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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόγραμμα

Γλώσσες Προγραμματισμού 

Γλώσσες Υψηλού Επιπέδου

Γλώσσες Γραφικών Περιβαλλόντων

Μοντέλα Προγραμματισμού

Δομημένος Προγραμματισμός

Υποπρογράμματα

Σχεδίαση & Συγγραφή Κώδικα

Μεταφραστικά Προγράμματα

Κατηγορίες Λαθών



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόγραμμα είναι το σύνολο των εντολών που χρειάζεται να 

δοθούν στον υπολογιστή, ώστε να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος 

για την επίλυση του προβλήματος. 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ένας αλγόριθμος προκειμένου να εκτελεστεί από τον υπολογιστή, πρέπει να 

μετατραπεί σε πρόγραμμα, δηλαδή σε εντολές κατάλληλης γλώσσας 

προγραμματισμού.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

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.



ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο υπολογιστής εκτελεί ταχύτατα στοιχειώδεις ενέργειες σε ακολουθίες δυαδικών 

ψηφίων 0 και 1 (bit). 

Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι τεχνητές γλώσσες 

αναπτύχθηκαν με σκοπό την επικοινωνία του ανθρώπου 

(προγραμματιστή) με τη μηχανή (υπολογιστή).



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

• Ακολουθίες από bit

• Στοιχειώδεις 

λειτουργίες της CPU

ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

• Συμβολικά ονόματα

• Μετάφραση από 

Συμβολομεταφραστή

• Εξαρτημένες από την 

αρχιτεκτονική

ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ

• Φυσικότερες και πιο 

ανθρώπινες

• Μεταφερσιμότητα

• Εύκολη διόρθωση & 

συντήρηση



ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

FORTRAN

Μαθηματικά & 

Επιστημονικά 

Προβλήματα

COBOL

Εμπορικές & 

Διαχειριστικές 

Εφαρμογές

LISP - PROLOG

Εφαρμογές 

Τεχνητής 

Νοημοσύνης

BASIC

Εκπαίδευση 

αρχαρίων με 

διερμηνευτή

PASCAL

Γενικής Χρήσης 

Δομημένου 

προγραμματισμού

C & C++

Ανάπτυξη 

Λειτουργικών 

Συστημάτων

JAVA

Εφαρμογές που 

τρέχουν στο 

διαδίκτυο



ΓΡΑΦΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

 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.



ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 Οι γλώσσες SCRATCH και AppInventor είναι αποκλειστικά

οπτικές γλώσσες προγραμματισμού (Visual Programming

Languageς), οι οποίες δημιουργούν τις εφαρμογές σε ένα

ολοκληρωμένο γραφικό περιβάλλον.



ΓΛΩΣΣΕΣ 4ης ΓΕΝΙΑΣ

 Οι γλώσσες αυτές δεν απευθύνονται μόνο σε

προγραμματιστές, αλλά επιτρέπουν σε απλούς χρήστες να

επιλύουν προβλήματα χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις

προγραμματισμού.

Τέτοια γλώσσα είναι και η SQL (Structured Query Language) η οποία  
χρησιμοποιείται για τη διαχείριση δεδομένων και την παραγωγή 

πληροφοριών σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Προγραμματιστικό Υπόδειγμα είναι ένα πρότυπο ανάπτυξης 
προγραμμάτων, δηλαδή μία καθορισμένη μεθοδολογία με 

βάση την οποία αναπτύσσονται η δομή και τα στοιχεία του 

προγράμματος.



ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΟΣ

Απλές εντολές σε προστακτική για 

ακολουθιακή εκτέλεση εντολών π.χ. 

Pascal, Basic, C

ΔΗΛΩΤΙΚΟΣ

Σύνολο λογικών εκφράσεων που 

ελέγχεται ποιες ικανοποιούνται π.χ. 

Prolog, SQL

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΣ

Επίλυση προβλήματος με 

μαθηματικές συναρτήσεις βάσει 

των δεδομένων εισόδου π.χ. Lisp

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ

Χρήση αντικειμένων που 

αποτελούνται από δεδομένα και 

διαδικασίες π.χ. C++ , Java

ΛΟΓΙΚΟΣ

Σύνολο λογικών εκφράσεων για 

εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης 

π.χ. Prolog

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ

Ύπαρξη περισσότερων του ενός 

επεξεργαστών για παράλληλη 

εκτέλεση εντολών π.χ. Occam



ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

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.

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).



ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

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.



ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

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.



ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Όλες οι ενότητες του προγράμματος μπορούν να

αναπτυχθούν μόνο με τρεις βασικές συνιστώσες.

 Οι τρεις αυτές συνιστώσες ομαδοποιούν τις εντολές και

καθορίζουν τη σειρά εκτέλεσης τους.

Οι γλώσσες που 

δημιουργούν 

δομημένα 

προγράμματα 

ακολουθούν 

συνήθως τον 

προστακτικό 

προγραμματισμό.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Τα βασικά εργαλεία που παρέχει είναι:

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Γράφει το πρόγραμμα τις 

γλώσσας υψηλού 

επιπέδου 

(πηγαίο πρόγραμμα)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

Αν δεν βρει συντακτικά 

λάθη μετατρέπει το 

πρόγραμμα σε bit

(αντικείμενο πρόγραμμα)

ΣΥΝΔΕΤΗΣ

Συνδέει στο πρόγραμμα 

τα υποπρογράμματα 

που καλούνται 

(εκτελέσιμο πρόγραμμα)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΘΩΝ

Παρακολουθεί την 

εκτέλεση του 

προγράμματος 

εντοπίζοντας τα λάθη



ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Τα βασικά εργαλεία που παρέχει είναι:

ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΗΣ

Δέχεται στην είσοδο ένα πρόγραμμα 

γραμμένο σε γλώσσα υψηλού 

επιπέδου και παράγει ένα ισοδύναμο 

πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής. 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ

Διαβάζει μία προς μία τις εντολές του 

πηγαίου προγράμματος και για 

καθεμία εκτελεί αμέσως μια ισοδύναμη 

ακολουθία εντολών μηχανής.

Παράγει το αντικείμενο 

πρόγραμμα

Μεταφράζει και εκτελεί το 

πρόγραμμα



ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΗΣ (Compiler)



ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ (Interpreter)



ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υποπρόγραμμα είναι ένα τμήμα προγράμματος που επιτελεί ένα 

αυτόνομο έργο και έχει γραφεί χωριστά από το υπόλοιπο 

πρόγραμμα.



ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 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.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Μπορούν να εκτελούν 

όλες τις λειτουργίες ενός 

προγράμματος

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Μπορούν να 

επιστρέφουν μόνο μια 

τιμή με το όνομά τους



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

 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.



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 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.

__________

__________

CALL

_________

_________

_______

_______

_______
_______

_______

______________

_______

_______
_______

_______

_______

Program Library



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΑΘΩΝ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΛΑΘΗ

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.

ΛΟΓΙΚΑ ΛΑΘΗ

Είναι λάθη που δεν ανιχνεύονται από 

τα μεταφραστικά προγράμματα. 

Οφείλονται σε υλοποίηση 

εσφαλμένου αλγορίθμου. 

Τα περισσότερα περιβάλλοντα 

παρέχουν εργαλεία εκσφαλμάτωσης 

(debuggers) που βοηθούν τον 

προγραμματιστή να εκτελέσει το 

πρόγραμμα εντολή προς εντολή 

ώστε να εντοπίσει τα λάθη στην 

υλοποίηση του αλγορίθμου.


