
1 Κεφάλαιο 6:  «Γλώσσες Προγραµµατισµού» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Γλώσσες 
Προγραµµατισµού 

● 6.1 Ιστορική εξέλιξη 
● 6.4 Υλοποίηση γλώσσας 
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6.1 Γενιές γλωσσών προγραµµατισµού 
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Δεύτερη γενιά: γλώσσα assembly 

● Ένα µνηµονικό σύστηµα για την 
αναπαράσταση προγραµµάτων 
– Χρήση µνηµονικών ονοµάτων για την 
αναπαράσταση εντολών. 

– Ονόµατα για όλους τους καταχωρητές. 
– Τα αναγνωριστικά (identifiers) είναι 
περιγραφικά ονόµατα για τις θέσεις µνήµης, 
τα οποία επιλέγονται από τον 
προγραµµατιστή. 
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Χαρακτηριστικά µίας γλώσσας assembly 

● Υπάρχει ακριβής αντιστοιχία µεταξύ των 
εντολών της µηχανής και των εντολών 
assembly. 
– O προγραµµατιστής πρέπει να σκέφτεται σε 
γλώσσα µηχανής. 

● Εγγενώς εξαρτηµένη από τη µηχανή. 
● Η µετάφραση σε γλώσσα µηχανής γίνεται 
από ένα πρόγραµµα που ονοµάζεται 
“assembler”. 
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Παράδειγµα γλώσσας assembly  

Γλώσσα µηχανής 
 
   156C 

166D 
5056 
30CE 
C000 

 

Γλώσσα assembly 
 
   LD R5, Price 

LD R6, ShippingCharge 
ADDI R0, R5 R6 
ST R0, TotalCost 
HLT 
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Τρίτη γενιά γλωσσών 

●  Υψηλού επιπέδου αρχέτυπα (primitives). 
●  Ανεξάρτητες από τη µηχανή (τις περισσότερες 
φορές). 

●  Παραδείγµατα: FORTRAN, COBOL 
●  Κάθε αρχέτυπο ανταποκρίνεται σε µία µικρή 
ακολουθία εντολών γλώσσας µηχανής. 

● Μεταφράζεται σε γλώσσα µηχανής από ένα 
πρόγραµµα που λέγεται compiler 
(µεταγλωττιστής).  
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Η εξέλιξη των προγραµµατιστικών µοντέλων 
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Μια συνάρτηση για τον ισολογισµό µπλοκ επιταγών η οποία 
έχει κατασκευαστεί από απλούστερες συναρτήσεις 

(Find_diff (Find_sum Old_balance Credits) (Find_sum Debits)) 

6.1   !!"#$%&' ()(*%)' 351 

!"# $# %#&#'()*&* %#'+&*,# &- ."#/0,( µ*&#1+ &02 32$#,&-3"#%0+ %#" &02 

4,03&#%&"%0+ µ0$&5'02, 6# 327%,8$02µ* &0 32$#,&-3"#%9 4,97,#µµ# 7"# &0 

249'0"40 &02 µ4'0% *4"&#7:$ µ* &0 #%9'0260 4,97,#µµ# 3* ;*2.0%:."%# 402 

.-µ"02,7<6-%* µ* )(3- &0 4,03&#%&"%9 µ0$&5'0: 

Total_credits ! !"#$%& '()*$+µ, Credits 
Temp_balance ! Old_balance + Total_credits 
Total_debits ! !"#$%& '()*$+µ, Debits 
Balance ! Temp_balance – Total_debits 

=#,#&-,<3&* 9&" #2&9 &0 4,03&#%&"%9 4,97,#µµ# #40&*'*8&#" #49 40''5> *-

$&0'5>, %#6*µ8# #49 &"> 0408*> ?-&(*" $# *%&*'*3&*8 5$#> 240'07"3µ9> %#" $# 

#406-%*2&*8 &0 #40&5'*3µ( &02 7"# µ*''0$&"%< @,<3-. A$&86*&#, &0 32$#,&--

3"#%9 4,97,#µµ# #40&*'*8&#" #49 µ8# µ9$0 *$&0'<, 3&-$ 0408# &0 #40&5'*3µ# 

%(6* 240'07"3µ0+ ."0@*&*+*&#" (µ*3# 3&0$ *49µ*$0. B#&( µ"# 5$$0"#, &0 4,0-

3&#%&"%9 4,97,#µµ# *8$#" #$('070 µ* µ"# 0µ(.# *,703&#38C$, %#65$# #49 &# 

0408# µ*&#&,54*" &"> 4,:&*> +'*> &02 3* 4,0D9$&# 402 #406-%*+0$&#" 3* #40-

6<%*> *µ40,*2µ(&C$. A49 #2&5> &"> #406<%*>, &# 4,0D9$&# 3&5'$0$&#" #,79&*-

,# 3* (''# *,703&(3"# #$('07# µ* &"> #$(7%*>. E3&930, &0 32$#,&-3"#%9 

4,97,#µµ# *8$#" #$('070 µ* µ"# 0µ(.# *,703&#38C$ &# 0408# 32$&0$8?0$&#" 

5&3" :3&* %#65$# $# 4#,(7*" µ9$0 *%*8$# &# 4,0D9$&# 402 4#,#775''0$&#" #49 

(''# *,703&(3"#, %#" %#&94"$ $# 3&5'$*" #µ53C> #2&( &# 4,0D9$&# 3&02> 4,0-

0,"3µ0+> &02> @C,8> *$."(µ*3- #406<%*23-. A2&< - #40.0&"%9&-&# #40&*'*8 

5$# #49 &# 4'*0$*%&<µ#&# 402 4,0&(3302$ 0" 245,µ#@0" &02 32$#,&-3"#%0+ 

µ0$&5'02. 

F$# #%9µ# 4,07,#µµ#&"3&"%9 µ0$&5'0 (&0 3-µ#$&"%9&*,0 3&- 3+7@,0$- 

#$(4&21- '07"3µ"%0+) *8$#" &0 !"#$%&$µ&"'(#)&*+, µ'"#+-' (object-oriented 

paradigm), &0 04080 3@*&8?*&#" µ* µ"# 4,07,#µµ#&"3&"%< ."#."%#38# 402 0$0-

µ(?*&#" !"#$%&$µ&"'(#)&*., /)'0)!µµ!#$(µ1, (object-oriented programming, 

OOP). G0 µ0$&5'0 #2&9 #$&"µ*&C48?*" 5$# 3+3&-µ# '07"3µ"%0+ C> 32''07< 

#49 µ0$(.*>, &# '*79µ*$# !"#$%&2µ&"! (objects), %#65$# #49 &# 0408# *8$#" 3* 

653- $# *%&*'*8 &"> *$5,7*"*> 402 3@*&8?0$&#" (µ*3# µ* &0$ *#2&9 &02, %#6:> 

%#" $# ?-&(*" &-$ *%&5'*3- *$*,7*":$ #49 (''# #$&"%*8µ*$#. H'# µ#?8, #2&( &# 

#$&"%*8µ*$# #''-'*4".,0+$ 7"# $# '+302$ &0 327%*%,"µ5$0 4,9)'-µ#. 

E> 5$# 4#,(.*"7µ# &-> #$&"%*"µ*$03&,*/0+> 4,03577"3-> 3* .,(3-, 3%*-

/6*8&* &-$ *,7#38# &-> #$(4&21-> µ"#> 7,#/"%<> ."#3+$.*3-> @,<3&-. I* 5$# 

#$&"%*"µ*$03&,*/5> 4*,")(''0$, &# *"%0$8."# 402 *µ/#$8?0$&#" 3&-$ 069$- 6# 

2'040"0+$&#$ C> #$&"%*8µ*$#. B(6* 5$# #49 #2&( &# #$&"%*8µ*$# 6# 4*,"*8@* 

µ"# 32''07< #49 ."#."%#38*> (3&-$ #$&"%*"µ*$03&,*/< ."('*%&0 '570$&#" µ+-

3'4'$) 0" 0408*> 4*,"7,(/02$ &0$ &,940 402 &0 327%*%,"µ5$0 #$&"%*8µ*$0 #40-

%,8$*&#" 3&# ."(/0,# 32µ)($&#, 94C> - *4"'07< &02 µ* 4(&-µ# &02 4'<%&,02 

&02 40$&"%"0+ < - µ*&#%8$-3< &02 3&-$ 069$- µ* &0 40$&8%". F&3", 0'9%'-,0 &0 

3+3&-µ# 6# %#&#3%*2#?9&#$ C> 5$# 3+$0'0 #$&"%*"µ5$C$, %#65$# #49 &# 0-

408# 7$C,8?*" 4:> $# #40%,8$*&#" 3&# 32µ)($&# 402 3@*&8?0$&#" µ* #2&9. 
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Υλοποίηση Γλώσσας 
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Υλοποίηση γλώσσας: Μετάφραση 

•  Χρειαζόµαστε µετάφραση για 
– εντολές σε γλώσσα υψηλού επιπέδου 
– δοµές δεδοµένων (υψηλού επιπέδου) 

– δύο στρατηγικές:  
•  διερµηνεία (interpretation) 
•  µεταγλωττισµός (compilation) 

i:=0;  
while i<N do  
  {A[i]:=B[i]; i:=i+1} 
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Διερµηνεία 

•  Μεταφράζει και εκτελεί το πρόγραµµα 
υψηλού επιπέδου εντολή προς εντολή 

ξεκίνα από την αρχή του προγράµµατος υψηλού επιπέδου 
repeat 
  µετάφρασε την επόµενη εντολή υψηλού επιπέδου 
  εκτέλεσε την µετάφραση της εντολής µε τα αντίστοιχα δεδοµένα 
until τέλος προγράµµατος 
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Μεταγλωττισµός 

•  Compiler: µεταφράζει µία φορά το πρόγραµµα 
υψηλού επιπέδου (source code) σε 
πρόγραµµα γλώσσας µηχανής (object code) 

ξεκίνα από την αρχή του προγράµµατος υψηλού επιπέδου 
repeat 
  µετάφρασε την επόµενη εντολή υψηλού επιπέδου 
until τέλος προγράµµατος 
κάνε τις τελικές αλλαγές στον µεταφρασµένο κώδικα  
ώστε να είναι έτοιµος για εκτέλεση 
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Μεταγλωττισµός vs. Διερµηνεία 

•  Interpreters:  
– το πρόγραµµα τρέχει λίγες φορές 
– ταχύτητα όχι σηµαντική 
– λίγη µνήµη 
– ανακάλυψη λαθών (debugging) 

•  Compilers: 
– το ίδιο πρόγραµµα τρέχει πολλές φορές 
– ταχύτητα σηµαντική 



14 Κεφάλαιο 6:  «Γλώσσες Προγραµµατισµού» 

Η διαδικασία της µεταγλώττισης  

Πηγαίο 

Πρόγραµµα 
Λεκτικός 
Αναλυτής 

Συντακτικός 
Αναλυτής 

Γεννήτρια 
κώδικα 

Πρόγραµµα 

αντικείµενο 
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Περιγραφή σύνταξης 

if then else Συνθήκη Εντολή Εντολή 

Α. Διαγράµµατα σύνταξης 

Β.Κανόνες BNF   

if_stmt -> if condition then stmt |  if condition then stmt else stmt   

if x<1 then y=2 else z=1 
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Παράδειγµα 

 Ο Γιάννης είναι καλός µαθητής και έχει κακό χαρακτήρα 

Γραµµατική (σύνταξη): 
προτ -> απλή_προτ | σύνθ_προτ 
απλή_προτ -> υποκ ρήµα επίθ αντικ | υποκ ρήµα αντικ 
σύνθ_προτ -> απλή_προτ και απλή_προτ      
                       | απλή_προτ και σύνθ_προτ 

Βασικοί τύποι λέξεων (τερµατικά σύµβολα): 
{υποκ, ρήµα, επίθ, αντικ, και}   
 

Λεγικογραφική περιγραφή: υποκ -> Γιάννης, Κώστας, άνδρας 
ρήµα -> έχει, κάνει,...  



17 Κεφάλαιο 6:  «Γλώσσες Προγραµµατισµού» 

Ορισµός σύνταξης BNF 

•  Γραµµατικές: BNF σύνταξη 
– κανόνες παραγωγής, τερµατικά, µη-τερµατικά 
σύµβολα 

– τερµατικά σύµβολα (tokens): στοιχειώδη 
σύµβολα, δεν αναλύονται περισσότερο (“τύποι” 
λέξεων...) 

– µη-τερµατικά σύµβολα: συντακτικές κατηγορίες 
(προτάσεις, υπο-προτάσεις,...) 

– δυνατότητα αναδροµικών ορισµών 
– Γλώσσα: σύνολο σωστών ακολουθιών 
τερµατικών συµβόλων 
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Παράδειγµα 

Αλφάβητο Σ = {a,b,c} = σύνολο λέξεων (tokens) 
                                   = τερµατικά σύµβολα 
S -> AB 
A -> Ab 
A -> a 
B -> c 

S 
A 

b 
B 

a 

S 
A 

c 
B 

A b 
a 

S 
A 

c 
B 

A b 

a 
A b 

Γλώσσα = σύνολο σωστών προτάσεων = {ac,abc,abbc,abbbc,…} 
Σωστή πρόταση: υπάρχει προτασιακό δένδρο που  
να την δικαιολογεί 
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Παράδειγµα γλώσσας 

E -> E + E | E – E | E * E | E / E | -E  
E ->  0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 

9-2*5 είναι σωστή πρόταση; 

E 

E E 

E E 9 

2 5 

- 

* 

6+*4 είναι σωστή πρόταση; 

συντακτικό δένδρο 

Σηµασία πρότασης; 
 

Γλώσσα = απλές αριθµητικές εκφράσεις µε 0,...,9 και +,-,*,/ 
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Ασάφεια  

E -> E + E | E – E | E * E | E / E | -E  
E ->  0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 

τι σηµαίνει  9-2*5 ; 

2 συντακτικά δένδρα! 
ποιο από τα δύο εννοούµε; 

E 

E E 

E E 
9 

2 5 

- 

* 

E 

E E 

E E 

2 9 

* 

- 

5 



21 Κεφάλαιο 6:  «Γλώσσες Προγραµµατισµού» 

Διαγράµµατα σύνταξης που περιγράφουν τη δοµή 
µίας απλής αλγεβρικής παράστασης  

E -> T+E | T-E | T 
T -> F*T | F/T | F 
F -> -E | (E) | x | y | z 

όρος = Term (Τ) 
παράσταση = Εxpression (Ε) 
παράγοντας = Factor (F) 

Ισοδύναµη γραµµατική: 

Ε Τ 
Ε 

Τ F Τ 

F 
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Το δέντρο συντακτικής ανάλυσης για τη 
συµβολοσειρά x+y*z 

Ε Τ
Ε

Τ F Τ

F

Ε

ΕΤ

F

F

Τ

Τ

FE -> T+E | T-E | T 
T -> F*T | F/T | F 
F -> -E | (E) | x | y | z 
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Παράδειγµα συνθήκης ελέγχου 

statement -> conditional | assignment | loop 
condition -> … 
conditional -> if condition then statement else statement 
                       | if condition then statement  
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Δύο διαφορετικά δέντρα συντακτικής ανάλυσης για την εντολή 
αν Β1 τότε αν Β2 τότε αλλιώς S1 αλλιώς S2  
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Κανονικές εκφράσεις 

•  Σαν τις γραµµατικές BNF, χωρίς αναδροµή 
•   Περιγράφουν απλά σύνολα από ακολουθίες 
συµβόλων (π.χ. όλες οι ακολουθίες από α,β που 
αρχίζουν µε α και περιέχουν ένα τουλάχιστον β) 

•  Αλφάβητο: {α,β,γ} 
•  `Μέτα-σύµβολα’:  

–   ( )   
–   |  : Boolean or    α(β|α|φ)αβ = {αβαβ,αααβ, αφαβ} 
–   + : επανάληψη 1 ή περισσότερες φορές    
–   *  : επανάληψη 0 ή περισσότερες φορές 
α*β = {β,αβ,ααβ,...}, (α|β)+γ = {(α|β)γ,(α|β)(α|β)γ,...} 
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Παράδειγµα 

statement -> conditional | loop | assignment 
conditional -> if condition then statement 
loop -> while condition do statement 
assignment -> set id to expression 
expression -> id operator id 
operator -> + | - 
condition -> id relation num 
relation -> eq | neq 

Συντακτική  
περιγραφή 
(σύνταξη  
προτάσεων από 
tokens) 

Λεξικογραφική  
περιγραφή 
(σύνταξη των tokens 
από χαρακτήρες) 

id : letter (letter | digit) 
num : digit (digit) 
if : if 
then : then ..... 

* 

* letter : a|b|c.... 

digit : 0|1|... 
eq : = 
neq : != 

G 

L 



27 Κεφάλαιο 6:  «Γλώσσες Προγραµµατισµού» 

statement -> conditional        (1) 
statement -> loop       (2) 
statement -> assignment      (3) 
conditional -> if condition then statement   (4) 
loop -> while condition do statement    (5) 
assignment -> set  id  to expression    (6) 
expression -> id operator id     (7) 
operator -> +       (8) 
operator ->  -       (9) 
condition -> id relation num     (10) 
relation -> eq       (11) 
relation -> neq       (12) 
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Παράδειγµα 

statement 

conditional 

statement 
assignment 

expression 
operator 

condition 

relation 

if id neq num then set id to id + id 

if x ! = 1 then set x to y + y 
Λεξικογραφική ανάλυση 

Συντακτική ανάλυση 

συντακτικό 
δένδρο 

b b b b b b b b b 
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Οι φάσεις της µεταγλώττισης 

Λεξικογραφική 
ανάλυση 

Συντακτική 
ανάλυση 

Γέννηση 
κώδικα 

αφαιρεί άχρηστη  
πληροφορία πηγαίο πρόγραµµα 

σε γλώσσα υψηλού 
επιπέδου 

αντικείµενο πρόγραµµα 
σε γλώσσα µηχανής 

... bif bbx17=bmaxb-3 ... 
if 

id 

id 

eq 

41 

12 

3 
12 

x17 integer 1445 

max integer 1447 

όνοµα τύπος θέση στη µνήµη 
blank space πίνακας συµβόλων 

nil 

nil 

- 19 

num 13 
nil 

y integer 1446 

συντακτικό δένδρο 

L G 

100 3 
θέση τιµή 

πίνακας αριθµ. σταθερών 

101 4001 
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Συντακτική ανάλυση 

Λεξικογραφική 
ανάλυση 

Συντακτική 
ανάλυση Γέννηση 

κώδικα 

Κατασκευή συντακτικού δένδρου (parse tree) 
•   bottom – up 

•   top - down 

αρχικό σύµβολο 

τερµατικά 
(tokens) 

abcdbwbwbw 

Γραµµατική  
G 

tokens 

κανόνας της 
γραµµατικής 

Πίνακας συµβόλων 
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Γέννηση κώδικα 
statement 

conditional 

statement 
assignment 

expression 
operator 

condition 

relation 

if id neq num then set id to id + id 

x integer 1456 

100 1 

y integer 1457 

1000   load R0  1456 
1001    load R1  100 
1002    subtract R0 R0 R1 
1002   jumpzero   1007 
1003    load  R1    1456 
1004    load  R2    1457 
1005   add   R1 R1 R2 
1006   store R1    1457 
1007    ...... 

module generate-expression(T) 
A1:= & of left child 
generate “load R1 A1” 
A2:= & of right child 
generate “load R2 A2” 
if op = + then generate “add R1 R1 R2” 
else generate “subtract R1 R1 R2” 
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Assemblers 

Assembler 
κώδικας σε  
γλώσσα assembly 

κώδικας µηχανής 

Παράδειγµα γραµµατικής µιας  
γλώσσας τύπου assembly 
statement -> operation  address 
operation -> load | store | add | ... 
address -> id | num | address   op   num 
op -> + | - 

(συµβολική γλώσσα) 

A 

load A 
load 3 
load A+2 

όνοµα (id): διεύθυνση στην µνήµη 
 = µνηµονικός τρόπος να αναφερόµαστε 
    σε διευθύνσεις 

500 
501 
502 

Α <-> θέση 500 
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Ολόκληρη η διαδικασία προετοιµασίας ενός 
προγράµµατος για εκτέλεση  

Πηγαίο 

Πρόγραµµα Μετάφραση Σύνδεση Φόρτωση 
Πρόγραµµα 

αντικείµενο 

Υποµονάδα 

φόρτωσης 

Εκτελέσιµο   

Πρόγραµµα 


