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6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό
6.1 Η έννοια του προγράµµατος.
6.2 Ιστορική αναδροµή.
6.2.1 Γλώσσες µηχανής.
ΗΜ04-Θ1Α
1. Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων.
5. Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής χρειάζεται µεταγλώττιση.
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ΗΜ06-Θ1Α3
Για την εκτέλεση µιας εντολής συµβολικής γλώσσας απαιτείται η µετάφρασή
της σε γλώσσα µηχανής.
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6.2.2 Συµβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαµηλού επιπέδου.
ΕΠ06-Θ1Ε
1. Για ποιο λόγο αναπτύχθηκαν οι συµβολικές γλώσσες;
2. Ποιος ο ρόλος του συµβολοµεταφραστή;

6.2.3 Γλώσσες υψηλού επιπέδου.
ΕΠ04-Θ1Γ
2. Η FORTRAN αναπτύχθηκε ως γλώσσα κατάλληλη για την επίλυση
µαθηµατικών και επιστηµονικών προβληµάτων.
5. Η Java χρησιµοποιείται ιδιαίτερα για προγραµµατισµό στο Διαδίκτυο
(Internet).
ΗΜ08-Θ1Α4
Η JAVA είναι µία αντικειµενοστραφής γλώσσα προγραµµατισµού για την
ανάπτυξη εφαρµογών που εκτελούνται σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα, δηλαδή
σε διαφορετικούς υπολογιστές οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο.

ΗΜ00-Θ1ΣΤ
Να αναφέρετε τρία πλεονεκτήµατα των γλωσσών υψηλού επιπέδου σε σχέση µε τις
συµβολικές γλώσσες.
ΗΜ07-Θ1Β1
i. Να εξηγήσετε τι εννοούµε µε τον όρο µεταφερσιµότητα των προγραµµάτων.
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ii. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες γλωσσών προσφέρουν αυτή τη
δυνατότητα στα
προγράµµατα:
α. γλώσσες µηχανής
β. συµβολικές γλώσσες
γ. γλώσσες υψηλού επιπέδου.
ΗΜ05-Θ1Ε
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα το γράµµα της
Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. Στη Στήλη Β υπάρχει ένα επιπλέον στοιχείο.
Α . Είδος εφαρµογών
Β .Γλώσσες
1. επιστηµονικές
2. εµπορικές- επιχειρησιακές
3. τεχνητής νοηµοσύνης
4. γενικής χρήσηςεκπαίδευσης

α. COBOL
β. LISP
γ. FORTRAN
δ. PASCAL
ε. JAVA

6.2.4 Γλώσσες 4ης γενιάς.

6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.
ΕΠ04-Θ1Ε
1. Τι καλείται αλφάβητο µιας γλώσσας;
2. Από τι αποτελείται το λεξιλόγιο µιας γλώσσας;
3. Τι είναι το τυπικό µιας γλώσσας;
4. Τι είναι το συντακτικό µιας γλώσσας;

6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραµµάτων.
6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράµµατος.
6.4.2 Τµηµατικός προγραµµατισµός.
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6.4.3 Δοµηµένος προγραµµατισµός.
ΕΠ03-Θ1Δ
Σε ποιες στοιχειώδεις λογικές δοµές στηρίζεται ο δοµηµένος προγραµµατισµός;
Να αναφέρετε τέσσερα πλεονεκτήµατα του δοµηµένου προγραµµατισµού.
ΕΠ04-Θ1Γ3
Η εντολή GOTO που αλλάζει τη ροή εκτέλεσης ενός προγράµµατος είναι
απαραίτητη στο δοµηµένο προγραµµατισµό.
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ΕΣ01-Θ1Δ1
Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του δοµηµένου προγραµµατισµού;

6.5 Αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός.
ΕΠ08-Θ1A4
Η αντικειµενοστραφής σχεδίαση εκλαµβάνει τις «ενέργειες» ως πρωτεύοντα
δοµικά στοιχεία ενός προγράµµατος.

6.6 Παράλληλος προγραµµατισµός.
ΗΜ02-Θ1Δ
Τι γνωρίζετε για τον παράλληλο προγραµµατισµό;

6.7 Προγραµµατιστικά περιβάλλοντα.
ΗΜ04-Θ1Α
2. Ο µεταγλωττιστής δέχεται στην είσοδό του ένα πρόγραµµα γραµµένο σε µια
γλώσσα υψηλού επιπέδου και παράγει ένα ισοδύναµο πρόγραµµα σε γλώσσα
µηχανής.
3. Το πηγαίο πρόγραµµα εκτελείται από τον υπολογιστή χωρίς µεταγλώττιση.
4. Ο διερµηνευτής διαβάζει µία προς µία τις εντολές του πηγαίου
προγράµµατος και για κάθε µια εκτελεί αµέσως µια ισοδύναµη ακολουθία
εντολών µηχανής.
ΕΠ02-Θ1Α4
Τα λογικά λάθη είναι συνήθως λάθη σχεδιασµού και δεν προκαλούν τη διακοπή
της εκτέλεσης του προγράµµατος.
ΕΠ04-Θ1Γ4
Τα συντακτικά λάθη στον πηγαίο κώδικα εµφανίζονται κατά το στάδιο της
µεταγλώττισής του.
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ΕΠ06-Θ1Α3
Το πρόγραµµα που παράγεται από το µεταγλωττιστή λέγεται εκτελέσιµο.

Σ

ΗΜ08-Θ1B2
Ποια η διαφορά µεταξύ διερµηνευτή και µεταγλωττιστή;
ΗΜ02-Θ1Γ
Να περιγράψετε τη διαδικασία για τη µετατροπή µε µεταγλωττιστή ενός πηγαίου
προγράµµατος σε εκτελέσιµο πρόγραµµα, συµπεριλαµβανοµένης της ανίχνευσης και
διόρθωσης λαθών.
ΕΠ02-Θ1Β
Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ µεταγλωττιστή (compiler) και διερµηνευτή
(interpreter).
ΗΜ09-Θ1Γ2α
Πότε εµφανίζονται τα συντακτικά λάθη ενός προγράµµατος και πότε τα λογικά;
ΗΜ09-Θ1Γ2β
Δίνονται οι παρακάτω λανθασµένες εντολές για τον υπολογισµό του µέσου όρου δύο
αριθµών:
1. Γ ¬ Α+Β/2
2. Γ ¬ (Α+Β/2
3. Γ ¬ (Α+Β/2)
4. Γ ¬ (Α+Β):2
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της κάθε εντολής (1, 2, 3, 4) και δίπλα τη
λέξη συντακτικό ή τη λέξη λογικό, ανάλογα µε το είδος του λάθους.
ΗΜ07-Θ1Δ
Δίνονται οι παρακάτω προτάσεις:
Π1. Ο συνδέτης-φορτωτής µετατρέπει το
1
πρόγραµµα σε
2
πρόγραµµα
Π2. Ο συντάκτης χρησιµοποιείται για να δηµιουργηθεί το
3
πρόγραµµα
Π3. Ο µεταγλωττιστής µετατρέπει το
4
πρόγραµµα σε
5
πρόγραµµα
και οι παρακάτω λέξεις:
α. αντικείµενο
β. εκτελέσιµο
γ. πηγαίο.
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1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς (1–5) των κενών διαστηµάτων των
προτάσεων και δίπλα το γράµµα της λέξης (α, β, γ) που αντιστοιχεί σωστά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποιες από τις λέξεις χρησιµοποιούνται περισσότερες φορές από µία.
2. Κατά την ανάπτυξη ενός προγράµµατος σε ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον, µε
ποια χρονική σειρά πραγµατοποιούνται τα βήµατα που περιγράφουν οι παραπάνω
προτάσεις; Να απαντήσετε γράφοντας τα Π1, Π2, Π3 µε τη σωστή σειρά.

Θέµατα Πανελληνίων ανά κεφάλαιο

5

