
Πρόλογος στην ελληνική έκδοση

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης έχουν την χαρά να παρουσιάσουν το βι-
βλίο Σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, του Adam Brooks Webber. Το συγκε-
κριμένο σύγγραμμα επιλέχθηκε διότι είναι από τα ελάχιστα αυτού του είδους στη 
διεθνή βιβλιογραφία. Τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

α) Ο τρόπος προσέγγισης. Ο συγγραφέας δεν πραγματεύεται, όπως γίνεται 
συνήθως, απλά και μόνο κάποια ή κάποιες συγκεκριμένες γλώσσες προγραμ-
ματισμού, αλλά το ίδιο το φαινόμενο των γλωσσών προγραμματισμού: Πώς και 
γιατί έχουν αναπτυχθεί γλώσσες προγραμματισμού με διαφορετικές μορφές; Τι 
εκφραστική αξία έχουν αυτές οι γλώσσες; Ποιες είναι οι κυριότερες τεχνοτρο πίες 
προγραμματισμού (λ.χ. προστακτική, οντοστρεφής, συναρτησιακή, λογικοκε-
ντρική, κ.λπ.), και πώς χρησιμοποιούνται;

β) Ο βαθμός εμβάθυνσης. Ο συγγραφέας δεν μένει στα «φαινόμενα», αλλά 
διεισδύει στο παρασκήνιο των γλωσσών, δηλαδή στα καθήκοντα των γλωσσικών 
συστημάτων: Πώς είναι δυνατή η υλοποίηση γλωσσών με μύρια διαφορετικά 
χαρακτηριστικά; Πώς δομούνται τα γλωσσικά συστήματα που κάνουν εφικτή τη 
μαγεία του προγραμματισμού σε οποιoδήποτε προγραμματιστικό ύφος; Τι προ-
βλήματα καλούνται να λύσουν και πώς το επιτυγχάνουν;

γ) Η μέθοδος διδασκαλίας. Ο συγγραφέας εναλλάσσει (στη ροή των κεφα-
λαίων) την αφ’ υψηλού θεώρηση με την εισαγωγική και πρακτική διδασκαλία 
τριών γλωσσών προγραμματισμού (ML, Java, Prolog), που αντιστοιχούν σε τρία 
θεμελιώδη είδη προγραμματισμού: τον οντοστρεφή, τον συναρτησιακό και τον 
λογικοκεντρικό προγραμματισμό. Η παρουσίαση παραμένει απλή, εισαγωγική, 
και αποτελεσματικά διδακτική με ευχάριστο τρόπο.

Το βιβλίο φωτίζει λοιπόν τις λογικές και τεχνικές βάσεις των γλωσσών προ-
γραμματισμού, και ως εκ τούτου ενδείκνυται ιδιαίτερα για τη διδασκαλία ενός 
μαθήματος με αυτό το αντικείμενο. Ταυτόχρονα, μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο 
σε οποιονδήποτε «μαχόμενο» προγραμματιστή, είτε επαγγελματία είτε ερασιτέ-
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χνη, αφού αναδεικνύει πλευρές των καθημερινών προγραμματιστικών εργα λείων 
οι οποίες συχνά μένουν κρυφές ή αδίδακτες.

Τόσο η ορολογία όσο και η φύση του θέματος προκαλούν εύλογα πολλές με-
ταφραστικές δυσκολίες (αφού σχεδόν όλες οι γλώσσες προγραμματισμού γρά-
φονται στην αγγλική γλώσσα). Σε κάποιες περιπτώσεις κρίναμε σκόπιμο να πα-
ρεμβάλουμε σχόλια στον κώδικα, τα οποία ξεκινούν με τη διπλή πλάγια κάθετο, 
//. Σε άλλα σημεία προσθέσαμε υποσημειώσεις με αστερίσκο για τη μετάφραση 
κάποιων από τα μηνύματα των γλωσσικών συστημάτων, ενώ σε λίγες περιπτώσεις 
τροποποιήσαμε ορισμένες ονομασίες μεταβλητών ώστε να είναι πιο κατανοη τές 
από τον Έλληνα αναγνώστη. Εν γένει, επιμεληθήκαμε αυτό το βιβλίο και την 
ορολογία του γνωστικού αντικειμένου με ιδιαίτερη φροντίδα, ώστε να έχουμε 
μια γνήσια ελληνική μετάφραση, και όχι ένα κουραστικό μίγμα από ελληνικούς 
και αγγλικούς όρους. Για όσες περιπτώσεις δεν το κατορθώσαμε, ελπίζουμε στην 
κατανόηση του αναγνώστη. 

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κ. Διονυσία Δασκάλου, γενική επι-
μελήτρια των ΠΕΚ,  για τη συμβολή της σε διάφορα στάδια της παραγωγής του 
βιβλίου.

Γιώργος Φρ. Γεωργακόπουλος
Ιωάννης Παπαδόγγονας



Πρόλογος

Το βιβλίο αυτό έχει τον χαρακτήρα διδακτικού εγχειριδίου για το εισαγωγικό 
γε νικό μάθημα περί γλωσσών προγραμματισμού το οποίο διδάσκεται σε προπτυ-
χιακούς φοιτητές επιστήμης υπολογιστών και μηχανολογίας υπολογιστών. Προ-
σφέρεται για ένα μάθημα που εισάγει τις γενικές έννοιες των ποικίλων γλωσσών 
προγραμματισμού, και απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν ήδη αρκετή ευχέρεια 
στον βασικό προγραμματισμό σε μία τουλάχιστον γλώσσα. Πραγματεύεται όλα 
τα βασικά θέματα των γλωσσών προγραμματισμού τα οποία προτείνονται στην 
έκθεση της ACM* σχετικά με τα προγράμματα σπουδών στην υπολογιστική 
(προ σχέδιο Steelman), και εισάγει τα πιο κεντρικά από αυτά τα θέματα με αρκε-
τές λεπτομέρειες.

Η ύλη του βιβλίου είναι διαρθρωμένη έτσι ώστε να διεγείρει το ενδιαφέρον 
του σύγχρονου φοιτητή. Η συνήθης προσέγγιση σε τέτοιου είδους βιβλία είναι 
να παρουσιάζεται η ιστορία των σημαντικότερων γλωσσών προγραμματισμού, 
και κατόπιν να μελετούνται λεπτομερώς οι γλώσσες αυτές μέσω μιας διδακτικής 
ακολουθίας που καθοδηγείται από κάποιες έννοιες ή κάποια παραδείγματα. Οι 
περισσότεροι φοιτητές της επιστήμης υπολογιστών, όμως, δεν είναι σε θέση να 
εκτιμήσουν πλήρως τις εξελικτικές λεπτομέρειες, την αφαίρεση χωρίς συγκεκρι-
μένο στόχο, και την κατάταξη σε κατηγορίες. Οι προπτυχιακοί φοιτητές επιστή-
μης και μηχανολογίας υπολογιστών έχουν κατά κανόνα πρακτικό προσανατο-
λισμό: μελετούν την υπολογιστική επειδή τους αρέσει ο προγραμματισμός και 
είναι καλοί σε αυτόν. Άλλοι φοιτητές μελετούν την υπολογιστική επειδή τους 
αρέσει η θεωρητική επιστήμη υπολογιστών και είναι καλοί σε αυτήν. Το ζητούμε-
νο από ένα μάθημα για τις βασικές έννοιες των γλωσσών προγραμματισμού είναι 
να βοηθήσει όλους τους φοιτητές να κατανοήσουν τις γλώσσες προγραμματι-
σμού σε ένα ασυνήθιστο επίπεδο αφαίρεσης. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός 
ο στόχος, το βιβλίο περιλαμβάνει αρκετές ασκήσεις προγραμματισμού και παρα-
δείγματα πρακτικής φύσεως, ώστε να συντηρήσει το ενδιαφέρον των φοιτητών 
με πιο πρακτικό προσανατολισμό, χωρίς να προϋποθέτει από τον αναγνώστη 

*  Association for Computing Machinery: Ένωση για τον Υπολογιστικό Εξοπλισμό



υψηλό επίπεδο μαθηματικής ωριμότητας. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να κα-
θοδηγεί τους φοιτητές να αντιλαμβάνονται σε αφηρημένο επίπεδο τις έννοιες 
των γλωσσών προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας ως αφετηρία κάποιες απλές 
ασκήσεις προγραμματισμού.

Τα κεφάλαια του βιβλίου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: πρακτικού και φιλο-
σοφικού χαρακτήρα. Τα πρώτα είναι αυτοτελή «αλφαβητάρια» για τρεις γλώσ-
σες προγραμματισμού. Σε αυτά αναπτύσσεται ένα επίπεδο δεξιότητας που θα 
επιτρέψει στον φοιτητή να διεκπεραιώνει απλές ασκήσεις προγραμματισμού. Η 
ενασχόληση με τον προγραμματισμό σε διάφορες οικογένειες γλωσσών είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για τον φοιτητή. Το βιβλίο περιλαμβάνει εισαγωγές στον 
προγραμματισμό για τρεις γλώσσες –την ML, την Java και την Prolog– από τις 
οποίες οι δύο τουλάχιστον θα είναι άγνωστες σε όλους σχεδόν τους φοιτητές αυ-
τού του επιπέδου. (Υπάρχουν εξαιρετικές δωρεάν υλοποιήσεις όλων αυτών των 
γλωσσών για διάφορα υπολογιστικά πλαίσια, μεταξύ των οποίων τα Windows, 
το Unix και το λειτουργικό σύστημα Macintosh. Στον Ιστότοπο αυτού του βι-
βλίου,  http://www.webber-labs.com/mpl.html, υπάρχουν οδηγίες για το πώς 
μπο ρεί κανείς να προμηθευτεί μια τέτοια υλοποίηση.) Τα κεφάλαια πρακτικού 
χαρακτήρα περιλαμβάνουν μια σύντομη εισαγωγή στις ιδιαιτερότητες της κάθε 
γλώσσας. Δεν καλύπτουν όμως τις Διεπαφές για Προγραμματισμό Εφαρμογών. 
Ως εκ τούτου, θα δώσουν μεν στον φοιτητή τη δυνατότητα να επιλύει ασκήσεις 
προγραμματισμού, αλλά όχι και να αναπτύσσει ολοκληρωμένες εφαρμογές με-
γάλης κλίμακας.

Στα κεφάλαια φιλοσοφικού χαρακτήρα παρουσιάζεται η θεωρητική πλευρά: 
οι υποκείμενες αρχές των γλωσσών προγραμματισμού. Τα κεφάλαια αυτά εναλ-
λάσσονται με τα κεφάλαια πρακτικού χαρακτήρα, σε μια αλληλουχία που επι-
τρέπει την αποσαφήνιση των εννοιών μέσω παραδειγμάτων από την πρόσφατα 
διδαχθείσα γλώσσα, και διευκολύνει την παρουσίαση των θεωρητικών ζητημά-
των στην κατάλληλη χρονική συγκυρία ώστε η σύνδεσή τους με την προγραμμα-
τιστική πρακτική να είναι όσο το δυνατόν εμφανέστερη. Παραδείγματος χάριν, το 
Κεφάλαιο 23 πραγματεύεται την τυπική σημασιολογία ξεκινώντας από κάποιους 
απλούς διερμηνευτές γραμμένους σε Prolog. Οι διερμηνευτές αυτοί οδηγούν με 
φυσιολογικό τρόπο σε ορισμούς γλωσσών μέσω μακροβηματικής εκτελεστικής 
σημασιολογίας. Αυτός είναι και ο λόγος που η τυπική σημασιολογία εμφανίζεται 
τόσο αργά σε αυτό το βιβλίο: μόνο αφότου έχει ολοκληρωθεί η παρουσίαση της 
Prolog, είναι σε θέση οι φοιτητές να μεταβούν από τις ασκήσεις Prolog σε αυτό 
το συναφές, αφηρημένο ζήτημα. 

Το βιβλίο είναι γραμμένο σε εισαγωγικό επίπεδο. Έχει ως στόχο να είναι κατα-
νοητό και ενδιαφέρον για την πλειονότητα των φοιτητών που έχουν ολοκληρώ-
σει μια βασική σειρά μαθημάτων ΕΥ1/ΕΥ2 σε οποιαδήποτε γλώσσα. Ένα συνηθι-
σμένο μειονέκτημα στα υπάρχοντα βιβλία για αυτό το γνωστικό αντικείμενο εί-
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ναι ότι θέτουν σιωπηρά υπερβολικές προϋποθέσεις: πληρέστερο υπόβαθρο στην 
υπολογιστική, μεγαλύτερη μαθηματική ωριμότητα, και γνησιότερο ενδιαφέρον 
για την αφαίρεση και την κατηγοριοποίηση από αυτό που έχουν στην πραγματι-
κότητα οι περισσότεροι φοιτητές στους οποίους απευθύνονται. Η τάση να θέτει 
κανείς σιωπηρά τέτοιες προϋποθέσεις είναι εύλογη, διότι πολλά ενδιαφέροντα 
τμήματα της θεωρίας των γλωσσών προγραμματισμού δεν είναι προσιτά στους 
σπουδαστές αυτού του επιπέδου. Αυτή η πρακτική, όμως, αποβαίνει εις βάρος 
της πλειονότητας των σπουδαστών. Η ύλη που θα πρέπει να καλυφθεί είναι 
υπερβολική για ένα εξάμηνο, ακόμη και χωρίς να επεκταθεί κανείς σε ζητήματα 
που απαιτούν γνώσεις αρχιτεκτονικής υπολογιστών, λειτουργικών συστημάτων, 
τυπικών γλωσσών και αυτομάτων, μαθηματικής λογικής ή επαγωγικών τεχνικών 
απόδειξης. Αντιθέτως, ένα μάθημα το οποίο θα ακολουθήσει αυτό το βιβλίο δεν 
είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί στο τέλος μιας μακράς αλυσίδας από προα-
παιτούμενα. Έτσι, το βιβλίο αυτό μπορεί να ενταχθεί πιο εύκολα σε περισσότερα 
προγράμματα σπουδών της επιστήμης και της μηχανολογίας υπολογιστών.

Λόγω της αφηγηματικής του δομής και της γραμμικής διδακτικής του συ-
γκρότησης, το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα για διδασκαλία εάν ακο-
λουθηθεί η υπάρχουσα σειρά παρουσίασης της ύλης, εφ’ όσον βέβαια υπάρχουν 
τα χρονικά περιθώρια για κάτι τέτοιο. Εάν οι φοιτητές γνωρίζουν ήδη κάποια 
από τις γλώσσες (το πιθανότερο την Java), κάποια από τα διδακτικά κεφάλαια 
είναι δυνατόν να παραλειφθούν ή να παρουσιαστούν επί τροχάδην, ώστε να μεί-
νει χρόνος για λεπτομερέστερη κάλυψη άλλων, ή για την παρουσίαση επιπλέον 
ύλης. Για την περίπτωση που είναι απαραίτητο να παραλειφθούν και άλλα κεφά-
λαια, παραθέτουμε αμέσως παρακάτω χονδρικά τις πιο σημαντικές αλληλεξαρ-
τήσεις μεταξύ των κεφαλαίων:

Κεφάλαιο Κεφάλαια στα οποία   
 βασίζεται                                  

1: Γλώσσες προγραμματισμού 
2: Ο ορισμός των συντακτικών κανόνων 
3: Σύνταξη και σημασιολογία: το σημείο συνάντησης 2
4: Γλωσσικά συστήματα 
5: Πρώτη επαφή με τη γλώσσα ML 2, 3
6: Τύποι 4
7: Δεύτερη επαφή με τη γλώσσα ML 2, 3, 5
8: Πολυμορφισμός 4, 6
9: Τρίτη επαφή με τη γλώσσα ML 2, 3, 5, 7
10: Εμβέλεια 4
11: Τέταρτη επαφή με τη γλώσσα ML 2, 3, 5, 7, 8, 9
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Κεφάλαιο Κεφάλαια στα οποία   
 βασίζεται                                  

12: Οι θέσεις μνήμης για τις μεταβλητές 4, 5, 7, 9
13: Πρώτη επαφή με τη γλώσσα Java 2, 3
14: Διαχείριση μνήμης 2, 3, 13
15: Δεύτερη επαφή με τη γλώσσα Java 2, 3, 13
16: Οντοστρέφεια 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15
17: Τρίτη επαφή με τη γλώσσα Java 2, 3, 13, 15
18: Παράμετροι 2, 3, 13
19: Πρώτη επαφή με τη γλώσσα Prolog 2, 3
20: Δεύτερη επαφή με τη γλώσσα Prolog 2, 3, 19
21: Κοστολόγηση 2, 3, 4, 5, 13, 19, 20
22: Τρίτη επαφή με τη γλώσσα Prolog 2, 3, 19, 20
23: Τυπική σημασιολογία 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12
24: Η ιστορία των γλωσσών προγραμματισμού Διάφορα                                    

Ειδικότερα, τα Κεφάλαια 11, 14, 21 και 22 μπορούν να παραλειφθούν χωρίς ιδιαί-
τερη βλάβη των υπολοίπων. Εάν ο χρόνος πιέζει προς το τέλος του εξαμήνου, 
θα ήταν καλύτερα να παραλειφθούν τα Κεφάλαια 21 και 22 παρά τα Κεφάλαια 
23 ή 24. Στο Κεφάλαιο 23 επανεξετάζονται και διευκρινίζονται πολλές σημαντι-
κές έννοιες από τα προηγούμενα κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 24 είναι τελευταίο όχι 
επειδή η ιστορία των γλωσσών προγραμματισμού είναι ασήμαντο ζήτημα, αλλά 
επειδή γίνεται πιο ενδιαφέρον όταν οι φοιτητές κατανοούν κάποιες από τις έν-
νοιες των οποίων η ιστορική εξέλιξη παρουσιάζεται.

Η διεύθυνση του Ιστοτόπου αυτού του βιβλίου είναι http://www.webber-labs.
com/mpl.html. Εκεί μπορεί κανείς να βρει, μεταξύ άλλων, ένα πλήρες σύνολο 
από διαφάνειες για κάθε κεφάλαιο, χρήσιμους συνδέσμους για καταφόρτωση και 
εγκατάσταση δωρεάν γλωσσικών συστημάτων, και όλα τα μακροσκελή τμήματα 
κώδικα που χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα στο κείμενο και τις ασκήσεις. 
Υπάρχουν επίσης οδηγίες για να επικοινωνήσει κανείς με τον συγγραφέα προ-
κειμένου να αναφέρει ελαττώματα, και για να αποκτήσει πρόσβαση σε επιπλέον 
διδακτικό υλικό αποκλειστικά για τους διδάσκοντες. 



Ευχαριστίες

Η οικογένειά μου με βοήθησε σημαντικά σε όλη τη διάρκεια της συγγραφής 
αυτού του βιβλίου, ιδιαίτερα η σύζυγός μου Kelly και τα παιδιά μου Fern και 
Fox. Θα αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα: ο μικρός μου Fox, μόλις δύο ετών, 
μια μέρα καθώς έγραφα άνοιξε την πόρτα του γραφείου μου, είπε «αγκαλιά», 
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φάνηκαν πραγματικά πολύ γενναιόδωροι, αφήνοντάς μου αρκετό χρόνο για 
τις ανάγκες της συγγραφής του βιβλίου. Σας ευχαριστώ αγαπημένοι μου.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, συνεργάστηκα με μια εκπληκτική 
ομάδα προγραμματιστών: τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό του 
Kiewit Computation Center του Dartmouth College. Η ιδιόμορφη πρακτική 
της συγγραφής συστημικού λογισμικού από φοιτητές, η οποία ήταν καθι-
ερωμένη στο Dartmouth, υπήρξε ιδιαίτερα επωφελής για μένα. Μέντοράς 
μου στο Kiewit ήταν ο Philip D. L. Koch, δημιουργός μιας υπέροχης συλλο-
γής προγραμμάτων η οποία περιλάμβανε ένα λειτουργικό σύστημα κεντρι-
κού υπολογιστή και έναν εξαιρετικό μεταφραστή της PL/I.  Αυτό υπήρξε η 
απαρχή του ενδιαφέροντός μου για τις γλώσσες προγραμματισμού.

Είμαι ευγνώμων στους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin 
– Milwaukee και στο Πανεπιστήμιο του Western Illinois, οι οποίοι άντεξαν 
τους καλοπροαίρετους πειραματισμούς μου και με βοήθησαν να αναπτύξω, 
στη διάρκεια κάποιων ετών, τη δομή του μαθήματος στην οποία βασίζεται 
το βιβλίο αυτό.

Ευχαριστώ επίσης την Stephanie Welch της Franklin Beedle & Associates, 
που επιμελήθηκε και σελιδοποίησε το βιβλίο στο πλαίσιο της επιμέλειας πα-
ραγωγής του.

Πολλοί ήταν αυτοί που με βοήθησαν στη διάρκεια της συγγραφής διαβά-
ζοντας και σχολιάζοντας προκαταρκτικές εκδοχές του βιβλίου: ο John Tang 
Boyland του Πανεπιστημίου του Wisconsin – Milwaukee, ο Daniel Canas 
του Πανεπιστημίου του Wake Forest, ο Frank Friedman του Πανεπιστη-
μίου Temple, ο Assaf Khoury του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, ο Shui Lam 
του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, στο Long Beach, ο Ernst 
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Leiss του Πανεπιστημίου του Houston, ο Mike Morton, ο Robert Roos του 
Allegheny College, ο Randy Smith του Covenant College, και ο K. Vairavan 
του Πανεπιστημίου του Wisconsin – Milwaukee.  Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον 
Randy Smith, ο οποίος χρησιμοποίησε μια προκαταρκτική μορφή του βι-
βλίου στα μαθήματά του στο Covenant College και μου μετέφερε πολύτιμα 
στοιχεία από τη χρήση του στη διδασκαλία.

Οι εναπομένουσες ατέλειες αποτελούν, φυσικά, αποκλειστικά δική μου 
ευθύνη. 




