
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη
 

ΕφαρμογώνΕφαρμογών
 

σεσε
 

ΠρογραμματιστικόΠρογραμματιστικό
 ΠεριβάλλονΠεριβάλλον

 κεφκεφ..66
 

ΕισαγωγήΕισαγωγή
 

στονστον
 

ΠρογραμματισμόΠρογραμματισμό

ΜάριοςΜάριος
 

ΑραποστάθηςΑραποστάθης
 ΚαθηγητήςΚαθηγητής

 
πληροφορικήςπληροφορικής

 
ΒαρβάκειουΒαρβάκειου

 
ΛύκειουΛύκειου

 http://http://users.sch.gr/mariosarapostathisusers.sch.gr/mariosarapostathis



6.16.1
 

ΗΗ
 

έννοιαέννοια
 

τουτου
 

προγράμματοςπρογράμματος
ΤαΤα

 
στάδιαστάδια

 
αντιμετώπισηςαντιμετώπισης

 
ενόςενός

 
προβλήματοςπροβλήματος

 
είναιείναι::

ΚατανόησηΚατανόηση
 

––
 

ΑνάλυσηΑνάλυση
 

––
 

ΕπίλυσηΕπίλυση

ΗΗ
 

ΕπίλυσηΕπίλυση
 

περιλαμβάνειπεριλαμβάνει
 

3 3 στάδιαστάδια::
ΤονΤον ακριβήακριβή προσδιορισμόπροσδιορισμό τουτου προβλήματοςπροβλήματος

ΠροσδιορισμόςΠροσδιορισμός δεδομένωνδεδομένων, , ζητούμενωνζητούμενων, , συνθηκώνσυνθηκών κτλκτλ
ΤηνΤην ανάπτυξηανάπτυξη τουτου αντίστοιχουαντίστοιχου αλγορίθμουαλγορίθμου

φυσικήφυσική γλώσσαγλώσσα, , διαγράμματαδιαγράμματα ροήςροής, , ελεύθεροελεύθερο κείμενοκείμενο
ΤηΤη κωδικοποίησηκωδικοποίηση τουτου αλγορίθμουαλγορίθμου

ΣεΣε μιαμια γλώσσαγλώσσα προγραμματισμούπρογραμματισμού

ΠρόγραμμαΠρόγραμμα
 

= = σύνολοσύνολο
 

εντολώνεντολών
 

πουπου
 

πρέπειπρέπει
 

νανα
 

δοθούνδοθούν
 στονστον

 
ΗΗ//ΥΥ

 
γιαγια

 
τηντην

 
υλοποίησηυλοποίηση

 
τουτου

 
αλγορίθμουαλγορίθμου

 
επίλυσηςεπίλυσης

 ενόςενός
 

προβλήματοςπροβλήματος.  .  ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει
 

τοντον
 

κώδικακώδικα, , τατα
 δεδομέναδεδομένα

 
καικαι

 
τιςτις

 
δομέςδομές

 
δεδομένωνδεδομένων

 
πουπου

 
ενεργείενεργεί..

ΠρογραμματισμόςΠρογραμματισμός
 

= = ηη
 

διαδικασίαδιαδικασία
 

ανάπτυξηςανάπτυξης
 προγραμμάτωνπρογραμμάτων

 
σεσε

 
μιαμια

 
γλώσσαγλώσσα

 
προγραμματισμούπρογραμματισμού



6.26.2
 

ΙστορικήΙστορική
 

αναδρομήαναδρομή
οιοι πρώτοιπρώτοι ηλεκτρονικοίηλεκτρονικοί υπολογιστέςυπολογιστές
δημιουργήθηκανδημιουργήθηκαν στιςστις αρχέςαρχές τουτου 4040’’ ((ENIAC, Mark I)ENIAC, Mark I)
τηντην έννοιαέννοια τουτου ηλεκτρονικούηλεκτρονικού υπολογιστήυπολογιστή μεμε
αποθηκευμένοαποθηκευμένο πρόγραμμαπρόγραμμα ανέπτυξεανέπτυξε τοτο 1945 1945 οο
ΤζονΤζον φονφον ΝόιμανΝόιμαν
οο ίδιοςίδιος διατύπωσεδιατύπωσε τηντην αρχιτεκτονικήαρχιτεκτονική τωντων
σύγχρονωνσύγχρονων ΗΗ//ΥΥ ((ΚΜΕΚΜΕ, , μνήμημνήμη, , μονάδεςμονάδες ΕΕ//ΕΕ) ) καικαι
θεωρείταιθεωρείται οο πατέραςπατέρας τηςτης πληροφορικήςπληροφορικής
πολλέςπολλές γλώσσεςγλώσσες προγρπρογρ//μουμου συνδέονταισυνδέονται μεμε τηντην
αρχιτεκτονικήαρχιτεκτονική τουτου ΗΗ//ΥΥ καικαι αναν καικαι εξελίσσονταιεξελίσσονται
συνεχώςσυνεχώς ηη βασικέςβασικές αρχέςαρχές τουςτους παραμένουνπαραμένουν ίδιαίδια



6.26.2
 

ΕίδηΕίδη
 

γλωσσώνγλωσσών
 

προγρπρογρ//μουμου

ΓλώσσεςΓλώσσες ΜηχανήςΜηχανής
ΣυμβολικέςΣυμβολικές γλώσσεςγλώσσες
ΓλώσσεςΓλώσσες υψηλούυψηλού επιπέδουεπιπέδου
ΓλώσσεςΓλώσσες 44ηςης γενιάςγενιάς



6.2.16.2.1
 

ΓλώσσεςΓλώσσες
 

ΜηχανήςΜηχανής

οο ΗΗ//ΥΥ αντιλαμβάνεταιαντιλαμβάνεται τατα δεδομέναδεδομένα ωςως ακολουθίεςακολουθίες
bit bit (0/1) (0/1) καικαι όχιόχι ωςως λέξειςλέξεις, , προτάσειςπροτάσεις καικαι αριθμούςαριθμούς
πουπου αντιλαμβάνεταιαντιλαμβάνεται οο άνθρωποςάνθρωπος
οιοι εντολέςεντολές τουτου προγραμματιστήπρογραμματιστή μετατρέπονταιμετατρέπονται σεσε
γλώσσαγλώσσα μηχανήςμηχανής ((ακολουθίεςακολουθίες bit)bit)
οιοι ακολουθίεςακολουθίες αυτέςαυτές εκτελούνταιεκτελούνται κατευθείανκατευθείαν απόαπό τοντον
υπολογιστήυπολογιστή ((μηχανήμηχανή))



6.2.26.2.2
 

ΣυμβολικέςΣυμβολικές
 

γλώσσεςγλώσσες
 

ήή
 γλώσσεςγλώσσες

 
χαμηλούχαμηλού

 
επιπέδουεπιπέδου

επειδήεπειδή δενδεν ήτανήταν πρακτικόπρακτικό νανα προγραμματίζουμεπρογραμματίζουμε κατευθείανκατευθείαν
σεσε γλώσσαγλώσσα μηχανήςμηχανής επινοήθηκανεπινοήθηκαν οιοι γλώσσεςγλώσσες χαμηλούχαμηλού
επιπέδουεπιπέδου ((assembly)assembly)
τοτο λεξιλόγιολεξιλόγιο τουςτους αποτελείταιαποτελείται απόαπό απλέςαπλές λέξειςλέξεις ππ..χχ. . ADD ADD ––
πρόσθεσεπρόσθεσε, , LDA LDA –– φόρτωσεφόρτωσε στηστη μνήμημνήμη κτλκτλ πουπου είναιείναι
μνημονικέςμνημονικές
οο συμβολομεταφραστήςσυμβολομεταφραστής ((assembler) assembler) ειδικόειδικό πρόγραμμαπρόγραμμα
μετατρέπειμετατρέπει τιςτις εντολέςεντολές σεσε γλώσσαγλώσσα μηχανήςμηχανής γιαγια νανα εκτελεστείεκτελεστεί
απόαπό τοντον ΗΗ//ΥΥ
ηη assembly assembly εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό τηντην αρχιτεκτονικήαρχιτεκτονική τουτου ΗΗ//ΥΥ ((--))
συνεπώςσυνεπώς τατα προγράμματαπρογράμματα δενδεν μπορούνμπορούν νανα μεταφερθούνμεταφερθούν ((--))
οο προγρπρογρ//τηςτης πρέπειπρέπει νανα γνωρίζειγνωρίζει τοτο μέγεθοςμέγεθος τηςτης RAM, RAM, τηςτης
μνήμηςμνήμης flash, flash, τωντων καταχωρητώνκαταχωρητών ((--))
δενδεν διαθέτουνδιαθέτουν εντολέςεντολές σύνθετωνσύνθετων λειτουργιώνλειτουργιών καικαι συνεπώςσυνεπώς τατα
προγράμματαπρογράμματα είναιείναι μακροσκελήμακροσκελή ((--))



6.2.36.2.3
 

ΓλώσσεςΓλώσσες
 

υψηλούυψηλού
 

επιπέδουεπιπέδου
 

(1/3)(1/3)

τατα μειονεκτήματαμειονεκτήματα τωντων συμβολικώνσυμβολικών γλωσσώνγλωσσών οδήγησανοδήγησαν
στηνστην ανάπτυξηανάπτυξη τωντων γλωσσώνγλωσσών προγραμματισμούπρογραμματισμού
υψηλούυψηλού επιπέδουεπιπέδου

ΟνομασίαΟνομασία έτοςέτος ερμηνείαερμηνεία κατεύθυνσηκατεύθυνση

FortranFortran 19571957 ForFormula mula TranTranslation slation --

 ΜετάφρασηΜετάφραση

 

τύπωντύπων
επίλυσηεπίλυση

 

μαθμαθ//κωνκων

 προβλημάτωνπροβλημάτων
((επιστημονικήεπιστημονική))

CobolCobol 19601960 CoCommon mmon BBusiness usiness 
OOriented riented LLanguage anguage ––

 επιχειρήσειςεπιχειρήσεις

εμπορικήεμπορική

AlgolAlgol 19581958 AlgoAlgorithmic rithmic LLanguage anguage ––

 αλγοριθμικήαλγοριθμική

 

γλώσσαγλώσσα
γενικήςγενικής

 

χρήσηςχρήσης

PL/IPL/I 19641964 PProgramming rogramming LLanguage anguage II γενικήςγενικής

 

χρήσηςχρήσης

LispLisp 19581958 LisList t PProcessor rocessor ––

 επεξεργαστήςεπεξεργαστής

 

λίσταςλίστας
τεχνητήςτεχνητής

 νοημοσύνηςνοημοσύνης

PrologProlog 19721972 Programming Logic Programming Logic ––

 λογικόςλογικός

 

προγρπρογρ//μοςμος
τεχνητήςτεχνητής

 νοημοσύνηςνοημοσύνης



ΟνομασίαΟνομασία έτοςέτος ερμηνείαερμηνεία κατεύθυνσηκατεύθυνση

BasicBasic 19641964 BeginnerBeginner’’s all Purpose s all Purpose 
Symbolic Instruction Symbolic Instruction 
Code Code ––

 

γιαγια

 

αρχαρίουςαρχαρίους

γενικήςγενικής

 

χρήσηςχρήσης

PascalPascal 19701970 ΜαθηματικέςΜαθηματικές

 

καικαι

 εμπορικέςεμπορικές

 

εφαρμογέςεφαρμογές

 

μεμε

 δόμησηδόμηση

γενικήςγενικής

 

χρήσηςχρήσης

C / C++C / C++ 19691969 ΓιαΓια

 

επικοινωνίαεπικοινωνία

 

μεμε

 μηχανήμηχανή

 

αλλάαλλά

 

καικαι

 

υψηλούυψηλού

 επιπέδουεπιπέδου

 

εφαρμογέςεφαρμογές

γενικήςγενικής

 

χρήσηςχρήσης

JavaJava 19951995 αντικειμενοστραφήςαντικειμενοστραφής εφαρμογέςεφαρμογές

 

στοστο

 διαδίκτυοδιαδίκτυο

Visual Visual 
BasicBasic

19911991 ΕφαρμογέςΕφαρμογές

 

σεσε

 

γραφικάγραφικά

 περιβάλλονταπεριβάλλοντα

 

--

 αντικειμενοστραφήςαντικειμενοστραφής

γενικήςγενικής

 

χρήσηςχρήσης

Visual C++Visual C++ 19931993 ΕφαρμογέςΕφαρμογές

 

σεσε

 

γραφικάγραφικά

 περιβάλλονταπεριβάλλοντα

 

--

 αντικειμενοστραφήςαντικειμενοστραφής

γενικήςγενικής

 

χρήσηςχρήσης

6.2.36.2.3
 

ΓλώσσεςΓλώσσες
 

υψηλούυψηλού
 

επιπέδουεπιπέδου
 

(2/3)(2/3)



ΟιΟι γλώσσεςγλώσσες αυτέςαυτές μεταφράζονταιμεταφράζονται σεσε γλώσσαγλώσσα
μηχανήςμηχανής μεμε τητη χρήσηχρήση μεταγλωττιστώνμεταγλωττιστών ((compilers)compilers)
ΜεΜε τηντην ανάπτυξηανάπτυξη τωντων γραφικώνγραφικών περιβαλλόντωνπεριβαλλόντων
διακρίνουμεδιακρίνουμε τατα εξήςεξής είδηείδη προγραμματισμούπρογραμματισμού: : 

αντικειμενοστραφήςαντικειμενοστραφής ((C++, Java)C++, Java)
οπτικόςοπτικός (VB)(VB)
οδηγούμενοςοδηγούμενος απόαπό γεγονόςγεγονός

ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα
 

γλωσσώνγλωσσών
 

υψηλούυψηλού
 

επιπέδουεπιπέδου
αα) ) πιοπιο

 
φυσικόςφυσικός

 
τρόποςτρόπος

 
έκφρασηςέκφρασης

 
γιαγια

 
τοντον

 
χρήστηχρήστη

ββ) ) ανεξαρτησίαανεξαρτησία
 

απόαπό
 

τοτο
 

υλικόυλικό
 

––
 

φορητότηταφορητότητα
γγ) ) ευκολίαευκολία

 
εκμάθησηςεκμάθησης

δδ) ) ευκολότερηευκολότερη
 

διόρθωσηδιόρθωση
 

λαθώνλαθών
 

καικαι
 

συντήρησησυντήρηση

6.2.36.2.3
 

ΓλώσσεςΓλώσσες
 

υψηλούυψηλού
 

επιπέδουεπιπέδου
 

((33/3)/3)
 33ηςης

 
γενιάςγενιάς



6.2.46.2.4
 

ΓλώσσεςΓλώσσες
 

44ηςης
 

γενιάςγενιάς
οιοι γλώσσεςγλώσσες 33ηςης γενιάςγενιάς απευθύνονταιαπευθύνονται σεσε
προγραμματιστέςπρογραμματιστές μεμε εξειδικευμένεςεξειδικευμένες γνώσειςγνώσεις
ΟιΟι γλώσσεςγλώσσες 44ηςης γενιάςγενιάς είναιείναι εφοδιασμένεςεφοδιασμένες μεμε
εργαλείαεργαλεία προγραμματισμούπρογραμματισμού
αποκρύπτουναποκρύπτουν λεπτομέρειεςλεπτομέρειες τηςτης αρχιτεκτονικήςαρχιτεκτονικής τουτου
υλικούυλικού απόαπό τοντον χρήστηχρήστη
ΣυνήθωςΣυνήθως οο χρήστηςχρήστης υποβάλειυποβάλει ερωτήσειςερωτήσεις μεμε τητη
μορφήμορφή κώδικακώδικα καικαι παίρνειπαίρνει απαντήσειςαπαντήσεις απόαπό τοτο
σύστημασύστημα
ΤέτοιοΤέτοιο είδοςείδος γλώσσαςγλώσσας είναιείναι ηη SQL SQL γιαγια τοτο χειρισμόχειρισμό
μικρώνμικρών ΒάσεωνΒάσεων ∆εδομένων∆εδομένων ((Β∆Β∆))



ΤαξινόμησηΤαξινόμηση
 

γλωσσώνγλωσσών
 

προγραμματισμούπρογραμματισμού

ανάλογαανάλογα μεμε τοντον τύποτύπο
αλγοριθμικέςαλγοριθμικές ((διαδικασιακέςδιαδικασιακές) ) (Pascal, C(Pascal, C, , Cobol)Cobol)
αντικειμενοστραφείςαντικειμενοστραφείς (C++, VB)(C++, VB)
συναρτησιακέςσυναρτησιακές (LISP)(LISP)
μημη διαδικασιακέςδιαδικασιακές (Prolog)(Prolog)
ερωτοαπαντήσεωνερωτοαπαντήσεων ((SQL)SQL)

ανάλογαανάλογα μεμε τηντην περιοχήπεριοχή χρήσηςχρήσης
γλώσσεςγλώσσες γενικήςγενικής χρήσηςχρήσης

επιστημονικήςεπιστημονικής κατεύθυνσηςκατεύθυνσης ((Fortran)Fortran)
εμπορικήςεμπορικής κατεύθυνσηςκατεύθυνσης (Cobol)(Cobol)

προγραμματισμούπρογραμματισμού συστημάτωνσυστημάτων ( C )( C )
τεχνητήςτεχνητής νοημοσύνηςνοημοσύνης (Lisp, Prolog)(Lisp, Prolog)
ειδικήςειδικής χρήσηςχρήσης (SQL)(SQL)



6.36.3
 

ΦυσικέςΦυσικές
 

καικαι
 

τεχνητέςτεχνητές
 

γλώσσεςγλώσσες

ΣτοιχείαΣτοιχεία
 

μιαςμιας
 

γλώσσαςγλώσσας::
αλφάβητοαλφάβητο = = τοτο σύνολοσύνολο τωντων στοιχείωνστοιχείων πουπου
χρησιμοποιείχρησιμοποιεί: : αα....ωω, , ΑΑ....ΩΩ, , a..z, a..z, ΑΑ....ΖΖ, 0..9, , 0..9, “”“”, +, (), +, () κτλκτλ
λεξιλόγιολεξιλόγιο = = όλεςόλες οιοι αποδεκτέςαποδεκτές λέξειςλέξεις απόαπό τητη
γλώσσαγλώσσα, , δεσμευμένεςδεσμευμένες καικαι μημη
γραμματικήγραμματική = = αποτελείταιαποτελείται απόαπό ::

ΤυπικόΤυπικό = = καθορίζεικαθορίζει ποιεςποιες λέξειςλέξεις είναιείναι αποδεκτέςαποδεκτές ππ..χχ. . 
διάβασεδιάβασε καικαι όχιόχι διαβασεδιαβασε, , χχ3 3 καικαι όχιόχι 33χχ
ΣυντακτικόΣυντακτικό = = καθορίζεικαθορίζει τοντον τρόποτρόπο σύνδεσηςσύνδεσης λέξεωνλέξεων
γιαγια τητη δημιουργίαδημιουργία προτάσεωνπροτάσεων πχπχ αρχήαρχή__επανάληψηςεπανάληψης

σημασιολογίασημασιολογία = = καθορίζεικαθορίζει τοτο νόημανόημα τωντων λέξεωνλέξεων
∆ιαφορές∆ιαφορές φυσικώνφυσικών καικαι τεχνητώντεχνητών γλωσσώνγλωσσών

ΟιΟι φυσικέςφυσικές γλώσσεςγλώσσες εξελίσσονταιεξελίσσονται μεμε νέεςνέες λέξειςλέξεις
ΟιΟι τεχνητέςτεχνητές είναιείναι στάσιμεςστάσιμες



6.46.4
 

ΤεχνικέςΤεχνικές
 

σχεδίασηςσχεδίασης
 προγραμμάτωνπρογραμμάτων

 
(1/3)(1/3)

ΙεραρχικήΙεραρχική σχεδίασησχεδίαση προγράμματοςπρογράμματος
αρχικάαρχικά καθορίζονταικαθορίζονται οιοι λειτουργίεςλειτουργίες τουτου
προγράμματοςπρογράμματος σεσε ανώτεροανώτερο επίπεδοεπίπεδο
στηστη συνέχειασυνέχεια διασπώνταιδιασπώνται σεσε μικρότερεςμικρότερες
λειτουργίεςλειτουργίες σεσε κατώτεροκατώτερο επίπεδοεπίπεδο
γίνεταιγίνεται χρήσηχρήση διαγραμματικώνδιαγραμματικών τεχνικώντεχνικών
ηη δομήδομή είναιείναι δεντρικήδεντρική

ΤμηματικόςΤμηματικός προγραμματισμόςπρογραμματισμός
ΥλοποιείΥλοποιεί τηντην ιεραρχικήιεραρχική σχεδίασησχεδίαση προγράμματοςπρογράμματος
ΤοΤο κάθεκάθε υπόυπό--πρόβλημαπρόβλημα αποτελείαποτελεί ανεξάρτητηανεξάρτητη
ενότηταενότητα
ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα τουτου είναιείναι ηη εύκοληεύκολη δημιουργίαδημιουργία, , 
παρακολούθησηπαρακολούθηση, , κατανόησηκατανόηση καικαι συντήτησησυντήτηση τουτου
προγράμματοςπρογράμματος καικαι ηη ελάττωσηελάττωση τωντων λαθώνλαθών..



6.46.4
 

ΤεχνικέςΤεχνικές
 

σχεδίασηςσχεδίασης
 προγραμμάτωνπρογραμμάτων

 
(2/3)(2/3)

∆ομημένος∆ομημένος προγραμματισμόςπρογραμματισμός
αποτελείαποτελεί τηντην κυρίαρχηκυρίαρχη μεθοδολογίαμεθοδολογία σύνταξηςσύνταξης
καικαι γραφήςγραφής προγραμμάτωνπρογραμμάτων σεσε υπολογιστήυπολογιστή
θεωρείθεωρεί ότιότι όλοιόλοι οιοι αλγόριθμοιαλγόριθμοι υλοποιούνταιυλοποιούνται απόαπό
συνδυασμούςσυνδυασμούς 3 3 θεμελιωδώνθεμελιωδών δομώνδομών::

ακολουθίαςακολουθίας
επιλογήςεπιλογής
επανάληψηςεπανάληψης

κάθεκάθε πρόγραμμαπρόγραμμα ήή υποπρόγραμμαυποπρόγραμμα έχειέχει είσοδοείσοδο
καικαι έξοδοέξοδο
αποφεύγειαποφεύγει τητη χρήσηχρήση τηςτης εντολήςεντολής GOTOGOTO
επινοήθηκεεπινοήθηκε απόαπό τοντον ιδρυτήιδρυτή τηςτης PascalPascal



6.46.4
 

ΤεχνικέςΤεχνικές
 

σχεδίασηςσχεδίασης
 προγραμμάτωνπρογραμμάτων

 
(3/3)(3/3)

ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα
 

τουτου
 

δομημένουδομημένου
 

προγρπρογρ//μουμου::
δημιουργίαδημιουργία πιοπιο απλώναπλών προγραμμάτωνπρογραμμάτων
άμεσηάμεση μεταφοράμεταφορά αλγορίθμωναλγορίθμων σεσε προγράμματαπρογράμματα
διευκόλυνσηδιευκόλυνση ανάλυσηανάλυση προγράμματοςπρογράμματος σεσε τμήματατμήματα
περιορισμόςπεριορισμός λαθώνλαθών κατάκατά τηντην ανάπτυξήανάπτυξή τουςτους
πιοπιο εύκοληεύκολη ανάγνωσηανάγνωση καικαι κατανόησηκατανόηση τουςτους
πιοπιο εύκοληεύκολη διάρθρωσηδιάρθρωση καικαι συντήρησησυντήρηση



6.76.7
 

ΠρογραμματιστικάΠρογραμματιστικά
 

περιβάλλονταπεριβάλλοντα
τατα προγράμματαπρογράμματα σεσε οποιαδήποτεοποιαδήποτε γλώσσαγλώσσα πρέπειπρέπει νανα
μετατραπούνμετατραπούν σεσε εντολέςεντολές γλώσσαςγλώσσας μηχανήςμηχανής ((exe)exe)
οιοι ΗΗ//ΥΥ μόνομόνο εκτελέσιμαεκτελέσιμα αρχείααρχεία ««καταλαβαίνουνκαταλαβαίνουν»»
ΥπάρχουνΥπάρχουν 2 2 κατηγορίεςκατηγορίες μεταφραστικώνμεταφραστικών προγρπρογρ//τωντων
πουπου κάνουνκάνουν τηντην μετατροπήμετατροπή::

οιοι μεταγλωττιστέςμεταγλωττιστές ((compilers)compilers) πουπου δέχεταιδέχεται σανσαν είσοδοείσοδο
τοντον κώδικακώδικα τουτου χρήστηχρήστη καικαι παράγειπαράγει ισοδύναμοισοδύναμο σεσε
γλώσσαγλώσσα μηχανήςμηχανής
οιοι διερμηνευτέςδιερμηνευτές ((interpretersinterpreters))

τοτο αρχικόαρχικό πρόγραμμαπρόγραμμα τουτου χρήστηχρήστη ονομάζεταιονομάζεται πηγαίοπηγαίο
τοτο πρόγραμμαπρόγραμμα πουπου παράγεταιπαράγεται απόαπό τοντον compiler compiler 
ονομάζεταιονομάζεται αντικείμενοαντικείμενο
τοτο αντικείμενοαντικείμενο δενδεν είναιείναι απαραίτητααπαραίτητα εκτελέσιμοεκτελέσιμο αλλάαλλά
γίνεταιγίνεται μεμε τητη σύνδεσήσύνδεσή τουτου μεμε τιςτις βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες τηςτης
γλώσσαςγλώσσας
ΤηΤη λειτουργίαλειτουργία αυτήαυτή κάνεικάνει οο συνδέτηςσυνδέτης ((linker)linker)



6.76.7
 

ΠρογραμματιστικάΠρογραμματιστικά
 

περιβάλλονταπεριβάλλοντα

Μεταγλωττιστής
 

(compiler)

Συνδέτης
 

(linker)

πηγαίο
 

πρόγραμμα

(source code)

αντικείμενο
 

πρόγραμμα

(object code)

εκτελέσιμο
 

πρόγραμμα

(executable code)



6.76.7
 

ΠρογραμματιστικάΠρογραμματιστικά
 

περιβάλλονταπεριβάλλοντα
γιαγια νανα δημιουργηθείδημιουργηθεί οο εκτελέσιμοςεκτελέσιμος κώδικαςκώδικας τοτο
πρόγραμμαπρόγραμμα δενδεν πρέπειπρέπει νανα περιέχειπεριέχει λάθηλάθη.  .  ΥπάρχουνΥπάρχουν 2 2 
κατηγορίεςκατηγορίες σφαλμάτωνσφαλμάτων::

ΣυντακτικάΣυντακτικά –– αναγραμματισμοίαναγραμματισμοί, , παράλειψηπαράλειψη ειδικώνειδικών
χαρακτήρωνχαρακτήρων ,,”” ””, , παράλειψηπαράλειψη τερματισμούτερματισμού δομήςδομής, , 
εντοπίζονταιεντοπίζονται στοστο στάδιοστάδιο τηςτης μεταγλώττισηςμεταγλώττισης
ΛογικάΛογικά –– εσφαλμένηεσφαλμένη κωδικοποίησηκωδικοποίηση τουτου
αλγορίθμουαλγορίθμου, , εντοπίζονταιεντοπίζονται κατάκατά τηντην εκτέλεσηεκτέλεση τουτου
αλγορίθμουαλγορίθμου, , πιοπιο δύσκολοςδύσκολος εντοπισμόςεντοπισμός

ότανόταν εντοπίζονταιεντοπίζονται συντακτικάσυντακτικά λάθηλάθη οο μεταγλωττιστήςμεταγλωττιστής
εμφανίζειεμφανίζει κατάλληλακατάλληλα διαγνωστικάδιαγνωστικά μηνύματαμηνύματα
τατα λάθηλάθη διορθώνονταιδιορθώνονται καικαι ηη διαδικασίαδιαδικασία μεταγλώττισηςμεταγλώττισης
επαναλαμβάνεταιεπαναλαμβάνεται
τοτο πηγαίοπηγαίο πρόγραμμαπρόγραμμα γράφεταιγράφεται μέσωμέσω ενόςενός συντάκτησυντάκτη
τατα σύγχρονασύγχρονα περιβάλλονταπεριβάλλοντα διαθέτουνδιαθέτουν συντάκτησυντάκτη, , 
διερμηνευτήδιερμηνευτή καικαι συνδέτησυνδέτη μεμε ενιαίοενιαίο τρόποτρόπο
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