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ΚΕΦ. 6 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Ένας αλγόριθμος δεν είναι πάντα κατανοητός στον υπολογιστή. Προκειμένου να 
εκτελεστεί από τον υπολογιστή, πρέπει να μετατραπεί σε πρόγραμμα, δηλαδή σε 
εντολές κατάλληλης γλώσσας προγραμματισμού.  

 
Η εργασία σύνταξης των προγραμμάτων σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού 
ονομάζεται προγραμματισμός και τα άτομα που συντάσσουν ένα πρόγραμμα 
ονομάζονται προγραμματιστές. Εκτός από τον αλγόριθμο, βασικό στοιχείο ενός 
προγράμματος, είναι τα δεδομένα και οι δομές δεδομένων που επεξεργάζεται. 

Οι γλώσσες προγραμματισμού αναπτύχθηκαν με σκοπό την επικοινωνία του 
ανθρώπου (προγραμματιστή) με τη μηχανή (υπολογιστή). Ο υπολογιστής εκτελεί 
ταχύτατα στοιχειώδεις ενέργειες σε ακολουθίες δυαδικών ψηφίων 0 και 1 (bits).  

 

Οι βασικές κατηγορίες γλωσσών προγραμματισμού είναι: 

Γλώσσα  
Μηχανής 
(1ης Γενιάς) 

Εκφράζεται σε ακολουθίες δυαδικών ψηφίων, που αποτελούν 
εντολές προς τον επεξεργαστή για στοιχειώδεις λειτουργίες. Ο 

προγραμματιστής πρέπει να έχει άριστη γνώση του υλικού και της 
αρχιτεκτονικής του υπολογιστή. 

Συμβολικές  
Γλώσσες 

(2ης Γενιάς) 

Χρησιμοποιούν εντολές που αποτελούνται από συμβολικά ονόματα 
τα οποία μεταφράζονται σε γλώσσα μηχανής από ένα πρόγραμμα 

που ονομάζεται συμβολομεταφραστής. Είναι δύσκολο να γραφούν 
και να συντηρηθούν (μακροσκελή προγράμματα) ενώ είναι και 

εξαρτημένες από την αρχιτεκτονική του υπολογιστή. 

Γλώσσες  
Υψηλού Επιπέδου 

(3ης Γενιάς) 

Είναι φυσικότερες και πιο ανθρώπινες γλώσσες με δυνατότητα 
μεταφερσιμότητας των προγραμμάτων, ενώ παρέχουν εύκολη 

διόρθωση λαθών και συντήρηση. 

 

 
 
 
 

Πρόγραμμα είναι το σύνολο των εντολών που χρειάζεται να δοθούν στον υπολογιστή, 
ώστε να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος για την επίλυση του προβλήματος.  
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ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

FORTRAN (FORrmula TRANslation) 

 Αναπτύχθηκε το 1957 από την ΙΒΜ ως η πρώτη γλώσσα υψηλού επιπέδου. 
 Κατάλληλη για μαθηματικά και επιστημονικά προβλήματα. 

 
COBOL (COmmon Business Oriented Language) 

 Κατάλληλη για ανάπτυξη εμπορικών και διαχειριστικών εφαρμογών.  
 Βρίσκει χρήση σε επιχειρήσεις και δημόσια διοίκηση. 

 
LISP (LISt Processor).  

 Συναρτησιακή γλώσσα για χειρισμό λιστών από σύμβολα.  
 Χρήση σε τεχνητή νοημοσύνη, έμπειρα συστήματα, παιχνίδια κλπ. 

 
PROLOG (PROgramming in LOGic)  

 Χρήση μεθόδων λογικής για αναπαράσταση της γνώσης και επίλυση προβλημάτων.  
 Εφαρμογή σε τεχνητή νοημοσύνη, έμπειρα συστήματα, παιχνίδια κλπ. 

 
BASIC (Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction Code) 

 Αναπτύχθηκε από τη Microsoft για εκπαίδευση αρχαρίων.  
 Επιτρέπει τη συγγραφή σύντομων προγραμμάτων.  
 Χρησιμοποιεί διερμηνευτή ως μεταφραστικό πρόγραμμα.  

 
PASCAL 

 Είναι γλώσσα γενικής χρήσης που ακολουθεί τον δομημένο προγραμματισμό.  
 Επηρέασε την ανάπτυξη άλλων γλωσσών όπως η ADA. 

 
C & C++  

 Γλώσσα με ισχυρά χαρακτηριστικά, που δημιουργήθηκε από την BELL για την 
ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος UNIX.  

 Η C ακολουθεί τον δομημένο  και η C++ τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό.. 

 
JAVA.  

 Γλώσσα αντικειμενοστρεφής που αναπτύχθηκε από τη SUN. 
 Έχει ως σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών για το διαδίκτυο. 
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ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ 

Με την εμφάνιση των γραφικών περιβαλλόντων επικοινωνίας,  κάποιες 
παραδοσιακές κειμενικές γλώσσες εξελίχθηκαν σε οπτικές με γραφικό 
προγραμματιστικό περιβάλλον, όπως η Basic σε Visual Basic, η C++ σε Visual C++, η 
Pascal σε Delphi. 
 
 

 

 

 

 

 

Επίσης, αναπτύχθηκαν νέες γλώσσες όπως η SCRATCH και η AppInvertor που είναι 
αποκλειστικά οπτικές γλώσσες προγραμματισμού (Visual Programming Languageς), 
οι οποίες δημιουργούν τις εφαρμογές σε ένα ολοκληρωμένο γραφικό περιβάλλον.  

Για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αναπτύχθηκαν γλώσσες όπως η LOGO και η 
GameMaker, ενώ στον χώρο του επαγγελματικού σχεδιασμού χρησιμοποιείται η 
LabView από επιστήμονες και μηχανικούς. 
 
Εκτός από της παραπάνω γενιές γλωσσών προγραμματισμού που απευθύνονται 
μόνο σε προγραμματιστές, υπάρχουν και οι γλώσσες 4ης γενιάς οι οποίες επιτρέπουν 
σε απλούς χρήστες να επιλύουν προβλήματα χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις 
προγραμματισμού. 

Τέτοια γλώσσα είναι και η SQL (Structured Query Language) η 
οποία  χρησιμοποιείται για την ανάκτηση και τη διαχείριση 
δεδομένων καθώς και την παραγωγή πληροφοριών σε σχεσιακές 
βάσεις δεδομένων.  
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Η ανάπτυξη κάθε προγράμματος σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού βασίζεται 
συνήθως σε ένα πρότυπο ή μια μεθοδολογία. 

 
 
Τα κυριότερα προγραμματιστικά υποδείγματα είναι: 
 

Προστακτικός 
Προγραμματισμός 

τα προγράμματα αναπτύσσονται με απλές εντολές σε 
προστακτική (Διάβασε, Εμφάνισε, Επανάλαβε) που ζητούν από 

τον υπολογιστή να εκτελέσει ακολουθιακά συγκεκριμένες 
ενέργειες με μία λογική σειρά για να επιλύσει το πρόβλημα 

π.χ. FORTRAN, BASIC, PASCAL, C 

Δηλωτικός 
Προγραμματισμός 

Το πρόβλημα επιλύεται δηλώνοντας απλώς τις επιθυμητές 
ιδιότητες του αποτελέσματος. Το πρόγραμμα περιέχει λογικές 
εκφράσεις, ενώ κατά την εκτέλεσή του γίνεται έλεγχος για το 

ποιες ακριβώς ικανοποιούνται π.χ. PROLOG και η SQL. 

Συναρτησιακός 
Προγραμματισμός 

Επιλύει το πρόβλημα με τη χρήση μαθηματικών συναρτήσεων 
που παράγουν αποτελέσματα με βάση τα δεδομένα εισόδου 

τους π.χ. LISP. 

Αντικειμενοστραφής 
Προγραμματισμός 

Βασίζεται στην έννοια του αντικειμένου, που είναι μία δομή 
δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα (χαρακτηριστικά που την 
περιγράφουν) και τις διαδικασίες (μεθόδους) που επενεργούν 
σε αυτά. Τα αντικείμενα δημιουργούνται από τις κλάσεις, που 

ορίζουν τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά τους, ενώ 
μπορούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. π.χ. C++, JAVA. 

Λογικός 
Προγραμματισμός 

Τα προγράμματα είναι γραμμένα ως ένα σύνολο από 
προτάσεις σε μορφή λογικών εκφράσεων. Το συγκεκριμένο 
υπόδειγμα βασίζεται στα γεγονότα, στους κανόνες και στις 
ερωτήσεις και ακολουθείται κυρίως στο πεδίο της Τεχνητής 

Νοημοσύνης π.χ. PROLOG 

Παράλληλος 
Προγραμματισμός 

Εκμεταλλεύεται την ύπαρξη υπολογιστών με περισσότερους 
από έναν επεξεργαστές, αυξάνοντας τις υπολογιστικές 

επιδόσεις και μειώνοντας τον χρόνο εκτέλεσης της εφαρμογής. 
Το πρόβλημα θα πρέπει να μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα 

που θα επιλυθούν παράλληλα π.χ. Occam. 

 
 

Προγραμματιστικό Υπόδειγμα είναι ένα πρότυπο ανάπτυξης προγραμμάτων, δηλαδή 
μία καθορισμένη μεθοδολογία με βάση την οποία αναπτύσσονται η δομή και τα 

στοιχεία του προγράμματος. 
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ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ο δομημένος προγραμματισμός είναι μια μεθοδολογία σύνταξης προγραμμάτων 
που βοηθάει τον προγραμματιστή στην ανάπτυξη σύνθετων προγραμμάτων, στη 
μείωση των λαθών καθώς και στην ευκολότερη κατανόηση και διόρθωση τους.  

Η μέθοδος αυτή έδωσε λύση στα προβλήματα που δημιουργούσε η άσκοπη χρήση 
της εντολής GOTO, η οποία προκαλούσε την αλλαγή της ακολουθιακής εκτέλεσης 
του προγράμματος, δημιουργώντας δυσκολίες στους προγραμματιστές. 

 

Σύμφωνα με την ιεραρχική σχεδίαση ή ανάλυση «από πάνω προς τα κάτω»,  το 
πρόβλημα διαιρείται συνεχώς σε υποπροβλήματα, τα οποία έχουν ευκολότερη 
επίλυση, οδηγώντας τελικά στην επίλυση του αρχικού προβλήματος. 

 

 

 

 

 

 

Ο τμηματικός προγραμματισμός υλοποιεί την 
ιεραρχική σχεδίαση όπου κάθε υποπρόβλημα 
αποτελεί ανεξάρτητη ενότητα που ονομάζεται 
υποπρόγραμμα. Τα υποπρογράμματα είναι 
ανεξάρτητα μεταξύ τους και καθένα υλοποιεί μια μόνο 
συγκεκριμένη λειτουργία.  

 

Όλες οι ενότητες του προγράμματος μπορούν 
να αναπτυχθούν μόνο με τρεις βασικές 
συνιστώσες: τη δομή ακολουθίας, τη δομή 
επιλογής και τη δομή επανάληψης ή 
συνδυασμό τους. Οι τρεις αυτές συνιστώσες 
ομαδοποιούν τις εντολές και καθορίζουν τη 
σειρά εκτέλεσης τους.  

Ο δομημένος προγραμματισμός είναι μια μεθοδολογία ανάλυσης, σχεδίασης και 
συγγραφής προγραμμάτων που βασίζεται στην ιεραρχική σχεδίαση, στον τμηματικό 
προγραμματισμό και σε 3 βασικές συνιστώσες (ακολουθία, επιλογή και επανάληψη). 
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ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
 
Οι τύποι υποπρογραμμάτων του δομημένου προγραμματισμού είναι οι διαδικασίες 
και οι συναρτήσεις. Κάθε υποπρόγραμμα έχει μόνο μία είσοδο και μόνο μία έξοδο, 
δηλαδή, όταν ενεργοποιείται, δέχεται κάποια δεδομένα (παράμετροι) και αφού 
ολοκληρώσει τη λειτουργία του, επιστρέφει κάποια αποτελέσματα.  
Η επικοινωνία μεταξύ του προγράμματος και 
των υποπρογραμμάτων επιτυγχάνεται με τη 
χρήση των παραμέτρων, δηλαδή μεταβλητών 
που επιτρέπουν το πέρασμα της τιμής τους 
από ένα τμήμα προγράμματος σε ένα άλλο. 

 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΑ 

Τα περισσότερα προγραμματιστικά περιβάλλοντα παρέχουν εργαλεία που 
διευκολύνουν την εργασία του προγραμματιστή.  

Τα βασικά εργαλεία που παρέχει ένα προγραμματιστικό περιβάλλον είναι: 
 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
(Editor) 

Γράφει το αρχικό πρόγραμμα σε γλώσσα υψηλού επιπέδου, που 
ονομάζεται πηγαίο πρόγραμμα (source program). 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ 
(Compiler ή 
Interpreter) 

Ελέγχει το πηγαίο πρόγραμμα για συντακτικά λάθη, και αν βρεθούν, 
εμφανίζει κατάλληλα διαγνωστικά μηνύματα. Αν δεν υπάρχουν λάθη, 

παράγει το αντικείμενο πρόγραμμα (object program), το οποίο είναι σε 
γλώσσα μηχανής, αλλά δεν είναι ακόμη εκτελέσιμο από τον υπολογιστή. 

ΣΥΝΔΕΤΗΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

(Linker - Loader) 

Συνδέει το αντικείμενο πρόγραμμα με άλλα τμήματα προγράμματος που 
έχει γράψει ο προγραμματιστής ή βρίσκονται στη βιβλιοθήκη της 

γλώσσας προγραμματισμού. Το τελικό πρόγραμμα που παράγεται είναι το 
εκτελέσιμο πρόγραμμα (executable program) σε γλώσσα μηχανής και 

μπορεί να εκτελεστεί άμεσα από τον επεξεργαστή του υπολογιστή. 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΛΑΘΩΝ 

(Debugger) 

Επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί τι ακριβώς συμβαίνει στο 
παρασκήνιο κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος, και να εντοπίζει 

λάθη. 

Υποπρόγραμμα είναι ένα τμήμα προγράμματος που επιτελεί ένα αυτόνομο έργο και 
έχει γραφεί χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα. 

 

Οι γλώσσες που δημιουργούν δομημένα 
προγράμματα ακολουθούν συνήθως τον 

προστακτικό προγραμματισμό. 
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Τα μεταφραστικά προγράμματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

 Μεταγλωττιστές(compilers) 
Δέχονται στην είσοδο ένα πρόγραμμα γραμμένο σε γλώσσα υψηλού επιπέδου 
και παράγουν ένα ισοδύναμο πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής. Το πρόγραμμα 
που παράγεται ονομάζεται αντικείμενο (object) πρόγραμμα.  

 
 Διερμηνευτές (interpreters)  
Διαβάζουν μία προς μία τις εντολές του πηγαίου προγράμματος και για 
καθεμία εκτελούν αμέσως μια ισοδύναμη ακολουθία εντολών μηχανής. 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Συνήθως τα προγράμματα χρησιμοποιούν κώδικα που έχει γραφτεί προηγουμένως, 
περιορίζοντας έτσι τα λάθη και μειώνοντας το χρόνο συγγραφής. Τα επιμέρους 
προγράμματα που καλούνται ονομάζονται υποπρογράμματα και μπορεί να είναι 
δύο τύπων: διαδικασίες ή συναρτήσεις. 

Κάθε προγραμματιστής μπορεί να γράψει τα δικά του υποπρογράμματα ή να 
χρησιμοποιήσει βιβλιοθήκες (libraries) έτοιμων υποπρογραμμάτων που προσφέρει 
η κάθε γλώσσα προγραμματισμού. Μία βιβλιοθήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο 
από τον δημιουργό της όσο και από άλλους προγραμματιστές.  

Ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των υποπρογραμμάτων και των προγραμμάτων 
διαφέρει από γλώσσα σε γλώσσα προγραμματισμού. Κατά βάση αυτή η επικοινωνία 
επιτυγχάνεται με τη χρήση των παραμέτρων, δηλαδή μεταβλητών που επιτρέπουν 
το πέρασμα της τιμής τους από ένα τμήμα προγράμματος σε ένα άλλο. 

 

 

 

 

 

 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ 

 Συντακτικά λάθη  
Τα λάθη που εμφανίζονται κατά τη μετάφραση του προγράμματος και οφείλονται 
παραβίαση γραμματικών κανόνων (π.χ. αναγραμματισμοί, λανθασμένη σύνταξη 
εντολών, παράλειψη δήλωσης μεταβλητών). Τα λάθη αυτά ανιχνεύονται από τον 
μεταφραστή που εμφανίζει κατάλληλα διαγνωστικά μηνύματα. Για να 
μεταφραστεί το πηγαίο πρόγραμμα σε εντολές γλώσσας μηχανής τα λάθη αυτά 
πρέπει να διορθωθούν. 

 Λογικά λάθη 
Είναι λάθη που δεν είναι δυνατό να ανιχνευθούν από τα μεταφραστικά 
προγράμματα και οφείλονται σε υλοποίηση εσφαλμένου αλγορίθμου. Τα 
περισσότερα περιβάλλοντα παρέχουν εργαλεία εκσφαλμάτωσης (debuggers) που 
βοηθούν τον προγραμματιστή να εκτελέσει το πρόγραμμα εντολή προς εντολή ή 
να παρακολουθεί τις τιμές των μεταβλητών έτσι ώστε να εντοπίσει τα λάθη στην 
υλοποίηση του αλγορίθμου. 


