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1.5 Γλώςςεσ Προγραμματιςμοφ 

Οι γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ χρθςιμοποιοφνται για τθν επικοινωνία του ανκρϊπου 
με τθ μθχανι, όπωσ οι φυςικζσ γλϊςςεσ (ελλθνικι, αγγλικι, γαλλικι κ.λπ.) 
χρθςιμοποιοφνται για τθν επικοινωνία μεταξφ των ανκρϊπων. 

 

Οι γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ ζχουν κι αυτζσ το δικό τουσ λεξιλόγιο και το δικό τουσ 
ςυντακτικό. Αν κζλουμε να προγραμματίηουμε τον υπολογιςτι, για να εκτελεί πιςτά 
τισ λειτουργίεσ που του ηθτάμε, πρζπει να μάκουμε κάποια γλϊςςα 
προγραμματιςμοφ. 

 

Γλώςςα Μηχανήσ 

Όπωσ ζχει αναφερκεί ςτθ Βϋ Γυμναςίου, θ λειτουργία των υπολογιςτϊν βαςίηεται 
ςτθν αναπαράςταςθ μόνο δφο ψθφίων, των «0» και «1». 

Αν ικελαν λοιπόν να δϊςουν μία απλι εντολι ςτον υπολογιςτι, π.χ. να προςκζςει το 
3+5 και να εμφανίςει το αποτζλεςμα, ζπρεπε να μετατρζψουν όλθ τθν εντολι ςε μία 
γραμμι από 0 και 1. Η γλϊςςα αυτι ονομάςτθκε γλώςςα μηχανήσ. 

ΜΑΘ3 
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Χαρακτηριςτικά Γλωςςών Προγραμματιςμοφ 

 

Σο αλφάβητο μιασ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ είναι το ςφνολο των χαρακτιρων που 
χρθςιμοποιοφνται από τθ γλϊςςα.  

 

Σο λεξιλόγιο μιασ γλϊςςασ είναι το ςφνολο των λζξεων που αναγνωρίηει θ γλϊςςα 
και ζχουν ςυγκεκριμζνθ και μοναδικι ςθμαςία. τισ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ το 
λεξιλόγιο είναι πολφ περιοριςμζνο (μερικζσ δεκάδεσ λζξεισ), ϊςτε να μποροφμε να το 
μάκουμε εφκολα.  

 

Σο ςυντακτικό μιασ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ είναι το ςφνολο των κανόνων που 
πρζπει να ακολουκοφμε, για να ςυνδζουμε λζξεισ ςε προτάςεισ. ε μια γλϊςςα 
προγραμματιςμοφ θ ςφνδεςθ λζξεων δθμιουργεί ολοκλθρωμζνεσ εντολζσ προσ τον 
υπολογιςτι. Αν δεν ακολουκιςουμε αυςτθρά το ςυντακτικό μιασ γλϊςςασ, είναι 
αδφνατο για τον υπολογιςτι να καταλάβει ποια εντολι του δίνουμε.  
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Το ολοκληρωμζνο προγραμματιςτικό περιβάλλον 

 

Οι ςφγχρονεσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ μάσ προςφζρουν ζνα φιλικό περιβάλλον, 
ζτςι ϊςτε γριγορα να αναπτφςςουμε τα προγράμματά μασ. Ένα περιβάλλον 
προγραμματιςμοφ αποτελείται από διάφορα εργαλεία που βοθκάνε τον 
προγραμματιςτι να γράψει και να διορκϊςει το πρόγραμμά του.  

 

Σα κφρια εργαλεία είναι:  

 

• ζνασ εξειδικευμζνοσ κειμενογράφοσ, που χρθςιμεφει για τθ ςφνταξθ και τθ 
διόρκωςθ του προγράμματοσ και 

• ζνα πρόγραμμα-μεταφραςτισ που μετατρζπει τισ οδθγίεσ μασ ςτθ μορφι που τισ 
καταλαβαίνει ο επεξεργαςτισ, δθλαδι ςε μια ςειρά από 0 και 1 
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Αν ςε κάποια οδθγία ζχουμε κάνει λάκοσ ςτο αλφάβθτο, ςτο λεξιλόγιο ι ςτο 
ςυντακτικό τότε το πρόγραμμα που μετατρζπει τισ οδθγίεσ μασ ςε ςειρά από 0 και 1 
κα μασ δϊςει ζνα κατάλλθλο μινυμα λάκουσ, ϊςτε να μασ βοθκιςει να 
διορκϊςουμε το λάκοσ μασ. Σα λάκθ αυτά ονομάηονται ςυντακτικά λάθη. 

 

Σα προγράμματα που μετατρζπουν τισ οδθγίεσ μασ ςε 0 και 1 μποροφν να χωριςτοφν 
ςε δφο κατθγορίεσ:  

• ςτουσ μεταγλωττιςτζσ και 

• ςτουσ διερμθνείσ.  

 

Η διαφορά τουσ είναι ότι οι μεταγλωττιςτζσ (compilers) κα ελζγξουν όλο το 
πρόγραμμα για ςυντακτικά λάκθ και μετά κα το μετατρζψουν όλο ςε μια κατάλλθλθ 
ςειρά από 0 και 1, ϊςτε να μπορεί να εκτελεςτεί από τον επεξεργαςτι του 
υπολογιςτι. 

Αντίκετα οι διερμηνείσ (interpreters) ελζγχουν μία οδθγία κάκε φορά, τθν εκτελοφν 
και μετά ελζγχουν τθν επόμενθ οδθγία. 
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Αν το αποτζλεςμα, που τελικά προκφπτει από τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ, δεν είναι το 
αναμενόμενο, τότε το πρόβλθμα δε βρίςκεται ςτον τρόπο εκτζλεςθσ, αλλά ςτον αλγόρικμο 
που καταςκευάςαμε για τθ λφςθ του προβλιματόσ μασ. τθν περίπτωςθ αυτι λζμε ότι 
ζχουμε κάνει ζνα λογικό λάθοσ και πρζπει να ελζγξουμε ζνα προσ ζνα τα βιματα - εντολζσ 
του αλγορίκμου μασ, ϊςτε να διαπιςτϊςουμε, αν δίνουμε τισ κατάλλθλεσ εντολζσ με τθ 
ςωςτι ςειρά. 

Ένα ςθμείο που πρζπει να γνωρίηουμε, όταν προγραμματίηουμε, είναι ότι για τον 
υπολογιςτι τίποτα δεν είναι αυτονόθτο. Ενϊ εμείσ οι άνκρωποι ζχουμε τθν ικανότθτα 
να ςυμπλθρϊνουμε τισ οδθγίεσ κάποιου με τθ λογικι και τθν εμπειρία μασ, ο 
υπολογιςτισ χρειάηεται να περιγράψουμε με μεγάλθ ακρίβεια τισ εντολζσ μασ ςτον 
υπολογιςτι, για να τισ εκτελζςει. 



Ερωτήςεισ 

1. Γιατί πρζπει να κατανοοφμε καλά ζνα πρόβλθμα, πριν να το επιλφςουμε; 
2. Ποιεσ διαδικαςίεσ μασ βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ ενόσ προβλιματοσ; 
3. Σι είναι ζνασ αλγόρικμοσ; 
4. Ποιεσ είναι οι βαςικζσ ιδιότθτεσ ενόσ Αλγορίκμου; 
5. Σι είναι πρόγραμμα; 
6. Ποιο είναι το αλφάβθτο τθσ γλϊςςασ μθχανισ του υπολογιςτι;  
7. Ποια είναι τα βαςικά χαρακτθριςτικά μιασ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ;  
8. Ποια είναι τα ςτάδια για τθν εκτζλεςθ ενόσ αλγορίκμου από τθν Κ.Μ.Ε;  
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