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Αλλαγές στην Ενδέκατη Έκδοση του Βιβλίου

• Κεφάλαιο 6: ∆ιαγραφή της ανάλυσης για τους τύπους υποδιαστήματος, την 
αρχικοποίηση διατάξεων, τις εγγραφές, τους τύπους ενώσεων, τους δείκτες και 
την ισχυρή τυποποίηση της Ada

• Κεφάλαιο 7: ∆ιαγραφή της ανάλυσης για τις εκφράσεις προσεταιριστικότητας 
τελεστών και μεικτής λειτουργίας της Ada

• Κεφάλαιο 8: Επέκταση της παραγράφου για τις προτάσεις επιλογής της F# στην 
Ενότητα 8.2.1.5

  ∆ιαγραφή της συζήτησης για την πρόταση for της Ada

• Κεφάλαιο 9: Προσθήκη τριών ζητημάτων σχεδιασμού για υποπρογράμματα στην 
Ενότητα 9.3

  ∆ιαγραφή των θεμάτων για τις παραμέτρους πολλαπλών διαστάσεων των Ada 
και Fortran

• Κεφάλαιο 10: Αντικατάσταση του παραδείγματος προγράμματος Main_2, σε Ada, 
με αντίστοιχο πρόγραμμα σε JavaScript στην Ενότητα 10.4.2

  Αλλαγή του Σχήματος 10.9 σύμφωνα με το νέο παράδειγμα σε JavaScript

• Κεφάλαιο 11: ∆ιαγραφή των παραγράφων για τους αφηρημένους τύπους δεδο-
μένων, τις γενικές διαδικασίες και τα πακέτα στην Ada

  Προσθήκη νέας παραγράφου στην Ενότητα 11.4.3 (Αφηρημένοι τύποι δεδομένων 
στη Java)

• Κεφάλαιο 12: Προσθήκη παραγράφου στην 12.2.2 (Κληρονομικότητα), που εξε-
τάζει τον έλεγχο πρόσβασης 

  Επέκταση της συζήτησης για μεταβλητές κλάσεων στην Ενότητα 12.2.2
  Προσθήκη παραγράφου στην Ενότητα 12.4.4 για τις τελικές κλάσεις στην Objective-C 
  Αναδιοργάνωση των Ενοτήτων 12.5 ως 12.9 σε μία ενότητα
  Προσθήκη του Πίνακα 12.1 για επιλογές σχεδιασμού γλωσσών στην Ενότητα 

12.4.6.4
  Προσθήκη νέας ενότητας, της Ενότητας 6 (Ανάκλαση) και παραδειγμάτων προ-

γραμμάτων σε Java και C#

• Κεφάλαιο 13: ∆ιαγραφή των συζητήσεων για τον τερματισμό εργασιών και τις 
προτεραιότητες εργασιών στην Ada

• Κεφάλαιο 14: ∆ιαγραφή του χειρισμού εξαιρέσεων στην Ada

Προσθήκη νέας ενότητας, 14.4 (Χειρισμός εξαιρέσεων στις Python και Ruby)
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Πρόλογος

Αλλαγές στην Ενδέκατη Έκδοση

Οι στόχοι, η συνολική δομή και προσέγγιση αυτής της ενδέκατης έκδοσης των 
Αρχών γλωσσών προγραμματισμού παραμένουν στο ίδιο ύφος με τις δέκα προ-
ηγούμενες εκδόσεις. Βασικοί στόχοι του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τις βασικές 

δομές των σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού και να παρέχει στον αναγνώστη 
τα εργαλεία, που είναι απαραίτητα για την αποτίμηση υφισταμένων και μελλοντικών 
γλωσσών προγραμματισμού. Ένας ακόμα στόχος είναι η προετοιμασία του αναγνώ-
στη για τη μελέτη του σχεδιασμού μεταγλωττιστών, αναλύοντας σε βάθος τις δομές 
των γλωσσών προγραμματισμού και παρουσιάζοντας μια επίσημη μέθοδο περιγραφής 
του συντακτικού και των προσεγγίσεων, που ακολουθούνται για λεκτική και συντα-
κτική ανάλυση.
Η ενδέκατη έκδοση εξελίχθηκε απ' τη δέκατη μέσα από πολλές αλλαγές. Προκει-

μένου το υλικό να είναι πάντα ενημερωμένο, ένα μεγάλο μέρος της περιγραφής 
παλαιότερων γλωσσών προγραμματισμού, ιδιαίτερα των Ada και Fortran, αφαιρέθηκε. 
Για παράδειγμα, οι περιγραφές για τις εγγραφές, τους τύπους ένωσης και τους δείκτες 
της Ada αφαιρέθηκαν απ' το Κεφάλαιο 6. Ομοίως, η περιγραφή της πρότασης for 
της Ada αφαιρέθηκε από το Κεφάλαιο 8 και η συζήτηση για τους αφηρημένους τύπους 
δεδομένων της Ada αφαιρέθηκε από το Κεφάλαιο 11.
Από την άλλη πλευρά, στο Κεφάλαιο 12 προστέθηκε μια ενότητα για την ανάκλαση 

η οποία περιλαμβάνει δύο ολοκληρωμένα παραδείγματα προγραμμάτων, στο Κεφά-
λαιο 14 προστέθηκε μια ενότητα για το χειρισμό εξαιρέσεων στις Python και Ruby και 
στο Κεφάλαιο 12 προστέθηκε ένας πίνακας των επιλογών σχεδιασμού για ορισμένες 
κοινές γλώσσες για την υποστήριξη του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, αφαιρέθηκε υλικό. Για παράδειγμα, η Ενότητα 9.10 

μετακινήθηκε και είναι τώρα η νέα Ενότητα 9.8.
Σε μία περίπτωση, το παράδειγμα προγράμματος MAIN_2 στο Κεφάλαιο 10 γρά-

φτηκε εκ νέου σε JavaScript, ενώ παλαιότερα είχε γραφτεί σε Ada.
Το Κεφάλαιο 12 εξετάστηκε εκ βάθρων, προστέθηκαν αρκετές νέες παράγραφοι, 

δύο νέες ενότητες κι έγιναν αναρίθμητες αλλαγές που βελτιώνουν τη σαφήνεια.

Το όραμα

Αυτό το βιβλίο περιγράφει τις βασικές αρχές των γλωσσών προγραμματισμού μέσα 
από την ανάλυση των προβλημάτων σχεδιασμού των διάφορων δομών των γλωσσών, 
την εξέταση των επιλογών σχεδιασμού γι’ αυτές τις δομές σε ορισμένες από τις πιο 
δημοφιλείς γλώσσες και την κριτική σύγκριση εναλλακτικών λύσεων για το σχεδιασμό.
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viii  Πρόλογος

Οποιαδήποτε σοβαρή μελέτη γλωσσών προγραμματισμού προϋποθέτει την εξέ-
ταση ορισμένων σχετικών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων είναι οι επίσημες μέθοδοι 
περιγραφής του συντακτικού και της σημασιολογίας των γλωσσών προγραμματισμού, 
για τις οποίες μιλάμε στο Κεφάλαιο 3. Απαραίτητη είναι επίσης η μελέτη τεχνικών 
υλοποίησης για διάφορες δομές γλωσσών: λεκτική και συντακτική ανάλυση (Κεφάλαιο 
4) και υλοποίηση συνδέσεων υποπρογραμμάτων (Κεφάλαιο 10). Η υλοποίηση ορισμέ-
νων άλλων δομών γλωσσών εξετάζεται σε διάφορα σημεία στο βιβλίο.
Οι επόμενες παράγραφοι σκιαγραφούν τα περιεχόμενα της ενδέκατης έκδοσης.

Περιγράμματα κεφαλαίων

Το Κεφάλαιο 1 ξεκινά με μια περιγραφή των επιχειρημάτων υπέρ της μελέτης γλωσ-
σών προγραμματισμού. Στη συνέχεια αναλύει τα κριτήρια, που χρησιμοποιούνται για 
την αποτίμηση γλωσσών προγραμματισμού και δομών γλωσσών. Εξετάζονται επίσης 
οι κυριότερες επιρροές στη σχεδίαση γλωσσών, κοινοί συμβιβασμοί στο σχεδιασμοί 
και οι βασικές προσεγγίσεις για την υλοποίηση.
Το Κεφάλαιο 2 περιγράφει την εξέλιξη των γλωσσών, που αναλύουμε σ’ αυτό το 

βιβλίο. Μολονότι δεν κάνουμε καμία απόπειρα να περιγράψουμε πλήρως οποιαδήποτε 
γλώσσα, αναλύουμε την προέλευση, το σκοπό και τη συνεισφορά καθεμίας. Αυτή η 
ιστορική επισκόπηση είναι σημαντική, επειδή παρέχει τις γνώσεις που είναι απαραί-
τητες για την κατανόηση της πρακτικής και θεωρητικής βάσης για σύγχρονο σχεδια-
σμό γλωσσών. Σας παρακινεί επίσης να μελετήσετε περαιτέρω το σχεδιασμό και την 
αποτίμηση γλωσσών. Επειδή κανένα απ' τα επόμενα κεφάλαια δεν εξαρτάται από 
το Κεφάλαιο 2, μπορείτε να το διαβάσετε ανεξάρτητα απ' τα υπόλοιπα.
Το Κεφάλαιο 3 περιγράφει την κυριότερη επίσημη μέθοδο περιγραφής του συντα-

κτικού των γλωσσών προγραμματισμού—BNF. Ακολουθεί μια περιγραφή των γραμ-
ματικών χαρακτηριστικών, όπου περιγράφουμε το συντακτικό και τη στατική σημα-
σιολογία γλωσσών. Αναλύουμε τότε το δύσκολο έργο της σημασιολογικής περιγραφής, 
όπου συμπεριλαμβάνουμε σύντομες εισαγωγές στις τρεις πιο κοινές μεθόδους: λει-
τουργική, δηλωτική και αξιωματική σημασιολογία.
Το Κεφάλαιο 4 παρουσιάζει την λεκτική και τη συντακτική ανάλυση. Αυτό το 

κεφάλαιο απευθύνεται σε τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών που δεν απαιτούν πλέον 
μάθημα σχεδιασμού μεταγλωττιστών. Όπως το Κεφάλαιο 2, αυτό το κεφάλαιο είναι 
ανεξάρτητο απ' τα υπόλοιπα του βιβλίου εκτός από το Κεφάλαιο 3, στο οποίο εξαρ-
τάται.
Τα Κεφάλαια 5 ως 14 περιγράφουν αναλυτικά τα ζητήματα σχεδιασμού για τις 

βασικές δομές γλωσσών προγραμματισμού. Σε κάθε περίπτωση, παρουσιάζονται και 
αποτιμώνται οι επιλογές σχεδιασμού για αρκετές γλώσσες. Συγκεκριμένα, το Κεφάλαιο 
5 καλύπτει τα πολλά χαρακτηριστικά των μεταβλητών, το Κεφάλαιο 6 τους τύπους 
δεδομένων και το Κεφάλαιο 7 εξηγεί τις εκφράσεις και τις προτάσεις εκχώρησης. Το 
Κεφάλαιο 8 περιγράφει τις προτάσεις ελέγχου και τα Κεφάλαια 9 και 10 αναλύουν 
τα υποπρογράμματα και την υλοποίησή τους. Το Κεφάλαιο 11 εξετάζει τις δυνατό-
τητες της αφαίρεσης δεδομένων. Το Κεφάλαιο 12 παρέχει αναλύει τα χαρακτηριστικά 
των γλωσσών, που υποστηρίζουν αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (κληρονομι-
κότητα και δυναμική σύνδεση μεθόδων), το Κεφάλαιο 13 αναλύει τις ταυτόχρονες 
μονάδες προγραμμάτων και το Κεφάλαιο 14 αφορά στον χειρισμό εξαιρέσεων, μαζί 
με μια σύντομη συζήτηση για τον χειρισμό συμβάντων.
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Πρόλογος ix

Τα Κεφάλαια 15 και 16 περιγράφουν δύο απ' τα πιο σημαντικά εναλλακτικά πρό-
τυπα προγραμματισμού: συναρτησιακός προγραμματισμός και λογικός προγραμμα-
τισμός. Ωστόσο, κάποιες από τις δομές δεδομένων και τις δομές ελέγχου των συναρ-
τησιακών γλωσσών προγραμματισμού αναλύονται στα Κεφάλαια 6 και 8. Το Κεφάλαιο 
15 παρουσιάζει μια εισαγωγή στη Scheme και συμπεριλαμβάνει περιγραφές κάποιων 
βασικών συναρτήσεων, ειδικών μορφών και συναρτησιακών μορφών, όπως και κάποια 
παραδείγματα απλών συναρτήσεων σε Scheme. Παρατίθενται επίσης σύντομες εισα-
γωγές στις ML, Haskell και F#, ώστε να παρουσιαστούν κάποιες διαφορετικές κατευ-
θύνσεις στον σχεδιασμό συναρτησιακών γλωσσών. Το Κεφάλαιο 16 παρουσιάζει το 
λογικό προγραμματισμό και την γλώσσα λογικού προγραμματισμού Prolog.

Για τον καθηγητή

Στο μάθημα γλωσσών προγραμματισμού εισαγωγικού επιπέδου στο Πανεπιστήμιο 
του Κολοράντο χρησιμοποιούμε το βιβλίο ως εξής: Συνήθως καλύπτουμε τα Κεφάλαια 
1 και 3 αναλυτικά και αν και οι φοιτητές το θεωρούν ενδιαφέρον και ωφέλιμο, στο 
Κεφάλαιο 2 δίνουμε μικρότερη προσοχή εξαιτίας της απουσίας αυστηρού τεχνικού 
περιεχομένου. Επειδή κανένα απ' τα επόμενα κεφάλαια δεν εξαρτάται απ' το Κεφά-
λαιο 2, όπως αναφέραμε νωρίτερα, μπορούμε να το παρακάμψουμε εντελώς και 
επειδή υπάρχει η προϋπόθεση για ένα μάθημα στο σχεδιασμό μεταγλωττιστών, δεν 
καλύπτουμε το Κεφάλαιο 4.
Τα Κεφάλαια 5 ως 9 θα πρέπει να είναι σχετικά εύκολα για φοιτητές με διευρυμένη 

εμπειρία στον προγραμματισμό σε C++, Java ή C#. τα Κεφάλαια 10 ως 14 είναι πιο 
δύσκολα και πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικά μαθήματα.
Τα Κεφάλαια 15 και 16 είναι εντελώς καινούρια για τους περισσότερους φοιτητές 

στο εισαγωγικό επίπεδο. Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχουν επεξεργαστές για τις Scheme 
και Prolog, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να εφαρμόσουν την ύλη αυτών των κεφα-
λαίων. Παραθέτουμε επαρκές υλικό, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να κάνουν 
μερικές δοκιμές με απλά προγράμματα.
Σε προπτυχιακά μαθήματα θα είναι μάλλον δύσκολο να καλύψουμε όλη την ύλη 

των δύο τελευταίων κεφαλαίων. Αυτό μπορεί να γίνει αν παρακάμψουμε κάποια μέρη 
από τα πρώτα κεφάλαια για τις προστακτικές γλώσσες.

Συμπληρωματικά υλικά

Τα παρακάτω συμπληρωματικά υλικά διατίθενται για όλους τους αναγνώστες αυτού 
του βιβλίου στη διεύθυνση www.pearsonhighered.com/cs-resources/.

• Μια συλλογή από διαφάνειες PowerPoint για κάθε κεφάλαιο του βιβλίου.

• Όλα τα σχήματα του βιβλίου.

Θα βρείτε ένα συνοδευτικό δικτυακό τόπο στη διεύθυνση www.pearsonhighered.com/
cs-resources/. Σ’ αυτόν τον τόπο θα βρείτε εγχειρίδια μικρού μεγέθους (με περίπου 
100 σελίδες) για πολλές γλώσσες. Τα εγχειρίδια προϋποθέτουν τη γνώση του προ-
γραμματισμού σε κάποια άλλη γλώσσα και παρέχουν στον φοιτητή αρκετές πληρο-
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x  Πρόλογος

φορίες, ώστε να ολοκληρώσει τα υλικά των κεφαλαίων σε κάθε γλώσσα. Τη δεδομένη 
στιγμή παρέχονται εγχειρίδια για τις C++, C, Java και Smalltalk.
Οι πιστοποιημένοι καθηγητές θα βρουν λύσεις σε πολλά θέματα για συζήτηση στο 

κέντρο πόρων καθηγητών στο www.pearsonhighered.com/irc. Μάθετε περισσότερα 
στο www.pearsonhighered.com/irc.

∆ιαθεσιμότητα επεξεργαστών στις γλώσσες
Επεξεργαστές και πληροφορίες για ορισμένες απ' τις γλώσσες προγραμματισμού που 
περιγράφουμε σ’ αυτό το βιβλίο θα βρείτε στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

C, C++, Fortran και Ada  gcc.gnu.org

C# και F#  microsoft.com

Java  java.sun.com

Haskell  haskell.org

Lua  www.lua.org

Scheme  www.plt-scheme.org/software/drscheme

Perl  www.perl.com

Python  www.py-ιοστήon.org

Ruby  www.ruby-lang.org

Η JavaScript περιλαμβάνεται σε όλα σχεδόν τα προγράμματα περιήγησης και η PHP 
σε όλους σχεδόν τους διακομιστές web.
Όλες αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνονται επίσης στο συνοδευτικό δικτυακό 

τόπο του βιβλίου.
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Περιεχόμενα xi

 Ευχαριστίες

Οι προτάσεις από εξωτερικούς αναγνώστες συνεισφέρουν σημαντικά στην παρούσα 
μορφή και περιεχόμενα του βιβλίου. Με αλφαβητική σειρά, θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε τους εξής:

Aaron Rababaah  University of Maryland at Eastern Shore
Amar Raheja  California State Polytechnic University–Pomona
Amer Diwan  University of Colorado
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Bruce R. Maxim  University of Michigan–Dearborn
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Paul Tymann  Rochester Institute of Technology
Richard M. Osborne  University of Colorado–Denver
Richard Min  University of Texas at Dallas
Robert McCloskey  University of Scranton
Ryan Stansifer  Florida Institute of Technology
Salih Yurttas  Texas A&M University
Saverio Perugini  University of Dayton
Serita Nelesen  Calvin College
Simon H. Lin California State University–Northbridge
Stephen Edwards  Virginia Tech
Stuart C. Shapiro  SUNY Buffalo
Sumanth Yenduri  University of Southern Mississippi
Teresa Cole  Boise State University

00_CONCEPTS.indd   xi00_CONCEPTS.indd   xi 8/12/2016   10:45:30 πμ8/12/2016   10:45:30 πμ



xii  Ευχαριστίες

Thomas Turner  University of Central Oklahoma
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