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Κεθάλαιο 6 
1. Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ κία γιώζζα; (ζ.115) 

αλθάβηηο, ην λεξιλόγιο, ε γπαμμαηική θαη ε ζημαζιολογία κηαο γιώζζαο 
 
2. Τη είλαη ην αιθάβεην, ην ιεμηιόγην, ε γξακκαηηθή θαη ε ζεκαζηνινγία κηαο γιώζζαο 
πξνγξακκαηηζκνύ; (ζ.115) 

 Αιθάβεην κίαο γιώζζαο θαιείηαη ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηε 
γιώζζα.  

 Τν ιεμηιόγην απνηειείηαη από έλα ππνζύλνιν όισλ ησλ αθνινπζηώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από 
ηα ζηνηρεία ηνπ αιθαβήηνπ, ηηο ιέμεηο πνπ είλαη δεθηέο από ηελ γιώζζα.  

 Η Γξακκαηηθή απνηειείηαη από ην ηππηθό  θαη ην ζπληαθηηθό (syntax). 
o Τππηθό είλαη ην ζύλνιν ησλ θαλόλσλ πνπ νξίδεη ηηο κνξθέο κε ηηο νπνίεο κία ιέμε είλαη 

απνδεθηή.  
o Σπληαθηηθό είλαη ην ζύλνιν ησλ θαλόλσλ πνπ θαζνξίδεη ηε λνκηκόηεηα ηεο δηάηαμεο θαη 

ηεο ζύλδεζεο ησλ ιέμεσλ ηεο γιώζζαο γηα ηε δεκηνπξγία πξνηάζεσλ. 

 Η ζεκαζηνινγία (Semantics) είλαη ην ζύλνιν ησλ θαλόλσλ πνπ θαζνξίδεη ην λόεκα ησλ ιέμεσλ 
θαη θαηά επέθηαζε ησλ εθθξάζεσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κία γιώζζα. 

3. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο θπζηθώλ θαη ηερλεηώλ γισζζώλ; (ζ.116) 

Μία βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ θπζηθώλ θαη ηερλεηώλ γισζζώλ είλαη ε δςναηόηηηα εξέλιξήρ ηοςρ.  
Οη θπζηθέο γιώζζεο εξελίζζονηαι ζςνεσώρ, λέεο ιέμεηο δεκηνπξγνύληαη, θαλόλεο γξακκαηηθήο θαη 
ζύληαμεο αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ 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 ζηαζιμόηηηα, αθνύ θαηαζθεπάδνληαη ζπλεηδεηά 
γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό. 

4. Πνηα είλαη ε εμέιημε ησλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ; (ζ.116) 
Οη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ βειηηώλνληαη θαη κεηαβάιινληαη από ηνπο δεκηνπξγνύο ηνπο, κε ζθνπό 
λα δηνξζσζνύλ αδπλακίεο ή λα θαιύςνπλ κεγαιύηεξν εύξνο εθαξκνγώλ ή ηέινο λα αθνινπζήζνπλ ηηο 
λέεο εμειίμεηο. Οη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ αιιάδνπλ  
 - ζε επίπεδν δηαιέθηνπ  (γηα παξάδεηγκα GW-Basic θαη QuickBasic) ή  
 - ζε επίπεδν επέθηαζεο (γηα παξάδεηγκα Basic θαη Visual Basic). 

5. Τη είλαη ηεξαξρηθή ζρεδίαζε; (ζ.116) (ζρεδίαζε από επάλσ πξνο ηα θάησ, top-down,  ιύλνπκε ην 
γεληθό πξόβιεκα κε ζπλερή δηάζπαζε ζε θαηώηεξα επίπεδα) 
Η ηερληθή ηεο ηεξαξρηθήο ζρεδίαζεο θαη επίιπζεο ή ε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο “από επάνω ππορ ηα 
κάηω” όπσο ζπρλά νλνκάδεηαη (top-down program design) πεπιλαμβάνει : 
-  ηνλ θαζνξηζκό ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ελόο πξνγξάκκαηνο, ζε αλώηεξν επίπεδν,  
-  θαη ζηε ζπλέρεηα ηε δηάζπαζε ησλ ιεηηνπξγηώλ απηώλ ζε όιν θαη κηθξόηεξεο ιεηηνπξγίεο,  
-      κέρξη ην ηειεπηαίν επίπεδν πνπ νη ιεηηνπξγίεο είλαη πνιύ απιέο, ώζηε λα επηιπζνύλ εύθνια.  

6. Πνηνο ν ζθνπόο ηεο ηεξαξρηθήο ζρεδίαζεο (ζ.116) 
Σθνπόο ηεο ηεξαξρηθήο ζρεδίαζεο είλαη ε δηάζπαζε ινηπόλ ηνπ πξνβιήκαηνο ζε κηα ζεηξά από 
απινύζηεξα ππνπξνβιήκαηα, ηα νπνία λα είλαη εύθνιν λα επηιπζνύλ νδεγώληαο ζηελ επίιπζε ηνπ 
αξρηθνύ πξνβιήκαηνο.  

7. Τη είλαη ηκεκαηηθόο πξνγξακκαηηζκόο; (ζ.116)  
Τκεκαηηθόο πξνγξακκαηηζκόο νλνκάδεηαη ε ηερληθή ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο ησλ πξνγξακκάησλ σο 
έλα ζύλνιν από απινύζηεξα ηκήκαηα πξνγξακκάησλ θαη πινπνηεί ηελ ηεξαξρηθή ζρεδίαζε.  
Μεηά ηελ αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε αληίζηνηρα ππνπξνβιήκαηα, θάζε ππνπξόβιεκα απνηειεί 
αλεμάξηεηε ελόηεηα (module), πνπ γξάθεηαη μερσξηζηά από ηα ππόινηπα ηκήκαηα πξνγξάκκαηνο.  

8. Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηκεκαηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ; (ζ.117) 
Ο ηκεκαηηθόο πξνγξακκαηηζκόο  
  δηεπθνιύλεη ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο,  
  κεηώλεη ηα ιάζε θαη  



  επηηξέπεη ηελ επθνιόηεξε παξαθνινύζεζε, θαηαλόεζε θαη  
  ζπληήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηξίηνπο. 

9. Τη είλαη δνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκόο; ; (ζ.119) (Πνηεο είλαη νη αξρέο ηνπ;)(ζ135,208) (κεζνδνινγία 
ζύληαμεο θαη αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ πνπ πεξηέρεη ηελ ηεξαξρηθή ζρεδίαζε θαη ηνλ ηκεκαηηθό 
πξνγξακκαηηζκό,  ρξεζηκνπνηεί ηηο δνκέο αθνινπζίαο , επηινγήο θαη επαλάιεςεο αιιά όρη ην go to. 
Έρεη κηα είζνδν, ζηελ αξρή  θαη έλα ζεκείν ηεξκαηηζκνύ, ζην ηέινο 

10. Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ  ; (ζ.119) 
Είλαη κία κεζνδνινγία ζύληαμεο πξνγξακκάησλ πνπ έρεη ζθνπό  
-  λα βνεζήζεη ηνλ πξνγξακκαηηζηή ζηελ αλάπηπμε ζύλζεησλ πξνγξακκάησλ,  
-  λα κεηώζεη ηα ιάζε,  
- λα εμαζθαιίζεη ηελ εύθνιε θαηαλόεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη  
-  λα δηεπθνιύλεη ηηο δηνξζώζεηο θαη ηηο αιιαγέο ζε απηά.  

11. Η εληνιή GOTO πνπ αιιάδεη ηε ξνή εθηέιεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο ρξεηάδεηαη ζην δνκεκέλν 
πξνγξακκαηηζκό ή είλαη πεξηηηή;   (ζ.119) 

12. Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ; (ζ.119) 
  Δεκηνπξγία απινύζηεξσλ πξνγξακκάησλ 
  Άκεζε κεηαθνξά ησλ αιγνξίζκσλ ζε πξνγξάκκαηα. 
  Δηεπθόιπλζε αλάιπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ηκήκαηα. 
  Πεξηνξηζκόο ησλ ιαζώλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
  Δηεπθόιπλζε ζηελ αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηξίηνπο. 
  Επθνιόηεξε δηόξζσζε θαη ζπληήξεζε.  

13. Τη θάλνπλ νη κεηαγισηηζηέο θαη νη  δηεξκελεπηέο; (ζ.121) Πνηεο νη δηαθνξέο ηνπο; Πνηα ηα 
πιενλεθηήκαηα-κεηνλεθηήκαηα ηνπ θαζελόο;   
Ο κεηαγισηηηζηήο δέρεηαη ζηελ είζνδν έλα πξόγξακκα γξακκέλν ζε κηα γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ θαη 
παξάγεη έλα ηζνδύλακν πξόγξακκα ζε γιώζζα κεραλήο. Τν ηειεπηαίν κπνξεί λα εθηειείηαη 
νπνηεδήπνηε από ηνλ ππνινγηζηή θαη είλαη ηειείσο αλεμάξηεην από ην αξρηθό πξόγξακκα. Πνην 
γξήγνξν ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έρεη ην κεηνλέθηεκα, όηη πξνηνύ ρξεζηκνπνηεζεί έλα 
πξόγξακκα, πξέπεη λα πεξάζεη από ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαγιώηηηζεο θαη ζύλδεζεο. 
O δηεξκελεπηήο δηαβάδεη κία πξνο κία ηηο εληνιέο ηνπ αξρηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη γηα θάζε κηα εθηειεί 
ακέζσο κηα ηζνδύλακε αθνινπζία εληνιώλ κεραλήο.  Πνην γξήγνξν ζηελ πινπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο εθηέιεζεο θαη ζπλεπώο θαη ηεο άκεζεο δηόξζσζεο. 

14. Αλαιύζηε ηα ζηάδηα γηα ηε δεκηνπξγία ελόο εθηειέζηκνπ πξνγξάκκαηνο; (ζ.121) 

 

15. Πεξηγξάςηε ηα ζηάδηα κεηαγιώηηηζεο θαη ζύλδεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο από ην αξρηθό 
πξόγξακκα σο ην εθηειέζηκν.  
Τν αξρηθό πξόγξακκα ιέγεηαη πεγαίν πξόγξακκα (source), ελώ ην πξόγξακκα πνπ παξάγεηαη από ην 
κεηαγισηηηζηή ιέγεηαη αληηθείκελν πξόγξακκα (object). 

16. Τν αληηθείκελν πξόγξακκα είλαη κελ ζε κνξθή θαηαλνεηή από ηνλ ππνινγηζηή, αιιά ζπλήζσο 
δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηειεζηεί. Χξεηάδεηαη 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 (linker-loader).  

17. 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.  

18. Πεξηγξάςηε ηε δηαδηθαζία κεηάθξαζεο θαη εθηέιεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο ζε έλαλ δηεξκελεπηή 
O δηεξκελεπηήο δηαβάδεη κία πξνο κία ηηο εληνιέο ηνπ αξρηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη γηα θάζε κηα εθηειεί 
ακέζσο κηα ηζνδύλακε αθνινπζία εληνιώλ κεραλήο 

19. Τη είλαη ν ζπληάθηεο θαη ηη ν ζπλδέηεο; 



20. Πνηεο είλαη νη θαηεγνξίεο ιαζώλ θαη πόηε αληρλεύνληαη; 
Τα ινγηθά ιάζε πνπ είλαη ηα πιένλ ζνβαξά θαη δύζθνια ζηε δηόξζσζε ηνπο νθείινληαη ζε ζθάικαηα 
θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ. 
Τα ζπληαθηηθά νθείινληαη ζε αλαγξακκαηηζκνύο νλνκάησλ εληνιώλ, παξάιεςε δήισζεο δεδνκέλσλ 
θαη πξέπεη πάληα λα δηνξζσζνύλ, ώζηε λα παξαρζεί ην ηειηθό εθηειέζηκν πξόγξακκα. 
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.  

 

21.  Πνηα πξνγξάκκαηα θαη εξγαιεία πξέπεη λα πεξηέρεη έλα πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ; 
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 

 

22. Πνηα επηπιένλ πξνγξάκκαηα θαη εξγαιεία πξέπεη λα πεξηέρεη έλα ζύγρξνλν πξνγξακκαηηζηηθό 
πεξηβάιινλ; 
Τα ζύγρξνλα νινθιεξσκέλα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα δελ παξέρνπλ απιώο έλα κεηαθξαζηή 
κηαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ. Πεξηέρνπλ όια ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα εξγαιεία πνπ απαηηνύληαη θαη 
βνεζνύλ ηε ζπγγξαθή, ηελ εθηέιεζε θαη θύξηα ηε δηόξζσζε ησλ πξνγξακκάησλ. 

 


