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Εξώηεζε 6.1: Πνηα είλαη ηα ηξία ζηάδηα επίιπζεο ελόο πξνβιήκαηνο θαη κε πνην 

από απηά αζρνιείηαη ν πξνγξακκαηηζκόο; 

 

Η επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο κε ηνλ ππνινγηζηή πεξηιακβάλεη,  ηξία εμίζνπ 

ζεκαληηθά ζηάδηα: 

•  Τνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ηνπ πξνβιήκαηνο. 

•  Τελ αλάπηπμε ηνπ αληίζηνηρνπ αιγνξίζκνπ. 

•  Τε δηαηύπσζε ηνπ αιγνξίζκνπ ζε θαηαλνεηή κνξθή από ηνλ ππνινγηζηή. 

Ο πξνγξακκαηηζκόο είλαη απηόο πνπ δίλεη ηελ εληύπσζε όηη, νη ππνινγηζηέο είλαη 

έμππλεο κεραλέο πνπ επηιύνπλ ηα πνιύπινθα πξνβιήκαηα. 

 

Εξώηεζε 6.2: Πνηνο θαη πόηε δηαηύπσζε ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππνινγηζηώλ; 

 

Δλώ ινηπόλ ην πιηθό (hardware) ησλ ππνινγηζηώλ βειηηώλεηαη, ηειεηνπνηείηαη θαη 

ηαπηόρξνλα παξέρεη λέεο δπλαηόηεηεο επεμεξγαζίαο, νη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ππνινγηζηώλ πνπ δηαηππώζεθαλ ην καθξηλό 1945 από ηνλ Φνλ Νόπκαλ, δελ 

άιιαμαλ πξαθηηθά θαζόινπ. 

 

Εξώηεζε 6.3: Τη γλσξίδεηε γηα ηε γιώζζα κεραλήο; 

 

Ένα ππόγπαμμα ζε γλώζζα μησανήρ είναι μια ακολοςθία δςαδικών τηθίυν, πος 

αποηελούν ενηολέρ ππορ ηον επεξεπγαζηή για ζηοισειώδειρ λειηοςπγίερ. 

Οη εληνιέο ελόο πξνγξάκκαηνο θαη ζήκεξα κεηαηξέπνληαη ζε αθνινπζίεο πνπ 

απνηεινύληαη από 0 θαη 1, ηηο εληνιέο ζε γιώζζα κεραλήο, όπσο νλνκάδνληαη, νη 

νπνίεο εθηεινύληαη από ηνλ ππνινγηζηή. 

 

Εξώηεζε 6.4: Τη γλσξίδεηε γηα ηηο γιώζζεο ρακεινύ επηπέδνπ (θπξίσο ηα 

κεηνλεθηήκαηα); 

 

Οι ενηολέρ ζε ζςμβολική γλώζζα αποηελούνηαι από ζςμβολικά ονόμαηα πος 

ανηιζηοισούν ζε ενηολέρ ηηρ γλώζζαρ μησανήρ. 

Τα πξνγξάκκαηα πνπ είλαη γξακκέλα ζε κηα γιώζζα ρακεινύ επηπέδνπ, 

 ζα πξέπεη λα κεηαθξαζηνύλ ζε γιώζζα κεραλήο . 

Τν έξγν ηεο κεηάθξαζεο ην αλαιακβάλεη έλα εηδηθό πξόγξακκα, ν 

ζπκβνινκεηαθξαζηήο (assembler). 

 

Μεηνλεθηήκαηα γισζζώλ ρακεινύ επηπέδνπ : 

• Παξέκελαλ ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ θάζε ππνινγηζηή.  

• Γελ δηέζεηαλ εληνιέο πην ζύλζεησλ ιεηηνπξγηώλ νδεγώληαο έηζη ζε 

καθξνζθειή πξνγξάκκαηα, πνπ ήηαλ δύζθνιν λα γξαθνύλ θαη θύξηα λα 

ζπληεξεζνύλ. 

• Τα πξνγξάκκαηα δελ κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζε άιινλ δηαθνξεηηθό 

ππνινγηζηή, αθόκε θαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή.  
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Εξώηεζε 6.5: Τη γλσξίδεηε γηα ηελ FORTRAN; 

 

1957 :   Η ΙΒΜ αλαπηύζζεη ηελ 1
ε
 γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ, ηελ  

             FORTRAN (FORmula TRANslation).  

• H FORTRAN αλαπηύρζεθε σο γιώζζα θαηάιιειε γηα ηελ επίιπζε 

καζεκαηηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ πξνβιεκάησλ. 

• Τν πξόγξακκα πνπ γξάθεηαη ζε FORTRAN ή ζε νπνηαδήπνηε 

άιιε γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ, κεηαθξάδεηαη από ηνλ ίδην ηνλ ππνινγηζηή  

ζηηο αθνινπζίεο ησλ εληνιώλ ηεο κεραλήο κε ηε βνήζεηα ελόο εηδηθνύ 

πξνγξάκκαηνο, πνπ νλνκάδεηαη κεηαγισηηηζηήο 

• Ταμηλόκεζε γιώζζαο: Δπηζηεκνληθήο θαηεύζπλζεο. 

 

Εξώηεζε 6.6: Τη γλσξίδεηε γηα ηελ COBOL; 

 

1960:  Αλαπηύρζεθε κία άιιε γιώζζα, ζηαζκόο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ε γιώζζα 

COBOL. (Cνmmon Business Oriented Language -Κνηλή γιώζζα πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηηο επηρεηξήζεηο)  

•  Η COBOL όπσο δειώλεη θαη ην όλνκα ηεο είλαη θαηάιιειε γηα αλάπηπμε 

εκπνξηθώλ εθαξκνγώλ, θαη γεληθόηεξα δηαρεηξηζηηθώλ εθαξκνγώλ, ηνκέαο 

όπνπ ε FORTRAN πζηεξνύζε. 

• Η COBOL θαζηεξώζεθε σο πξόηππν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε από πνιιέο 

επηρεηξήζεηο θαζώο θαη από όιε ηε δεκόζηα δηνίθεζε.  

• Η γιώζζα γλώξηζε πνιιέο εθδόζεηο θαη πάξα πνιιέο εθαξκνγέο βξίζθνληαη 

ζε ρξήζε αθόκε θαη ζήκεξα. 

•  Ταμηλόκεζε γιώζζαο: Δκπνξηθήο  θαηεύζπλζεο. 

 

Εξώηεζε 6.7: Τη γλσξίδεηε γηα ηηο ALGOL θαη PL/1; 

 

1960: ALGOL (ALGOrithmic Language – Αιγνξηζκηθή γιώζζα). 

• Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ κε ειάρηζηε 

     πξαθηηθή εθαξκνγή αιιά πνπ επεξέαζε ηδηαίηεξα ηνλ πξνγξακκαηηζκό 

     θαη ηηο επόκελεο γιώζζεο.  

• Αλαπηύρζεθε από Δπξσπαίνπο επηζηήκνλεο, αξρηθά ην 1960, κε ζθνπό ηε 

δεκηνπξγία γεληθήο θύζεο πξνγξακκάησλ πνπ λα κε ζπλδένληαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο. 

 

Σηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 αλαπηύρζεθε ε γιώζζα PL/1. 

• (Programming Language/1 – Γιώζζα Πξνγξακκαηηζκνύ ππ΄ αξηζκόλ 1) 

•  Πξνζπάζεζε, ρσξίο επηηπρία,  λα θαιύςεη όινπο ηνπο ηνκείο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ, επηζηεκνληθνύο θαη εκπνξηθνύο, αληηθαζηζηώληαο ηόζν ηε 

• FORTRAN όζν θαη ηελ COBOL . 
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Εξώηεζε 6.8: Τη γλσξίδεηε γηα ηηο LISP θαη PROLOG; 

 

Σην ρώξν ηεο Τερλεηήο Ννεκνζύλεο αλαπηύρζεθαλ δύν γιώζζεο αξθεηά 

δηαθνξεηηθέο από όιεο ηηο άιιεο. Σηα κέζα ηνπ 60 αλαπηύρζεθε ζην ΜΙΤ ε  LISP 

(LISt Processor-Δπεμεξγαζηήο Λίζηαο), γιώζζα ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη ζε 

ρεηξηζκό ιηζηώλ από ζύκβνια θαη ε PROLOG  (PROgramming LOGic –Λνγηθόο 

Πξνγξακκαηηζκόο) ζηηο αξρέο ηνπ 70. Οη δύν απηέο γιώζζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

πξνβιήκαηα Τερλεηήο λνεκνζύλεο (έκπεηξα ζπζηήκαηα, παηγλίδηα, επεμεξγαζία 

θπζηθώλ γισζζώλθ.ιπ.). 

Ταμηλόκεζε γισζζώλ :  

Lisp: Σπλαξηεζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο, Τερλεηήο λνεκνζύλεο. 

Prolog : Με δηαδηθαζηαθή, Τερλεηήο λνεκνζύλεο. 

 

Εξώηεζε 6.9: Τη γλσξίδεηε γηα ηελ BASIC; 

 

BASIC  

(Beginner‟s All Purpose Symbolic Instruction Code – Σπκβνιηθόο Κώδηθαο Δληνιώλ 

Γεληθήο Φξήζεο γηα Αξράξηνπο) 

• Αξρηθά αλαπηύρζεθε, όπσο δειώλεη θαη ην όλνκα ηεο, σο γιώζζα 

            γηα ηελ εθπαίδεπζε αξραξίσλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό.  

• Σρεδηάζηεθε γηα λα γξάθνληαη ζύληνκα πξνγξάκκαηα, ηα νπνία εθηεινύληαη 

κε ηε βνήζεηα δηεξκελεπηή (interpreter).  

• Η αλάπηπμε όκσο ησλ κηθξνϋπνινγηζηώλ θαη νη ζπλερείο εθδόζεηο ηεο 

γιώζζαο βνήζεζαλ ζηελ εμάπισζή ηεο, ηόζν ώζηε λα γίλεη ίζσο ε 

δεκνθηιέζηεξε γιώζζα ζηνπο πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο. 

• Η ηππνπνίεζε ηεο δε από ηε Microsoft κε ηηο εθδόζεηο QuickBasic θαη θύξηα 

κε ηε Visual Basic, θαζηέξσζε ηε γιώζζα σο πξόηππν γηα αλάπηπμε 

εθαξκνγώλ ζε πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο. 

• Ταμηλόκεζε γιώζζαο: Γεληθήο ρξήζεο. 

 

Εξώηεζε 6.10: Τη γλσξίδεηε γηα ηελ PASCAL; 

 

Η γιώζζα PASCAL (δεκηνύξγεκα ηνπ θαζεγεηή Niklaus Wirth) έθεξε κεγάιεο 

αιιαγέο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό.  

• Παξνπζηάζηεθε ην 1970 θαη ζηεξίρηεθε πάλσ ζηελ ALGOL. 

•  Δίλαη κία γιώζζα γεληθήο ρξήζεο, ε νπνία είλαη θαηάιιειε ηόζν γηα ηελ 

εθπαίδεπζε όζν θαη ηε δεκηνπξγία ηζρπξώλ πξνγξακκάησλ θάζε ηύπνπ.  

• Φαξαθηεξηζηηθό ηεο γιώζζαο είλαη ε ε θαηαιιειόηεηα γηα ηε δεκηνπξγία 

δνκεκέλσλ πξνγξακκάησλ.  

• Η PASCAL γλώξηζε θαη ζπλερίδεη λα γλσξίδεη ηεξάζηηα εμάπισζε εηδηθά ζην 

ρώξν ησλ κηθξνϋπνινγηζηώλ θαη απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ 

ηζρπξόηεξσλ γισζζώλ όπσο ε ADA θαη ε Modula-2. 

• Ταμηλόκεζε γιώζζαο: Γεληθήο ρξήζεο. 
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Εξώηεζε 6.11: Τη γλσξίδεηε γηα ηηο C θαη C++ ; 

Η γιώζζα C.  

Η C αλαπηύρζεθε ζηα εξγαζηήξηα ηεο εηαηξείαο BELL θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο Unix, 

• Δίλαη  γιώζζα κε ηζρπξά ραξαθηεξηζηηθά, κεξηθά από απηά θνηλά κε ηελ 

Pascal θαηάιιειε γηα αλάπηπμε δνκεκέλσλ εθαξκνγώλ αιιά θαη κε πνιιέο 

δπλαηόηεηεο γιώζζαο ρακεινύ επηπέδνπ.  

• Η C εμειίρηεθε ζηε γιώζζα C++, πνπ είλαη αληηθεηκελνζηξαθήο.  

• Ταμηλόκεζε γιώζζαο: Πξνγξακκαηηζκνύ ζπζηεκάησλ. 

 

 

Εξώηεζε 6.12: Τη γλσξίδεηε γηα ηελ JAVA; 

 

Τα ηειεπηαία ρξόληα ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξα, εηδηθά γηα πξνγξακκαηηζκό 

ζην Γηαδίθηπν (Internet), ε JAVA. 

•  H JAVA είλαη κία αληηθεηκελνζηξαθήο γιώζζα πνπ αλαπηύρζεθε από ηελ 

εηαηξεία SUN κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ, πνπ ζα εθηεινύληαη ζε 

θαηαλεκεκέλα πεξηβάιινληα, δειαδή ζε δηαθνξεηηθνύο ππνινγηζηέο νη νπνίνη 

είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην Γηαδίθηπν. 

• Τα πξνγξάκκαηα απηά κπνξνύλ λα εθηεινύληαη από δηαθνξεηηθνύο 

ππνινγηζηέο, πξνζσπηθνύο ή κεγάια ζπζηήκαηα κε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα ρσξίο αιιαγέο. 

 

 

Εξώηεζε 6.13: Τη γλσξίδεηε γηα ηνλ νδεγνύκελν από ην γεγνλόο 

πξνγξακκαηηζκό (object driven programming) θαη γηα ηνλ νπηηθό 

πξνγξακκαηηζκό (visual programming); 

 

Με ηνλ όξν νπηηθό πξνγξακκαηηζκό ελλννύκε ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγνύκε 

γξαθηθά νιόθιεξν ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο γηα παξάδεηγκα ηα πιαίζηα 

δηαιόγνπ ή ηα κελνύ.  

Με ηνλ όξν νδεγνύκελν από ην γεγνλόο ελλννύκε ηε δπλαηόηεηα λα ελεξγνπνηνύληαη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ εθηέιεζε ελόο γεγνλόηνο, γηα παξάδεηγκα ηελ 

επηινγή κίαο εληνιήο από έλα κελνύ ή ην θιηθ ηνπ πνληηθηνύ. 

Οη πην δηαδεδνκέλεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ζε γξαθηθό πεξηβάιινλ γηα 

πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο είλαη ε Visual Basic, ε Visual C++ θαη ε Java. 
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Εξώηεζε 6.14: Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ γισζζώλ πςεινύ επηπέδνπ ; 

 

Πιενλεθηήκαηα ησλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ πςεινύ επηπέδνπ: 

1. Ο θπζηθόηεξνο θαη πην “αλζξώπηλνο” ηξόπνο έθθξαζεο ησλ πξνβιεκάησλ. 

     Τα πξνγξάκκαηα ζε γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ είλαη πην θνληά ζηα    

      πξνβιήκαηα πνπ επηιύνπλ. 

2. Η αλεμαξηεζία από ηνλ ηύπν ηνπ ππνινγηζηή.  

     Πξνγξάκκαηα ζε κία γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ ζε       

     νπνηνλδήπνηε  ππνινγηζηή κε ειάρηζηεο ή θαζόινπ κεηαηξνπέο.  

3. Η δπλαηόηεηα ηεο κεηαθεξζηκόηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ζεκαληηθό     

    πξνζόλ. 

4. Η επθνιία ηεο εθκάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο σο απόξξνηα ησλ πξνεγνπκέλσλ. 

5. Η δηόξζσζε ιαζώλ θαη ε ζπληήξεζε πξνγξακκάησλ ζε γιώζζα πςεινύ 

επηπέδνπ είλαη πνιύ επθνιόηεξν έξγν. 

 

Εξώηεζε 6.15: Τη γλσξίδεηε γηα ηηο γιώζζεο 4
εο

 γεληάο; 

 

Σηηο γιώζζεο απηέο ν ρξήζηεο ελόο ππνινγηζηή έρεη ηε δπλαηόηεηα, ζρεηηθά εύθνια, 

λα ππνβάιεη εξσηήζεηο ζην ζύζηεκα ή λα αλαπηύζζεη εθαξκνγέο πνπ αλαθηνύλ 

πιεξνθνξίεο από βάζεηο δεδνκέλσλ θαη λα θαζνξίδεη ηνλ αθξηβή ηξόπν εκθάληζεο 

απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ. 

 

Εξώηεζε 6.16: Από πνηα ζηνηρεία πξνζδηνξίδεηαη κηα γιώζζα, θπζηθή ή 

ηερλεηή; 

 

Οη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ αλαπηύρζεθαλ, γηα λα κπνξεί ν πξνγξακκαηηζηήο λα 

δίλεη ηηο εληνιέο πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη ν ππνινγηζηήο. Φξεζηκνπνηνύληαη δειαδή 

γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο κεραλήο, όπσο αληίζηνηρα νη θπζηθέο 

γιώζζεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ.  Οη γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ, πνύ είλαη ηερλεηέο γιώζζεο, αθνινπζνύλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη 

αξρέο ηεο γισζζνινγίαο, επηζηήκε πνπ κειεηά ηηο θπζηθέο γιώζζεο. 

 

Εξώηεζε 6.17: Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο θπζηθώλ θαη ηερλεηώλ γισζζώλ; 

 

Οη θπζηθέο γιώζζεο εμειίζζνληαη ζπλερώο θαη απηό γηαηί ε γιώζζα ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ αλζξώπσλ, πνπ εμειίζζνληαη θαη αιιάδνπλ αλάινγα κε 

ηηο επνρέο θαη ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν. 

Αληίζεηα νη ηερλεηέο γιώζζεο ραξαθηεξίδνληαη από ζηαζηκόηεηα, αθνύ 

θαηαζθεπάδνληαη ζπλεηδεηά γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό. Οη γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ αιιάδνπλ ζε επίπεδν δηαιέθηνπ (γηα παξάδεηγκα GW-Basic θαη 

QuickBasic) ή ζε επίπεδν επέθηαζεο(γηα παξάδεηγκα Basic θαη Visual Basic). 
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Εξώηεζε 6.18: Τη γλσξίδεηε γηα ηελ ηεξαξρηθή ζρεδίαζε πξνγξάκκαηνο; 

 

Η ηεξαξρηθή ζρεδίαζε ή ηεξαξρηθόο πξνγξακκαηηζκόο ρξεζηκνπνηεί ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο ζπλερνύο δηαίξεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε ππνπξνβιήκαηα. 

 

Εξώηεζε 6.19: Τη γλσξίδεηε γηα ηνλ ηκεκαηηθό πξνγξακκαηηζκό; 

 

Η ηεξαξρηθή ζρεδίαζε πξνγξάκκαηνο πινπνηείηαη κε ηνλ ηκεκαηηθό πξνγξακκαηηζκό. 

ν ηκεκαηηθόο πξνγξακκαηηζκόο δηεπθνιύλεη ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

κεηώλεη ηα ιάζε θαη επηηξέπεη ηελ επθνιόηεξε παξαθνινύζεζε, θαηαλόεζε θαη 

ζπληήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηξίηνπο. 

 

Εξώηεζε 6.20: Τη είλαη ν δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκόο θαη ζηελ ρξήζε πνηώλ 

δνκώλ ζηεξίδεηαη; 

 

Ο δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκόο ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ηξηώλ θαη κόλν ζηνηρεησδώλ 

ινγηθώλ δνκώλ, 

•  ηε δνκή ηεο  αθνινπζίαο, 

•  ηε δνκή ηεο επηινγήο θαη  

•  ηε δνκή ηεο επαλάιεςεο.  

Όια ηα πξνγξάκκαηα κπνξνύλ λα γξαθνύλ ρξεζηκνπνηώληαο κόλν απηέο ηηο ηξεηο 

δνκέο θαζώο θαη ζπλδπαζκό ηνπο.  

Κάζε πξόγξακκα όπσο θαη θάζε ελόηεηα πξνγξάκκαηνο έρεη κόλν κία είζνδν θαη 

κόλν κία έμνδν. 

 

Εξώηεζε 6.21: Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ  

 

Δπηγξακκαηηθά κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο πιενλεθηήκαηα ηνπ δνκεκέλνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ. 

 1.  Γεκηνπξγία απινύζηεξσλ πξνγξακκάησλ. 

 2.  Άκεζε κεηαθνξά ησλ αιγνξίζκσλ ζε πξνγξάκκαηα. 

 3.  Γηεπθόιπλζε αλάιπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ηκήκαηα. 

 4.  Πεξηνξηζκόο ησλ ιαζώλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ   

       πξνγξάκκαηνο. 

 5.  Γηεπθόιπλζε ζηελ αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ηνπ   

       πξνγξάκκαηνο από ηξίηνπο. 

 6.  Δπθνιόηεξε δηόξζσζε θαη ζπληήξεζε. 
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Εξώηεζε 6.22: Τη είλαη νη κεηαγισηηηζηέο θαη ηη νη δηεξκελεπηέο;  

 

Κάζε πξόγξακκα πνπ γξάθηεθε ζε νπνηαδήπνηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, πξέπεη 

λα κεηαηξαπεί ζε κνξθή αλαγλσξίζηκε θαη εθηειέζηκε από ηνλ ππνινγηζηή, δειαδή 

ζε εληνιέο γιώζζαο κεραλήο. 

 Η κεηαηξνπή απηή επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθώλ κεηαθξαζηηθώλ 

πξνγξακκάησλ.  

 Υπάξρνπλ δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο ηέηνησλ     πξνγξακκάησλ ,  

   νη κεηαγισηηηζηέο (compilers) θαη  νη δηεξκελεπηέο (interpreters). 

Ο κεηαγισηηηζηήο,  

δέρεηαη ζηελ είζνδν έλα πξόγξακκα γξακκέλν ζε κηα γιώζζα πςεινύ 

επηπέδνπ θαη παξάγεη έλα ηζνδύλακν πξόγξακκα ζε γιώζζα κεραλήο.  

Αληίζεηα, 

O δηεξκελεπηήο,   

δηαβάδεη κία πξνο κία ηηο εληνιέο ηνπ αξρηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη γηα θάζε κηα 

εθηειεί ακέζσο κηα ηζνδύλακε αθνινπζία εληνιώλ κεραλήο. 

 

 

 

Εξώηεζε 6.23: Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ώζηε λα πάξνπκε ην εθηειέζηκν 

πξόγξακκα; 

 

Τν αξρηθό πξόγξακκα ιέγεηαη πεγαίν πξόγξακκα (source), ελώ ην πξόγξακκα 

πνπ παξάγεηαη από ην κεηαγισηηηζηή ιέγεηαη αληηθείκελν πξόγξακκα 

(object). 

Τν αληηθείκελν πξόγξακκα είλαη κελ ζε κνξθή θαηαλνεηή από ηνλ ππνινγηζηή, 

αιιά ζπλήζσο δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηειεζηεί. Φξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί 

θαη λα ζπλδεζεί κε άιια ηκήκαηα πξνγξάκκαηνο απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ, 

ηκήκαηα πνπ είηε ηα γξάθεη ν πξνγξακκαηηζηήο είηε βξίζθνληαη ζηηο βηβιηνζήθεο 

(libraries) ηεο γιώζζαο. Τν πξόγξακκα πνπ επηηξέπεη απηή ηε ζύλδεζε νλνκάδεηαη 

ζπλδέηεο – θνξησηήο (linkerloader). Τν απνηέιεζκα ηνπ ζπλδέηε είλαη ε παξαγσγή 

ηνπ εθηειέζηκνπ πξνγξάκκαηνο (executable), ην νπνίν είλαη ην ηειηθό πξόγξακκα πνπ 

εθηειείηαη από ηνλ ππνινγηζηή. Γηα ην ιόγν απηό ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία απνθαιείηαη 

κεηαγιώηηηζε θαη ζύλδεζε. 

 

Εξώηεζε 6.24: Πνηεο είλαη νη θαηεγνξίεο ιαζώλ θαη ηη γλσξίδεηε ζε γεληθέο 

γξακκέο γηα απηέο; Πνηα ιάζε αληρλεύνληαη από ην κεηαγισηηηζηή ή ηνλ 

δηεξκελεπηή; 

 

Ο κεηαγισηηηζηήο ή ν δηεξκελεπηήο αληρλεύεη ινηπόλ ηα ιάζε θαη εκθαλίδεη 

θαηάιιεια δηαγλσζηηθά κελύκαηα.   Τν ζηάδην πνπ αθνινπζεί είλαη ε δηόξζσζε ησλ 

ιαζώλ. Τν δηνξζσκέλν πξόγξακκα επαλαϋπνβάιεηαη γηα κεηαγιώηηηζε θαη ε 

δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη, κέρξηο όηνπ εμαιεθζνύλ  πιήξσο όια ηα ιάζε. 

Τα ινγηθά ιάζε είλαη ηα πιένλ ζνβαξά θαη δύζθνια ζηε δηόξζσζε ηνπο, νθείινληαη 

ζε ζθάικαηα θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ,  ελώ ηα ζπληαθηηθά νθείινληαη ζε 
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αλαγξακκαηηζκνύο  νλνκάησλ εληνιώλ, παξάιεςε δήισζεο δεδνκέλσλ θαη πξέπεη 

πάληα λα δηνξζσζνύλ, ώζηε λα παξαρζεί ην ηειηθό εθηειέζηκν πξόγξακκα.  

 

 

Εξώηεζε 6.25: Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

κεηαγισηηηζηή θαη ηνπ δηεξκελεπηή; 

 

Η ρξήζε κεηαγισηηηζηή έρεη ην κεηνλέθηεκα, όηη πξνηνύ ρξεζηκνπνηεζεί έλα 

πξόγξακκα, πξέπεη λα πεξάζεη από ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαγιώηηηζεο θαη ζύλδεζεο.  

Από ηελ άιιε κεξηά ε ρξήζε δηεξκελεπηή έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο εθηέιεζεο 

θαη ζπλεπώο θαη ηεο άκεζεο δηόξζσζεο. „Όκσο ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαζίζηαηαη πην αξγή, ζεκαληηθά κεξηθέο θνξέο, από εθείλε ηνπ ηζνδύλακνπ 

εθηειέζηκνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξάγεη ν κεηαγισηηηζηήο. 

 

Εξώηεζε 6.26: Πνηα είλαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία, ηε κεηάθξαζε θαη ηελ εθηέιεζε ελόο πξνγξάκκαηνο θαη αλαθέξαηε 

ιίγα ιόγηα γηα ην θάζε έλα. 

 

Γηα ηελ αξρηθή ζύληαμε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηε δηόξζσζή ηνπο ζηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα εηδηθό πξόγξακκα πνπ νλνκάδεηαη ζπληάθηεο (editor).  

Ο ζπληάθηεο είλαη νπζηαζηηθά έλαο κηθξόο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, κε δπλαηόηεηεο 

όκσο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηε γξήγνξε γξαθή ησλ εληνιώλ  ησλ πξνγξακκάησλ. 

Γηα ηε δεκηνπξγία, ηε κεηάθξαζε θαη ηελ εθηέιεζε ελόο πξνγξάκκαηνο απαηηνύληαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξία πξνγξάκκαηα:        ν ζπληάθηεο, ν κεηαγισηηηζηήο θαη ν ζπλδέηεο.  

Τα ζύγρξνλα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα παξέρνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα κε 

εληαίν ηξόπν. 

 


