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ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

  

ΚΕΦ.6 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ένα περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών παρέχει στους 
προγραμματιστές όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη σχεδίαση 
μιας εφαρμογής, χρησιμοποιώντας κάποια γλώσσα 
προγραμματισμού.  
Τα περιβάλλοντα αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

 επαγγελματικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα  
(για επαγγελματίες προγραμματιστές με στόχο την 
παραγωγή εφαρμογών για εμπορική χρήση). 

 εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα  
(για αρχάριους προγραμματιστές) 

 
ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Οι εντολές των προγραμμάτων γράφονται από τους προγραμματιστές σε τεχνητές 
γλώσσες που ονομάζονται γλώσσες προγραμματισμού.  

Οι γλώσσες προγραμματισμού εξελίσσονται συνεχώς ανάλογα με τις ανάγκες των 
χρηστών και διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η γλώσσα μηχανής (machine language) είναι η μητρική γλώσσα του υπολογιστή, 
στην οποία όλες οι εντολές εκφράζονται σαν ακολουθίες δυαδικών ψηφίων (0, 1). 
Κάθε πρόγραμμα γραμμένο σε γλώσσα μηχανής, είναι άμεσα κατανοητό και 
εκτελέσιμο από τον υπολογιστή, αλλά δύσκολο στη διόρθωση και συντήρηση του. 

Τα προγράμματα σε γλώσσα μηχανής δεν έχουν μεταφερσιμότητα (portability), 
που σημαίνει ότι προορίζονται μόνο για τον υπολογιστή για τον οποίο 
δημιουργήθηκαν, μιας και κάθε τύπος υπολογιστή (με διαφορετικό επεξεργαστή) 
έχει τη δική του γλώσσα μηχανής. 
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Οι συμβολικές γλώσσες (assembly) ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου, ήρθαν να 
λύσουν τα προβλήματα των γλωσσών μηχανής. Οι εντολές τους είναι 
συντομογραφίες λέξεων της Αγγλικής γλώσσας και όχι ακατανόητα bit. Ωστόσο, κι 
αυτές αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μεταφερσιμότητας, αφού είναι 
εξαρτημένες από την αρχιτεκτονική των υπολογιστών. 

Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε συμβολική γλώσσα δεν είναι άμεσα κατανοητό από 
τον υπολογιστή. Για να εκτελεστεί, πρέπει να μεταφραστεί στη γλώσσα μηχανής με 
ένα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται συμβολομεταφραστής (assembler). 
 

 
 
Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου είναι ανεξάρτητες από την αρχιτεκτονική του 
υπολογιστή, επιτρέποντας την ευκολότερη συγγραφή, διόρθωση και συντήρηση 
των προγραμμάτων.  

Οι γλώσσες αυτές μοιάζουν με τη φυσική μας γλώσσα και έχουν το δικό τους 
αλφάβητο, λεξιλόγιο και συντακτικό. Σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες γλώσσες 
υψηλού επιπέδου, οι οποίες χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος της εφαρμογής 
που θέλουμε να αναπτύξουμε:  

 γλώσσες γενικής χρήσης  
 γλώσσες εμπορικής χρήσης 
 γλώσσες επιστημονικών εφαρμογών 
 γλώσσες τεχνητής νοημοσύνης 

 γλώσσες κατασκευής παιχνιδιών 

 

 

 

 

 

 

Δημοφιλείς γλώσσες: 
C, C++, Java, PHP, C#, 

Python, JavaScript, Perl, 
Visual Basic, Ruby, Lisp, 
Pascal, Prolog, MATLAB. 
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
Τα βασικά εργαλεία που παρέχει ένα προγραμματιστικό περιβάλλον είναι: 
 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
(Editor) 

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

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 ή κώδικα (object code), το οποίο 
είναι σε γλώσσα μηχανής, αλλά δεν είναι ακόμη εκτελέσιμο από τον 
υπολογιστή. 

ΣΥΝΔΕΤΗΣ 
(Linker) 

Συνδέει το αντικείμενο πρόγραμμα ή ένα σύνολο από αντικείμενα 
προγράμματα με έτοιμα υποπρογράμματα της βιβλιοθήκης της 
γλώσσας προγραμματισμού ή του προγραμματιστή. Το τελικό 
πρόγραμμα που παράγεται είναι το εκτελέσιμο πρόγραμμα ή 
κώδικας (executable code), είναι διατυπωμένο 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. 

 

 
 
Ένα μεταφραστικό πρόγραμμα μπορεί να είναι: 

 Μεταγλωττιστής (Compiler)  
Ελέγχει όλο το πηγαίο πρόγραμμα για συντακτικά λάθη και αν δεν βρει, το 
μετατρέπει σε γλώσσα μηχανής. 

 Διερμηνευτής (Interpreter) 
Ελέγχει το πηγαίο πρόγραμμα εντολή – εντολή και για κάθε μία, αν δεν βρει 
λάθη, την μεταφράζει σε γλώσσα μηχανής και την εκτελεί. 

Η εργασία σύνταξης ενός προγράμματος ονομάζεται προγραμματισμός ή 
κωδικοποίηση, και είναι μια δημιουργική δραστηριότητα που γίνεται με μία 

γλώσσα προγραμματισμού μέσα σε ένα προγραμματιστικό περιβάλλον. 
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

Οι επαγγελματίες προγραμματιστές χρησιμοποιούν για τη δημιουργία μιας 
εφαρμογής, ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated Development 
Environment - IDE).  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, παρέχονται ενοποιημένα όλα τα απαραίτητα εργαλεία 
προγραμματισμού, ώστε να επιταχύνεται η ανάπτυξη της εφαρμογής και δίνονται 
μια σειρά από ανέσεις όπως: 

 οπτικοποίηση των τμημάτων μιας εφαρμογής με διαγράμματα 
 αυτόματη συμπλήρωση κώδικα (εντολών) 
 δημιουργία γραφικών αντικειμένων της διεπαφής του χρήστη 
 συμβατότητα με διάφορα Λ.Σ. (Windows, Linux, Mac OS X) 
 υποστήριξη γλωσσών προγραμματισμού (Java, C/C++, Python, 

PHP, JavaScript)  
 δημιουργία αυτόνομων εφαρμογών (για pc, διαδίκτυο, φορητές 

συσκευές κλπ) 

 
 
 

Ένα προγραμματιστικό περιβάλλον ή περιβάλλον ανάπτυξη εφαρμογών, είναι 
ένα πακέτο λογισμικού που παρέχει στον προγραμματιστή όλα τα παραπάνω 

απαραίτητα εργαλεία που του επιτρέπουν να προγραμματίσει. 

Δημοφιλή περιβάλλοντα: 
Dev-C++, BlueJ, JBuilder, 

NetBeans IDE, Eclipse, 
Microsoft Visual Studio, 

Apple Xcode, Komodo IDE 
& EDIT. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

Για τους αρχάριους προγραμματιστές έχουν αναπτυχθεί εκπαιδευτικές γλώσσες 
προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά 
προγραμματιστικά περιβάλλοντα και είναι ικανές να δημιουργήσουν απλούστερες 
εφαρμογές γνωστές και ως μικροεφαρμογές. 

Στα εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα ανήκουν: 

 τα Logo-like περιβάλλοντα  
 οι προγραμματιστικοί μικρόκοσμοι  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των περιβαλλόντων αυτών είναι: 
 

 Ένας κεντρικός ήρωας (χελώνα, ρομπότ κ.λπ.) κινείται σε έναν χώρο, για να 
πετύχει έναν στόχο. 

 Διαθέτουν περιορισμένο ρεπερτόριο εντολών με απλή σύνταξη  

 Εύκολη διαπίστωση από τον χρήστη αν πέτυχε η εκτέλεση του προγράμματος 
με δυνατότητα άμεσης διόρθωσης σε περίπτωση λάθους.  

 Στα γραφικά περιβάλλοντα, η σύνταξη των εντολών γίνεται χωρίς 
πληκτρολόγηση, αλλά με σύρσιμο και τοποθέτηση μιας σειράς πλακιδίων. 

 Κάποιοι μικρόκοσμοι έχουν τρισδιάστατη απεικόνιση (π.χ. Kodu)  

 Ευκολότερη δημιουργία παιχνιδιών.  
 
Μερικά δημοφιλή προγραμματιστικά περιβάλλοντα είναι τα: 

 Game Maker: οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού για την ανάπτυξη 
παιχνιδιών. 

 Alice: 3D περιβάλλον για την ανάπτυξη εικονικών κόσμων  

 App Inventor: οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού με πλακίδια (blocks) για 
ανάπτυξη εφαρμογών σε φορητές συσκευές Android. 


