
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο
 – Ερωτήσεις- Απαντήσεις   

 

Η έννοια του προγράµµατος 
 

1. Τι περιλαµβάνει η επίλυση ενός προβλήµατος µε τον υπολογιστή; 
Η επίλυση ενός προβλήµατος µε τη βοήθεια υπολογιστή περιλαµβάνει τρία εξίσου σηµαντικά στάδια: 

► Τον ακριβή προσδιορισµό του προβλήµατος. 

► Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγόριθµου. 

► Τη διατύπωση του αλγόριθµου σε κατανοητή µορφή από τον υπολογιστή. 

 

2.  Τι είναι πρόγραµµα και τι προγραµµατισµός; 
Πρόγραµµα είναι το σύνολο των εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί ο 

αλγόριθµος για την επίλυση του προβλήµατος. Το πρόγραµµα, το οποίο γράφεται σε µια γλώσσα 

προγραµµατισµού, δεν είναι απλώς η υλοποίηση του αλγόριθµου, αλλά βασικό στοιχείο του είναι τα δεδοµένα 

και οι δοµές δεδοµένων επί των οποίων ενεργεί. 

Προγραµµατισµός είναι η διεργασία που γίνεται για τη δηµιουργία του προγράµµατος. 

 

Σηµείωση!  Ο προγραµµατισµός είναι αυτός που µας δίνει την ψευδαίσθηση ότι ο υπολογιστής είναι µια 

έξυπνη µηχανή που επιλύει τα πολύπλοκα προβλήµατα. Ο υπολογιστής, ως γνωστόν, είναι µια µηχανή που 

καταλαβαίνει µόνο δύο καταστάσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύονται µε δύο αριθµούς το µηδέν και το ένα, τα 

ψηφία, δηλαδή, του δυαδικού συστήµατος. Το µόνο πράγµα που κάνει ο υπολογιστής είναι στοιχειώδεις 

ενέργειες σε ακολουθίες αυτών των δύο ψηφίων, αλλά αυτές τις ενέργειες τις εκτελεί µε ασύλληπτη ταχύτητα. 

 

Ιστορική αναδροµή των γλωσσών προγραµµατισµού 

 

3.  Για ποιον λόγο αναπτύχθηκαν οι γλώσσες προγραµµατισµού; 

Οι γλώσσες προγραµµατισµού αναπτύχθηκαν µε σκοπό την επικοινωνία του ανθρώπου (προγραµµατιστή) µε τη 

µηχανή (υπολογιστής). 

 

4. Σε ποιες βασικές κατηγορίες κατατάσσονται οι γλώσσες προγραµµατισµού; 
Οι γλώσσες προγραµµατισµού κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

► Γλώσσες µηχανής. 
► Συµβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαµηλού επιπέδου. 

► Γλώσσες υψηλού επιπέδου. 

► Γλώσσες 4ης γενιάς. 
 

Γλώσσες µηχανής 

 

5.  Τι γνωρίζετε για τις γλώσσες µηχανής; 

Οι γλώσσες µηχανής είναι οι πρώτες γλώσσες προγραµµατισµού στις οποίες οι εντολές για την υλοποίηση ενός 

προγράµµατος έπρεπε να δοθούν από τον προγραµµατιστή σε ακολουθίες από 0 και 1, δηλαδή σε µορφή 

κατανοητή από τον υπολογιστή αλλά δυσνόητη από τον άνθρωπο. 

 

Σηµείωση! Ένα παράδειγµα προγράµµατος σε γλώσσα µηχανής είναι το ακόλουθο: 

11001011  00001011  10101101  00001010  11011001   

00001101  00001010  11011001  00001010  00001010 

 ……………………… 

 

Προσοχή! Πρέπει εδώ να αναφέρουµε ότι ακόµα και στις σύγχρονες γλώσσες προγραµµατισµού οι εντολές 

κάθε προγράµµατος µετατρέπονται σε ακολουθίες 0 και 1, δηλαδή σε εντολές σε γλώσσα µηχανής, ώστε µετά 

να µπορούν να εκτελεστούν από τον υπολογιστή. 

 

6. Πώς γινόταν ο «προγραµµατισµός» των πρώτον υπολογιστών; 

Ο «προγραµµατισµός» των πρώτων υπολογιστών δεν ήταν ουσιαστικά προγραµµατισµός µε τη σηµερινή 

έννοια του όρου. Ο υπολογιστής αναδιαρθρωνόταν, ώστε να εκτελέσει τους απαιτούµενους υπολογισµούς, και 

στη συνέχεια έπρεπε να αλλάξει πάλι η διάρθρωση του, ώστε να εκτελέσει έναν άλλο υπολογισµό. 

 

 

 



 

7.  Ποια ήταν η εξέλιξη των υπολογιστών από τον πρώτο µέχρι σήµερα; 
Οι πρώτοι υπολογιστές ήταν τεράστιοι σε µέγεθος αλλά µε πάρα πολύ περιορισµένες δυνατότητες και µικρές 

ταχύτητες επεξεργασίας. Εξελίχθηκαν σε πολύ µικρούς σε µέγεθος υπολογιστές µε τεράστιες όµως δυνατότητες 

και ταχύτητες επεξεργασίας, 

 

8. Ποιες είναι οι στοιχειώδεις ενέργειες που µπορεί να κάνει ένας υπολογιστής; 
Το µόνο που κάνει ένας υπολογιστής είναι στοιχειώδεις ενέργειες σε ακολουθίες 0 και 1 µε ασύλληπτη 

ταχύτητα. Οι στοιχειώδεις αυτές ενέργειες είναι: 

► να αποθηκεύει στη µνήµη ακολουθίες τέτοιων ψηφίων και να τις ανακτά από τη µνήµη, 

► να κάνει στοιχειώδεις αριθµητικές πράξεις µε αυτές, 

► και να τις συγκρίνει. 

 

Σηµείωση! Ο πρώτος υπολογιστής, ο περίφηµος ENIAC, για να «προγραµµατιστεί», ώστε να εκτελέσει 

κάποιους υπολογισµούς, έπρεπε να αλλάξουν θέση εκατοντάδες διακόπτες και να ρυθµιστούν αντίστοιχα όλες 

οι καλωδιώσεις, διαδικασία εξαιρετικά επίπονη και χρονοβόρα. 

 

ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Η ΓΛΩΣΣΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 
 

9.  Τι γνωρίζετε για τις συµβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαµηλού επιπέδου; 

Οι γλώσσες αυτές είναι το αποτέλεσµα προσπαθειών για τη δηµιουργία µιας συµβολικής γλώσσας που θα ήταν 

πιο προσιτή στον άνθρωπο απ' ό,τι οι ακολουθίες 0 και 1. Έτσι, οι εντολές σε συµβολική γλώσσα αποτελούνται 

από συµβολικά ονόµατα που αντιστοιχούν σε εντολές της γλώσσας µηχανής. 

 

10. Τι είναι ο συµβολοµεταφραστής; 

Ο συµβολοµεταφραστής (assembler) είναι ένα ειδικό πρόγραµµα που µεταφράζει τη συµβολική γλώσσα στη 

γλώσσα µηχανής του δεδοµένου υπολογιστή. 

 

 

    

 

 

11. Ποια είναι τα µειονεκτήµατα των συµβολικών γλωσσών προγραµµατισµού;  
Τα µειονεκτήµατα των συµβολικών γλωσσών προγραµµατισµού είναι τα ακόλουθα: 

► Είναι στενά συνδεδεµένες µε την αρχιτεκτονική του υπολογιστή (επεξεργαστής, κύρια µνήµα κ.λπ.). 

► ∆εν διαθέτουν εντολές πιο σύνθετων λειτουργιών, οδηγώντας έτσι σε µακροσκελή προγράµµατα που είναι 

δύσκολο να γραφούν και κυρίως να συντηρηθούν. 

► Τα προγράµµατα δεν µπορούν να µεταφερθούν σε διαφορετικό υπολογιστή, ακόµη και του ίδιου του 

κατασκευαστή. 

 

Παράδειγµα προγράµµατος σε συµβολική γλώσσα 

Οι εντολές σε συµβολική γλώσσα αποτελούνται από συµβολικά ονόµατα που αντιστοιχούν σε εντολές της 

γλώσσας µηχανής. Ένα παράδειγµα σε συµβολική γλώσσα, απλώς µόνο για να δούµε τη µορφή της, είναι το 

ακόλουθο: 

.EVAL push  bx 

             Xor   bx,bh 

 Add  si,ax 

.loop     dec cx 

 

ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ (ΓΛΩΣΣΕΣ 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ) 

 

12. Ποιες γλώσσες υψηλού επιπέδου γνωρίζετε;  

Μερικές γλώσσες υψηλού επιπέδου είναι οι ακόλουθες: 

1. Fortran 

Η πρώτη γλώσσα υψηλού επιπέδου. Αναπτύχθηκε ως γλώσσα για την επίλυση µαθητικών και επιστηµονικών 

προβληµάτων. 

2. Cobol 

Γλώσσα κατάλληλη για ανάπτυξη εµπορικών και γενικότερα διαχειριστικών εφαρµογών. 

3. Algol 

Γλώσσα για τη δηµιουργία γενικής φύσης προγραµµάτων που δεν συνδέονται µε συγκεκριµένες εφαρµογές. 

Πρόγραµµα σε 

συµβολική γλώσσα 

Πρόγραµµα 

σε γλώσσα µηχανής 
Παρεµβαίνει 

ο συµβολοµεταφραστής 



 

4. PL/1 

Γλώσσα που προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να καλύψει όλους τους τοµείς του προγραµµατισµού, 

αντικαθιστώντας τόσο τη Fortran όσο και την Cobol. 

5. Lisp 

Γλώσσα κατάλληλη για προβλήµατα τεχνητής νοηµοσύνης (παιχνίδια όπως το σκάκι, έµπειρα συστήµατα κλπ.). 

6. Prolog 

Γλώσσα κατάλληλη για προβλήµατα τεχνητής νοηµοσύνης (προσπάθειες ώστε να καταστεί ο υπολογιστής 

ικανός για λειτουργίες που αποδίδονται σε ανθρώπινη νοηµοσύνη). 

7. Basic 

Γλώσσα κατάλληλη για την εκπαίδευση αρχαρίων στον προγραµµατισµό. Σχεδιάστηκε για να γράφονται 

σύντοµα προγράµµατα που θα εκτελούνται µε τη βοήθεια διερµηνευτή. 

8. Pascal 

Γλώσσα γενικής χρήσης, κατάλληλη τόσο για την εκπαίδευση όσο και τη δηµιουργία ισχυρών προγραµµάτων 

κάθε τύπου. 

9. C 
Γλώσσα µε ισχυρά χαρακτηριστικά, κατάλληλη για την ανάπτυξη δοµηµένων εφαρµογών αλλά και µε πολλές 

δυνατότητες γλώσσας χαµηλού επιπέδου. 

10. C++ 
Αντικειµενοστραφής γλώσσα η οποία είναι εξέλιξη της γλώσσας C. 

11. Java 
Αντικειµενοστραφής γλώσσα κατάλληλη για την ανάπτυξη εφαρµογών, που θα εκτελούνται σε κατανεµηµένα 

περιβάλλοντα, δηλαδή σε διαφορετικούς υπολογιστές οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι στο ∆ιαδίκτυο. 

 

Σηµείωση  

Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου χρησιµοποιούν ως εντολές απλές λέξεις της αγγλικής γλώσσας ακολουθώντας 

αυστηρούς κανόνες σύνταξης, οι οποίες µεταφράζονται από τον ίδιο τον υπολογιστή σε γλώσσα µηχανής. 

 

13. Να καταγράψετε σε έναν πίνακα για κάθε γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου το όνοµα της, 

το είδος των δραστηριοτήτων για την οποία χρησιµοποιείται και το είδος του προγραµµατισµού που 

υποστηρίζει. 

Όνοµα γλώσσας Τοµέας Εφαρµογών Είδος προγραµµατισµού 

1. Fortran Επιστηµονικός ∆ιαδικασιακός 

2. Cobol Εµπορικός ∆ιαδικασιακός 

3. Algol Γενικής χρήσης ∆ιαδικασιακός 

4. Prolog Τεχνητής νοηµοσύνης Μη ∆ιαδικασιακός 

5. Lisp Τεχνητής νοηµοσύνης Συναρτησιακός 

6. Pascal Γενικής χρήσης ∆ιαδικασιακός 

7. Basic Γενικής χρήσης ∆ιαδικασιακός 

8. C,C++ Προγραµµατισµός συστηµάτων ∆ιαδικασιακός (C) 

Αντικειµενοστραφής (C++) 

9. Java Προγραµµατισµός στο διαδίκτυο Αντικειµενοστραφής 

10. PL/1 Επιστηµονικός και Εµπορικός ∆ιαδικασιακός 

 

14. Τι ονοµάζουµε οπτικό και τι καθοδηγούµενο από το γεγονός προγραµµατισµό; 

Οπτικός προγραµµατισµός 

Με τον όρο οπτικός προγραµµατισµός εννοούµε τη δυνατότητα να δηµιουργούµε γραφικά ολόκληρο το 

περιβάλλον της εφαρµογής, για παράδειγµα, τα πλαίσια διαλόγου ή τα «µενού». Οι πιο διαδεδοµένες γλώσσες 

προγραµµατισµού σε γραφικό περιβάλλον είναι η Visual Basic, η Visual C++ και η Java. 

Καθοδηγούµενος από το γεγονός προγραµµατισµός 
Με τον όρο προγραµµατισµός καθοδηγούµενος από το γεγονός εννοούµε τη δυνατότητα να ενεργοποιούνται 

λειτουργίες του προγράµµατος µε την εκτέλεση ενός
 
 γεγονότος, για παράδειγµα, την επιλογή µιας εντολής από 

ένα µενού ή το «κλικ» του ποντικιού. 

 

 

 



 

15.  Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των γλωσσών υψηλού επίπεδου σε σχέση µε τις συµβολικές γλώσσες 

προγραµµατισµού; 

Τα πλεονεκτήµατα των γλωσσών υψηλού επίπεδου σε σχέση µε τις συµβολικές γλώσσες προγραµµατισµού 

είναι τα ακόλουθα: 

► Φυσικότερος και πιο ανθρώπινος τρόπος έκφρασης των προβληµάτων. Τα προγράµµατα σε γλώσσα υψηλού 

επιπέδου είναι πιο κοντά στο πρόβληµα που επιλύουν 

► Η ανεξαρτησία από τον τύπο του υπολογιστή. Τα προγράµµατα σε γλώσσα υψηλού επιπέδου µπορούν να 

µεταφερθούν και να εκτελεστούν σε οποιονδήποτε υπολογιστή µε ελάχιστες ή καθόλου µετατροπές, δηλαδή 

έχουν την ικανότητα της µεταφερσιµότητας. 

► Η ευκολία της εκµάθησης και της εκπαίδευσης ως απόρροια των προηγούµενων 

► Η διόρθωση λαθών και η συντήρηση προγραµµάτων. 

 

16. Ποια είναι η καλύτερη γλώσσα προγραµµατισµού;  
Μπορούµε να ισχυριστούµε µε βεβαιότητα ότι µια γλώσσα προγραµµατισµού που να είναι αντικειµενικά 

καλύτερη από τις άλλες δεν υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει. 

 

17. Από τι εξαρτάται η επιλογή µιας γλώσσας προγραµµατισµού; 
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 µια γλώσσα που, φυσικά, επιτρέπει και διευκολύνει την ανάπτυξη του 

είδους της εφαρµογής στο συγκεκριµένο περιβάλλον, µε βάση όµως τις προσωπικές του γνώσεις και 

προτιµήσεις. 

 

Γλώσσες 4ης γενιάς 

 

18. Τι γνωρίζετε για τις γλώσσες 4ης γενιάς; 
Οι γλώσσες 4ης γενιάς είναι οι γλώσσες εφοδιασµένες µε εργαλεία προγραµµατισµού που αποκρύπτουν πολλές 

λεπτοµέρειες από τις τεχνικές υλοποίησης και µε αυτά ο χρήστης µπορεί να επιλύει µόνος του µικρά 

προβλήµατα εφαρµογών. 

Στις γλώσσες αυτές ο χρήστης ενός υπολογιστή έχει τη δυνατότητα, σχετικά εύκολα, να υποβάλλει ερωτήσεις 

στο σύστηµα ή να αναπτύσσει εφαρµογές που αποκτούν πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων και να καθορίζει 

τον ακριβή τρόπο εµφάνισης αυτών των πληροφοριών. Γι' αυτό οι γλώσσες αυτές λέγονται και γλώσσες 

ερωταπαντήσεων. Μια γλώσσα ερωταπαντήσεων είναι και η SQL. 

Παράδειγµα ερώτησης στη SQL 

SELECT NAME 

FROM STUDENTS 

WHERE DEGREE > 18  

όπου εµφανίζει όλα τα ονόµατα των µαθητών, από έναν «πίνακα» students, που ο βαθµός τους είναι 

µεγαλύτερος του 18. Βλέπουµε πόσο πιο εύκολη είναι η χρήση των εντολών αυτών από τη χρήση των 

επαναληπτικών δοµών στους πίνακες, όπως αυτή περιγράφηκε στα αντίστοιχα κεφάλαια. 

 

Φυσικές και τεχνητές γλώσσες 

 

19.  Τι είναι γλώσσες προγραµµατισµού και ποιος είναι ο σκοπός ανάπτυξης τους; 
Οι γλώσσες προγραµµατισµού αναπτύχθηκαν για να µπορεί ο προγραµµατιστής να δίνει τις εντολές που πρέπει 

να εκτελέσει ο υπολογιστής. Χρησιµοποιούνται δηλαδή για την επικοινωνία του ανθρώπου και της µηχανής, 

όπως αντίστοιχα οι φυσικές γλώσσες χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων. Οι γλώσσες 

προγραµµατισµού, που είναι τεχνητές γλώσσες, ακολουθούν τις βασικές έννοιες και αρχές της Γλωσσολογίας, 

επιστήµη που µελετά τις φυσικές γλώσσες. 

 

20. Από τι προσδιορίζεται µια γλώσσα; 
Μια γλώσσα, είτε πρόκειται για φυσική είτε για τεχνητή γλώσσα, προσδιορίζεται από: 

► το αλφάβητο, 

► το λεξιλόγιο, 

► τη γραµµατική και 

► τη σηµασιολογία. 



 

 

21. Τι είναι το αλφάβητο µιας γλώσσας; 
Αλφάβητο µιας γλώσσας καλείται το σύνολο των στοιχείων που χρησιµοποιείται από τη γλώσσα. 

Για την ελληνική γλώσσα, για παράδειγµα, το αλφάβητο αποτελείται από όλα γράµµατα, µικρά και κεφαλαία 

(Α.. .Ω), τα ψηφία (0.. .9) και όλα τα σηµεία στίξης. Οι τεχνητές γλώσσες χρησιµοποιούν µόνο το αγγλικό 

αλφάβητο (Α.. .Ζ), (a.. .z), ψηφία (0.. .9) και όλα τα σηµεία στίξης. 

 

22. Τι είναι το λεξιλόγιο µιας γλώσσας; 

Το λεξιλόγιο αποτελείται από ένα υποσύνολο όλων των ακολουθιών που δηµιουργούνται από τα στοιχεία του 

αλφαβήτου (τις λέξεις) που είναι δεκτές από τη γλώσσα. Για παράδειγµα, στην αγγλική γλώσσα η ακολουθία 

print είναι δεκτή, αφού αποτελεί λέξη, ενώ η ακολουθία printf δεν είναι δεκτή. Σε µια τεχνητή γλώσσα η 

ακολουθία read είναι δεκτή ως λέξη, ενώ η ακολουθία reader δεν είναι δεκτή. 

 

23. Τι είναι η γραµµατική µιας γλώσσας; 

Η γραµµατική αποτελείται από το τυπικό ή τυπολογικό και το συντακτικό. 

► Τυπικό είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει τις µορφές µε τις οποίες µια λέξη είναι αποδεκτή. Για 

παράδειγµα, στην αγγλική γλώσσα οι λέξεις employ, employer είναι δεκτές, ενώ η λέξη emplyer δεν είναι 

δεκτή. 

► Συντακτικό είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζει τη νοµιµότητα της διάταξης και της σύνθεσης των 

λέξεων της γλώσσας για τη δηµιουργία προτάσεων στις φυσικές γλώσσες και εντολών στις τεχνητές γλώσσες. 

Για παράδειγµα, η πρόταση όσο χ > 0 τότε στη γλώσσα προγραµµατισµού «ΓΛΩΣΣΑ» δεν είναι αποδεκτή. 

 

24. Τι είναι η σηµασιολογία µιας γλώσσας;  
Η σηµασιολογία είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζει το νόηµα των λέξεων και κατ' επέκταση των 

εκφράσεων και προτάσεων που χρησιµοποιούνται σε µια γλώσσα. Στις γλώσσες προγραµµατισµού, οι οποίες 

είναι τεχνητές γλώσσες, ο δηµιουργός της γλώσσας αποφασίζει τη σηµασιολογία των λέξεων της γλώσσας. 

 

25. Σε τι διαφέρουν οι φυσικές από τις τεχνητές γλώσσες; 

Φυσικές γλώσσες 

Οι φυσικές γλώσσες εξελίσσονται συνεχώς, νέες λέξεις δηµιουργούνται, κανόνες γραµµατικής και σύνταξης 

αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου και αυτό γιατί η γλώσσα χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µεταξύ 

ανθρώπων, που εξελίσσονται και αλλάζουν ανάλογα µε τις εποχές και τον κοινωνικό περίγυρο. 

Τεχνητές γλώσσες 
Αντίθετα οι τεχνητές γλώσσες χαρακτηρίζονται από στασιµότητα, αφού κατασκευάζονται για έναν 

συγκεκριµένο σκοπό. Κάθε αλλαγή γίνεται από τον δηµιουργό τους για να διορθωθούν κάποιες αδυναµίες τους, 

για να µπορούν να καλύψουν µεγαλύτερο εύρος εφαρµογών και τέλος για να ακολουθήσουν τις νέες εξελίξεις. 

Οι γλώσσες προγραµµατισµού αλλάζουν: 

► σε επίπεδο διαλέκτου (για παράδειγµα GW-Basic και QuickBasic) ή 

► σε επίπεδο επέκτασης (για παράδειγµα Basic και Visual Basic). 

 

 

Τεχνικές σχεδίασης προγραµµάτων 

 

26. Τι περιλαµβάνει η ιεραρχική σχεδίαση προγράµµατος; 
Η ιεραρχική σχεδίαση προγράµµατος ή η διαδικασία σχεδίασης «από πάνω προς τα κάτω», όπως συχνά 

ονοµάζεται, περιλαµβάνει τον καθορισµό 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, όπου οι λειτουργίες είναι πια απλές και µπορούν να επιλυθούν εύκολα. 

 

27. Ποιος είναι ο σκοπός της ιεραρχικής σχεδίασης ενός προγράµµατος και πώς γίνεται η παράσταση της; 
Ο σκοπός της ιεραρχικής σχεδίασης είναι η διάσπαση ενός προβλήµατος σε µια σειρά από απλούστερα 

υποπροβλήµατα, τα οποία είναι εύκολο να επιλυθούν οδηγώντας στην επίλυση του αρχικού προβλήµατος. Η 

παράσταση της γίνεται µε τη βοήθεια διαγραµµατικών τεχνικών όπως φαίνεται στο επόµενο παράδειγµα 

υπολογισµού του µέσου όρου βαθµολογίας ενός µαθητή. 

 

28. Τι είναι ο τµηµατικός προγραµµατισµός; 

Η ιεραρχική σχεδίαση προγράµµατος υλοποιείται µε τον τµηµατικό προγραµµατισµό. Μετά την ανάλυση του 

προβλήµατος σε αντίστοιχα υποπροβλήµατα, κάθε υποπρόβληµα αποτελεί ανεξάρτητη ενότητα που γράφεται 

ξεχωριστά από τα υπόλοιπα τµήµατα προγράµµατος. 

 



 

29. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµµατισµού; 
Ο τµηµατικός προγραµµατισµός διευκολύνει τη δηµιουργία του προγράµµατος, µειώνει τα λάθη και επιτρέπει 

την ευκολότερη παρακολούθηση, κατανόηση και συντήρηση του προγράµµατος από τρίτους. (Για τα 

πλεονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµµατισµού καλό είναι να διαβάσετε το κεφ.10, όπου περιγράφονται πιο 

αναλυτικά.) 

 

30. Τι είναι ο δοµηµένος προγραµµατισµός; 

Ο δοµηµένος προγραµµατισµός δεν είναι απλώς ένα είδος προγραµµατισµού, είναι µια µεθοδολογία σύνταξης 

προγραµµάτων που έχει σκοπό να βοηθήσει τον προγραµµατιστή στην ανάπτυξη σύνθετων προγραµµάτων, να 

µειώσει τα λάθη, να εξασφαλίσει την εύκολη κατανόηση των προγραµµάτων και να διευκολύνει τις διορθώσεις 

και τις αλλαγές σε αυτά. 

 

31. Ποιες είναι οι αρχές του δοµηµένου προγραµµατισµού; 
Ο δοµηµένος προγραµµατισµός στηρίζεται σε δύο αρχές: 

► Όλα τα προγράµµατα µπορούν να γραφούν χρησιµοποιώντας µόνο τις τρεις στοιχειώδεις λογικές δοµές, 

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

► Κάθε πρόγραµµα, όπως και κάθε ενότητα προγράµµατος, έχει µία είσοδο και µία έξοδο. 

 

32. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του δοµηµένου προγραµµατισµού; 

► ∆ηµιουργία απλούστερων προγραµµάτων. 

► Άµεση µεταφορά των αλγόριθµων σε πρόγραµµα. 

► ∆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. 

 

Σηµείωση! Ο δοµηµένος προγραµµατισµός ενθαρρύνει και βοηθάει την ανάλυση του προγράµµατος σε επί 

µέρους τµήµατα, ώστε σήµερα ο όρος δοµηµένος προγραµµατισµός περιέχει τόσο την ιεραρχική σχεδίαση όσο 

και τον τµηµατικό προγραµµατισµό. 

 

Αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός 

 

33. Τι είναι η αντικειµενοστραφής σχεδίαση; 
Η αντικειµενοστραφή σχεδίαση εκλαµβάνει ως πρωτεύοντα δοµικά στοιχεία ενός προγράµµατος τα δεδοµένα, 

από τα οποία δηµιουργούνται µε κατάλληλη µορφοποίηση τα αντικείµενα. Αυτή η σχεδίαση αποδείχθηκε ότι 

επιφέρει καλύτερα αποτελέσµατα, αφού τα προγράµµατα που δηµιουργούνται είναι περισσότερο ευέλικτα και 

επαναχρησιµοποιήσιµα. 

 

Σηµείωση! Ο αντικειµενικός προγραµµατισµός χρησιµοποιεί την ιεραρχική σχεδίαση, τον τµηµατικό 

προγραµµατισµό και ακολουθεί την ιεραρχική σχεδίαση. 

 

Παράλληλος προγραµµατισµός 

 

34. Τι γνωρίζετε για τον παράλληλο προγραµµατισµό; 
Στον παράλληλο προγραµµατισµό το πρόβληµα διαιρείται σε τµήµατα που µπορούν να εκτελεστούν 

παράλληλα και στη συνέχεια προγραµµατίζονται σε ειδικούς υπολογιστές που επιτρέπουν τον παράλληλο 

προγραµµατισµό. Οι υπολογιστές αυτοί πρέπει να διαθέτουν περισσότερους από έναν επεξεργαστές, οι οποίοι 

µοιράζονται την ίδια µνήµη και λειτουργούν παράλληλα εκτελώντας διαφορετικές εντολές του ίδιου 

προγράµµατος σε ταχύτητες ασύλληπτες για τους τυπικούς υπολογιστές που χρησιµοποιούν έναν επεξεργαστή. 

 

Σηµείωση! Μια γλώσσα προγραµµατισµού που υποστηρίζει παράλληλο προγραµµατισµό είναι η OCCAM. 

 

Προγραµµατιστικά περιβάλλοντα 

 

Κάθε πρόγραµµα που γράφηκε σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού, πρέπει να µετατραπεί σε µορφή 

αναγνωρίσιµη και εκτελέσιµη από τον υπολογιστή, δηλαδή σε εντολές γλώσσες µηχανής. Η µετατροπή αυτή 

επιτυγχάνεται µε τη χρήση ειδικών προγραµµάτων, του µεταγλωττιστή και του διερµηνευτή. 

 



 

Μεταγλωττιστής, ∆ιερµηνευτής, Συνδέτης-φορτωτής 

 

35. Τι είναι ο µεταγλωττιστής και τι ο διερµηνευτής µιας γλώσσας προγραµµατισµού; 
Ο µεταγλωττιστής είναι ένα πρόγραµµα του υπολογιστή, το οποίο δέχεται σαν είσοδο ένα πρόγραµµα 

γραµµένο σε µια γλώσσα υψηλού επιπέδου και παράγει ένα ισοδύναµο πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής. Το 

τελευταίο µπορεί να εκτελείται από οποιονδήποτε υπολογιστή και είναι τελείως ανεξάρτητο από το αρχικό 

πρόγραµµα. 

Ο διερµηνευτής είναι ένα πρόγραµµα που διαβάζει µία προς µία τις εντολές του αρχικού προγράµµατος και 

για καθεµία από αυτές εκτελεί αµέσως µια ισοδύναµη ακολουθία εντολών µηχανής. 

 

36. Ποια τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα του µεταγλωττιστή και του διερµηνευτή; 
Η χρήση του µεταγλωττιστή έχει το µειονέκτηµα ότι, προτού χρησιµοποιηθεί ένα πρόγραµµα, πρέπει να 

περάσει από τη διαδικασία της µεταγλώττισης και της σύνδεσης. Από την άλλη µεριά η χρήση διερµηνευτή έχει 

το πλεονέκτηµα της άµεσης εκτέλεσης και συνεπώς της άµεσης διόρθωσης. Όµως η εκτέλεση του προγράµµα-

τος καθίσταται πιο αργή, σηµαντικά µερικές φορές, από εκείνη του ισοδύναµου εκτελέσιµου προγράµµατος 

που παράγει ο µεταγλωττιστής. 

 

Σηµείωση  

Στα σύγχρονα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα ο µεταγλωττιστής και ο διερµηνευτής παρουσιάζονται συνήθως 

µε µεικτές υλοποιήσεις. Έτσι ο διερµηνευτής χρησιµοποιείται κατά τη φάση δηµιουργίας του προγράµµατος 

και ο µεταγλωττιστής για την τελική έκδοση και εκµετάλλευση του προγράµµατος. 

 

37. Τι ονοµάζεται πηγαίο και τι αντικείµενο πρόγραµµα; 
Το αρχικό πρόγραµµα το οποίο  γράφεται από τον προγραµµατιστή λέγεται πηγαίο πρόγραµµα, ενώ το 

πρόγραµµα που προκύπτει από τον µεταγλωττιστή ονοµάζεται αντικείµενο πρόγραµµα. 

 

38. Τι ονοµάζεται συνδέτης-φορτωτής και ποιο είναι το αποτέλεσµα της χρήσης του; 
Το αντικείµενο πρόγραµµα που προκύπτει από τον µεταγλωττιστή, παρόλο που είναι κατανοητό από τον 

υπολογιστή, συνήθως δεν µπορεί να εκτελεστεί, γιατί χρειάζεται να συµπληρωθεί και να συνδεθεί µε άλλα 

τµήµατα προγράµµατος, απαραίτητα για την εκτέλεση του. Τα τµήµατα αυτά µπορεί να τα έχει γράψει ο ίδιος ο 

προγραµµατιστής του πηγαίου προγράµµατος ή να βρίσκονται σε βιβλιοθήκες της γλώσσας, δηλαδή να είναι 

έτοιµα προγράµµατα από τον κατασκευαστή της γλώσσας. Το πρόγραµµα που επιτρέπει τη σύνδεση αυτή 

ονοµάζεται συνδέτης-φορτωτής. Το αποτέλεσµα του συνδέτη είναι η παραγωγή του εκτελέσιµου 

προγράµµατος, το οποίο είναι το τελικό πρόγραµµα που εκτελείται από τον υπολογιστή. 

 

39. Να περιγραφεί σχηµατικά η διαδικασία ενός προγράµµατος µεταγλώττισης και σύνδεσης. 

Η διαδικασία της µεταγλώττισης και σύνδεσης µπορεί να περιγραφεί σχηµατικά ως εξής: 

 

 

 

 

 

Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι η δηµιουργία του εκτελέσιµου προγράµµατος γίνεται µόνο στην περίπτωση 

που το αρχικό πρόγραµµα δεν περιέχει λάθη. Τις περισσότερες φορές το πρόγραµµα αρχικά περιέχει λάθη. 

 

Λάθη ενός προγράµµατος 

 

40. Ποια είναι τα είδη λαθών ενός προγράµµατος; 

Τα λάθη ενός προγράµµατος είναι γενικά δύο ειδών. Τα λογικά λάθη που εµφανίζονται µόνο κατά την εκτέλεση 

του προγράµµατος και τα συντακτικά λάθη που εµφανίζονται κατά τη µεταγλώττιση του προγράµµατος. 

 

41. Πού οφείλονται και πώς αντιµετωπίζονται τα λάθη ενός προγράµµατος; 
Τα συντακτικά λάθη ανιχνεύονται από τον µεταγλωττιστή ή τον διερµηνευτή εµφανίζοντας κατάλληλα 

διαγνωστικά µηνύµατα και οφείλονται σε αναγραµµατισµούς ονοµάτων εντολών, παράλληλης δήλωσης 

δεδοµένων και πρέπει να διορθωθούν, ώστε να παραχθεί το τελικό εκτελέσιµο πρόγραµµα. 

Τα λογικά λάθη είναι τα πλέον σοβαρά και δύσκολα στη διόρθωση τους και οφείλονται σε σφάλµατα κατά την 

υλοποίηση του αλγόριθµου. Ανιχνεύονται και αντιµετωπίζονται µόνο από τον προγραµµατιστή αφού ελέγξει τα 

αποτελέσµατα του προγράµµατος του. 

 

 

Αντικείµενο 

πρόγραµµα 

 

Παρεµβαίνει ο 

Μεταγλωττιστής 

 

Πηγαίο 

πρόγραµµα 
Εκτελέσιµο 

πρόγραµµα 

 

Παρεµβαίνει ο 

Συνδέτης-Φορτωτής 

 



 

42. Τι περιλαµβάνει το στάδιο της διόρθωσης των λαθών ενός προγράµµατος; 
Στην αρχή διορθώνονται όλα τα συντακτικά λάθη. Το πρόγραµµα που προκύπτει επαναϋποβάλεται για 

µεταγλώττιση και η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρις 

 

43. Ποια είναι σχηµατικά η διαδικασία µετάφρασης και εκτέλεσης ενός προγράµµατος; 
Η διαδικασία µετάφρασης και εκτέλεσης ενός προγράµµατος φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: 

∆ιερµηνευτής 

 
Ανάλυση - Έλεγχος 

Ανίχνευση - Εκτέλεση 

Εντολής 1 

 

 
Ανάλυση - Έλεγχος 

Ανίχνευση - Εκτέλεση 

Εντολής 2 

 

… 

 

Ανάλυση - Έλεγχος 

Ανίχνευση - Εκτέλεση 

Εντολής n 

Αρχικό Πρόγραµµα 

 

 

Εντολή 1 

 

 

 

 

Εντολή 2 

 

 

… 

 

 
Εντολή n 

 

Μεταγλωττιστής 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταγλώττιση  

Φόρτωση - Σύνδεση  

όλων των εντολών 

 

 

Εκτέλεση ολόκληρου του 

προγράµµατος 

 

 

Συντάκτης προγραµµάτων 

 

44. Τι ονοµάζεται συντάκτης προγραµµάτων;  
Συντάκτης (editor) ονοµάζεται το πρόγραµµα το οποίο χρησιµοποιείται για την αρχική σύνταξη των 

προγραµµάτων και τη διόρθωση τους. Είναι ουσιαστικά ένας µικρός επεξεργαστής κειµένου µε δυνατότητες 

που διευκολύνουν τη γρήγορη γραφή των εντολών των προγραµµάτων. 

 

45. Ποια είναι τα προγράµµατα και τα εργαλεία που περιέχει ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον; 
Ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον περιέχει τουλάχιστον τρία προγράµµατα: 

► τον συντάκτη, 

► τον µεταγλωττιστή, 

► τον συνδέτη. 

Εκτός, όµως, από αυτά και ανάλογα µε τις ιδιότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε 

προγραµµατιστικού περιβάλλοντος µπορεί να περιέχει επιπλέον δυνατότητες και εργαλεία. 

 

Η εντολή GOTO 

(το µαύρο πρόβατο του προγραµµατισµού) 

 

46. Τι γνωρίζετε για την εντολή GOTO; 
Η εντολή GOTO έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή της ροής του προγράµµατος σε µια άλλη εντολή του 

προγράµµατος εκτός από την επόµενή της. Η εντολή αυτή χώρισε τους προγραµµατιστές σε δυο αντιµαχόµενες 

οµάδες. Η µία αποτελείτο από τους φανατικούς υποστηρικτές της χρήσης της, που έλυναν εύκολα και 

αβασάνιστα προβλήµατα της ανάπτυξης προγραµµάτων, και η δεύτερη µε πολέµιους, που έβλεπαν ότι η εντολή 

αυτή ήταν υπεύθυνη για τη δυσκολία στην αρχική σχεδίαση της λύσης, στην παρακολούθηση και κατανόηση 

του προγράµµατος και τέλος στη συντήρησή του.  

 

47. Από πού προήλθε ο δοµηµένος προγραµµατισµός; 
Ο δοµηµένος προγραµµατισµός προήλθε από την ανάγκη περιορισµού της ανεξέλεγκτης χρήσης της εντολής 

GOTO. 

 

Σηµείωση! Όλες η σύγχρονες γλώσσες προγραµµατισµού υποστηρίζουν τον δοµηµένο προγραµµατισµό και 

διαθέτουν εντολές που καθιστούν την χρήση του GOTO περιττή. Για λόγους όµως συµβατότητας µε τις 

παλαιότερες εκδόσεις τους καθώς και για λόγους συντήρησης παλιών προγραµµάτων µερικές την διατηρούν 

στο ρεπερτόριο των εντολών τους.  

 


