό είλαη ζεκαληηθή θαη πηζαλόλ ζην 

κέιινλ λα δίλνπκε νδεγίεο ζηνλ ππνινγηζηή κε ηελ νκηιία.  

Όπσο μέξνπκε ε ιεηηνπξγία ησλ ππνινγηζηώλ βαζίδεηαη ζηελ αλαπαξάζηαζε 2 κόλν ςεθίσλ, ησλ 0 θαη 1. Σηα 

πξώηα βήκαηα ηεο ηζηνξίαο ησλ ππνινγηζηώλ νη άλζξσπνη, γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ ππνινγηζηή, έπξεπε λα 

ρξεζηκνπνηνύλ κηα γιώζζα πνπ νλνκαδεηαη Assembly αξθεηά δύζθνιε γηα λα ηελ κάζεη θάπνηνο, γηαηί είλαη πνιύ 

δηαθνξεηηθή από ηε θπζηθή καο γιώζζα. Επίζεο δελ είλαη εληαία ζε όινπο ηνπο ππνινγηζηέο, κηα θαη θάζε ηύπνο 

ππνινγηζηή (κε δηαθνξεηηθό επεμεξγαζηή) έρεη ηε δηθή ηνπ γιώζζα κεραλήο.  

Χαρακτηριστικά Γλωσσών Προγραμματισμού  

Με ηε πάξνδν ησλ ρξόλσλ νη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ εμειίρζεθαλ, ώζηε λα κνηάδνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν κε 

ηε θπζηθή καο γιώζζα. Σηηο κέξεο καο ππάξρνπλ δηάθνξεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ηελ αλάπηπμε γεληθώλ εθαξκνγώλ, ελώ άιιεο είλαη πην εμεηδηθεπκέλεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα πην εηδηθά 

επηζηεκνληθά πξνβιήκαηα (αλσηέξσλ καζεκαηηθώλ, κεραληθήο, πξνζνκνίσζεο πεηξακάησλ θ.ι.π) θαη 

εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο (πξνγξακκαηηζκόο ηζηνζειίδσλ, δηαρείξηζε εκπνξηθώλ δεδνκέλσλ θ.ι.π.). Μεξηθέο 

γλσζηέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ είλαη ε Visual Basic, ε Fortran, ε Python, ε C, ε Java, PHP θαη άιιεο.  

Όπσο θαη νη θπζηθέο γιώζζεο, έηζη θαη θάζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ έρεη σο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:  

•ην αιθάβεην, 

•ην ιεμηιόγην θαη 

•ζπληαθηηθν 

Τν αιθάβεην κηαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ είλαη ην ζύλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από 

ηε γιώζζα.  

Τν ιεμηιόγην κηαο γιώζζαο είλαη ην ζύλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ αλαγλσξίδεη ε γιώζζα θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλε θαη 

κνλαδηθή ζεκαζία. Σηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ην ιεμηιόγην είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλν (κεξηθέο δεθάδεο 

ιέμεηο), γηα λα κπνξνύκε λα ην κάζνπκε εύθνια.  

Τν ζπληαθηηθό κηαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ είλαη ην ζύλνιν ησλ θαλόλσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύκε, γηα λα 

ζπλδένπκε ιέμεηο ζε πξνηάζεηο. Σε κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ε ζύλδεζε ιέμεσλ δεκηνπξγεί νινθιεξσκέλεο 

εληνιέο πξνο ηνλ ππνινγηζηή. Αλ δελ αθνινπζήζνπκε απζηεξά ην ζπληαθηηθό κηαο γιώζζαο, είλαη αδύλαην γηα 

ηνλ ππνινγηζηεί λα θαηαιάβεη πνηα εληνιή ηνπ δίλνπκε.  

Τν νινθιεξσκέλν πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ   

Οη ζύγρξνλεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ καο πξνζθέξνπλ έλα θηιηθό πεξηβάιινλ, API έηζη ώζηε γξήγνξα λα 

αλαπηύζζνπκε ηα πξνγξάκκαηά καο. Έλα πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ απνηειείηαη από δηάθνξα εξγαιεία πνπ 

βνεζάλε ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα γξάςεη θαη λα δηνξζώζεη ηα πξνγξάκκαηά ηνπ. Τα θύξηα εξγαιεία είλαη:  

•έλαο εμεηδηθεπκέλνο θεηκελνγξάθνο, πνπ ρξεζηκεύεη γηα ηε ζύληαμε θαη ηε δηόξζσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

•έλα πξόγξακκα-κεηαθξαζηήο πνπ κεηαηξέπεη ηηο νδεγίεο καο ζηε κνξθή πνπ ηηο θαηαιαβαίλεη ν επεμεξγαζηήο, 

δειαδή ζε κηα ζεηξά από 0 θαη 1. 

Αλ ζε θάπνηα νδεγία έρνπκε θάλεη ιάζνο ζην αιθάβεην, ζην ιεμηιόγην ή ζην ζπληαθηηθό ηόηε ην πξόγξακκα πνπ 

κεηαηξέπεη ηηο νδεγίεο καο ζε κηα ζεηξά από 0 θαη 1 ζα καο δώζεη έλα θαηάιιειν κήλπκα ιάζνπο, ώζηε λα καο 

βνεζήζεη λα δηνξζώζνπκε ην ιάζνο καο. Τα ιάζε απηά νλνκάδνληαη ζπληαθηηθά. Τα πξνγξάκκαηα πνπ 

κεηαηξέπνπλ ηηο νδεγίεο καο ζε 0 θαη 1 κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε δύν θαηεγνξίεο:  



•ζηνπο κεηαγισηηηζηέο θαη  

•ζηνπο δηεξκελείο.  

Η δηαθνξά ηνπο είλαη όηη νη κεηαγισηηηζηέο (compilers) ζα ειέγμνπλ όιν ην πξόγξακκα γηα ζπληαθηηθά ιάζε θαη 

κεηά ζα ην κεηαηξέςνπλ όιν ζε κηα θαηάιιειε ζεηξά από 0 θαη 1, ώζηε λα κπνξεί λα εθηειεζηεί ζηνλ 

επεμεξγαζηή ηνπ ππνινγηζηή.  

Αληίζεηα νη δηεξκελείο (interpreters) ειέγρνπλ κία νδεγία θάζε θνξά, ηελ εθηεινύλ θαη κεηά ειέγρνπλ ηελ επόκελε 

νδεγία.  

Δελ πξέπεη λα μερλάκε όηη ν ππνινγηζηεο εθηειεί πηζηά, όπνηεο ζπληαθηηθά νξζέο εληνιέο θαη αλ ηνπ δώζνπκε. Αλ 

ην απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη ηειηθά από ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δελ είλαη ην αλακελόκελν, ηόηε ην 

πξόβιεκα δελ βξίζθεηαη ζηνλ ηξόπν εθηέιεζεο, αιιά ζηνλ αιγόξηζκν πνπ θαηαζθεπάζακε γηα ηε ιύζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο καο. Σηελ πεξίπησζε απηή ιέκε όηη έρνπκε θάλεη έλα ινγηθό ιάζνο θαη πξέπεη λα ειέγμνπκε έλα 

πξνο έλα ηα βήκαηα-εληνιέο ηνπ αιγνξίζκνπ καο, ώζηε λα δηαπηζηώζνπκε, αλ δίλνπκε ηηο θαηάιιειεο εληνιέο κε 

ηε ζσζηή ζεηξά.  

Έλα δεύηεξν ζεκείν πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηαλ πξνγξακκαηίδνπκε, είλαη όηη γηα ηνλ ππνινγηζηή ηίπνηα δελ 

είλαη απηνλνήην. Ελώ εκείο νη άλζξσπνη έρνπκε ηελ ηθαλόηεηα ζπκπιεξώλνπκε ηηο νδεγίεο θάπνηνπ κε ηε ινγηθή 

θαη ηελ εκπεηξία καο, ν ππνινγηζηήο ρξεηάδεηαη λα πεξηγξάςνπκε κε κεγάιε αθξίβεηα ηηο εληνιέο καο ζηνλ 

ππνινγηζηή, γηα λα ηηο εθηειέζεη. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ηνπ δώζνπκε κηα εληνιή λα ππνινγίζεη έλα άζξνηζκα, δελ 

είλαη απηνλόεην όηη ζα καο εκθαλίζεη θαη ην απνηέιεζκα. Αλ θαίλεηαη όηη νη ππνινγηζηέο επηιύνπλ πνιύ έμππλα 

δηάθνξα πξνβιήκαηα, είλαη γηαηί θάπνηνη άλζξσπνη ηνπο πξνγξακκάηηζαλ γη'απηό θαη όρη γηαηί νη κεραλέο είλαη 

<<έμππλεο>>. Γηα λα θηηάμνπκε ινηπόλ έλα θαιό πξόγξακκα, πξέπεη πξώηα λα έρνπκε ζρεδηάζεη έλα θαιό 

αιγόξηζκν. Ο ξόινο ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη ζεκειηώδεο.  

Αλαθεθαιαηώλνπκε ιέγνληαο όηη ηα ζηάδηα ηεο δσήο ελόο πξνγξάκκαηνο είλαη ηα αθόινπζα:  

1.Αιγόξηζκνο. 

2.Πξόγξακκα. 

3.Μεηαηξνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε γιώζζα κεραλήο. 

4.Εθηέιεζε ζηελ Κ.Μ.Ε. 

 

 


