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 Γεληθό Λύθεην Γέξαθα 

  

Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε  Πξνγξακκαηηζηηθό  Πεξηβάιινλ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Τπνπξνγξάκκαηα 
Σκεκαηηθόο πξνγξακκαηηζκόο νλνκάδεηαη ε ηερληθή ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο ησλ 
πξνγξακκάησλ σο έλα ζύλνιν από απινύζηεξα ηκήκαηα πξνγξακκάησλ. 
Όηαλ έλα ηκήκα πξνγξάκκαηνο επηηειεί έλα απηόλνκν έξγν θαη έρεη γξαθεί ρσξηζηά από ην 
ππόινηπν πξόγξακκα, ηόηε αλαθεξόκαζηε ζε ππνπξόγξακκα (subprogram).  
Η ζσζηή εθαξκνγή ηνπ ηκεκαηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ απαηηεί :  

• κειέηε ζηελ αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο,  
• εκπεηξία ζηνλ πξνγξακκαηηζκό,  
• ηαιέλην θαη  
• γλώζεηο. 

 
Υπάξρνπλ πάλησο ηξεηο ηδηόηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ηα ππνπξνγξάκκαηα: 

•  Κάζε ππνπξόγξακκα έρεη κόλν κία είζνδν θαη κία έμνδν.  
•  Κάζε ππνπξόγξακκα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεην από ηα άιια.  
•  Κάζε ππνπξόγξακκα πξέπεη λα κελ είλαη πνιύ κεγάιν.  

Ο ζσζηόο ρσξηζκόο ελόο ζύλζεηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ππνπξνγξάκκαηα εμαζθαιίδεη 
ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζσζηνύ πξνγξακκαηηζκνύ: 

•  Δηεπθνιύλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηνπ αληηζηνίρνπ πξνγξάκκαηνο. 
• Δηεπθνιύλεη ηελ θαηαλόεζε θαη δηόξζωζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
• Απαηηεί ιηγόηεξν ρξόλν θαη πξνζπάζεηα ζηε ζπγγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
• Επεθηείλεη ηηο δπλαηόηεηεο ηωλ γιωζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ. 

 
Μία παξάκεηξνο είλαη κία κεηαβιεηή πνπ επηηξέπεη ην πέξαζκα ηεο ηηκήο ηεο από έλα 
ηκήκα πξνγξάκκαηνο ζε έλα άιιν. 
Οη δηαδηθαζίεο κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία από απηέο πνπ κπνξεί λα 
εθηειέζεη έλα πξόγξακκα. Να εηζάγνπλ δεδνκέλα, λα εθηειέζνπλ ππνινγηζκνύο, λα 
κεηαβάιινπλ ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ θαη λα ηππώζνπλ απνηειέζκαηα. Με ηε ρξήζε ηωλ 
παξακέηξωλ απηέο ηηο ηηκέο κπνξνύλ λα ηηο κεηαθέξνπλ θαη ζηα άιια ππνπξνγξάκκαηα.  
Οη ζπλαξηήζεηο ππνινγίδνπλ κόλν κία ηηκή, αξηζκεηηθή, ραξαθηήξα ή ινγηθή θαη κόλν 
απηήλ επηζηξέθνπλ ζην ππνπξόγξακκα πνπ ηελ θάιεζε. Οη ζπλαξηήζεηο κνηάδνπλ κε ηηο 
ζπλαξηήζεηο ησλ καζεκαηηθώλ θαη ε ρξήζε ηνπο είλαη όκνηα κε ηε ρξήζε ησλ 
ελζσκαησκέλσλ ζπλαξηήζεσλ πνπ ππνζηεξίδεη ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Η ιεηηνπξγία 
ησλ ζπλαξηήζεσλ είλαη πην πεξηνξηζκέλε.  
ΤΝΑΡΣΗΗ όλνκα (ιίζηα παξακέηξσλ):ηύπνο ζπλάξηεζεο 
Τκήκα δειώζεσλ 
ΑΡΥΗ 
.... 
όλνκα <- έθθξαζε 
... 
ΣΕΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Όλνκα (ιίζηα παξακέηξσλ) 
Τκήκα δειώζεσλ 
ΑΡΥΗ 
εληνιέο 
ΣΕΛΟ_ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
 
X <- Εκβαδό_θύθινπ(R). 
ΚΑΛΕΕ όλνκα_δηαδηθαζίαο (ιίζηα παξακέηξωλ) 
 



Η ιίζηα ηωλ ησπικών παραμέηρων (formal parameter list) θαζορίδεη ηης παρακέηροσς ζηε 
δήλωζη ηοσ σποπρογράκκαηος. (ορίζκαηα)  
Η ιίζηα ηωλ πραγμαηικών παραμέηρων (actual parameter list) θαζορίδεη ηης παρακέηροσς 
ζηελ κλήζη ηοσ σποπρογράκκαηος. (παράκεηροη)  
 
Όιεο νη κεηαβιεηέο είλαη γλσζηέο, έρνπλ ηζρύ όπσο ιέγεηαη, κόλν γηα ην ηκήκα 
πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν έρνπλ δειωζεί, ηζρύνπλ δειαδή ηνπηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
ππνπξόγξακκα ή θπξίσο πξόγξακκα.  
 
Όηαλ κία δηαδηθαζία ή ζπλάξηεζε θαιείηαη από ην θύξην πξόγξακκα, ηόηε ε ακέζωο 
επόκελε δηεύζπλζε ηνπ θύξηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ νλνκάδεηαη διεύθσνζη επιζηροθής, 
αποζεθεύεηαη από ην κεηαθξαζηή ζε κία ζηνίβα πνπ νλνκάδεηαη ζηοίβα τρόνοσ εθηέιεζες. 
Μεηά ηελ εθηέιεζε ηες δηαδηθαζίας ή ηες ζσλάρηεζες ε διεύθσνζη επιζηροθής απωθείηαι 
από ηε ζηοίβα θαη έηζη ο έιεγτος ηοσ προγράκκαηος κεηαθέρεηαη θαη πάιη ζηο θύρηο 
πρόγρακκα.  
 
Καλόλες γηα ηε τρήζε παρακέηρωλ 

• Ο αξηζκόο ησλ πξαγκαηηθώλ θαη ησλ ηππηθώλ παξακέηξσλ πξέπεη λα είλαη ίδηνο. 
•  Κάζε πξαγκαηηθή παξάκεηξνο αληηζηνηρεί ζηελ ηππηθή παξάκεηξν πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

αληίζηνηρε ζέζε. Γηα παξάδεηγκα ε πξώηε ηεο ιίζηαο ησλ ηππηθώλ παξακέηξσλ ζηελ 
πξώηε ηεο ιίζηαο ησλ πξαγκαηηθώλ παξακέηξσλ θνθ. 

•  Η ηππηθή παξάκεηξνο θαη ε αληίζηνηρε ηεο πξαγκαηηθή πξέπεη λα είλαη ηνπ ηδίνπ 
ηύπνπ.  

 
Μεηαηξνπή  ζπλάξηεζεο ζε δηαδηθαζία 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ μετατροπή 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: χ, ψ, αποτέλεσμα 
ΑΡΧΗ 
  ΔΙΑΒΑΕ χ, ψ 
  ! με κλήση συνάρτησης 
  αποτέλεσμα <- υπολογισμός (χ, ψ)  
  ΓΡΑΨΕ αποτέλεσμα 
  ! με κλήση διαδικασίας 
  ΚΑΛΕΕ κάνε_υπολογισμό (χ,ψ,αποτέλεσμα) 
  ΓΡΑΨΕ αποτέλεσμα 
ΣΕΛΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 
ΤΝΑΡΣΗΗ υπολογισμός (α, β): ΑΚΕΡΑΙΑ 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: α, β 
ΑΡΧΗ 
  υπολογισμός <- 3*11 + 3*12 + 3*15 + α + β 
ΣΕΛΟ_ΤΝΑΡΣΗΗ 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  κάνε_υπολογισμό  (α, β, υπολογισμός) 
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 
  ΑΚΕΡΑΙΕ: α, β, υπολογισμός 
ΑΡΧΗ 
  υπολογισμός <- 3*11 + 3*12 + 3*15 + α + β 
ΣΕΛΟ_ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
 
Γηα ηε κεηαηξνπή ρξεζηκνπνηνύκε κηα επηπιένλ κεηαβιεηή ε νπνία ζα επηζηξέςεη ηελ ηηκή 
πνπ ππνιόγηδε ε ζπλάξηεζε. Γηα ηηο ιηγόηεξεο κεηαηξνπέο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 
σο όλνκα κεηαβιεηήο ην όλνκα ηεο ζπλάξηεζεο, δίλνπκε έλα όλνκα ζηε δηαδηθαζία θαη 
δειώλνπκε ηελ κεηαβιεηή. 
Παξαηήξεζε: Σηε δηαδηθαζία όιεο νη παξάκεηξνη επηζηξέθνπλ ηηο ηηκέο ηνπο, ελώ ε ζπλάξηεζε γπξίδεη κόλν ηελ 
ηηκή ηεο. Γη΄ απηό, αλ ε ζπλάξηεζε κεηέβαιε ηηο παξακέηξνπο ηεο, ζα έπξεπε λα ηηο απνζεθεύζνπκε ζε θάπνηεο 
πξνζσξηλέο κεηαβιεηέο κπαίλνληαο ζηε δηαδηθαζία θαη πξηλ ην ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ λα ηηο επαλαθέξνπκε. 

 

 

 



 

 Ση νλνκάδεηαη εκβέιεηα; 

Τν ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ηζρύνπλ νη κεηαβιεηέο ιέγεηαη εκβέιεηα (scope) κεηαβιεηώλ.  

 

 Ση νλνκάδεηαη Απεξηόξηζηε εκβέιεηα; 

Απεξηόξηζηε εκβέιεηα:  Σύκθσλα κε απηή ηελ αξρή όιεο νη κεηαβιεηέο θαη όιεο νη ζηαζεξέο 
είλαη γλωζηέο θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
άζρεηα πνπ δειώζεθαλ. Όιεο νη κεηαβιεηέο είλαη θαζνιηθέο. 

 

 Πνηεο κεηαβιεηέο νλνκάδνληαη θαζνιηθέο;   

Καζνιηθέο νλνκάδνληαη  νη κεηαβιεηέο πνπ ηζρύνπλ ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
άζρεηα πνπ δειώζεθαλ θαη είλαη γλσζηέο ζην θύξην πξόγξακκα θαη όια ηα ππνπξνγξάκκαηα. 

 

 Πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο απεξηόξηζηεο εκβέιεηαο; 

Η απεξηόξηζηε εκβέιεηα θαηαζηξαηεγεί ηελ αξρή ηεο απηνλνκίαο ησλ ππνπξνγξακκάησλ, 
δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα θαη ηειηθά είλαη αδύλαηε γηα κεγάια πξνγξάκκαηα κε πνιιά 
ππνπξνγξάκκαηα, αθνύ ν θαζέλαο πνπ γξάθεη θάπνην ππνπξόγξακκα πξέπεη λα γλωξίδεη ηα 
νλόκαηα όιωλ ηωλ κεηαβιεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ππόινηπα ππνπξνγξάκκαηα. 

 

 Ση είλαη  ε πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα  

Η πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα ππνρξεώλεη όιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έλα ηκήκα 
πξνγξάκκαηνο, λα δειώλνληαη ζε απηό ην ηκήκα. Όιεο νη κεηαβιεηέο είλαη ηνπηθέο, ηζρύνπλ 
δειαδή γηα ην ππνπξόγξακκα ζην νπνίν δειώζεθαλ.  Σηε ΓΛΩΣΣΑ έρνπκε πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα. 

 

 Πνηεο κεηαβιεηέο νλνκάδνληαη ηνπηθέο;   

Τνπηθέο νλνκάδνληαη  νη κεηαβιεηέο πνπ ηζρύνπλ γηα ην ππνπξόγξακκα ζην νπνίν δειώζεθαλ. 

 

 Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο; 

 απόιπηε απηνλνκία όισλ ησλ ππνπξνγξακκάησλ θαη  

 δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη νπνηνδήπνηε όλνκα, ρσξίο λα ελδηαθέξεη αλ ην ίδην 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιιν ππνπξόγξακκα. 

 

 Ση είλαη  ε Μεξηθώο πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα;  

Σύκθσλα κε ηε κεξηθώο πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα άιιεο κεηαβιεηέο είλαη ηνπηθέο θαη άιιεο 
θαζνιηθέο.  Κάζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ έρεη ηνπο δηθνύο ηεο θαλόλεο θαη κεραληζκνύο γηα ηνλ 
ηξόπν θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη νη κεηαβιεηέο σο ηνπηθέο ή θαζνιηθέο. 

 

 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο Μεξηθώο πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο; 

Η κεξηθώο πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα πξνζθέξεη κεξηθά πιενλεθηήκαηα ζηνλ πεπεηξακέλν 
πξνγξακκαηηζηή, αιιά γηα ηνλ αξράξην πεξηπιέθεη ην πξόγξακκα δπζθνιεύνληαο ηελ αλάπηπμή 
ηνπ. 

 


