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6.1 Η έννοια του προγράμματος 

Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, τρία εξίσου σημαντικά στάδια. 

 Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος.  
 Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου. 
 Τη διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον υπολογιστή. 

Ο προγραμματισμός ασχολείται με το τρίτο 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. 

 

Ο προγραμματισμός είναι αυτός που δίνει την εντύπωση ότι, οι υπολογιστές είναι 

έξυπνες μηχανές που επιλύουν τα πολύπλοκα προβλήματα. 

Η εντύπωση αυτή όμως είναι απλώς μία ψευδαίσθηση. Ο υπολογιστής, ως γνωστόν, είναι 

μία μηχανή που καταλαβαίνει μόνο δύο καταστάσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύονται με 

δύο αριθμούς το μηδέν και το ένα, τα ψηφία του δυαδικού συστήματος. 

 

 
6.3 Φυσικές– Τεχνητές Γλώσσες 

 
 Φυσικές είναι οι γλώσσες που μιλάμε. 

 Τεχνητές είναι οι γλώσσες προγραμματισμού που αναπτύχθηκαν για να μπορέι ο 

προγραμματιστής να δίνει εντολές που μπορεί να εκτελέσει ο προγραμματιστής. 

 

Χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν μια Γλώσσα (Φυσική ή Τεχνητή) 

1. Αλφάβητο (Γράμματα αλφαβήτου πεζά ή κεφαλαία, αριθμητικά ψηφία, σημεία 

στίξης) 

2. Λεξιλόγιο (το σύνολο των λέξεων) 

3. Γραμματική  

a. Τυπικό (το σύνολο των κανόνων που καθορίζει τις μορφές με τις οποίες 

μια λέξη μπορεί να εμφανίζεται π.χ. γλώσσα, γλώσσας κλπ.) 

b. Συντακτικό (το σύνολο των κανόνων που καθορίζει τον τρόπο με τον 

οποίο οι λέξεις συνδέονται για να σχηματίσουν προτάσεις) 

4. Σημασιολογία (Το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν το νόημα των λέξεων 

και κατ΄ επέκταση των εκφράσεων και προτάσεων που χρησιμοποιούνται σε μία 

γλώσσα). 

 

Διαφορές Φυσικών και Τεχνητών Γλωσσών 

Η βασική διαφορά είναι ότι οι Φυσικές Γλώσσες εξελίσσονται συνεχώς ανάλογα με τις 

εποχές τον κοινωνικό περίγυρο κλπ. 
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Και οι τεχνητές βέβαια γλώσσες κατά καιρούς βελτιώνονται από τους κατασκευαστές 

τους με σκοπό να διορθωθούν αδυναμίες ή να καλύψουν μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών ή 

τέλος να ακολουθήσουν τις νέες εξελίξεις. 

 

 

6.4 Τενικές Σχεδίασης Προγραμμάτων 

 
 Ιεραρχική Σχεδίαση Προγραμμάτων 

 

Σήμερα χρησιμοποιείται η Τεχνική της Ιεραρχικής Σχεδίασης Προγραμμάτων (ή από 

πάνω προς τα κάτω Τεχνική ή Top Down Technique). 

Ουσιαστικά περιλαμβάνει τον καθορισμό των βασικών λειτουργιών ενός προγράμματος 

και στη συνέχει τη διάσπαση των λειτουργιών αυτών σε απλούστερες, μέχρι το τελευταίο 

επίπεδο που οι λειτουργίες είναι απλές και επιλύονται εύκολα. 

Απαιτεί  τη διάσπαση του προβλήματος σε  επιμέρους προβλήματα όπως έχει αναφερθεί 

και στο 1ο κεφάλαιο. 

 

Τμηματικός Προγραμματισμός  

 

Η Ιεραρχική Σχεδίαση Υλοποιείται με τον Τμηματικό Προγραμματισμό. Περιλαμβάνει 

την διάσπαση του προβλήματος σε επιμέρους, την επίλυσή τους και τελικά τη σύνθεση 

της λύσης με σκοπό την επίλυση του συνολικού προβλήματος. 

 

Δομημένος Προγραμματισμός  

 

Η Ιεραρχική Σχεδίαση και Τμηματικός Προγραμματισμός συνιστούν τον λεγόμενο 

Δομημένο Προγραμματισμό. 

Ο Δομημένος Προγραμματισμός έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό την εξάλειψη ή την 

μείωση της χρήσης της εντολής GOTO  η οποία μεταφέρει την εκτέλεση του 

προγράμματος σε άλλο σημείο. 

( Η εντολή GOTO θεωρείται σήμερα το μαύρο πρόβατο του προγραμματισμού) 

 

Γενικά ο Δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται στη χρήση τριών και μόνο 

στοιχειωδών λογικών δομών, τη δομή ακολουθίας, τη δομή της επιλογής και της 

επανάληψης. Όλα τα προγράμματα μπορούν να γραφτούν χρησιμοποιώντας τις τρεις 

αυτές δομές. Κάθε πρόγραμμα όπως και κάθε ενότητα προγράμματος έχει μόνο μία 

είσοδο και μόνο μία έξοδο.  

Πλεονεκτήματα: 

 Δημιουργία απλούστερων προγραμμάτων. 

 Άμεση μεταφορά των αλγορίθμων σε προγράμματα 

 Διευκόλυνση ανάλυσης του προγράμματος σε τμήματα 

 Περιορισμός των λαθών κατά την ανάπτυξη του προγράμματος 

 Διευκόλυνση στην ανάγνωση και την κατανόηση του προγράμματος από τρίτους 

 Ευκολότερη διόρθωση και συντήρηση 

 
6.5 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός 
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Μια νέα τάση αντιμετώπισης προγραμματιστικών αντιλήψεων και δομών 

ονομάζεται αντικειμενοστραφής (object-oriented) προγραμματισμός.  

Η αντικειμενοστραφής σχεδίαση εκλαμβάνει ως πρωτεύοντα δομικά στοιχεία ενός 

προγράμματος τα δεδομένα, από τα οποία δημιουργούνται με κατάλληλη 

μορφοποίηση τα αντικείμενα (objects).  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φυσικά ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός χρησιμοποιεί την 

ιεραρχική σχεδίαση, τον τμηματικό προγραμματισμό και ακολουθεί τις αρχές του 

δομημένου προγραμματισμού. 

 

Πρόκειται δηλαδή για μια φιλοσοφία στη σχεδίαση της λύσης που δεν είναι διαφορετική 

του δομημένου προγραμματισμού αντίθετα μάλιστα τον χρησιμοποιεί. 

 
6.7 Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα 

 

Κάθε πρόγραμμα αφού σχεδιαστεί γράφεται στο περιβάλλον μιας γλώσσας 

προγραμματισμού. Αυτό το πρόγραμμα ονομάζεται Πηγαίο Πρόγραμμα (source) και 

φυσικά δεν μπορεί να εκτελεστεί αν δεν μετατραπεί σε γλώσσα μηχανής.  

Το περιβάλλον της γλώσσας που γράφεται το πρόγραμμα ονομάζεται Συντάκτης (editor.) 

 

Το Πρόγραμμα σε Γλώσσα Μηχανής που θα προκύψει μετά τη μετατροπή του Πηγαίου, 

ονομάζεται Αντικείμενο Πρόγραμμα (object) και είναι το πρόγραμμα το οποίο μπορεί να 

εκτελεστεί. 

 

Ένα πρόγραμμα εκτός από τις εντολές έχει και στοιχεία τα οποία μία γλώσσα 

προγραμματισμού διαθέτει έτοιμα να τα χρησιμοποιήσει ο Προγραμματιστή (όπως για 

παράδειγμα οι αριθμητικές πράξεις). Αυτά υπάρχουν σ΄ ένα χώρο της μνήμης που 

ονομάζεται Βιβλιοθήκη της Γλώσσας και κάθε πρόγραμμα πριν γίνει η πλήρης 

μετατροπή του σε Γλώσσα Μηχανής πρέπει να συνδεθεί με τη Βιβλιοθήκη της Γλώσσας 

με τη Βοήθεια άλλων προγραμμάτων που ονομάζονται Συνδέτες (Linkers ) και η 

διαδικασία Σύνδεση (Link). 

 

Άρα έχουμε τη διαδικασία: 

Αρχικό Πρόγραμμα  Μετατροπέας Πηγαίου Προγράμματος  Αντικείμενο 

Πρόγραμμα σε Γλώσσα Μηχανής  Συνδέτης (Linker)  Εκτελέσιμο πρόγραμμα σε 

Γλώσσα μηχανής. 

 

 

Οι μετατροπείς των Πηγαίων Προγραμμάτων χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. Συμβολομεταφραστές  

Πρόκειται για τα προγράμματα που μετατρέπουν τις Γλώσσες χαμηλού 

Επιπέδου (Assembly) σε γλώσσα μηχανής) 

2. Μετατροπείς Γλωσσών Υψηλού Επιπέδου 

i. Μεταγλωττιστές ή Μεταφραστές (Compilers) οι οποίοι παίρνουν 

όλο το αρχικό πρόγραμμα και το μετατρέπουν σε αντικείμενο το 
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οποίο στη συνέχεια εκτελείται ενιαίο. (Μοιάζει με τη διαδικασία 

μετάφρασης βιβλίου) 

ii. Διερμηνείς (Interpreters) οι οποίοι παίρνουν κάθε εντολή μία τη 

μετατρέπουν σε γλώσσα εντολής την εκτελούν, και μετά κάνουν 

ξανά τη διαδικασία για την επόμενη εντολή (Μοιάζει με τη 

διαδικασία που κάνει ένας διερμηνέας σ΄ ένα συνέδριο) 

 

Χαρακτηριστικά Μεταφραστών 

 

1. Πιο γρήγορη εκτέλεση του προγράμματος γιατί εκτελείται ενιαίο 

2. Πιο δύσκολη, επίπονη και χρονοβόρα η διαδικασία Εντοπισμού και διόρθωσης 

λαθών 

 

Χαρακτηριστικά Διερμηνέων 

 

1. Πιο αργή εκτέλεση του προγράμματος γιατί εκτελείται μία μία εντολή 

2. Πιο εύκολος ο εντοπισμός και η διόρθωση σφαλμάτων 

 

Σήμερα πολλές γλώσσες έχουν και διερμηνέα που χρησιμοποιείται στη διαδικασία 

ελέγχου του προγράμματος και διόρθωσης λαθών και αφού διορθωθούν τα λάθη 

χρησιμοποιείται μεταφραστής για την πιο γρήγορη εκτέλεση του Προγράμματος 

 

Παρατηρήσεις 

 

1. Με βάση τα παραπάνω λοιπόν αν χρησιμοποιείται διερμηνέας δεν υπάρχει η 

έννοια του αντικείμενου προγράμματος σαν σύνολο. 

2. Σε κάθε Πρόγραμμα υπάρχουν δύο ειδών λάθη που μπορούμε να βρούμε 

a. Συντακτικά που οφείλονται σε λάθος πληκτρολόγηση εντολών, λάθος 

χρήση σημείων στίξης κλπ. 

b. Λογικά ή Αλγοριθμικά που οφείλονται σε λάθος στη λογική του 

προγράμματος (π.χ. να δημιουργηθεί ένα ατέρμονο loop) 

 

 

 


