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ΕΝΟΤΗΤΑ 22 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Κείµενο 1

Αλγόριθµος - Προγραµµατισµός - Γλώσσες Προγραµµατισµού

Για να καταλάβουµε καλύτερα τις γλώσσες προγραµµατισµού, πρέπει πρώτα να
αναφέρουµε µερικές βασικές έννοιες για τον προγραµµατισµό, όπως:

Τι είναι αλγόριθµος; Προέρχεται από το όνοµα του µαθηµατικού Μαχάµεντ Αλ
Χοαρίσµ, που έζησε τον 9ο αιώνα στο Ουζµπεκιστάν. Η λέξη έµεινε για χίλια χρόνια
σαν σπάνιος όρος, που σήµαινε κάτι σαν «συστηµατική διαδικασία αριθµητικών
χειρισµών». Από την αρχή του αιώνα µας, µε την ανάπτυξη της οµώνυµης θεωρίας
και φυσικά µε την επικαιρότητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηλώνει την ακριβή
περιγραφή µιας αυστηρά συγκεκριµένης σειράς βηµάτων για τη λύση ενός
προβλήµατος.
Η διατύπωση ενός αλγορίθµου µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί η φυσική γλώσσα ή µια τεχνητή γλώσσα µε περιορισµένο λεξιλόγιο
(ψευδογλώσσα - pseudo language) ή να χρησιµοποιηθούν διάφοροι συµβολισµοί,
σχήµατα και διαγράµµατα (λογικά διαγράµµατα - flow charts), αφού προηγουµένως
ορισθούν ή τέλος να υπάρχει µε τρόπο που να είναι κατανοητός από τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Ο τελευταίος αυτός τρόπος διατύπωσης του αλγορίθµου, ώστε να είναι
κατανοητός από τον Η/Υ, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα πρόγραµµα υπολογιστή.
Τι είναι προγραµµατισµός; Ένα πρόγραµµα είναι µια σειρά βηµάτων, οδηγιών ή
εντολών προς τον υπολογιστή, κατανοητών από αυτόν, για τη λύση ενός
προβλήµατος. Οι εντολές αυτές εκτελούνται από τον υπολογιστή µε χρονική και
λογική σειρά για να δώσουν τα αποτελέσµατα που πρέπει. Η διαδικασία σύνταξης των
προγραµµάτων λέγεται προγραµµατισµός.
Τι είναι γλώσσες προγραµµατισµού; Πώς είναι δυνατόν ένα πρόγραµµα να γίνει
κατανοητό από τον υπολογιστή; Στην ιδανική περίπτωση ο άνθρωπος θα έπρεπε να
µπορούσε να διατυπώσει στον υπολογιστή το πρόβληµα, χρησιµοποιώντας τη φυσική
του γλώσσα. ∆υστυχώς, λόγω της πολυπλοκότητας των γλωσσών αυτών, µέχρι
σήµερα δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Έτσι η δηµιουργία των προγραµµάτων γίνεται
µε τη χρήση ειδικών συµβολισµών, που ονοµάζονται γλώσσες προγραµµατισµού
(programming languages).
Ο προγραµµατισµός ενός υπολογιστή µπορεί να γίνει σε πολλά επίπεδα
χρησιµοποιώντας σε κάθε επίπεδο διαφορετικού τύπου γλώσσες. Στο χαµηλότερο
επίπεδο βρίσκονται τα ίδια τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα του υπολογιστή. Τα
κυκλώµατα όλων των υπολογιστών µέχρι σήµερα µπορούν να έχουν δύο µόνο
καταστάσεις, στις οποίες αποδίδουµε τα σύµβολα 0 και 1. Έτσι, στο επίπεδο αυτό ο
προγραµµατισµός µπορεί να γίνει µόνο µε τη χρήση δυαδικών αριθµών. Για
παράδειγµα, σε έναν υπολογιστή η ακολουθία 100010100101010 µπορεί να είναι
µια εντολή πρόσθεσης δύο αριθµών. Η «γλώσσα» αυτή των δυαδικών συµβόλων
λέγεται γλώσσα µηχανής (machine language) ή κώδικας µηχανής (machine
code) και είναι η µόνη γλώσσα που κατανοεί απευθείας το υλικό του υπολογιστή.
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Στα πρώτα χρόνια της ζωής των υπολογιστών η χρήση της γλώσσας µηχανής ήταν ο
µοναδικός τρόπος προγραµµατισµού. Είναι φανερό ότι η διατύπωση προβληµάτων
στη γλώσσα αυτή είναι ξένη προς την ανθρώπινη φύση και για το λόγο αυτό ο
προγραµµατισµός στο επίπεδο µηχανής είναι δύσκολος και ελάχιστα αποδοτικός.
Το επόµενο βήµα ήταν οι συµβολικές γλώσσες (assembly languages). Μια
συµβολική γλώσσα χρησιµοποιεί σύµβολα στη θέση των δυαδικών αριθµών
διευκολύνοντας έτσι τη δουλειά του ανθρώπου. Τα σύµβολα αυτά είναι συνήθως
συντµήσεις και αρκτικόλεξα αγγλικών λέξεων και µπορούν να αποµνηµονευτούν, γι’
αυτό λέγονται µνηµονικές εντολές (mnemonics). Για παράδειγµα, η εντολή «LDA»
σηµαίνει «φόρτωσε το συσσωρευτή» (LoaD Accumulator), ενώ η εντολή «ADD»
σηµαίνει «πρόσθεσε». Ένα πρόγραµµα σε συµβολική γλώσσα, για να κατανοηθεί και
να εκτελεσθεί από τον υπολογιστή, πρέπει να µετατραπεί σε δυαδικά σύµβολα, σε
γλώσσα µηχανής, δηλαδή. Το έργο αυτό αναλαµβάνει ο συµβολοµεταφραστής
(assembler), που είναι και αυτός ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής.
Η χρήση των συµβολικών γλωσσών έφερε µια σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε τον
προγραµµατισµό σε γλώσσα µηχανής, αλλά ωστόσο ήταν ακόµη πολύ µακριά από
τον επιθυµητό τρόπο επικοινωνίας ανθρώπου-µηχανής.
Η προσπάθεια, λοιπόν, για καλύτερη επικοινωνία ανθρώπου-µηχανής οδήγησαν στα
τέλη της δεκαετίας του ‘50 στην εµφάνιση των πρώτων γλωσσών
προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου (high level languages). Στις γλώσσες αυτές,
που αποτελούν υποσύνολα της αγγλικής γλώσσας, η περιγραφή ενός προβλήµατος
γίνεται µε τρόπο περισσότερο προσιτό στον άνθρωπο. Για παράδειγµα, σε ένα
πρόβληµα λογιστικής θα ξεκινήσει από τη σχέση: ΥΠΟΛΟΙΠΟ = ΧΡΕΩΣΗ-ΠΙΣΤΩΣΗ
Η σχέση αυτή εκφράζεται µε τον ίδιο τρόπο στις γλώσσες υψηλού επιπέδου. Έτσι,
στη FORTRAN θα γραφεί η εντολή: YPOLOIPO = XREWSH – PISTWSH και στην COBOL:
SUBTRACT XREWSH FROM PISTWSH GIVING YPOLOIPO

Οι σηµαντικότερες γλώσσες προγραµµατισµού που αναπτύχθηκαν µέχρι σήµερα
είναι: Fortran, Cobol, Algol, Lisp, Basic (Quick Basic, Visual Basic), PL/1, APL, Pascal,
C, C++, Prolog, ADA, Dbase, Clipper, Java, SQL, 4GL.
Για να εκτελεσθεί από τον υπολογιστή ένα πρόγραµµα γραµµένο σε γλώσσα υψηλού
επιπέδου, απαιτείται και εδώ η µετατροπή του σε αντίστοιχο πρόγραµµα σε γλώσσα
µηχανής. Η µετατροπή αυτή γίνεται µε τη βοήθεια ενδιάµεσων προγραµµάτωνµεταφραστών, που συνοδεύουν τη γλώσσα προγραµµατισµού. Μια µεγάλη κατηγορία
µεταφραστικών προγραµµάτων είναι οι µεταγλωττιστές (compilers).

Ορολογία
Πρόγραµµα: λεπτοµερές σχέδιο µε συγκεκριµένες εντολές που εισάγεται σε
ηλεκτρονικό υπολογιστή και χρησιµοποιείται για την επεξεργασία στοιχείων,
προκειµένου να εκτελεστεί µια σειρά εργασιών.
Π.χ. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα θα το βρεις στο κεντρικό
κατάστηµα.
Γλώσσες προγραµµατισµού: είναι µια «λογική» αλληλουχία προκαθορισµένων
αλγοριθµικών στοιχείων, µεταβλητών και µη («εντολές»), µε τη βοήθεια της οποίας ο
χρήστης ενός Η/Υ µπορεί να επικοινωνήσει άµεσα µε το υλικό του.
Π.χ. ∆ιάβασες τη θεωρία των γλωσσών προγραµµατισµού;

226

Επιστηµονικά ελληνικά

Ενότητα 22 - Πληροφορική

Γλώσσα µηχανής: ονοµάζουµε µια γλώσσα προγραµµατισµού που περιλαµβάνει
εντολές γραµµένες σε µορφή ακολουθιών bits, άµεσα εκτελέσιµες από την κεντρική
µονάδα επεξεργασίας.
Π.χ. Εάν προσπαθήσετε να προγραµµατίσετε µε γλώσσα µηχανής, θα συναντήσετε
πολλές δυσκολίες.
Κώδικας µηχανής: είναι κώδικας γραµµένος σε συγκεκριµένη γλώσσα µηχανής,
αναγνωρίσιµη από την ΚΜΕ.
Π.χ. Ο κώδικας µηχανής αποτελεί τη δίοδο επικοινωνίας µεταξύ υπολογιστή και
ανθρώπου.
Συµβολικές γλώσσες: είναι µια πιο εύχρηστη για τους ανθρώπους µορφή γλώσσα
µηχανής, που χρησιµοποιεί µια συγκεκριµένη αρχιτεκτονική υπολογιστή.
Π.χ. Στη συµβολική γλώσσα το πρόγραµµα διαβάζεται πιο εύκολα.
Μνηµονικές εντολές: λέγονται οι εντολές που χρησιµοποιούνται από τις
συµβολικές γλώσσες.
Π.χ. Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου χρησιµοποιούν ολόκληρες λέξεις για να
περιγράψουν λειτουργίες που αντιστοιχούν σε πολλές µνηµονικές εντολές γλώσσας
µηχανής.
Συµβολοµεταφραστής: µετατρέπει τη συµβολική γλώσσα του επεξεργαστή σε
γλώσσα µηχανής.
Π.χ. Ο συµβολοµεταφραστής διακρίνει δύο περιοχές µνήµης, την περιοχή του
προγράµµατος και την περιοχή των δεδοµένων.
Γλώσσες
προγραµµατισµού
υψηλού
επιπέδου: είναι γλώσσες που είναι πιο κοντά στην
ανθρώπινη γλώσσα.
Π.χ. Τα προγράµµατα που είναι γραµµένα σε
γλώσσες προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου
απαιτούν
γενικά
περισσότερη
µνήµη
και
εκτελούνται µε λιγότερη ταχύτητα από τα
προγράµµατα που είναι γραµµένα σε συµβολική
γλώσσα.
Μεταγλωττιστές: µεταφράζουν µια γλώσσα υψηλού επιπέδου σε γλώσσα επιπέδου
µηχανής.
Π.χ. Η χρήση του µεταγλωττιστή έχει το µειονέκτηµα, ότι προτού χρησιµοποιηθεί ένα
πρόγραµµα, πρέπει να περάσει από τη διαδικασία της µεταγλώττισης και σύνδεσης.

227

Επιστηµονικά ελληνικά

Ενότητα 22 - Πληροφορική

Λεξιλόγιο
Αλγόριθµος: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(ο αλγόριθµος)
Π.χ. Σε έναν αλγόριθµο η κάθε εντολή θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένη.
Κλίση
ο αλγόριθµος
του αλγορίθµου
τον αλγόριθµο
αλγόριθµε

οι αλγόριθµοι
των αλγορίθµων
τους αλγορίθµους
αλγόριθµοι

Προγραµµατισµός: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης
ονοµαστικής (ο προγραµµατισµός)
Π.χ. Το τµήµα προγραµµατισµού θα σας ενηµερώσει για τις υπηρεσίες που
ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας.
Κλίση
ο προγραµµατισµός
του προγραµµατισµού
τον προγραµµατισµό

οι προγραµµατισµοί
των προγραµµατισµών
τους προγραµµατισµούς

Μνηµονικές: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης ονοµαστικής
(µνηµονικός-ή-ό)
Π.χ. Στις συµβολικές γλώσσες προγραµµατισµού οι δυαδικοί αριθµοί
αντικαταστάθηκαν µε σύµβολα, που ονοµάζονται µνηµονικές εντολές, και τις οποίες ο
άνθρωπος µπορεί να αποµνηµονεύει.
Κλίση
µνηµονικός
µνηµονικού
µνηµονικό
µνηµονικέ

µνηµονική
µνηµονικής
µνηµονική
µνηµονική

µνηµονικό
µνηµονικού
µνηµονικό
µνηµονικό

µνηµονικοί
µνηµονικών
µνηµονικούς
µνηµονικοί

µνηµονικές
µνηµονικών
µνηµονικές
µνηµονικέ

µνηµονικά
µνηµονικών
µνηµονικά
µνηµονικά

Εντολές: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης ονοµαστικής
(η εντολή)
Π.χ. ∆εν τήρησαν τις εντολές που τους δόθηκαν και γι’ αυτό έφυγαν από την
υπηρεσία.
Κλίση:
η εντολή
της εντολής
την εντολή
εντολή
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Υψηλού: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (υψηλός-ή-ό)
Π.χ. Τα φορέµατα ήταν όλα υψηλής ραπτικής.
Κλίση:
υψηλός
υψηλού
υψηλό
υψηλέ

υψηλή
υψηλής
υψηλή
υψηλή

υψηλό
υψηλού
υψηλό
υψηλό

υψηλοί
υψηλών
υψηλούς
υψηλοί

υψηλές
υψηλών
υψηλές
υψηλές

υψηλά
υψηλών
υψηλά
υψηλά

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε
νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

µνηµονικές
γλώσσα
συµβολικές
κώδικας
προγραµµατισµός

φτιάχνοντας

ζευγάρια

λέξεων

που

να

ταιριάζουν

µηχανής
γλώσσες
εντολές
προγραµµατισµού
υψηλού επιπέδου
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2. Τοποθετείστε τις παρακάτω λέξεις εκεί που πρέπει, µε βάση τους
ορισµούς που δίνονται:

προγραµµατισµός

αλγόριθµος
µεταγλωττιστές
γλώσσα µηχανής

µνηµονικές εντολές

1. ……………………………………

συστηµατική διαδικασία αριθµητικών χειρισµών για
τη λύση ενός προβλήµατος

2. ……………………………………

η γλώσσα των δυαδικών συµβόλων που κατανοεί
απευθείας το υλικό του υπολογιστή

3. ……………………………………

µεταφραστικά προγράµµατα

4. ……………………………………

η διαδικασία σύνταξης των εντολών προς τον
υπολογιστή (προγραµµάτων)

5. ……………………………………

τα σύµβολα της συµβολικής γλώσσας που µπορούν
να αποµνηµονευτούν

Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σωστό ή Λάθος;
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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Αλγόριθµος είναι η διαδικασία, που ακολουθείται, προκειµένου να λυθεί ένα
πρόβληµα.
Πρόγραµµα υπολογιστή είναι µια σειρά οδηγιών ή εντολών προς τον υπολογιστή,
κατανοητών από αυτόν για τη λύση ενός προβλήµατος.
Προγραµµατισµός ονοµάζεται η διαδικασία σύνταξης προγραµµάτων.
Η γλώσσα των δυαδικών συµβόλων, που χρησιµοποιείται για να γίνει ο
προγραµµατισµός στο επίπεδο των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων του υπολογιστή,
λέγεται γλώσσα µηχανής.
Οι συµβολικές γλώσσες χρησιµοποιούν σύµβολα στη θέση των δυαδικών
αριθµών για να επικοινωνούν τα διάφορα τµήµατα (µέρη) του υπολογιστή.
Οι µεταγλωττιστές είναι µεταφραστικά προγράµµατα, που χρησιµοποιούνται για
τη µετατροπή ενός προγράµµατος γραµµένου σε γλώσσα υψηλού επιπέδου σε
αντίστοιχο πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής, ώστε το πρόγραµµα αυτό να
εκτελεστεί από τον υπολογιστή.
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2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη:

λύση, κατανοητών, διαδικασία, πρόγραµµα, χρήση, αυστηρά, συµβολισµών,
βηµάτων, υλικό, µόνη

προγραµµατισµός…
Ένα ………………………… είναι µια σειρά εντολών προς τον υπολογιστή
………………………… από αυτόν για τη ………………………… ενός προβλήµατος. Η
………………………… σύνταξης των προγραµµάτων λέγεται προγραµµατισµός.

αλγόριθµος…

Ο αλγόριθµος δηλώνει την ακριβή περιγραφή µιας ………………………… συγκεκριµένης
σειράς ………………………… για τη λύση ενός προβλήµατος.

γλώσσες προγραµµατισµού…

Η δηµιουργία των προγραµµάτων γίνεται µε τη ………………………… ειδικών
………………………… που ονοµάζονται γλώσσες προγραµµατισµού.

γλώσσα µηχανής…

Η γλώσσα µηχανής είναι η ………………………… γλώσσα που κατανοεί απευθείας το
………………………… του υπολογιστή.
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Κείµενο 2
Προγράµµατα Εφαρµογών
Έχει επικρατήσει η άποψη ότι για να είναι χρήσιµος ο υπολογιστής, πρέπει ο
ενδιαφερόµενος να µάθει µια γλώσσα προγραµµατισµού και στη συνέχεια, να γράψει
το πρόγραµµα που θα ανταποκριθεί στις ανάγκες του.
Αν κάποιος µη προγραµµατιστής, ας πούµε δηµοσιογράφος, προσπαθήσει να µάθει
µια γλώσσα προγραµµατισµού µε σκοπό να κάνει ο ίδιος «τον υπολογιστή του
γραφοµηχανή», θα διαπιστώσει ότι ο προγραµµατισµός δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Θα απευθυνθεί πιθανότατα σε έναν επαγγελµατία προγραµµατιστή ή σε κάποιο
οργανωµένο γραφείο ανάπτυξης προγραµµάτων. Εκεί, θα µάθει ότι η ανάπτυξη του
προγράµµατος που ζητά, είναι στην καλύτερη περίπτωση πανάκριβη.
Όµως, η λύση υπάρχει. Αρκεί να προµηθευτεί ένα πρόγραµµα (πακέτο)
επεξεργασίας κειµένου (π.χ. MS Word).
Αλλά τι είναι πακέτο; Πακέτο (package) είναι ένα έτοιµο για χρήση πρόγραµµα ή
οµάδα προγραµµάτων. Κατά κανόνα, πωλείται σε συσκευασία που περιλαµβάνει
δισκέτες (floppy disks) ή οπτικούς δίσκους (CDs), που περιέχουν το πρόγραµµα της
εφαρµογής, καθώς και τα εγχειρίδια χρήσης.
Η ουσιαστική διαφορά εδώ είναι ότι το πρόγραµµα-πακέτο έχει γραφτεί από κάποια
µεγάλη συνήθως εταιρεία ανάπτυξης λογισµικού σε κάποια γλώσσα
προγραµµατισµού. Η ανάπτυξη πιθανότατα απασχόλησε καλούς επαγγελµατίες
προγραµµατιστές και ίσως για πολύ χρόνο.
Το αποτέλεσµα είναι ότι ο ενδιαφερόµενος δηµοσιογράφος µπορεί να µην γνωρίζει
λέξη από τη γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιήθηκε για τη συγγραφή του
πακέτου. Παρά το γεγονός αυτό, εκτελώντας απλούστατους χειρισµούς µπορεί να
κάνει διορθώσεις χωρίς να χρειάζεται να ξαναγράψει κάθε φορά όλο το κείµενο, να
βρίσκει και να αλλάζει λέξεις µε ελάχιστη προσπάθεια, να χρησιµοποιεί εύκολα µια
ποικιλία γραµµατοσειρών κλπ.
Και κάτι πολύ σηµαντικό, το κόστος απόκτησης όλων αυτών είναι σχετικά χαµηλό.
Ευτυχώς για τους απλούς χρήστες, αλλά και για τις σηµερινές ανάγκες των
επιχειρήσεων, συναντά κανείς σήµερα στην αγορά -ιδιαίτερα στον χώρο των
προσωπικών υπολογιστών- µια µεγάλη ποικιλία από πακέτα, που καλύπτουν µε
επιτυχία πολλές εφαρµογές.
Έτσι, µπορεί κανείς να διακρίνει σήµερα τις εξής οικογένειες πακέτων στην αγορά:

•
•
•
•
•
•

πακέτα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων
πακέτα χειρισµού κειµένου
πακέτα επεξεργασίας πινάκων ή φύλλων υπολογισµού (λογιστικό φύλλο π.χ.
Excel)
πακέτα γραφικών και ηλεκτρονικής τυπογραφίας
πακέτα εµπορικής διαχείρισης
εξειδικευµένα πακέτα

Τα πακέτα επεξεργασίας κειµένου, φύλλων υπολογισµού και διαχείρισης βάσεων
δεδοµένων, µπαίνουν στην κατηγορία εφαρµογών αυτοµατισµού γραφείου. Η
έννοια «γραφείο» είναι ταυτισµένη µε τις εργασίες, που καθηµερινά εκτελούν τα
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στελέχη και οι υπάλληλοι επιχειρήσεων, αλλά και µεµονωµένοι χρήστες. Για
παράδειγµα, η επεξεργασία κειµένου είναι η εφαρµογή µε τη µεγαλύτερη συχνότητα
χρήσης.
Στην κατηγορία εφαρµογών εµπορικής διαχείρισης µπορεί κανείς να βρει πακέτα για
τη λογιστική, τη διαχείριση αποθηκών, την έκδοση τιµολογίων και αποδείξεων, τη
µισθοδοσία και διαχείριση προσωπικού κ.ά.
Τα παραπάνω υπάρχουν και πιο εξειδικευµένα ανά κατηγορία επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, δηλαδή για µικροµεσαίες ή µεγάλες εταιρείες, εµπορικές ή
βιοµηχανικές, γραφεία, µηχανικούς, ατοµικούς χρήστες κλπ.

Ορολογία

Πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου: ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικού
υπολογιστή, µε τη βοήθεια του οποίου είναι δυνατόν να
πραγµατοποιηθεί η δηµιουργία, η επεξεργασία, η προβολή και η
εκτύπωση γραπτού κειµένου.
Π.χ. Το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου είναι το πιο διαδοµένο
πρόγραµµα, αφού όλοι όσοι χρησιµοποιούν έναν υπολογιστή, χρησιµοποιούν και το
πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου.
Βάση δεδοµένων: είναι η συλλογή έργων, δεδοµένων ή άλλων ανεξάρτητων
στοιχείων, που είναι οργανωµένα µε συστηµατικό ή µεθοδικό τρόπο και προσιτά µε
ηλεκτρονικά ή άλλα µέσα.
Π.χ. Η βάση δεδοµένων είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για την εύρεση πληροφοριών.
Πακέτα επεξεργασίας πινάκων: είναι τα πακέτα που
περιέχουν το λογισµικό λογιστικών φύλλων και δίνουν τη
δυνατότητα για την επεξεργασία αριθµητικών δεδοµένων,
πολύπλοκων υπολογισµών και άλλων πράξεων.
Π.χ. Η δουλειά του λογιστή απαιτεί την χρήση πακέτων
επεξεργασίας πινάκων.
Αυτοµατισµός γραφείου: ο αυτοµατισµός πολλών εργασιών του γραφείου µιας
επιχείρησης µέσω διάφορων προγραµµάτων.
Π.χ. Με τον αυτοµατισµό γραφείου οι εταιρείες εξοικονοµούν χρόνο και χρήµα.

Λεξιλόγιο
Εφαρµογών: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης γενικής (η
εφαρµογή)
Π.χ. Η άµεση εφαρµογή του νόµου επέφερε θετικά αποτελέσµατα.
Κλίση:
η εφαρµογή
της εφαρµογής
την εφαρµογή
εφαρµογή

οι εφαρµογές
των εφαρµογών
τις εφαρµογές
εφαρµογές
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Πακέτο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (το
πακέτο)
Π.χ. Προσοχή! Τα πακέτα είναι εύθραυστα.
Κλίση:
το πακέτο
του πακέτου
το πακέτο
πακέτο

τα πακέτα
των πακέτων
τα πακέτα
πακέτα

Χειρισµούς: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (ο χειρισµός)
Π.χ. Μετά από κατάλληλους χειρισµούς, κατόρθωσε να πείσει το διευθυντή του να
του κάνει αύξηση.
Κλίση:
ο χειρισµός
του χειρισµού
τον χειρισµό

οι χειρισµοί
των χειρισµών
τους χειρισµούς

Αυτοµατισµού: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (ο
αυτοµατισµός)
Π.χ. Ο αυτοµατισµός συνεχίζει να δίνει λύσεις στην καθηµερινή µας ζωή.
Κλίση:
ο αυτοµατισµός
του αυτοµατισµού
τον αυτοµατισµό

οι αυτοµατισµοί
των αυτοµατισµών
τους αυτοµατισµούς

Γραφείου: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (το
γραφείο)
Π.χ. Τα γραφεία του δήµου βρίσκονται κοντά στην κεντρική πλατεία της πόλης.
Κλίση:
το γραφείο
του γραφείου
το γραφείο
γραφείο
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη από αυτές που δίνονται:
εγγραφή - συγγραφή
1. Η ………………………… ενός πακέτου είναι αρκετά ακριβή.
εξέλιξης - ανάπτυξης
2. Το γραφείο ………………………… προγραµµάτων λειτουργεί µόνο τις πρωινές ώρες.
λογισµικό - λογιστικό
3. Τα παραµύθια διατίθενται και σε ………………………… υλικό.
κουτιά - πακέτα
4. Στην αγορά, για τους απλούς χρήστες του υπολογιστή υπάρχει µεγάλη ποικιλία
από ………………………… .
αυτοµατισµό - συγχρονισµό
5. Τα προγράµµατα είναι τόσο ποικιλόµορφα που συντελούν στον …………………………
κάθε τοµέα, από τις απλές λειτουργίες ενός χρήστη µέχρι τις πιο πολύπλοκες
εφαρµογές µιας πολυεθνικής εταιρίας.

2. Βρείτε λέξεις από το κείµενο, που έχουν:

αντίθετη σηµασία από τις:

ίδια σηµασία µε τις:

1. παρακµή

…………………………

5. γκάµα

2. πάµφθηνη

…………………………

4. συµπεριλαµβάνονται

3. πρόβληµα

…………………………

…………………………

…………………………
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σωστό ή Λάθος;
1. Το να µάθει κάποιος µη προγραµµατιστής µια γλώσσα προγραµµατισµού είναι
εύκολη υπόθεση.
2. Το να γραφτεί ένα πρόγραµµα για µια συγκεκριµένη εργασία (π.χ. γράψιµο
κειµένου), είναι µια αρκετά εύκολη διαδικασία.
3. Πακέτο είναι ένα έτοιµο για χρήση πρόγραµµα ή οµάδες προγραµµάτων.
4. Το κόστος απόκτησης των περισσότερων προγραµµάτων, που ανήκουν στην
κατηγορία αυτοµατισµού γραφείου, είναι σχετικά χαµηλό.
5. Η επεξεργασία κειµένου είναι η εφαρµογή µε τη µικρότερη συχνότητα χρήσης.

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη από τις οµάδες λέξεων που
δίνονται:
πακέτο…
(οπτικούς, εγχειρίδια, δισκέτες)
Το πακέτο είναι ένα έτοιµο για χρήση πρόγραµµα ή οµάδες προγραµµάτων.
Περιλαµβάνει …………………………… ή …………………………… δίσκους, που περιέχουν το
πρόγραµµα, καθώς και τα …………………………… χρήσης.

τι µπορεί να γίνει µε ένα πρόγραµµα
συγγραφής κειµένου;
(ξαναγράψει, γραµµατοσειρών, διορθώσεις, λέξεις)
Χρησιµοποιώντας κάποιος ένα πρόγραµµα για τη συγγραφή κειµένου, µπορεί να κάνει
…………………………… µε απλούστατους χειρισµούς χωρίς να χρειάζεται να
…………………………… το κείµενο. Μπορεί να αλλάζει …………………………… µε ελάχιστη
προσπάθεια, να χρησιµοποιεί εύκολα µια ποικιλία …………………………… κλπ.
τι πακέτα υπάρχουν…
(επεξεργασίας, βάσεων, εµπορικής, ηλεκτρονικής)
Στην αγορά των πακέτων σήµερα υπάρχουν πακέτα διαχείρισης ……………………………
δεδοµένων, …………………………… πινάκων, …………………………… τυπογραφίας,
…………………………… διαχείρισης.

τι πακέτα υπάρχουν στην κατηγορία
εφαρµογών εµπορικής διαχείρισης;
(έκδοση, διαχείριση, πακέτα, λογιστική)
Στην κατηγορία εφαρµογών εµπορικής διαχείρισης µπορεί κανείς να βρει
…………………………… για τη ……………………………, τη …………………………… αποθηκών,
την …………………………… τιµολογίων και αποδείξεων κλπ.
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Γραµµατική
α. Θεωρία
Συντελεσµένοι χρόνοι παθητικής φωνής
Όπως ήδη ξέρουµε, οι συντελεσµένοι χρόνοι είναι ο Παρακείµενος, ο Υπερσυντέλικος
και ο Συντελεσµένος Μέλλοντας. Και οι τρεις χρόνοι σχηµατίζονται µε το βοηθητικό
ρήµα «έχω» και το απαρέµφατο του ρήµατος (θέµα αορίστου + -ει).

Ο Παρακείµενος είναι ο χρόνος που περιγράφει µια πράξη που έχει τελειώσει.
Παρουσιάζει περισσότερο το αποτέλεσµα της πράξης στο παρόν.
Σχηµατίζεται ως εξής:

α΄ συζυγία

β΄ συζυγία

α΄ τάξη

έχω
έχεις
έχει

έχω
έχεις
έχει
διαβαστ-εί

έχουµε
έχετε
έχουν

β΄ τάξη

έχω
έχεις
έχει
αγαπηθ-εί

έχουµε
έχετε
έχουν

οδηγηθ-εί
έχουµε
έχετε
έχουν

Ο Υπερσυντέλικος είναι ο χρόνος που περιγράφει µια πράξη, η οποία τελείωσε στο
παρελθόν, πριν από κάποια άλλη.
Σχηµατίζεται ως εξής:

α΄ συζυγία

β΄ συζυγία

α΄ τάξη

είχα
είχες
είχε

είχα
είχες
είχε
διαβαστ-εί

είχαµε
είχατε
είχαν

β΄ τάξη

είχα
είχες
είχε
αγαπηθ-εί

είχαµε
είχατε
είχαν

οδηγηθ-εί
είχαµε
είχατε
είχαν
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Ο Συντελεσµένος Μέλλοντας είναι ο χρόνος που περιγράφει µια πράξη που θα
έχει τελειώσει στο µέλλον πριν από κάποια άλλη.
Σχηµατίζεται ως εξής:

α΄ συζυγία

θα έχω
θα έχεις
θα έχει

β΄ συζυγία

α΄ τάξη

β΄ τάξη

θα έχω
θα έχεις
θα έχει

θα έχω
θα έχεις
θα έχει

διαβαστ-εί
θα έχουµε
θα έχετε
θα έχουν

αγαπηθ-εί
θα έχουµε
θα έχετε
θα έχουν

οδηγηθ-εί
θα έχουµε
θα έχετε
θα έχουν

Συµπερασµατικές προτάσεις
Είναι οι προτάσεις που δηλώνουν το συµπέρασµα ή το αποτέλεσµα (γι’ αυτό λέγονται
και αποτελεσµατικές) µιας πράξης. Εισάγονται µε τους συµπερασµατικούς
συνδέσµους ώστε και που και συνήθως στην πρόταση, στην οποία αναφέρεται η
συµπερασµατική, υπάρχει η δεικτική αντωνυµία τέτοιος ή τόσος ή τα επιρρήµατα
τόσο ή έτσι.
Παραδείγµατα:
Είναι τέτοιος χαρακτήρας, ώστε όλοι τον συµπαθούν.
Είναι τόσος επιπόλαιος, που συχνά κάνει τα ίδια λάθη.
Κάνει τόσο πολλή ζέστη, που έχω πιει δυο µπουκάλια νερό.
Το κτίριο ήταν έτσι διακοσµηµένο, που σου τραβούσε την προσοχή.
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β. Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε τον παρακείµενο, τον υπερσυντέλικο και τον συντελεσµένο
µέλλοντα παθητικής φωνής των παρακάτω ρηµάτων, χωρίς να αλλάξετε
πρόσωπο και αριθµό:

παρακείµενος

υπερσυντέλικος

συντελεσµένος µέλλοντας

λύνεσαι
χτυπιέται
χρειάζοµαι
κοιτάζονται
συνέρχεστε
πλενόµαστε
αναρωτιέται
χαίρονται
µαζευόµαστε
παρουσιάζεσαι

2. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το ρήµα της
παρένθεσης στον παρακείµενο παθητικής φωνής:
Ελένη ........................ (τρελαίνοµαι) τελείως; Αύριο είναι η µέρα της συνάντησης
όλων των µελών της εταιρείας και δεν ........................... (ετοιµάζοµαι) ακόµη;
................................. (σκέφτοµαι) το ενδεχόµενο της απόλυσής σου; Είναι φανερό
πως όχι. Εγώ, πάντως, νοµίζω ότι ......................... (επαναπαύοµαι) υπερβολικά και
ότι πρέπει να αλλάξεις στάση.

3. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το ρήµα της
παρένθεσης στον υπερσυντέλικο παθητικής φωνής:
Θυµάσαι, πέρυσι το καλοκαίρι που ................................ (βρίσκοµαι) στην παραλία;
Λέω για τότε που ................................ (ερωτεύοµαι) τον ναυαγοσώστη και
......................... (προσποιούµαι) ότι πνίγεσαι για να σε πάρει αγκαλιά! Το θυµάσαι;
Θεέ µου! Πόσο άσχηµα ................................. (αισθάνοµαι) τότε… Βλέπεις δεν είχα
καταλάβει ότι έπαιζες θέατρο και .................................. (φοβάµαι) πάρα πολύ.

4. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το ρήµα της
παρένθεσης στο συντελεσµένο µέλλοντα παθητικής φωνής:
Μέχρι τις δέκα το αργότερο τα παιδιά .................................. (κοιµάµαι) και εν τω
µεταξύ ..................................... (συνεννοούµαι) από πιο νωρίς µε τη µπεϊµπι σίτερ,
έτσι ώστε να είναι στην ώρα της στο σπίτι και επιπλέον ......................................
(τηλεφωνιέµαι) µε την Αλίκη για να µάθω την διεύθυνσή της. Εσύ µπορείς να
περάσεις να µε πάρεις κατά τις έντεκα που ........................... (ετοιµάζοµαι) σίγουρα;
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5. Ενώστε τις προτάσεις που ακολουθούν, όπως στο παράδειγµα.
Χρησιµοποιήστε το «τόσος-η-ο» και το «ώστε»:
παράδειγµα:
Έκανε πολύ κρύο. Φόρεσα πολύ ζεστά ρούχα.
Έκανε τόσο πολύ κρύο, ώστε φόρεσα πολύ ζεστά ρούχα.
1.
2.
3.
4.
5.
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Κουράστηκα πολύ. Κοιµήθηκα τρεις ώρες το απόγευµα.
…………………………………………………………………………………………………………………
Έκανε ζέστη. Ήµουν στη θάλασσα όλη την ηµέρα.
…………………………………………………………………………………………………………………
Ακουγόταν θόρυβος. ∆εν µπορούσα να δουλέψω.
…………………………………………………………………………………………………………………
Είχε πυρετό. Παραµιλούσε όλο το βράδυ.
…………………………………………………………………………………………………………………
∆ούλεψε πολύ στη ζωή του. Απέκτησε µεγάλη περιουσία.
…………………………………………………………………………………………………………………
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
Βρείτε τις λέξεις και λύστε το σταυρόλεξο:

Ονοµάζεται έτσι ένα έτοιµο για χρήση πρόγραµµα ή σειρά προγραµµάτων (1)
…………………………… .
Η διαδικασία σύνταξης των προγραµµάτων λέγεται (2) …………………………… .
Στην αγορά προγραµµάτων σήµερα µπορεί να βρει κανείς πακέτα (3)
…………………………… τυπογραφίας, πακέτα (4) …………………………… πινάκων κλπ.
Λέγονται οι εντολές που µπορούν να αποµνηµονευτούν (5) …………………………… .

4

1

5

2
3
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Κρεµάλα
Βρείτε τη λέξη που κρύβεται:
1.
2.
3.
4.
5.

Έτοιµο για χρήση πρόγραµµα ή οµάδες προγραµµάτων.
Αυστηρά συγκεκριµένη σειρά βηµάτων για τη λύση ενός προβλήµατος.
Έτσι λέγεται η διαδικασία σύνταξης των προγραµµάτων.
Σειρά εντολών κατανοητών από τον υπολογιστή για τη λύση ενός προβλήµατος.
Έτσι ονοµάζεται µια µεγάλη κατηγορία µεταφραστικών προγραµµάτων.

Π_ _ _ _ _
Α_________
Π_______ _______
Π________
Μ____________

Παζλ

Επιλέξτε το σωστό:
1.

Ο Γιώργος και η Μαίρη …………………… αν θα πάρουν µέρος στην αυριανή
συνάντηση.
α. θα είχαν ρωτηθεί
β. έχουν ρωτηθεί
γ. θα έχουν ρωτηθεί

2.

Ο Νίκος …………………… την στρατιωτική του θητεία στη Ρόδο.
α. έχει υπηρετήσει
β. θα έχει υπηρετήσει
γ. Θα είχε υπηρετήσει

3. …………………… µε τον Νίκο τελευταία φορά πριν τα Χριστούγεννα στον Όλυµπο.
α. είχαµε συναντηθεί
β. έχουµε συναντηθεί
γ. έχουµε συναντήσει
4. Αν θυµάµαι καλά …………………… πολύ από την τελευταία δουλειά που κάναµε
α. θα έχεις ωφεληθεί
β. έχεις ωφεληθεί
γ. είχες ωφεληθεί
5.
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Πιστεύω ότι …………………… . Μιλήσαµε πολλή ώρα πριν στο τηλέφωνο.
α. θα έχει ετοιµαστεί
β. είχε ετοιµαστεί
γ. θα είχε ετοιµαστεί

