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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΑΘΩΝ

Ένας προγραμματιστής, ανεξάρτητα από τις ικανότητες του, είναι
λογικό να κάνει λάθη κατά τη δημιουργία ενός προγράμματος.

Ειδικά σε μεγάλες εφαρμογές με πολύπλοκες υπολογιστικές
ρουτίνες και χρήση πολλών συσκευών υλικού.

Κατά τον προγραμματισμό, διακρίνουμε 3 κατηγορίες λαθών:
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ΛΑΘΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΥ 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΚΑ



ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΛΑΘΗ
Λάθη κατά την υλοποίηση

Εντοπίζονται κατά τη μετάφραση και δεν επιτρέπουν στο
πρόγραμμα να εκτελεστεί.

Προκαλούνται κυρίως από λανθασμένη σύνταξη των εντολών του
προγράμματος.

Ανιχνεύονται από τον μεταγλωττιστή ο οποίος εμφανίζει
προειδοποιητικά μηνύματα.

Δεν επιτρέπουν την εκτέλεση του προγράμματος εάν δεν
διορθωθούν.

λάθος γραφή ή παράλειψη δεσμευμένων λέξεων, χρήση αδήλωτων ή 
αόριστων μεταβλητών, χρήση δομής ελέγχου χωρίς την εντολή 

τερματισμού κλπ.
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Syntax 
errors



Προκύπτουν στη φάση της εκτέλεσης του προγράμματος.

Είναι πιο επώδυνα γιατί συνήθως εμφανίζονται σε πραγματικό
περιβάλλον.

Προκαλούν αντικανονικό τερματισμό και κρέμασμα (crash) του
συστήματος.

Αντιμετωπίζονται μόνο με τη χρήση εντολών προγράμματος που
τα παγιδεύουν.

Δύσκολη πρόληψη αφού οφείλονται σε καταστάσεις δύσκολο να
ελεγχθούν.

προσπάθεια διαίρεσης με το μηδέν, είσοδος γράμματος κατά την 
ανάγνωση ενός ακεραίου αριθμού, κλήση διαδικασίας με ασύμβατα 
δεδομένα, υπερχείλιση αριθμητικής μεταβλητής, δυσλειτουργία του 

υλικού κλπ.

ΛΑΘΗ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
Λάθη κατά την εκτέλεση
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Run-time 
errors



ΛΟΓΙΚΑ ΛΑΘΗ

Είναι συνήθως λάθη σχεδιασμού που δεν διακόπτουν την
εκτέλεση του προγράμματος.

Οδηγούν το πρόγραμμα κάποιες φορές να εξάγει λάθος
αποτελέσματα.

Δεν ανιχνεύονται από κάποιο εργαλείο του υπολογιστή.

Για τον εντοπισμό τους, κάνουμε δοκιμαστικές εκτελέσεις
(διαδικασία ελέγχου, testing) στο πρόγραμμα για να ελέγξουμε αν
εξάγει σωστά αποτελέσματα για συγκεκριμένες τιμές εισόδου.

υπολογισμός άλλου μεγέθους από αυτό που ζητάει το πρόβλημα, είσοδος 
δεδομένων σε διαφορετική σειρά σε σχέση με τις μεταβλητές εισόδου, 

λανθασμένη αντιστοίχιση παραμέτρων κατά την κλήση υποπρογράμματος 
κλπ.
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Logical 
errors



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ακόμη κι αν το πρόγραμμα δεν περιέχει
συντακτικά λάθη, πρέπει οπωσδήποτε
να ελεγχθεί κατά την εκτέλεσή του αν
περιέχει λογικά λάθη.

Μερικές φορές το λογικό λάθος δεν
υπάρχει στην εντολή που δίνει το
λανθασμένο αποτέλεσμα, αλλά σε
προηγούμενη εντολή.

Τα σύγχρονα προγραμματιστικά
περιβάλλοντα μας προφυλάσσουν
αυτόματα από τα συντακτικά λάθη,
αφού παρέχουν εργαλεία αυτόματου
ελέγχου σύνταξης των εντολών και
μόλις διαπιστώσουν κάποιο συντακτικό
λάθος, σταματούν και απαιτούν τη
διόρθωσή του.

Ευάγγελος Χ. Ζιούλας (www.zioulas.gr) 6



ΕΚΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗ
(Debugging)
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Εκσφαλμάτωση ονομάζεται η διαδικασία ελέγχου, εντοπισμού 
και διόρθωσης των λαθών ενός προγράμματος. 

Στόχος της εκσφαλμάτωσης είναι ο εντοπισμός των σημείων του
προγράμματος που προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία του.

Η εργασία της εκσφαλμάτωσης δεν είναι εύκολη και απαιτεί βαθιά
γνώση της γλώσσας προγραμματισμού και αντίστοιχες ικανότητες
από τον προγραμματιστή

Η εισαγωγή σχολίων 
σε ένα πρόγραμμα 

βοηθά σημαντικά την 
εκσφαλμάτωση.



ΛΑΘΗ & ΕΚΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗ

Σε ένα σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον, τα συντακτικά
λάθη ανιχνεύονται συνήθως αυτόματα και προτείνεται η σχετική
διόρθωσή τους από το περιβάλλον.

Τα λάθη που κυρίως μας απασχολούν στη φάση της
εκσφαλμάτωσης είναι τα λογικά λάθη και τα λάθη χρόνου
εκτέλεσης του προγράμματος.

Σε ένα περιβάλλον προγραμματισμού, η εκσφαλμάτωση τέτοιων
λαθών μπορεί να γίνει μέσα από:

εργαλεία εκσφαλμάτωσης

ειδικές εντολές ή συναρτήσεις
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ΛΟΓΙΚΑ ΛΑΘΗ 
(ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Αυτά τα λογικά λάθη που σχετίζονται με:

τη συνθήκη ή τις συνθήκες
τις ομάδες εντολών που εκτελούνται

Μερικές φορές κατά την εκτέλεση της δομής επιλογής εμφανίζονται
λανθασμένα αποτελέσματα που σχετίζονται με λογικά λάθη σε
προηγούμενες εντολές, που επηρεάζουν την τιμή της συνθήκης.

Στην ανίχνευση ενός λογικού λάθους δεν αρκεί η μεμονωμένη μελέτη
των συνθηκών και των ομάδων εντολών που εκτελούνται, αλλά η
μελέτη του αποτελέσματος που παράγει ο συνδυασμός τους.
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ΛΟΓΙΚΑ ΛΑΘΗ 
(ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ)

Αυτά τα λογικά λάθη που σχετίζονται με:

τη συνθήκη επανάληψης ή τερματισμού

την αρχικοποίηση της συνθήκης

την ενημέρωση της συνθήκης εντός του βρόχου επανάληψης

τις εντολές που περιλαμβάνονται εντός του βρόχου

Ευάγγελος Χ. Ζιούλας (www.zioulas.gr) 10

Στους υπολογισμούς που γίνονται εντός των 
δομών επανάληψης χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στο αν θα συμπεριλάβουμε στον 
υπολογισμό την τιμή που λαμβάνει κάποια 

μεταβλητή στην τελευταία επανάληψη.



ΛΟΓΙΚΑ ΛΑΘΗ 
(ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ)

Προσοχή στα εξής:

στους συγκριτικούς και λογικούς τελεστές των συνθηκών
επανάληψης

στην αρχικοποίηση της συνθήκης

στην ενημέρωση της συνθήκης εντός του βρόχου

στην αλληλουχία των εντολών του βρόχου (σειρά εκτέλεσής)

στο κριτήριο της περατότητας

στην πρώτη επανάληψη (ο βρόχος μπορεί να μην εκτελεστεί ούτε
μία φορά)

στην τελευταία επανάληψη
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ΛΟΓΙΚΑ ΛΑΘΗ (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Χρειάζεται προσοχή:

στο μέγεθος των πινάκων κατά τη δήλωσή τους

στους δείκτες των πινάκων κατά την προσπέλασή τους

στη μη υπέρβαση των ορίων του πίνακα
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ΛΟΓΙΚΑ ΛΑΘΗ 
(ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)

Χρειάζεται προσοχή σχετικά με:

την κλήση του υποπρογράμματος (πέρασμα παραμέτρων)

τα λοιπά λογικά λάθη που εμφανίζονται και στα προγράμματα
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ

Κάθε πρόγραμμα ελέγχεται για τη σωστή λειτουργία του,
ώστε να επιβεβαιωθεί ότι παράγει τα σωστά αποτελέσματα.

Μια συνηθισμένη πρακτική κατά το στάδιο της υλοποίησης
είναι να πραγματοποιούνται ανασκοπήσεις κώδικα από
ομάδες προγραμματιστών προκειμένου να εντοπιστούν
συνηθισμένα λάθη.

Όμως, η τεχνική αυτή δεν εξασφαλίζει τον εντοπισμό όλων
των λαθών και γι’ αυτό ακολουθείται πιο συστηματική
προσέγγιση με τη χρήση σεναρίων ελέγχου (test cases).
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ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα σενάρια ελέγχου εκτελούνται, είτε σε πραγματικό περιβάλλον
προγραμματισμού είτε εικονικά με δημιουργία πίνακα τιμών των
μεταβλητών.

Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ των αναμενόμενων και των
πραγματικών αποτελεσμάτων, υπάρχει λάθος το οποίο πρέπει να
εντοπιστεί και να διορθωθεί.
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Ένα σενάριο ελέγχου περιγράφει τα δεδομένα εισόδου 
ολόκληρου του προγράμματος ή τμήματος του προγράμματος 
(διαδικασία, συνάρτηση) και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.



ΜΑΘΟΔΟΣ «ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ»

Μια δημοφιλής τεχνική ελέγχου είναι ο έλεγχος μαύρου κουτιού
(black-box testing).

Ονομάζεται έτσι επειδή τα δεδομένα εισόδου στα σενάρια ελέγχου
προκύπτουν από τις προδιαγραφές του προγράμματος, αγνοώντας
εντελώς τον κώδικα.

Δηλαδή, το πρόγραμμα μοιάζει σαν να βρίσκεται μέσα σε ένα
μαύρο κουτί που κρύβει το περιεχόμενό του.

16Ευάγγελος Χ. Ζιούλας (www.zioulas.gr)



ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Ο έλεγχος όλων των τιμών εισόδου και όλων των πιθανών
αποτελεσμάτων είναι αδύνατος.

Έτσι, προσπαθούμε να βρούμε αντιπροσωπευτικές τιμές για τα
δεδομένα εισόδου που θα παράγουν αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα.

Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία ισοδύναμων διαστημάτων τιμών για
τα δεδομένα εισόδου.
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Τα διαστήματα θεωρούνται ισοδύναμα όταν δεν υπάρχουν λάθη και όλες οι τιμές ενός 
διαστήματος εισόδου παράγουν τιμές που ανήκουν στο ίδιο διάστημα αποτελεσμάτων.



ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μετά τον καθορισμό των διαστημάτων πρέπει να επιλεγούν τιμές
για τα σενάρια ελέγχου που να καλύπτουν όλα τα διαστήματα.

Αφού τα διαστήματα είναι ισοδύναμα, μπορεί να επιλεγεί
οποιαδήποτε τιμή από κάθε διάστημα.

Κάθε σενάριο περιλαμβάνει:

την τιμή εισόδου

το αναμενόμενο αποτέλεσμα (βάσει εκφώνησης)

την περιγραφή της περίπτωσης που ελέγχεται.
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ΑΚΡΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ

Μια καλύτερη στρατηγική είναι ο έλεγχος των ακραίων τιμών
κάθε διαστήματος (boundary value analysis), καθώς συνήθως τα
περισσότερα λάθη γίνονται σε αυτά τα σημεία π.χ.

συμπερίληψη ακραίας τιμής <= αντί για < , >= αντί για >

παράλειψη ακραίας τιμής < αντί για <= , > αντί για >=
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Η ΕΚΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ 

Ο έλεγχος ενός προγράμματος απαιτεί χρόνο, τόσο για τον
σχεδιασμό όσο και για την υλοποίηση και εκτέλεση των σεναρίων
ελέγχου.

Σε περίπτωση λαθών απαιτείται επιπλέον χρόνος για τον
εντοπισμό και τη διόρθωση τους.

Συνεπώς, η φάση του ελέγχου και της εκσφαλμάτωσης αποτελεί
σημαντικό ποσοστό του συνολικού χρόνου ανάπτυξης ενός
προγράμματος.
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Σε μεγάλες εταιρείες λογισμικού υπάρχουν εξειδικευμένες ομάδες προγραμματιστών που 
ασχολούνται αποκλειστικά με τον έλεγχο και την εκσφαλμάτωση των προγραμμάτων.


