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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις στον χώρο των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας), έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση των εργαλείων ΤΠΕ στο μαθησιακό περιβάλλον 

έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η διδασκαλία και αποκαλύπτει 

αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Σ΄ 

αυτό το πλαίσιο, ουσιαστική συνεισφορά έχουν τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 

(ΣΔΜ), τα οποία ενσωματώνουν χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής μάθησης και της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ένα από τα πιο γνωστά Συστήματα Διαχείρισης 

Μάθησης, είναι το moodle, το οποίο και επιλέχθηκε στην συγκεκριμένη εργασία για 

την ενίσχυση της παρεχόμενης διδασκαλίας. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να διερευνήσει την εκμάθηση των βασικών 

ιδιοτήτων των μεταγλωττιστών και συγκεκριμένα την εκμάθηση της Λεξικής 

ανάλυσης ,καθώς και την δημιουργία Λεξικών αναλυτών με χρήση του μετεργαλείου 

Lex. 

Για την ευόδωση του στόχου, δημιουργήθηκε η πλατφόρμα moodle, η οποία είναι 

διαθέσιμη στο URL: http://www.metaglotistes.info. Εκεί συγκεντρώθηκε όλο το 

απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό, για την ορθή, συστηματική και εύκολη εκμάθηση 

της Λεξικής ανάλυσης στους μεταγλωττιστές. To υλικό οργανώθηκε σε έξι 

εργαστηριακά μαθήματα εβδομαδιαίας μορφής με ημερομηνία έναρξης και λήξης. 

Κάθε εργαστηριακό μάθημα αποτελείται από τον τίτλο και το εβδομαδιαίο 

αντικείμενο, τις επιμέρους σημειώσεις, την εβδομαδιαία εξέταση, τα τεστ εξάσκησης, 

τα επεξηγηματικά video (αν κρίνετε αναγκαίο) και τα απαραίτητα αρχεία (εφόσον 

απαιτείται).  

H λειτουργία της πλατφόρμας, αποσκοπεί στο να υποστηρίξει τη μάθηση και τη 

δυνατότητα εμβάθυνσης στο εκπαιδευτικό υλικό, να παρέχει όσο το δυνατόν 

περισσότερες πηγές πληροφορίας, να βελτιώσει την επικοινωνία και αλληλεπίδραση 

μεταξύ των σπουδαστών και να τους δώσει μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες 

ευκαιρίες συμμετοχής στο μάθημα. 

Η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου τρόπου διδασκαλίας δοκιμάστηκε και 

αξιολογήθηκε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από φοιτητές που 

χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που 

εξήχθησαν παρουσιάζονται στο τέλος της εργασίας 
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ABSTRACT 

 

 

In recent years, ICT ( Information and Communication Technologies) advancements 

have enabled significant changes in educational process. Τhe use of ICT tools in 

learning environment has changed the way we think about teaching and reveals many 

advantages in comparison with traditional education.  

In this context, Learning Management Systems (LMS), which incorporate features of 

e-learning and distance learning, have an essential contribution 

One of the most popular Learning Management Systems is the moodle, which was 

selected in this work to enhance  the teaching   

The purpose of this study is to investigate the learning of the basic properties of 

compilers, particularly the Lexical Analysis and the creation of Lexical Analysers 

with the use of Lex. 

For this purpose we created a platform with Moodle, which is available 

in www.metaglotistes.info . There, we gathered all the educational material for the 

proper, systematic and easy learning of Lexical Analysis in compilers, which was 

organized in six lab courses, in weekly format with a start and end date. Each 

laboratory course consists of the title and the weekly subject, individual notes, weekly 

examination, practice tests, explanatory video (if necessary) and the necessary files (if 

required). 

The platform operation aims to support the learning educational materials in depth, to 

provide as many sources of information as possible, to  improve communication and 

interaction between students and give them more flexibility and more opportunities to 

participate in class. 

The effectiveness of this teaching model was tested and evaluated through 

questionnaires that have been answered by  students who used the platform. The 

conclusions of the research are  presented at the end of this study. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

 

1.1 Εισαγωγή 

Με τον όρο Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, χαρακτηρίζονται οι 

τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και την μετάδοση μιας ποικιλίας 

μορφών αναπαράστασης της πληροφορίας (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) και  τα 

μέσα που είναι οι φορείς αυτών των άυλων μηνυμάτων (Κόμης 2004) 

Ήδη από τις  αρχές της δεκαετίας του 1960, εισάγονται στην εκπαίδευση διάφορες 

μορφές της τεχνολογίας και συντελείται η μετάβαση από τη διδασκαλία με χρήση 

παραδοσιακών μέσων στη διδασκαλία με τη χρήση των μαζικών μέσων επικοινωνίας 

(ΜΜΕ) για διδακτικούς σκοπούς. Την ίδια περίοδο, εμφανίζεται ο όρος 

‘εκπαιδευτική τεχνολογία’, ο οποίος αναφέρεται στη χρήση τεχνολογιών και τεχνικών 

μέσων στη διδασκαλία και τη μάθηση. (Σολομωνίδου 1999, Κανάκης 1989).  

Σήμερα, στα  πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας η εισαγωγή και η χρήση των 

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική  διαδικασία, συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την 

προετοιµασία της νέας γενιάς να ανταποκριθεί στην ψηφιακά οργανωμένη κοινωνία 

του αύριο. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από το εκπαιδευτικό σύστηµα, 

προσφέρει τη δυνατότητα  αύξησης της αποτελεσµατικότητάς του, βελτίωσης της 

ποιότητάς του και μείωσης του κόστος  παροχής της εκπαίδευσης (Λαφατζή, 2005). 

 

1.2 Πλεονεκτήματα των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Με άξονα διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπως είναι η πολυτροπική -

πολυαισθητηριακή, η εποικοδομιστική, η κοινωνικοπολιτισμική, η 

ομαδοσυνεργατική, η ανοικτή και η μαθητοκεντρική προσέγγιση (Καπραβέλου & 

Λέμα 2008), η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία προσφέρει μια σειρά από 

πλεονεκτήματα, τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για το μαθητή. Ειδικότερα:  

 Είναι δυνατή η πρόσβαση σε διάφορες Τράπεζες Δεδομένων, επιτρέποντας 

τόσο την αναζήτηση ποικίλων και μεγάλης κλίμακας πληροφοριών 

(Μπαμπινιώτης 2000), όσο και την επεξεργασία αυτών (Σολομωνίδου 2000). 

 Οι μαθητές οδηγούνται πιο εύκολα σε καταστάσεις προβληματισμού 

(Κασιμάτη & Γιαλαμάς 2001), σε νοητικές διεργασίες και δεξιότητες 

(Salomon 1993).  

 Δημιουργείται ένα νέο περιβάλλον μάθησης που επιτρέπει την άσκηση όχι 

μόνο στο γραπτό λόγο αλλά και στον προφορικό, καθώς και σε άλλες τεχνικές 

έκφρασης (Σολομωνίδου 2000). 

 Ο συνδυασμός εικόνων και ήχων  συγκεντρώνει την προσοχή των μαθητών, 

τροφοδοτεί την περιέργειά τους και στοχεύει στην ενεργοποίηση όλων των 

αισθήσεών τους για την καλύτερη δυνατή κατανόηση και αφομοίωση του 

μαθήματος (Αναστασιάδης κ.α. 2007). 
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 Προσφέροντας  εκπαιδευτικές εμπειρίες που μεταβάλλουν το μαθητή από 

απλό δέκτη γνώσης σε άτομο με ενεργό συμμετοχή (Καραβελλάκη & Κέφη 

2004). 

 Μέσω του διαδικτύου οι αποστάσεις εκμηδενίζονται και όλοι έχουν κοινή 

πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό με αποτέλεσμα να υπάρχει ισότητα ως 

προς τη μόρφωση (Σκαράκης & Τατίδου 2001). 

 Οι μαθητές ελέγχουν τις γνώσεις τους (Μικρόπουλος & Λαδιάς 1993 ) και 

αποκτούν αυτονομία, με περιορισμένη εποπτεία από τον εκπαιδευτικό 

(Mercer & Wegerif 1999) 

 Οι μαθητές μαθαίνουν ευκολότερα και γρηγορότερα, (Σολομωνίδου 2000) 

 Ο εκπαιδευτικός δύναται να συνθέτει το υλικό του για ασκήσεις ή σημειώσεις 

(Dinkmeyer & Carlson 1985),με τον τρόπο που θέλει. Από την άλλη πλευρά ο 

εκπαιδευόμενος είναι σε θέση διερευνώντας (Means 2000) και  δοκιμάζοντας 

(Sandhoitz et al. 1997) να αναζητά από μόνος του την πληροφορία, χωρίς την 

παροχή έτοιμου υλικού από τον εκπαιδευτικό (Weller  2000)  

 Είναι δυνατή η αποθήκευση, διατήρηση, μεταφορά, εκτύπωση υλικού που 

σχετίζεται με το μάθημα. (Μικρόπουλος & Λαδιάς 1993) 

 Το υλικό είναι πολυμεσικό, αλληλεπιδραστικό (Μικρόπουλος & Λαδιάς 1993)  

 Ενισχύονται τα κίνητρα για μάθηση (Malcom 1988) και οι μαθητές μαθαίνουν 

ευκολότερα και γρηγορότερα, (Σολομωνίδου 2000) 

 Με τη χρήση προσομοιώσεων δεν είναι απαραίτητη η πρόσβαση σε 

εργαστήρια για έλεγχο υποθέσεων μέσω πειραμάτων, η οποία μπορεί να είναι 

δαπανηρή ή επικίνδυνη ( Herman 1994,Weller 2000) 

 

 1.3 Μειονεκτήματα των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Πέρα από τα πολλαπλά οφέλη, η χρήση των  ΤΠΕ στην εκπαίδευση παρουσιάζει και 

ορισμένα μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα: 

  Οι ΤΠΕ έχουν γρήγορο ρυθμό παλαίωσης, οπότε και το κόστος για την 

προμήθεια νέου εξοπλισμού είναι μεγάλο και συνεχές (Μαυρογιώργος 2001). 

 Εκφράζονται φόβοι ότι η χρήση των ΤΠΕ θα συμβάλλει στη σταδιακή 

αντικατάσταση των εκπαιδευτικών από πλασματικούς (Θεριανός 2002). 

 Εκτιμάται ότι οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν συνθήκες απομόνωσης, 

εξάρτησης, παθητικότητας, που οδηγούν σε έλλειψη καλλιέργειας των 

συναισθημάτων και των ανθρώπινων αξιών (Ζωγόπουλος  2001). 

 Χάνεται ο προσωπικός χαρακτήρας της επικοινωνίας, καθώς αυτή 

πραγματοποιείται με τη χρήση υπολογιστών (Ζωγόπουλος 2001). 

 

 1.4 E – learning 

Τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις στον χώρο των ΤΠΕ  έχουν αλλάξει ριζικά τον 

τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την παρεχόμενη  διδασκαλία στην εκπαίδευση 

και έχουν ενσωματωθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια)  για την ενίσχυση ή την υποστήριξη της. Ιδίως στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, η χρήση των ΤΠΕ είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια 
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της ‘ηλεκτρονικής μάθησης’ η οποία συνήθως  χρησιμοποιείται με τον αγγλικό  όρο 

‘e-learning’.  

 Ο όρος ‘e-learning’, περιγράφει «τη μέθοδο εκπαίδευσης, η οποία χρησιμοποιεί 

νέους μηχανισμούς επικοινωνίας, όπως δίκτυα υπολογιστών, ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες, διαδικτυακές πύλες περιεχομένου, πολυμέσα, εκπαίδευση από 

απόσταση, εικονικές τάξεις» (Stokes 2000).  

Δεν είναι μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική τεχνική με δομημένους κανόνες και 

συγκεκριμένη μεθοδολογία, αλλά ένας εξ’ ολοκλήρου νέος εκπαιδευτικός κλάδος, ο 

οποίος αναπτύσσεται με άξονα τόσο τις τεχνολογικές εξελίξεις, όσο και την ανάγκη 

για άμεση, αποτελεσματική και οικονομικά προσιτή μετάδοση της γνώσης (Bates 

2005). 

Αρκετά συχνά, ο όρος e – learning, θεωρείται συνώνυμος με την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, ωστόσο  οι δύο έννοιες δεν είναι ταυτόσημες. Η ηλεκτρονική 

εκπαίδευση είναι μια μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αποτελεί 

ενσωματωμένο τμήμα της, όμως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δε συνιστά 

αναγκαστικά e – learning (Σταυρόπουλος 2003, Gunasekaran et.al 2002). 

Για την κατανόηση του e- learning, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους 

οπτικές, γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες στην κατηγοριοποίησή του. Δεδομένου 

όμως ότι ο κρίσιμος προσδιοριστικός παράγοντας στην ηλεκτρονική μάθηση, δεν 

είναι απαραίτητα ο ηλεκτρονικός προσδιορισμός, αλλά η μαθησιακή διαδικασία 

(Δημητρακοπούλου κ.α. 2004), το  βέβαιο είναι  πως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

γίνεται εστίαση στη μάθηση, ανεξάρτητα από το αν αυτή πραγματοποιείται μέσα  

στην αίθουσα ή μέσω διαδικτύου ή ακόμη και με ανάμικτο τρόπο. Αν λάβουμε υπόψη  

τον τύπο της μεταφοράς του περιεχομένου ενός προγράμματος e-learning, αυτό 

μπορεί να διακριθεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες: το Σύγχρονο και το Ασύγχρονο e-

learning, οι οποίες αναλύονται παρακάτω.  

 

1.4.1 Σύγχρονο e-learning 

Η σύγχρονη μορφή ηλεκτρονικής μάθησης χρησιμοποιεί ένα μοντέλο μάθησης που 

μιμείται το μάθημα σε μια αίθουσα, μια διάλεξη, ένα σεμινάριο ή μια συνάντηση 

χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του Διαδικτύου (Fallon & Brown 2003). Απαιτεί 

την ταυτόχρονη συμμετοχή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων, 

επιτυγχάνοντας την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής διαδικασίας σε 

πραγματικό χρόνο.  

Πραγματοποιείται με τη χρήση ποικίλων επικοινωνιακών μέσων, μεταξύ των οποίων 

είναι: 

 Οι Εικονικές αίθουσες 

 Τα Άμεσα μηνύματα 

 Οι τάξεις και οι διαλέξεις με την παρουσία εκπαιδευτών 

 Η κοινή χρήση προγραμμάτων και εφαρμογών  

 Οι τηλεδιασκέψεις 

 Τα εικονικά εργαστήρια 

 Οι ηλεκτρονικές συναντήσεις 
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Tα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, 

συνοψίζονται ως εξής: 

Πλεονεκτήματα: 

 Υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων  

 Το μοντέλο της αίθουσας είναι οικείο, παρέχοντας ένα περιβάλλον που 

δημιουργεί κίνητρα για  μάθηση 

 Αναπτύσσεται το πλεονέκτημα του και της αίσθησης της προσωπικής επαφής 

(Αντωνίου 2008) 

 

Μειονεκτήματα: 

 Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, με 

ενδεχόμενη δημιουργία προβλημάτων λειτουργικότητας, κυρίως στην 

περίπτωση μακροχρόνιας χρήσης (elearnity 2000) 

 Ο ρυθμός της εκπαίδευσης καθορίζεται από τον σχεδιαστή του μαθήματος  

 

 

1.4.2 Ασύγχρονο e-learning 

Η ασύγχρονη μορφή ηλεκτρονικής μάθησης δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή 

των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών, καταρρίπτοντας χρονικούς και τοπικούς 

φραγμούς. Πραγματοποιείται είτε με τη μορφή της δικτυακής έκδοσης της 

εκπαίδευσης που βασίζεται σε υπολογιστές (Computer-Based Training – CBT), η 

οποία τυπικά προσφέρεται σε ένα CD-ROM, είτε με τη μορφή της διαδικτυακής 

έκδοσης (Web Based Training – WBT), βάσει της  οποίας  το περιεχόμενο του 

μαθήματος μπορεί να παρέχεται σε ένα τοπικό δίκτυο από ένα server εντός ενός 

οργανισμού ή από ένα διαδικτυακό server (Fallon & Brown 2003). Ωστόσο, με όποιο 

τρόπο και αν παρέχεται το υλικό διδασκαλίας η διανομή του γίνεται όταν ζητηθεί από 

τους εκπαιδευόμενους. Η ευελιξία  αυτή, επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να 

ενεργοποιεί το σύστημα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με τις υπόλοιπες 

εμπλεκόμενες οντότητες την κατάλληλη γι’ αυτόν χρονική στιγμή (elearnity 2000).      

Το μάθημα είναι διαδραστικό, συνήθως συνδυάζεται με κάποια μορφή αξιολόγησης 

και μπορεί να εμπεριέχει οποιοδήποτε συνδυασμό εικόνων, κειμένων, 

αναπαραστάσεων, ήχων ή βίντεο. Τυπικά, μια τέτοια σειρά μαθημάτων είναι 

αντικείμενο διαχείρισης και παρουσίασης ενός Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης 

(Learning Management Systems – LMSs). Ένα τέτοιο σύστημα, παρέχει στο μαθητή 

πρόσβαση στα μαθήματά του μέσω ενός προσωποποιημένο menu με ταυτόχρονη 

καταγραφή της προόδου του.  

 

Το ασύγχρονο e learning, μεταξύ άλλων, υλοποιείται με τη χρήση:  

 Iστοσελίδων 

 Προσομοιώσεων και εργαστηρίων 

 Αρχείων Βίντεο, ήχων και εικόνων 

 Αξιολογήσεων και ελέγχων  
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Η ασύγχρονη μορφή ηλεκτρονικής μάθησης, παρουσιάζει πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα, ορισμένα εκ των οποίων είναι:   

Πλεονεκτήματα: 

 Οι μαθητές μπορούν ελέγχουν τη σειρά του περιεχομένου των μαθημάτων του 

 Δυνατότητα αναφοράς σε προηγούμενα μαθήματα οποιαδήποτε στιγμή 

 Ευέλικτο περιβάλλον μάθησης 

Μειονεκτήματα: 

 Απουσία δυνατότητας άμεσων ερωτήσεων 

 Χρονική καθυστέρηση στην επικοινωνία που εμποδίζει τη λήψη ομαδικών 

αποφάσεων. 

 Δυσκολεύει  τον γρήγορο έλεγχο και την επαναπληροφόρηση ιδεών 

Οι δύο παραπάνω κατηγορίες e-learning δε λειτουργούν ανταγωνιστικά και δεν είναι 

απαραίτητο να λειτουργούν αποκλειστικά μεμονωμένα. Αντίθετα, μπορούν και ίσως 

κάποιες φορές επιβάλλεται, να αλληλοσυμπληρώνονται. Μια πολύπλοκη εφαρμογή 

της ηλεκτρονικής μάθησης, είναι δυνατόν να ενσωματώνει διαφορετικές όψεις κάθε 

είδους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 

 

2.1 Εισαγωγή 

Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ), που αναφέραμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, κυριαρχούν στα περιβάλλοντα e-learning. Το Learning Circuits Glossary 

ορίζει τα ΣΔΜ ως ‘Λογισμικό, το οποίο αυτοματοποιεί τη διαχείριση της 

εκπαίδευσης. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης εγγράφει τους χρήστες, δημιουργεί 

μαθήματα, καταχωρεί τα μαθήματα σε καταλόγους, καταγράφει τα δεδομένα των 

σπουδαστών και υποβάλει αναφορές στη διοίκηση’. 

Σήμερα υπάρχουν πολλά τέτοια συστήματα, εκ των οποίων ορισμένα συνιστούν 

ολοκληρωμένα περιβάλλοντα παροχής εκπαίδευσης, ενώ άλλα καλύπτουν ορισμένες 

μόνο πτυχές της όλης διαδικασίας. Οι δυνατότητες, τα ιδιαίτερα τεχνικά ή άλλα 

χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις, το επίπεδο ποιότητας σχεδιασμού, η 

λειτουργικότητα, η σταθερότητα και η ασφάλεια που παρέχουν ποικίλουν από 

σύστημα σε σύστημα. Το ευχάριστο είναι ότι σήμερα μπορεί ένας οργανισμός να 

βασιστεί ακόμα και σε συστήματα που προσφέρονται εντελώς δωρεάν καθώς αρκετά 

από αυτά έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία από πολλούς εκπαιδευτικούς φορείς 

διεθνώς (Μουζάκης, 2006). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία τα Συστήματα διαχείρισης μάθησης αναφέρονται με τον όρο 

Learning Management Systems. Μπορεί όμως κανείς να τα συναντήσει και με άλλους 

όρους που είναι λίγο-πολύ συνώνυμοι, όπως Συστήματα διαχείρισης μαθημάτων 

(Course management systems), Διαχειριζόμενα μαθησιακά περιβάλλοντα (Managed 

Learning Environments), Συστήματα υποστήριξης εκπαίδευσης (Learning Support 

Systems), Πλατφόρμες εκπαίδευσης (Learning platforms)  και άλλα. 

 

2.2 Χαρακτηριστικά Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης 

Όποια και αν είναι η ονομασία αυτών των Συστημάτων διαχείρισης μάθησης έχουν 

κάποια γενικά χαρακτηριστικά: 

 Γεωγραφική και Χρονική Ανεξαρτησία: Προσβάσιμα όλο το 24ωρο από 

οποιοδήποτε σημείο μέσω του Internet. 

 Αλληλεπίδραση (Interactive): Με δυνατότητα συνεργασίας τόσο μεταξύ 

εκπαιδευτή - εκπαιδευομένου όσο και μεταξύ των εκπαιδευομένων.  

 Προσωποποιημένα (Personalized): Προσαρμόσιμα στις ανάγκες του 

εκπαιδευόμενου. 

 Δυνατότητα ελέγχου και πιστοποίησης: της προσφερόμενης εκπαίδευσης.  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά έρχονται να συμπληρώσουν και κάποια στοιχεία που 

είναι απαραίτητα για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης LMS, και αυτά είναι 

(Sιemens, 2004): 
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 Ανεξαρτησία υπολογιστικής πλατφόρμας. Ανεξαρτήτως λειτουργικού 

συστήματος.  

 Η ευκολία χρήσης, πρέπει να είναι απλό στον χειρισμό του, χωρίς να απαιτεί 

ειδικές γνώσεις.  

 Η εύκολη παρακολούθηση της προόδου των μαθητών από τον καθηγητή.  

 Η πραγματικά σύγχρονη μετάδοση του υλικού.  

 Η απλή διαχείριση και δημιουργία της εκπαιδευτικής οντότητας.  

Υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα διαχείρισης μάθησης, τόσο εμπορικά όσο και 

ανοικτού κώδικα (open source). Μερικά από τα πιο γνωστά είναι τα ακόλουθα: 

ClassWeb, Moodle, Claroline, e-Class, VirtualSchool, First Class, LearningSpace, 

CATWEB, Manhattan, Ilias, OpenUSS, Blackboard, LUVIT, CENTRA, WebCT, 

TopClass, Saba, Click2learn, Embanet, IntraLearn, eCollege, Eduprise, Librarian, 

Fle3, Lersus, Serf, TrainCaster, Mindflash, eFront, NetDimensions EKP, SumTotal 

Systems, Cobent, Ole, InfoLogix, ALP Intelladon, Virtual-U, VCampus, BSCW, 

Compus,E-Tutor, Campus K12. 

 

2.3 Δομικά στοιχεία Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης 

 Αναφέραμε ότι τα ΣΔΜ είναι ενοποιημένα (integrated) συστήματα λογισμικού που 

εμπεριέχουν διάφορα εργαλεία στους εκπαιδευτικούς σχεδιαστές και στους 

διαχειριστές, αναφορικά με την οργάνωση και τη διανομή του μαθησιακού υλικού, τη 

διαχείριση των μαθημάτων, την αξιολόγηση των μαθητών, τα εργαλεία επικοινωνίας 

και συνεργασίας, τη διαχείριση των εκπαιδευόμενων σε ένα οργανισμό, κλπ. 

Τα εργαλεία αυτά συνθέτουν τη δομή τέτοιων συστημάτων και μπορούν να 

ταξινομηθούν σε συγκεκριμένες ομάδες: 

 Εργαλεία Διαχείρισης Τάξης (Class Management): για τη διαχείριση των 

εκπαιδευόμενων, τη δημιουργία ομάδων, την έκδοση στατιστικών μαθησιακής 

πορείας, τη διαχείριση βαθμών, την ανάθεση ρόλων και δικαιωμάτων 

πρόσβασης σε ψηφιακό υλικό, κλπ. 

 Εργαλεία Διαχείρισης Περιεχομένου (Learning Content Management): για τη 

δημιουργία, δόμηση και διανομή του μαθησιακού υλικού, τη σχεδίαση του 

χώρου εργασίας - μελέτης των εκπαιδευόμενων, την εισαγωγή και εξαγωγή 

υλικού, τη διαχείριση των αρχείων (π.χ.backup), κλπ. 

 Εργαλεία Επικοινωνίας (Communication Tools): που περιέχουν λειτουργίες 

για τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας (e-mail), συζήτησης (chat), τόπων συζήτησης στο Διαδίκτυο 

(discussion fora), συνδιάσκεψη ήχου και εικόνας (audio / video -

conferencing), wikis, blogs, ανακοινώσεις, συνεργασία με διαμοιρασμό 

επιφάνειας εργασίας, κλπ. 

 Εργαλεία Αξιολόγησης (Assessment Tools): για τη δημιουργία, διανομή και 

διαχείριση δραστηριοτήτων αξιολόγησης, π.χ. επίλυση ασκήσεις αυτο-

αξιολόγησης, ηλεκτρονική αποστολή εργασιών, ηλεκτρονικός φάκελος (e-

portfolio), κλπ. 

 Εργαλεία Διαχείρισης Μαθημάτων Εκπαιδευτικού Οργανισμού (Course 

Management): για τη δημιουργία, την προσαρμογή, τη διαχείριση των 
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ηλεκτρονικών μαθημάτων, τη διαχείριση εγγραφών των απουσιών και 

οικονομικών θεμάτων των εκπαιδευόμενων, κλπ. (Ρετάλης, 2011). 

 

 

 

2.4 Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης 

Πολύ γρήγορα φάνηκε η ανάγκη ύπαρξης ανοικτών προτύπων για την περιγραφή του 

μαθησιακού υλικού. Οι βασικότεροι λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη προτύπων 

περιγραφής μαθησιακών αντικειμένων είναι η ανάγκη για επαναχρησιμοποίηση του 

μαθησιακού υλικού. Είναι πολύ σημαντικό μετά τη δημιουργία ενός μαθήματος για 

ηλεκτρονική μάθηση, το υλικό αυτό να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί την επόμενη 

φορά που θα διδαχθεί το μάθημα και να είναι απαραίτητες μόνο οι ενημερώσεις και 

οι βελτιώσεις. 

Οι ανάγκες που καλείται να καλύψει μία πλατφόρμα διαχείρισης ηλεκτρονικής 

μάθησης είναι συνεχώς αυξανόμενες με αποτέλεσμα να βγαίνουν συνεχώς καινούριες 

εκδόσεις και να αναπτύσσονται καινούριες πλατφόρμες. Επίσης, είναι πολύ 

σημαντικό μία αναβάθμιση της πλατφόρμας ή μία μετάβαση από μία πλατφόρμα σε 

μία άλλη, να μη συνεπάγεται και επαναδημιουργία του μαθησιακού υλικού. Τα 

συστήματα διαχείρισης μάθησης θα πρέπει να καλύπτουν τις πολυάριθμες ανάγκες 

και τις απαιτήσεις των χρηστών τους. 

Η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των συστημάτων οφείλεται στο ότι οι εκπαιδευτές 

πολλές φορές θέλουν να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν μαθησιακό υλικό. Είναι 

απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος περιγραφής του μαθησιακού 

υλικού και να μπορούν διαφορετικές πλατφόρμες να συνεργαστούν για την 

ανταλλαγή του. 

Η ανάγκη για διαθεσιμότητα πρόσβασης και εύκολης αναζήτησης. Είναι σημαντικό 

οι χρήστες να μπορούν να ψάξουν εύκολα στο μαθησιακό υλικό και να βρουν αυτό 

που τους ενδιαφέρει. 

Οι παραπάνω λόγοι επιβάλλουν την ύπαρξη αξιόπιστων μηχανισμών διαχείρισης και 

ανάκτησης της πληροφορίας, τα πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης (Ε.Μ.Π.,2008). 

Τα κυριότερα πρότυπα που έχουν μέχρι στιγμής αναπτυχθεί είναι: 

 Το πρότυπο της AICC (Aviation Industry CBT(Computer Based Training) 

Committee). H AICC προσφέρει πιστοποίηση συμβατότητας με το AGR 010 

(AICC Guidelines and Recommendations). Ακόμα και τα LMS’s που είναι 

AICC certified δε σημαίνει ότι είναι απόλυτα συμβατά μεταξύ τους και ότι η 

μεταφορά από τη μία πλατφόρμα στην άλλη γίνεται αυτόματα. 

 Το πρότυπο της IMS (Instructional Management Systems) Global Learning 

Consortium. Ο οργανισμός IMS αναπτύσσει και προωθεί προδιαγραφές που 

διευκολύνουν δραστηριότητες όπως ο εντοπισμός και η χρήση online 

εκπαιδευτικού υλικού, η καταγραφή της προόδου των εκπαιδευόμενων και η 

ανταλλαγή των αρχείων των εκπαιδευόμενων ανάμεσα σε συστήματα 

διαχείρισης.  

 Το πρότυπο της IEEE, LTSC (Learning Technology Standards Committee). 

Στόχος του είναι η ανάπτυξη τεχνικών προτύπων και πρακτικών για την 

εκπαιδευτική τεχνολογία. Το LTSC συνεργάζεται επίσημα και ανεπίσημα με 
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άλλους οργανισμούς που παράγουν προδιαγραφές και πρότυπα για 

παρόμοιους σκοπούς.  

 Το πρότυπο SCORM της ADL (Advanced Distributed Learning). Ο 

οργανισμός ADL δημιουργήθηκε από κοινή πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου 

και του αμερικανικού υπουργείου αμύνης. Ο ρόλος του είναι να τεκμηριώνει, 

να επικυρώνει, να προωθεί και να χρηματοδοτεί τη δημιουργία προδιαγραφών 

και προτύπων. Στόχος του είναι ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης, της 

βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού χώρου για την ανάπτυξη μαθησιακών 

προτύπων. Είναι από τα δημοφιλέστερα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί.  

Το πρότυπο DCMI (Dublin Core Metadata Initiative). Το DCMI είναι ένα ανοιχτό 

forum που ασχολείται με την ανάπτυξη διαλειτουργικών προτύπων μεταδεδομένων. 

Το DCMI έχει δημιουργήσει ένα σύνολο μεταδεδομένων DCMES (Dublin Core 

Metadata Element Set) και το πρότυπο Dublin Core. 

 

2.5 Αξιολόγηση Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης 

Επιλέγοντας ένα Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης απαιτείται η 

διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της εκπαίδευσης και της διαχείρισης (Dumme & 

Butler, 2004). Σύμφωνα με την mSysTech τα πιο σημαντικά κριτήρια για την επιλογή 

μιας πλατφόρμας είναι(mSysTech, 2009): 

 Η Ευκολία χρήσης  

 Η Δυνατότητα αποθήκευσης  

 Η Λειτουργικότητα και τα Εργαλεία  

 Η Δυνατότητα επέκτασης  

 Υποστήριξη κοινότητας  

 Υποστήριξη γλώσσας  

Μια πλατφόρμα Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης πρέπει να πληροί 

τις προϋποθέσεις για υψηλή διαθεσιμότητα, καθώς θα πρέπει να είναι αρκετά γερή 

για να εξυπηρετήσει τις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών, και τις προϋποθέσεις για 

εξελιξιμότητα. Επίσης θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της και 

από ένα μέσο χρήστη, για να είναι οι υπηρεσίες όπως η πρόσβαση, η παράδοση και η 

παρουσίαση του υλικού εύχρηστες και ιδιαίτερα διαισθητικές. Να παρέχει 

διαλειτουργικότητα, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει το περιεχόμενο από διαφορετικές 

πηγές, σταθερότητα και ασφάλεια γιατί θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και 

αποτελεσματική  24 ώρες την ημέρα για 7 ημέρες την εβδομάδα (Hall,2003) . 

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τις: 

 Τεχνικές απαιτήσεις, θα πρέπει να παρουσιάζει χαμηλή τεχνική πολυπλοκότητα 

τόσο για τους μαθητές και τους καθηγητές όσο και στους διαχειριστές ενώ θα 

πρέπει να είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή. 

 Οικονομικές απαιτήσεις, είναι προτιμότερο ένα δωρεάν open source software ή 

τουλάχιστον μια φτηνή φιλοξενία (web hosting). Θα ήταν επίσης χρήσιμη η 

αύξηση των δικαιωμάτων του λογισμικού για πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. 

 Λειτουργικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μπορεί να 

εμπλέκονται χρήστες από διάφορες χώρες με ανόμοιες μητρικές γλώσσες, θα 
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πρέπει τόσο το περιβάλλον του διαχειριστή όσο και των διαχειριστών των 

μαθημάτων να είναι πολυγλωσσικό. Οι ζητούμενες γλώσσες είναι: Αγγλικά 

(EN), Γαλλικά (FR), Γερμανικά (DE), Ιταλικά (ΙΤ) και Ελληνικά (GR). 

Ένα άνετο στην χρήση ηλεκτρονικό σύστημα εκπαίδευσης θα πρέπει να 

ενθαρρύνει τους χρήστες να το χρησιμοποιούν. Συνεπώς, μια φιλική προς το 

χρήστη και μία σωστή διασύνδεση είναι απαραίτητη. Ένα πρόγραμμα 

επεξεργασίας HTML θα πρέπει να διευκολύνει την εισαγωγή περιεχομένου. 

Ευέλικτα περιεχόμενα μάθησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής, θα διορθώνονται αυτόματα από το σύστημα και, κατά 

συνέπεια να διασφαλίζεται η επιτυχημένη πορεία μάθησης των μαθητών. 

Δεδομένου ότι το πεδίο της μελέτης και το περιεχόμενο διδασκαλίας μπορεί 

να είναι θετικών επιστημών, το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 

εμφανίζει πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους. 

Επιπλέον, η ενσωμάτωση διαδραστικού και πολυμεσικού περιεχομένου (π.χ. 

βίντεο, Flash ή βοηθητικές εφαρμογές Java, κλπ.) πρέπει να είναι δυνατή. 

Εργαλεία διαχείρισης, όπως πίνακας ανακοινώσεων, ένας ασφαλές χώρος για 

να φορτώνονται έγγραφα, εξαγωγή δεδομένων (π.χ. σε XML) εισαγωγή 

δεδομένων (MS Word ή PDF κ.λπ.) είναι σημαντικά χαρακτηριστικά και 

πρέπει να καλύπτονται. 

Σήμερα η αγορά προσφέρει μια πληθώρα Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης με 

διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο πίνακας 2.1 που ακολουθεί δίνει μια 

ανασκόπηση των e-learning συστημάτων όπως δημοσιεύτηκε από την mSysTech, 

αξιολογώντας είκοσι τρία τέτοια συστήματα. 

Πίνακας 2.1 Αξιολόγηση 

 

Evaluation of e-learning platforms 

Πηγή: mSysTech, 2009 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Moodle 

 

3.1 Εισαγωγή 

Το moodle  είναι το κυρίαρχο ΣΔΜ. Δημιουργήθηκε από τον Martin Dugiamas, 

εκπαιδευτικό και μηχανικό Η/Υ, με σκοπό να βοηθήσει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Τα μέχρι τότε προγράμματα ήταν κατασκευασμένα από μηχανικούς Η/Υ 

και όχι από εκπαιδευτικούς και γι'αυτό δεν ήταν αρκετά αποδοτικά. Έτσι, αποφάσισε 

να δημιουργήσει το Moodle από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού (Cole & Foster, 2002). 

Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν on-line 

μαθήματα με δυνατότητες αλληλεπίδρασης είτε για εκπαίδευση εξ' αποστάσεως είτε 

για συμπλήρωμα στην κλασσική εκπαιδευτική διαδικασία. 

Βασίζεται στη χρήση web browser, γεγονός που το κάνει εξαιρετικά απλό στη χρήση 

του αλλά και εύκολα προσβάσιμο. Μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε υπολογιστή που 

μπορεί να εκτελεί τη γλώσσα προγραμμάτων σεναρίων (script) PHP και να 

υποστηρίζει ένα τύπου SQL σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (για 

παράδειγμα το MySQL). Είναι συμβατό με τα λειτουργικά συστήματα Windows, 

Macintosh και πολλές από τις διανομές του Linux (όπως οι Red Hat και Debian), ενώ 

δραστηριοποιούνται εξειδικευμένοι σύμβουλοι (Moodle Partners) οι οποίοι παρέχουν 

υπηρεσίες υποστήριξης όπως η φιλοξενία ιστοθέσεων βασισμένων στο Moodle. 

Το όνομα Moodle είναι το ακρώνυμο των λέξεων Modular Object Oriented Dynamic 

Learning Environment, και δίνει μια εικόνα σχετικά με τη βασική ιδεολογία του 

Moodle. Συγκεκριμένα, διέπεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Modular: Η πλατφόρμα αποτελείται από αυτοτελή τμήματα κώδικα (modules) 

που το καθένα επιτελεί συγκεκριμένη λειτουργία. Καινούρια τμήματα 

κατασκευάζονται ξεχωριστά και συνεχώς και μπορούν να προστεθούν εύκολα 

στην πλατφόρμα. 

 Object-Oriented: Το περιβάλλον είναι αντικειμενοστραφές, δηλαδή το 

λογισμικό είναι καθοδηγούμενο από τις ενέργειες των χρηστών πάνω σε 

αντικείμενα του περιβάλλοντος. Το χαρακτηριστικό αυτό απαλλάσσει το 

χρήστη από χρονοβόρα μελέτη των λειτουργιών της πλατφόρμας και καθιστά 

τη χρήση του συστήματος ευκολότερη. 

 Dynamic: Το περιβάλλον του Moodle είναι δυναμικό. Επιτρέπει την είσοδο 

και την αποθήκευση των δεδομένων των χρηστών και μπορεί να παρουσιάζει 

διαφορετικά στοιχεία στον κάθε έναν χάρη στην ύπαρξη μιας βάσης 

δεδομένων. Οι σελίδες, δηλαδή, δεν είναι στατικές αλλά δυναμικές, 

προσαρμοσμένες στον κάθε χρήστη και με δυνατότητες τροποποίησης από 

εκπαιδευτικούς/διαχειριστές ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

Εκτός από ακρώνυμο, η λέξη Moodle είναι ένα ρήμα που περιγράφει τη νωχελική 

περιφορά μέσα από κάτι, την τάση να κάνουμε πράγματα όπως προκύπτουν, μια 

ευχάριστη πειραματική διαδικασία που συχνά οδηγεί στη διορατικότητα και στη 

δημιουργικότητα (Cole & Foster, 2002). Αυτή ακριβώς η έννοια περιγράφει τον 
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τρόπο που αναπτύχθηκε το Moodle αλλά και τον τρόπο με τον οποίον οι εκπαιδευτές 

και οι σπουδαστές μπορούν να προσεγγίζουν τη διδασκαλία και τη μάθηση σε ένα on-

line μάθημα. 

 

3.2 Αποδοχή του Moodle 

Η πλατφόρμα Moodle είναι διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Σήμερα υπάρχουν 

χιλιάδες εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 200 χώρες στον πλανήτη. Το λογισμικό 

είναι μεταφρασμένο και διαθέσιμο σε 78 γλώσσες. Μεταξύ των οργανισμών που το 

χρησιμοποιούν είναι το ΜΙΤ, το Yale και άλλα πανεπιστήμια στην Αμερική αλλά και 

στη Ευρώπη, την Αυστραλία κ.ά. Στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερες από 250 

ιστοσελίδες κατασκευασμένες με το Moodle και η πλατφόρμα έχει εγκατασταθεί σε 

περισσότερους από 45 φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ των οποίων το 

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας αλλά και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βασικοί λόγοι της ανάπτυξης του 

Moodle είναι το γεγονός ότι είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα, η εκπαιδευτική του 

φιλοσοφία αλλά και η τεράστια κοινότητα χρηστών του. Αναλυτικότερα: 

 Ανοικτός κώδικας: Η φιλοσοφία ανοικτού κώδικα κερδίζει όλο και 

περισσότερους υποστηρικτές στο χώρο των υπολογιστών και όχι μόνο. Η ιδέα 

είναι αρκετά απλή: λογισμικό ανοικτού κώδικα σημαίνει ότι οι χρήστες έχουν 

πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής. Μπορούν, δηλαδή, να το 

διαβάσουν, να πειραματιστούν, να χρησιμοποιήσουν κομμάτια του σε δικές 

τους εφαρμογές αλλά και φυσικά να διορθώσουν τυχόν λάθη ή να 

προσθέσουν κομμάτια κώδικα που καλύπτουν τις ανάγκες τους. Η φιλοσοφία 

αυτή είναι αρκετά σημαντική και άλλαξε τον κόσμο των υπολογιστών 

σήμερα. Είναι συνυφασμένη με τις αξίες της ακαδημαϊκής κοινότητας για 

ελευθερία, επιστημονική αξιολόγηση αλλά και ανταλλαγή γνώσης. 

Εκτός αυτού, σε αντίθεση με τα κλειστού κώδικα ΣΔΜ που απαιτούν ακριβές 

άδειες και συμβόλαια συντήρησης, το Moodle παρέχεται στον κάθε χρήστη 

δωρεάν. Ο κάθε ένας μπορεί να το κατεβάσει από τον ιστότοπο του Moodle 

και να το εγκαταστήσει όπου και όσες φορές χρειάζεται. Δεν απαιτούνται 

χρήματα ούτε για την εγκατάσταση αλλά ούτε και για αναβαθμίσεις και 

συντήρηση. 

 Εκπαιδευτική φιλοσοφία: Στο Moodle έχει υιοθετηθεί η θεωρία της 

κοινωνικής δόμησης (social constructionism) σαν θεωρητικός πυρήνας. 

Θεωρείται αρκετά επαναστατική ιδέα, μιας και τα περισσότερα ΣΔΜ είναι 

εργαλειοκεντρικά, ενώ το Moodle έχει σαν επίκεντρο τη διαδικασία της 

μάθησης. 

Η κοινωνική δόμηση είναι βασισμένη στην ιδέα ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν 

καλύτερα όταν συμμετέχουν σε μια κοινωνική διαδικασία ‘κατασκευής’ 

γνώσης μέσω της δημιουργίας ενός αντικειμένου για άλλους ανθρώπους. Το 

Moodle το πετυχαίνει αυτό με διάφορους τρόπους, ένας εκ των οποίων είναι η 

διεπαφή του με το χρήστη. Ενώ τα εργαλειοκεντρικά ΣΔΜ δίνουν μια λίστα 

με εργαλεία ως διεπαφή με το χρήστη, το Moodle ενσωματώνει τα συστατικά 

του σε μια διεπαφή που κάνει την εκπαιδευτική διαδικασία κεντρική. Ένα 

μάθημα στο Moodle μπορεί να οργανωθεί ανά εβδομάδα, ανά θέμα ή κάποια 

κοινωνική συμφωνία. Επίσης, ενώ άλλα ΣΔΜ υποστηρίζουν ένα μοντέλο που 

ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν στατικό περιεχόμενο, το 
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Moodle εστιάζει σε εργαλεία που ενθαρρύνουν το διάλογο και το 

διαμοιρασμό εργασιών. Στο επίκεντρο δε βρίσκεται απλά η παροχή 

πληροφοριών αλλά η ανταλλαγή ιδεών και η ενασχόληση με την “κατασκευή” 

γνώσης (Cole & Foster, 2002). 

 Κοινότητα χρηστών: Η κοινότητα χρηστών του Moodle είναι μια μεγάλη και 

ενεργή κοινότητα χρηστών που αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν την 

πλατφόρμα. Στο κεντρικό site του Moodle ( http://www.moodle.org ) είναι 

εγγεγραμμένοι πάνω από 300000 χρήστες. Στην κοινότητα χρηστών υπάρχει 

μια ομάδα που ασχολείται αποκλειστικά και μόνιμα με την ανάπτυξη 

λογισμικού για το moodle. Συγκεκριμένα: 

 Διορθώνουν πιθανά λάθη/ατέλειες (bugs) στον κώδικα 

 Κατασκευάζουν καινούρια συστατικά και τμήματα κώδικα με νέες 

λειτουργίες 

 Λύνουν απορίες και προβλήματα σχετικά με την πλατφόρμα μέσα από 

συζητήσεις 

Το σύνολο χρηστών στον κόσμο χρησιμοποιεί τα νέα χαρακτηριστικά και 

παρέχει ανατροφοδοτήσεις στους δημιουργούς τους. Έτσι, όσα νέα στοιχεία 

πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας του Moodle περιλαμβάνονται στις νέες 

επίσημες εκδόσεις της πλατφόρμας. Με αυτό τον τρόπο, η συνεργασία 

δημιουργών- κοινότητας δημιουργεί ένα τεράστιο τμήμα ελέγχου ποιότητας 

του λογισμικού (Κατσικαρέλης, 2012). 

 

3.3 Κατηγορίες χρηστών στο Moodle 

To moodle είναι ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα διαχείρισης μαθημάτων. 

Κατάλληλο για 100% διαδικτυακά μαθήματα, καθώς και για την ενίσχυση της 

πρόσωπο με πρόσωπο μάθησης. Είναι ανθεκτικό, απλό, ελαφρύ, αποδοτικό, συμβατό, 

προσαρμόσιμο. Είναι εύκολο στην εγκατάσταση και εύκολο στη χρήση. 

Υποστηρίζει τις εξής κατηγορίες χρηστών: 

 Διαχειριστής: Διαχειριστής της πλατφόρμας είναι αυτός που ελέγχει το 

σύνολο των ρυθμίσεων του Moodle, στις αρμοδιότητες των οποίων εμπίπτουν 

μεταξύ άλλων η ρύθμιση των παραμέτρων του συστήματος, η απόδοση 

δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες κ.α. Οι διαχειριστές μπορεί να μην 

έχουν καμία σχέση με την πραγματική εκπαίδευση των μαθημάτων αλλά 

μπορούν να επιβλέπουν τα πάντα στα πλαίσια του συστήματος. 

 Εκπαιδευτικοί και δημιουργοί μαθημάτων: είναι εκείνοι οι χρήστες, που αφού 

έρθουν σε συνεννόηση με το Διαχειριστή του Moodle λαμβάνουν επιπλέον 

δυνατότητες πρόσβασης, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν κάποιο μάθημα 

ή να εισάγουν υλικό σε υπάρχοντα μαθήματα, εάν φυσικά τους παρέχεται το 

δικαίωμα από τον αρχικό δημιουργό του μαθήματος.  

 Μαθητές: είναι χρήστες οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μαθήματα είτε με λέξεις 

κλειδιά του μαθήματος που τους έχει δοθεί από καθηγητή- υπεύθυνο για το 

μάθημα που θέλουν να παρακολουθήσουν, είτε έχουν επιλεγεί από τον 

καθηγητή από τον κατάλογο χρηστών. Με την εγγραφή τους οι μαθητές 

μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα, αποστέλλοντας απορίες, απαντώντας 

http://www.moodle.org/
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τα σχετικά κουίζ και γενικότερα συμμετέχοντας σε όλες τις δραστηριότητες 

του μαθήματος. 

 Επισκέπτες: μπορεί κάποιος μαθητής ή απλά κάποιος άλλος, να περιηγηθεί 

στον κατάλογο των μαθημάτων που εμπεριέχονται στην πλατφόρμα και αν 

θεωρήσει ενδιαφέρον κάποιο μάθημα να ζητήσει από τον καθηγητή την 

εγγραφή του. 

 

3.4 Τα εργαλεία του Moodle 

Σε γενικές γραμμές τα εργαλεία του Moodle χωρίζονται αυθαίρετα σε 2 κατηγορίες: 

  

 Τα στατικά – παθητικά, που είναι κυρίως για παράδοση μαθημάτων, 

ενημερώσεις κλπ.  

 Τα αλληλεπιδραστικά όπου ο εκπαιδευόμενος είναι κομμάτι από την όλη 

υπολειτουργία, όπου τέτοια εργαλεία είναι τα chat, forum, quiz και ότι απαιτεί 

από τον εκπαιδευόμενο τη συμμετοχή του.  

 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει από τα εργαλεία της πλατφόρμας ποια τον 

διευκολύνουν, αλλά κατ’ αρχήν μπορεί να τα δοκιμάσει όλα για να επιλέξει αυτά που 

τον διευκολύνουν. Για παράδειγμα κάποιος εκπαιδευτικός μπορεί αρχικά να το 

χρησιμοποιήσει για συγγραφική εργασία και δημιουργία τεστ. Με αυτό τον τρόπο θα 

εξοικειωθεί με το περιβάλλον της πλατφόρμας και αργότερα θα μπορέσει να 

αξιοποιήσει κι άλλες δραστηριότητες της. Η βοήθεια που προσφέρει η πλατφόρμα 

κατά τη δημιουργία δραστηριοτήτων είναι πολύ αξιόλογη αφού σε κάθε βήμα των 

οδηγών δημιουργίας που διαθέτει, υπάρχουν πλήκτρα βοηθείας για κάθε παράμετρο 

της δραστηριότητας (Σταματάκη & Βαμβουκάκη, 2009). 

Ειδικότερα, το Moodle προσφέρει πέντε είδη στατικού μαθησιακού υλικού τα οποία ο 

μαθητής μπορεί να διαβάσει αλλά δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει μαζί τους: 

 Σελίδες Κειμένου  

 Ιστοσελίδες  

 Σύνδεσμοι σε οτιδήποτε στο διαδίκτυο  

 Προβολή σε έναν φάκελο κάποιου μαθήματος  

 Μία ετικέτα που να περιέχει εικόνα ή κείμενο  

Επίσης, το Moodle επιτρέπει την προσθήκη και αλληλεπιδραστικού υλικού 

μαθημάτων. Αυτά είναι τύποι εκπαιδευτικού υλικού, στα οποία ο μαθητής μπορεί να 

απαντήσει σε ερωτήσεις, να εισαγάγει κείμενο ή και να ανεβάσει αρχεία: 

 Εργασία (ανέβασμα αρχείων για έλεγχο από τον καθηγητή)  

 Επιλογή (μία απλή ερώτηση)  

 Μάθημα (μία σειρά σελίδων)  

 SCORM/AICC  

 Κουίζ (ένα online τεστ)  

 Έρευνα (με τα αποτελέσματα διαθέσιμα στον καθηγητή και/ή στους μαθητές)  
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Το Moodle επίσης προσφέρει πέντε είδη δραστηριοτήτων όπου οι μαθητές 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτά χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουμε 

κοινωνικά μαθήματα:  

 Συνομιλίες πραγματικού χρόνου (online chat)  

 Ομάδες συζητήσεων (μπορούμε να έχουμε καμία ή πολλές ομάδες 

συζητήσεων για κάθε μάθημα)  

 Λεξικά (μαθητές και/ή καθηγητές μπορούν να συνεισφέρουν ορισμούς όπως 

σε ένα λεξικό)  

 Wiki (συλλογική συγγραφή αρχείων σε μια απλή γλώσσα προγραμματισμού 

χρησιμοποιώντας web browser)  

 Εργαστήρια (αυτά υποστηρίζουν την μεταξύ των συμμετεχόντων αξιολόγηση 

εργασιών που οι μαθητές έχουν ανεβάσει)  

Επιπλέον, μερικά από τα επιπρόσθετα αρθρώματα προσθέτουν περισσότερους τύπους 

αλληλεπίδρασης (Γκίνης, 2008). 

 

3.5 Παραδείγματα συστημάτων με το Moodle 

Συστήματα σχεδιασμένα με το Moodle υπάρχουν διάσπαρτα σε όλο το διαδίκτυο. Το 

ΜΙΤ έχει ενσωματώσει ένα τέτοιο σύστημα για χρήση στο πρόγραμμα Scheller 

Teacher Education Program, διαθέσιμο στη σελίδα http://moodle.mitstep.org/  

Άλλα αντίστοιχα συστήματα χρησιμοποιούνται από: 

 To ΤΕΙ Καβάλας: Το σύστημα είναι διαθέσιμο στο 

http://axis.teikav.edu.gr/moodle/course/view.php?id=54 και φιλοξενεί αυτή τη 

στιγμή 40 μαθήματα που διδάσκονται στο ίδρυμα. 

 Το Παιδαγωγικό τμήμα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Το σύστημα είναι 

διαθέσιμο στο http://elearn.ece.uth.gr/e-class και φιλοξενεί μαθήματα που 

διδάσκονται στο τμήμα αυτό. 

 Το Πανεπιστήμιο Ruhr στο Bochum: Διαθέσιμο στο http://moodle.ruhr-uni-

bochum.de/ . 

 Το ελληνικό σχολικό δίκτυο: Το σύστημα Sch που βρίσκεται στη διεύθυνση 

http://e-learning.sch.gr/ και είναι το σύστημα παροχής δυνατοτήτων 

δημιουργίας on-line μαθημάτων. 

 Το London Graduate School of Management: Βρίσκεται στο 

http://www.lgsm.info/moodle/ . 

 Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Συγκεκριμένα, το σύστημα “eCOURSE” που 

βρίσκεται διαθέσιμο στη διεύθυνση http://ecourse.uoi.gr/. 

Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως για τη φιλοξενία μαθημάτων. Για την 

κατασκευή τους έχουν χρησιμοποιηθεί τα προεγκατεστημένα συστατικά του Moodle, 

όπως οι ομάδες συζήτησης, εργασίες, σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες, ανέβασμα 

αρχείων κ.ά. (Κατσικαρέλης, 2012). 

  

 

http://moodle.mitstep.org/
http://axis.teikav.edu.gr/moodle/course/view.php?id=54
http://elearn.ece.uth.gr/e-class
http://moodle.ruhr-uni-bochum.de/
http://moodle.ruhr-uni-bochum.de/
http://e-learning.sch.gr/
http://www.lgsm.info/moodle/
http://ecourse.uoi.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Παρουσίαση της πλατφόρμας metaglotistes.info 

 

4.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε την πλατφόρμα moodle, metaglotistes.info H 

πλατφόρμα δημιουργήθηκε για την εκμάθηση των βασικών ιδιοτήτων της λειτουργίας 

των μεταγλωττιστών και  τη δημιουργία Λεξικών  και Συντακτικών αναλυτών με τη 

χρήση των μετεργαλείων Lex και Yacc. Είναι διαθέσιμη στο URL: 

http://www.metaglotistes.info  

Εγκαταστάθηκε σε Linux server (CENTOS 4.9 i686 standard) που βρίσκεται στις 

ΗΠΑ και τρέχει στα 3.2 GHz με επεξεργαστή Intel(R) Xeon™. Η τρέχουσα έκδοση 

της PHP είναι η 5.2.17. Το λογισμικό διαχείρισης 

του server είναι Cpanel (WHM 11.32.6). Στον server έχει εγκατασταθεί η έκδοση 

1.9.19 του moodle. 

 

4.2 Αρχική σελίδα και Είσοδος 

Η αρχική σελίδα, εικόνα 4.1, εμφανίζει τα διαθέσιμα προς τους χρήστες μαθήματα. 

Για την συγκεκριμένη εργασία έχουν υλοποιηθεί μόνο δύο μαθήματα: 

 Λεξική Ανάλυση και Lex 

 Συντακτική και Σημασιολογική Ανάλυση, Yacc 

 

Εικόνα 4.1 Αρχική σελίδα 

http://www.metaglotistes.info/
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Πάνω δεξιά υπάρχει ένα drop-down menu για την αλλαγή της γλώσσας, ωστόσο για 

τους σκοπούς του μαθήματος δε κρίθηκε απαραίτητη η δίγλωσση υπόσταση της 

πλατφόρμας. 

Πριν κάνουμε οτιδήποτε θα πρέπει να συνδεθούμε στο σύστημα. Στην εικόνα 4.2 

βλέπουμε την σελίδα εισόδου. Εδώ ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να συνδεθεί στον 

προσωπικό του λογαριασμό με τη χρήση του username (Όνομα χρήστη) και password 

(κωδικός) που του έχει χορηγηθεί από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Επίσης δίνεται η 

δυνατότητα να συνδεθεί κάποιος ως επισκέπτης με περιορισμένη βέβαια πρόσβαση. 

Από αυτό το περιβάλλον συνδέονται τόσο οι φοιτητές όσο και οι καθηγητές αλλά και 

οι διαχειριστές της πλατφόρμας. 

Τέλος, υπάρχει η επιλογή κάποιος να ζητήσει βοήθεια για να συνδεθεί σε περίπτωση 

που δε θυμάται το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης. Σε εκείνη την περίπτωση 

του ζητείται το όνομα χρήστη ή το email και αποστέλλονται σε αυτό οδηγίες για την 

έκδοση νέου κωδικού. 

 

 

Εικόνα 4.2 Σελίδα εισόδου 

 

Αφού γίνει η ταυτοποίηση του λογαριασμού του χρήστη εμφανίζεται η εικόνα 4.3 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επιλέξει το μάθημα στο οποίο θέλει να εισέλθει. 

Θεωρούμε ότι η επιλογή του χρήστη είναι το μάθημα Λεξική Ανάλυση και Lex και με 

αυτήν την επιλογή θα συνεχίσουμε την παρουσίαση της πλατφόρμας. 
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Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι στο επάνω αριστερό μέρος της εικόνας ο χρήστης έχει 

την επιλογή της ενότητας (block) ‘Αξιολόγηση’. Αυτή η επιλογή θα είναι ορατή προς 

αυτόν με την ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων και με την συμπλήρωση ενός 

ερωτηματολογίου θα έχει την δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του σχετικά με το 

μάθημα, τη διδακτέα ύλη ή τη διαδικασία διδασκαλίας. Περισσότερα όμως για την 

‘Αξιολόγηση’ και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου αναφέρουμε στο 6
ο
 

κεφάλαιο. 

 

 

Εικόνα 4.3 Επιλογή μαθήματος 

 

4.3 Εργαστηριακά Μαθήματα 

Με την επιλογή του μαθήματος μεταβαίνουμε στο περιβάλλον του μαθήματος, το 

οποίο έχει οργανωθεί σε εβδομαδιαία μορφή με ημερομηνία έναρξης και λήξης. 

Όπως φαίνεται από την εικόνα 4.4 στο κεντρικό τμήμα, υπάρχουν έξι εργαστηριακά 

μαθήματα από τις 4 Μαρτίου έως και τις 14 Απριλίου σχετικά με την εκμάθηση των 

Λεξικών Αναλυτών και του μετεργαλείου Lex. Στο δεξί και αριστερό τμήμα 

υπάρχουν διάφορα blocks που καλύπτουν κάποιες λειτουργίες της πλατφόρμας και 

είτε βοηθούν στην καλύτερη διαχείρισή της, είτε απλά προσφέρουν χρήσιμες 

πληροφορίες στο χρήση. 

Κάθε εργαστηριακό μάθημα αποτελείται από : 

 Τίτλο και εβδομαδιαίο αντικείμενο 

 Τις επιμέρους σημειώσεις 

 Την Εβδομαδιαία Εξέταση 
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 Τα τεστ εξάσκησης 

 Επεξηγηματικά video ( αν κρίνεται απαραίτητο) 

 Τα απαραίτητα αρχεία (εφόσον απαιτείται)  

 

 

Εικόνα 4.4 Περιβάλλον Μαθήματος 

 

Από τα σημαντικότερα κομμάτια των μαθημάτων είναι τα κουίζ. Τα κουίζ έχουν 

χωριστεί σε υποκατηγορίες ανάλογα με το εργαστηριακό μάθημα στο οποίο ανήκουν 

αλλά και την μορφή του εκάστοτε κουίζ. Π.χ. 

 Εβδομαδιαίο Τεστ 

 Ασκήσεις Εξάσκησης Σωστού - Λάθους 

 Ασκήσεις Εξάσκησης Πολλαπλής Επιλογής 

 Ασκήσεις Εξάσκησης Αντιστοίχησης 

 Ασκήσεις Εξάσκησης Σύντομης Απάντησης 

Γενικά η δραστηριότητα του Κουίζ δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να 

σχεδιάσει και να δημιουργήσει τεστ, με διάφορους τύπους ερωτήσεων. Οι πιο 

σημαντικοί από αυτούς τους τύπους ερωτήσεων είναι οι εξής: 

 Πολλαπλής επιλογής: Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είναι οι πιο συνήθεις 

και ο εκπαιδευόμενος καλείται να επιλέξει μια απάντηση από μια ομάδα 

εναλλακτικών απαντήσεων. Η χρησιμότητα των πολλαπλών επιλογών 

έγκειται κυρίως στη δυνατότητα των λάθος επιλογών να «παρασύρουν» τον 

εκπαιδευόμενο παρά στην ποιότητα των ερωτήσεων. 
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 Σύντομης απάντησης: Ο εκπαιδευόμενος καλείται να συντάξει ένα σύντομο 

κείμενο, το οποίο και ελέγχεται εάν ανταποκρίνεται σε μία ή περισσότερες 

απαντήσεις. Υπάρχει η επιλογή να καταστούν οι συγκρίσεις ευαίσθητες σε 

περιπτώσεις όπως ο αστερίσκος *, οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

«Τζόκερ», καθώς αντικαθιστά πολλούς ή οποιοδήποτε χαρακτήρα. 

Παραδείγματος χάρη η απάντηση «Long*» ταιριάζει με τις απαντήσεις 

«longer», «longest» ή «long». 

 Σωστό/Λάθος: Η απάντηση σε αυτό το είδος ερώτησης έχει δύο επιλογές, 

Σωστό ή Λάθος. Ο εκπαιδευόμενος καλείται να επιλέξει τη σωστή απάντηση. 

Στην ουσία αποτελεί πολλαπλή επιλογή με δύο μόνο επιλογές. 

 Αριθμητική: Αυτός ο τύπος ερώτησης απαιτεί έναν αριθμό για απάντηση. 

Στην πιο απλή μορφή αρκεί ένας αριθμός για απάντηση. Όμως είναι καλύτερο 

να προσδιοριστεί κλίμακα σωστών απαντήσεων ώστε να αποφευχθούν τα 

λάθη κατά την καταμέτρηση. Π.χ. στην ερώτηση «πόσο είναι 10 δια 3» είναι 

απαραίτητο να δοθεί ως απάντηση η αξία «Minimum:Maximum» δηλαδή 

3.33:3.34 (= από 3,33 έως 3,34) ώστε να θεωρηθεί σωστή οποιαδήποτε 

απάντηση μεταξύ 3,3 και 3,4 (π.χ. 3.33, 3.333, 3.3333). 

 Αντιστοίχηση: Αυτές οι ερωτήσεις είναι ιδιαίτερα δυναμικές και ευέλικτες. 

Αποτελούνται από μια λίστα με ονόματα ή δηλώσεις που πρέπει να 

ταιριάξουν απόλυτα με μία άλλη λίστα με ονόματα ή δηλώσεις, π.χ. 

«ταιριάξτε τη χώρα με την πρωτεύουσα». 

Όλες αυτές οι ερωτήσεις φυλάσσονται σε μια κατηγοριοποιημένη βάση δεδομένων 

(Εικόνα 4.5 – Τράπεζα ερωτήσεων) και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν στο ίδιο 

μάθημα ή ακόμα και σε διαφορετικό μάθημα. 

 

 

 Εικόνα 4.5 Τράπεζα ερωτήσεων 
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Από όλα τα κουίζ που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα ο φοιτητής είναι 

υποχρεωμένος να εκτελέσει τα εβδομαδιαία τεστ. Με την επιλογή κάποιου από αυτά 

π.χ. 1
ο
 Εβδομαδιαίο Τεστ, ενημερώνεται μεταξύ άλλων (Εικόνα 4.6): 

 Το χρονικό περιθώριο που έχει για να ολοκληρώσει την εξέταση 

 Το ποσοστό που καταλαμβάνει η συγκεκριμένη εξέταση σε σχέση με την 

τελική βαθμολογία.  

 Το σύνολο των επιτρεπόμενων προσπαθειών 

 Την εφαρμογή ή όχι ποινών 

 Την μέθοδο βαθμολόγησης: 

 Ο υψηλότερος βαθμός εάν ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να 

ξαναπροσπαθήσει 

 Πρώτη προσπάθεια  όπου αξιολογείται με βάση την πρώτη απόπειρα, 

ακόμα και αν δοκιμάσει πολλές φορές μετά και «σκοράρει» 

υψηλότερες βαθμολογίες από πριν.  

 Μέσος Βαθμός από το σύνολο των αποπειρών 

 Τελευταία Προσπάθεια από το σύνολο των αποπειρών  

 

 

 

Εικόνα 4.6 Εβδομαδιαίο Τεστ 

 

Επιλέγοντας «Προεπισκόπηση Κουίζ» ανοίγει ένα παράθυρο ειδοποίησης που μας 

ενημερώνει πάλι για το πλήθος των προσπαθειών που δικαιούμαστε και για το ότι 

υπάρχει χρονικό όριο. Πιέζοντας το πλήκτρο «ΟΚ», απαντώντας, στην ερώτηση αν 

θέλουμε να συνεχίσουμε, μεταβαίνουμε στο Κουίζ (Εικόνα 4.7). 
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Εικόνα 4.7 Προεπισκόπηση Τεστ 

 

Πάνω αριστερά υπάρχει ένα παραθυράκι με τον διαθέσιμο υπολειπόμενο χρόνο το 

οποίο λειτουργεί με αντίστροφη μέτρηση. Όταν ο χρόνος φθάσει στο μηδέν, εάν ο 

εξεταζόμενος δεν έχει υποβάλλει τις απαντήσεις του τότε οι μέχρι τότε απαντήσεις 

υποβάλλονται αυτόματα. 

Στην κεντρική σελίδα φυσικά είναι οι ερωτήσεις και οι πιθανές απαντήσεις ή κενά 

περιθώρια για να γράψει ο φοιτητής την απάντηση που θεωρεί σωστή, ανάλογα πάντα 

με τον τύπο της ερώτησης.  

Μετά την υποβολή των απαντήσεων βλέπουμε μια ανασκόπηση του Τεστ όπου 

ενημερωνόμαστε για το πότε ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε, το χρόνο που διήρκησε, 

την βαθμολογία και το σκορ με άριστα το 10 (Εικόνα 4.8) 

 

 Εικόνα 4.8 Ανασκόπηση του Τεστ 
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Επίσης με την τελική υποβολή βλέπουμε τις απαντήσεις που δώσαμε, τα τυχόν λάθη 

μας,  αλλά και την αξιολόγηση μας για κάθε ερώτηση και το πώς προέκυψε η τελική 

βαθμολογία (Εικόνα 4.9). 

 

 

Εικόνα 4.9 Έλεγχος Απαντήσεων 

 

4.4 Blocks Πλατφόρμας 

Αναφέραμε ότι τα blocks παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους σπουδαστές και 

βοηθούν στη λειτουργικότητα της πλατφόρμας. Στη συνέχεια περιγράφουμε τα 

βασικά blocks που δημιουργήθηκαν για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθήματος και 

είναι διαθέσιμα στους σπουδαστές. 

Block Συμμετέχοντες. Στο block Συμμετέχοντες (Εικόνα 4.10) μπορείτε να 

ενημερωθείτε για τους συμμετέχοντες του μαθήματος. Επιλέγοντας τον σύνδεσμο 

‘Συμμετέχοντες’ εμφανίζεται μια σελίδα (Εικόνα 4.11) η οποία παρουσιάζει το 

προφίλ και η δραστηριότητά τους. 

 

  

Εικόνα 4.10 block Συμμετέχοντες 
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Εικόνα 4.11 Προφίλ και Δραστηριότητα 

 

Block Δραστηριότητες. Στο block Δραστηριότητες (Εικόνα 4.12) μπορείτε να 

διαχειριστείτε τις διάφορες δραστηριότητες που αφορούν το μάθημα ( Κουίζ, Ομάδες 
Συζητήσεων, Πηγές πληροφοριών) 

 

Εικόνα 4.12 block Δραστηριότητες 

 

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο ‘Κουίζ’ εμφανίζεται μια σελίδα με όλα τα διαθέσιμα κουίζ 

που υπάρχουν προς τον σπουδαστή για το συγκεκριμένο μάθημα (Εικόνα 4.13). 

Κάνοντας κλικ σε κάποιο από αυτά μεταβαίνουμε στο περιβάλλον του κουίζ. 

 

Εικόνα 4.13 Διαθέσιμα κουίζ 
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Επιλέγοντας τον σύνδεσμο ‘Ομάδες Συζητήσεων’ μεταβαίνουμε στην καρτέλα του 

φόρουμ του μαθήματος (Εικόνα 4.14) όπου ενημερωνόμαστε για το σύνολο των 

ομάδων συζητήσεων που έχουν δημιουργηθεί.  

 

 

 

Εικόνα 4.14 Φόρουμ 

 

 

Επιλέγοντας ‘Φορουμ’ παρουσιάζονται επ’ ακριβώς ποια θέματα προς συζήτηση 

έχουν δημιουργηθεί και έχει τη δυνατότητα ο σπουδαστής είτε να συμμετέχει σε 

κάποιο από αυτά είτε να δημιουργήσει ένα δικό του θέμα συζήτησης (Εικόνα 4.15).  

 

 

 

Εικόνα 4.15 Θέματα προς Συζήτηση 

 

 

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο ‘Πηγές πληροφοριών’ εμφανίζονται στο σπουδαστή όλα 

τα διαθέσιμα αρχεία που υπάρχουν στην πλατφόρμα για την διεξαγωγή του 

μαθήματος (Εικόνα 4.16). Τα αρχεία είναι κατηγοριοποιημένα στις διδακτικές 

εβδομάδες και μπορεί να επιλέξει και να κατεβάσει οποίο από αυτά του είναι 

απαραίτητο για τη μελέτη του.  
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Εικόνα 4.16 Πηγές πληροφοριών 

 

Block Αναζήτηση στις Ομάδες Συζήτησης. Στο block Αναζήτηση στις Ομάδες 

Συζήτησης  μπορείτε με  τη χρήση λέξεων κλειδιών να κάνετε αναζήτηση στο 

φόρουμ(Εικόνα 4.17). Επιπλέον έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια πιο σύνθετη 

αναζήτηση επιλέγοντας το σύνδεσμο ‘Προχωρημένη Αναζήτηση’ με τον οποίο 

εμφανίζεται μια φόρμα την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε. 

 

 

Εικόνα 4.17 Αναζήτηση στο φόρουμ 

 

Block Διαχείριση. Στο block Διαχείρισης (Εικόνα 4.18) ο σπουδαστής έχει τις εξής 

δύο επιλογές: Βαθμοί και προφίλ. Με την επιλογή Βαθμοί εμφανίζεται μια λίστα με 

την αναλυτική βαθμολογία που έχει πάρει ο μαθητής στα διάφορα τεστ του 

μαθήματος, όπως αυτή έχει καταγραφεί από το σύστημα (Εικόνα 4.19). Με την 

επιλογή προφίλ έχει τη δυνατότητα να δει το προσωπικό του προφίλ και να το 

τροποποιήσει αν βέβαια έχει τη σχετική αδειοδότηση. Μπορεί να αλλάξει τα 

προσωπικά του στοιχεία, να αλλάξει το κωδικό πρόσβασής του ή και να ακυρώσει 

την εγγραφή του σε ένα μάθημα (Εικόνα 4.20). 
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Εικόνα 4.18 block Διαχείριση 

 

 

Εικόνα 4.19 Βαθμοί 

 

 

Εικόνα 4.20 Προφίλ 

 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτό το block για τον εκπαιδευτή ή τον διαχειριστή 

διαφέρει (Εικόνα 4.21) και έχει επιπλέον δραστηριότητες. Περιληπτικά αυτές είναι: 

 Ενεργοποίηση επεξεργασίας: Όταν ενεργοποιήσουμε την επεξεργασία, 

μπορούμε να επεξεργαστούμε το υλικό του μαθήματος. Μπορούμε να 

προσθέσουμε, να αλλάξουμε, να αφαιρέσουμε ή να αναδιαμορφώσουμε το 

υλικό. 
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 Ρυθμίσεις: Αυτός ο σύνδεσμος μας οδηγεί στη σελίδα ρυθμίσεων του 

μαθήματος. 

 Ανάθεση ρόλων: Λέγοντας ρόλος εννοούμε ένα σύνολο δικαιωμάτων. Ο κάθε 

χρήστης μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους ρόλους. Για παράδειγμα ο 

ρόλος Φοιτητής, επιτρέπει σε έναν χρήστη να μπει σε ένα μάθημα αλλά όχι να 

βαθμολογήσει εργασίες άλλων μαθητών ή να δημιουργήσει δραστηριότητες. 

 Βαθμοί: Ο σύνδεσμος Βαθμοί εμφανίζει τους βαθμούς όλων των εγγεγραμμένων 

μαθητών. 

 Ομάδες: Με αυτή την επιλογή μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ομάδες των 

μαθητών που επιθυμούμε. 

 Αντίγραφο ασφαλείας και Επαναφορά: Οι δύο αυτές επιλογές κάνουν ακριβώς 

ότι λέει το όνομά τους. Δημιουργούμε και επαναφέρουμε τα αντίγραφα 

ασφαλείας του μαθήματος. 

 Εισαγωγή: Η Εισαγωγή επιτρέπει στον δημιουργό του μαθήματος να εισάγει στο 

μάθημα, το υλικό οποιουδήποτε μαθήματος στο οποίο έχει πρόσβαση, και ανήκει 

στην ίδια Moodle ιστοσελίδα. 

 Αρχικές ρυθμίσεις: Οι Αρχικές ρυθμίσεις επιτρέπουν να διαγράψουμε όλα τα 

αρχεία των χρηστών του μαθήματος, χωρίς ωστόσο να διαγράφονται οι 

δραστηριότητες και οι πηγές πληροφοριών. Δηλαδή, το μάθημα επιστρέφει 

στην αρχική του κατάσταση, πριν την εγγραφή των μαθητών. 

 Αναφορές: Η σελίδα Αναφορές μας επιτρέπει να δούμε τις ημερολογιακές 

καταγραφές ενός μαθήματος ή ολόκληρης της ιστοσελίδας και την αναφορά 

ενεργειών των χρηστών. 

 Ερωτήσεις: Ο σύνδεσμος Ερωτήσεις μας οδηγεί στην σελίδα επεξεργασίας των 

ερωτήσεων. Εδώ μπορούμε να επεξεργαστούμε, να κατηγοριοποιήσουμε, να 

εισάγουμε και να εξάγουμε ερωτήσεις. 

 Αρχεία: Η σελίδα Αρχεία επιτρέπει στους καθηγητές και στους δημιουργούς του 

μαθήματος να ανεβάσουν αρχεία στην ιστοσελίδα. Αυτά τα αρχεία μπορούμε να 

τα τοποθετήσουμε στο μάθημα ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά όλοι οι 
εγγεγραμμένοι χρήστες του μαθήματος. 

 

Εικόνα 4.21 block Διαχείριση για τον εκπαιδευτή 
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Block Πρόσφατη δραστηριότητα. Στο block Πρόσφατη δραστηριότητα (Εικόνα 4.22) 

μπορείτε να δείτε τι έχει αλλάξει στο μάθημα από την τελευταία σας σύνδεση και μετά. 

Δηλαδή με τη βοήθεια αυτού του block ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες 
δραστηριότητες από την τελευταία σας σύνδεση. 

 

 

Εικόνα 4.22 block Πρόσφατη δραστηριότητα 

 

Block Περιγραφή μαθήματος. Στο block Περιγραφή μαθήματος (Εικόνα 4.23) 

μπορείτε να δείτε την περίληψη του μαθήματος. Στην περίπτωσή μας είναι η 

εκμάθηση των βασικών ιδιοτήτων της λειτουργίας των μεταγλωττιστών και η 

δημιουργία Λεξικών αναλυτών με τη χρήση του μετεργαλείου Lex. 

 

 

Εικόνα 4.23 block Περιγραφή μαθήματος 

 

Block Τελευταία νέα. Στο bock Τελευταία νέα (Εικόνα 4.24) μπορείτε να δείτε τα 

πιο πρόσφατα μηνύματα που έχουν καταχωρηθεί στις διάφορες ομάδες συζήτησης. 

Τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί προς συζήτηση αφορούν, τα εργαστήρια 01 έως 

06, τις εργασίες, προτάσεις για να γίνει το μάθημα καλύτερο, προτάσεις για να γίνει 

το site καλύτερο, τις εξετάσεις και την πρόοδο. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε 
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και κάποιο καινούργιο θέμα προς συζήτηση με αφορμή οποιοδήποτε προβληματισμό 

προκύπτει σχετικά με το μάθημα. 

 

 

Εικόνα 4.24 block Τελευταία νέα 

 

Block Επικείμενα γεγονότα. Στο block Επικείμενα γεγονότα (Εικόνα 4.25) 

εμφανίζονται τα πιο πρόσφατα γεγονότα μετά από την τελευταία πρόσβαση σας στην 

πλατφόρμα. Είναι ουσιαστικά μια λίστα με τα γεγονότα που πρόκειται να συμβούν 

στο προσεχές μέλλον βοηθώντας σας έτσι να προγραμματίσετε καλύτερα τις 

δραστηριότητές σας. Μπορούν να ανακοινωθούν εργασίες, προγραμματισμένες 

εξετάσεις, αποτελέσματα κ.τ.λ. Επιπλέον, το μπλοκ αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να 

μεταφερθείτε στο μπλοκ «Ημερολόγιο», επιλέγοντας το σύνδεσμο ‘Μετάβαση στο 

ημερολόγιο…’, όπου και πάλι εμφανίζονται τα μελλοντικά γεγονότα. 
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Εικόνα 4.25 block Επικείμενα γεγονότα 

 

Block Ημερολόγιο. Σε αντίθεση με το block Επικείμενα γεγονότα που εμφανίζονται 

μόνο τα πρόσφατα γεγονότα, στο block Ημερολόγιο (Εικόνα 4.26) εμφανίζονται όλες 

οι κρίσιμες ημερομηνίες έναρξης ή λήξης γεγονότων και δραστηριοτήτων. Οι 

ημερομηνίες αυτές είναι εμφανείς λόγω των διαφορετικών χρωμάτων που τις 

περιβάλουν. Η επεξήγηση των χρωμάτων αναφέρεται στο Υπόμνημα του 

Ημερολογίου. Στο συγκεκριμένο μπλοκ εμφανίζεται ο τωρινός μήνας. 

Χρησιμοποιώντας τα βέλη , μπορείτε να μεταβείτε στον επόμενο ή στον προηγούμενο 

μήνα, αντίστοιχα. 

 

 

Εικόνα 4.26 block Ημερολόγιο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Εργαστηριακές Σημειώσεις 

 

5.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παραθέτουμε τις εργαστηριακές σημειώσεις που δημιουργήθηκαν 

για την εκμάθηση των βασικών ιδιοτήτων των μεταγλωττιστών. Οι σημειώσεις 

αφορούν τη Λεξική ανάλυση και τη δημιουργία Λεξικών αναλυτών με τη βοήθεια 

του μετεργαλείου Lex. 

Είναι έξι ενότητες με δύο κύριες υποενότητες η καθεμία, θεωρία και ασκήσεις. Οι 

ενότητες αυτές είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τα μαθήματα, σε εβδομαδιαία μορφή, 

που έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα metaglotistes.info  Βέβαια όπως αναφέραμε 

και στο προηγούμενο κεφάλαιο, κάθε εργαστηριακό μάθημα της πλατφόρμα (Εικόνα 

5.1), αποτελείται, εκτός από τις επιμέρους σημειώσεις, από την εβδομαδιαία εξέταση, 

τα τεστ εξάσκησης, τα επεξηγηματικά video ( αν κρίνεται απαραίτητο) και τα 

απαραίτητα αρχεία (εφόσον απαιτείται).  

 

 

Εικόνα 5.1 Σύνθεση εργαστηριακού μαθήματος 



- 39 - 

 

5.2 Εργαστήριο 01 – Εισαγωγή στους Μεταγλωττιστές 

Σκοπός: 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 

 Στην αναγκαιότητα ύπαρξης των μεταγλωττιστών 

 Στα στάδια της μεταγλώττισης 

5.2.1 Θεωρία 

Πρόλογος 

Αφιερώνεται το πρώτο εργαστηριακό μάθημα, για να δοθεί στο σπουδαστή η 

ελάχιστα απαραίτητη θεωρητική γνώση όσον αφορά το αντικείμενο των 

μεταγλωττιστών, προκειμένου να μάθει τις βασικές έννοιες και να κατανοήσει τη 

σημασία ύπαρξης τους. 

Γενικά 

Για την επίλυση ενός προβλήματος βρίσκονται λογικά αντιμέτωποι ο άνθρωπος και ο 

υπολογιστής. Ο άνθρωπος θέλει να γνωστοποιήσει στον υπολογιστή την διαδικασία 

επίλυσης του προβλήματος και να τον καθοδηγήσει στην εκτέλεση της διαδικασίας 

αυτής. Διαθέτει δε ένα αρκετά ευρύ λεξιλόγιο για την περιγραφή του τρόπου 

επίλυσης ενός προβλήματος. Απεναντίας, ο υπολογιστής μπορεί να καταλάβει απ’ 

ευθείας πολύ λίγα πράγματα, όπως π.χ. μπορεί να εκτελέσει μόνο προσθέσεις και 

συγκρίσεις. Ανάλογα βέβαια με τον τύπο και την κατασκευή του, ο υπολογιστής έχει 

και διαφορετικές ικανότητες. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε έναν τρόπο 

περιγραφής του αλγόριθμου επίλυσης του προβλήματος, που να περιέχει μόνο τέτοια 

γλωσσικά στοιχεία, τα οποία να γίνονται κατανοητά από τον υπολογιστή. Με άλλα 

λόγια θα πρέπει να επιλεγεί μια γλώσσα προγραμματισμού στην οποία θα γράφονται 

τα αντίστοιχα προγράμματα περιγραφής των συγκεκριμένων αλγορίθμων. 

Αναφορικά με τις γλώσσες προγραμματισμού μπορούμε να θεωρήσουμε αρχικά δύο 

μεγάλες βασικές κατηγορίες: 

 Γλώσσες μηχανής. 

 Ανώτερες γλώσσες προγραμματισμού. 

Γλώσσες Μηχανής 

Όταν ένα πρόγραμμα γράφεται σε μια γλώσσα μηχανής, η οποία μπορεί να διαφέρει 

από υπολογιστή σε υπολογιστή, περιέχει εντολές που ονομάζονται εντολές μηχανής ή 

εντολές γλώσσας μηχανής οι οποίες είναι γραμμένες σε μορφή άμεσα κατανοητή από 

τον επεξεργαστή. Κάθε εντολή μηχανής δηλαδή είναι μια πεπερασμένη ακολουθία 

μηδενικών και μονάδων και σημειώνουμε ότι είναι η μόνη η οποία μπορεί να 

κατανοηθεί από το υλικό hardware της CPU με άμεσο αποτέλεσμα την εκτέλεσή της. 

Ας θεωρήσουμε ότι, για την περίπτωση μιας απλής γλώσσας μηχανής, μια εντολή 

μηχανής έχει μήκος 16 bits από τα οποία τα 4 πρώτα bits χρησιμεύουν για την 

κωδικοποίηση της αντίστοιχης πράξης της εντολής, ενώ τα υπόλοιπα 12 bits 

περιέχουν τη διεύθυνση μιας θέσης της κύριας μνήμης. Επί πλέον υποθέτουμε την 

ύπαρξη ενός ειδικού καταχωρητή, του συσσωρευτή (accumulator, ή συντόμως: 
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ACCU) στον οποίο αποθηκεύονται αποτελέσματα αριθμητικών και λογικών 

πράξεων. Για παράδειγμα δίνεται στη συνέχεια, ένα τμήμα προγράμματος σε γλώσσα 

μηχανής (Εικόνα 5.2): 

 

Διευθύνσεις  

κύριας μνήμης 

Περιεχόμενο διευθύνσεων 

(εντολές γλώσσας μηχανής) 

Σημασία 

Περιεχομένου  

 Τμήμα  
Πράξης 

Τμήμα 
Διεύθυνσης 

 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
254 0001 000100001011 (267)  ACCU 

255 0011 000100001100 
ACCU + (268)  

ACCU 
256 0010 000100001011 ACCU  (267) 

257 0001 000100001101 (269)  ACCU 

258 0100 000100001110 
ACCU – (270)  

ACCU 

259 0010 000100001101 ACCU  (269) 

260 0111 000100011001 JUMP 281 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

Εικόνα 5.2 Πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανή (Μπεμ & Καραμπατζός, 2000) 

 

όπου:  

 (267)  ACCU σημαίνει ότι το περιεχόμενο της θέσης της κύριας μνήμης, με 

διεύθυνση 267 στέλνεται στο συσσωρευτή. 

 ACCU + (268)  ACCU σημαίνει ότι το περιεχόμενο της διεύθυνσης 268 

προστίθεται σε εκείνο του συσσωρευτή και το αποτέλεσμα καταχωρείται σε 

αυτόν. 

 ACCU  (267) σημαίνει ότι το περιεχόμενο του συσσωρευτή στέλνεται στη 

διεύθυνση 267. 

 ACCU – (270)  ACCU σημαίνει ότι από το περιεχόμενο του συσσωρευτή 

αφαιρείται το περιεχόμενο της διεύθυνσης 270 και το αποτέλεσμα 

καταχωρείται σε αυτόν. 

 JUMP 281 σημαίνει ότι η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζεται από τη 

διεύθυνση 281 και μετά (άλμα). 

Αυτό το τμήμα του προγράμματος θα μπορούσε να αντιστοιχεί στο παρακάτω τμήμα 

ενός προγράμματος, που γράφτηκε σε μια ανώτερη γλώσσα προγραμματισμού: 

 . 

 . 

 x:= x + y; 
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 z:= k – l; 

 GOTO A; 

 . 

 . 

 

προϋποθέτοντας ότι οι τιμές των x, y, k και l βρίσκονται αντιστοίχως στις διευθύνσεις 

267, 268, 269 και 270 της κύριας μνήμης. 

Οι γλώσσες μηχανής μπορούν να χαρακτηριστούν από τις ακόλουθες ιδιότητες: 

 Τα προγράμματα στις γλώσσες αυτές αποτελούνται αποκλειστικά και μόνο 

από δυαδικούς αριθμούς και γι’ αυτό είναι δυσανάγνωστα και δυσνόητα. 

 Η γλώσσα μηχανής εξαρτάται πλήρως από τον επεξεργαστή του εκάστοτε 

υπολογιστή και γενικά διαφέρει από υπολογιστή σε υπολογιστή. 

 Κατά τον προγραμματισμό σε γλώσσα μηχανής πρέπει ο προγραμματιστής να 

τηρεί έναν κατάλογο, ο οποίος περιέχει όλες τις διευθύνσεις, που είναι 

καταχωρημένες μεταβλητές και ετικέτες. Για το λόγο αυτό αυξάνεται η 

πιθανότητα λάθους σε σχέση με τις ανώτερες γλώσσες προγραμματισμού. 

 Με την προσθήκη ή διαγραφή μιας εντολής μπορούν να αλλάξουν τμήματα 

διευθύνσεων πολλών εντολών. Οι αλλαγές επομένως σε ένα πρόγραμμα 

μηχανής είναι προβληματικές. 

 Ο προγραμματισμός σε γλώσσα μηχανής απαιτεί πολύ καλή γνώση του 

αντίστοιχου επεξεργαστή και γενικότερα υπολογιστή. 

 Ο προγραμματισμός σε γλώσσα μηχανής επιτρέπει τη βέλτιστη αξιοποίηση 

της μηχανής, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις εντολές και να 

έχουμε προσπέλαση σε όλα τα στοιχεία ενός υπολογιστή. 

Όπως διαπιστώνεται από τις παραπάνω ιδιότητες, εκτός από το πλεονέκτημα της 

τελευταίας, είναι φανερό ότι ο προγραμματισμός σε γλώσσα μηχανής έχει πολλά 

μειονεκτήματα, είναι ιδιαίτερα δύσκολος και κουραστικός και για το λόγο αυτό, όπου 

δεν είναι απόλυτα αναγκαίος, πρέπει να αποφεύγεται. 

Ανώτερες γλώσσες προγραμματισμού 

Τη λύση σε όλους τους παραπάνω προβληματισμούς δίνουν οι ανώτερες γλώσσες 

προγραμματισμού, οι οποίες είναι προσανατολισμένες στο πρόβλημα και όχι στη 

μηχανή. Με τη βοήθεια αυτών των γλωσσών μπορούμε να γράψουμε συντομότερα το 

πρόγραμμα ενός αλγορίθμου και να αποφύγουμε πιθανά λάθη. Τα προγράμματα είναι 

πιο ευανάγνωστα, εύκολα να κατανοηθούν και έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς για 

εκτέλεση σε διαφορετικού τύπου υπολογιστές. 

Τα προγράμματα όμως που γράφονται σε μια ανώτερη γλώσσα προγραμματισμού δεν 

μπορούν να εκτελεστούν άμεσα από τον υπολογιστή. Θα πρέπει προηγουμένως να 

γίνει επεξεργασία από ένα μεταφραστή (language translator). Οι μεταφραστές, οι 

οποίοι είναι ειδικά προγράμματα, μεταφράζουν προγράμματα, γραμμένα σε ανώτερες 

γλώσσες προγραμματισμού στη γλώσσα μηχανής του συγκεκριμένου υπολογιστή. Για 

κάθε ανώτερη γλώσσα προγραμματισμού είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός μεταφραστή. 
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Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για τη μετάφραση είναι δύο: της διερμήνευσης 

(interpretation) και της μεταγλώττισης (compilation). Οι αντίστοιχοι μεταφραστές 

ονομάζονται διερμηνευτές (interpreters) και μεταγλωττιστές (compilers). Η βασική 

διαφορά μεταξύ αυτών των δύο στρατηγικών είναι ότι στην περίπτωση ενός 

διερμηνευτή οι εντολές ενός προγράμματος μεταφράζονται σε γλώσσα (κώδικα) 

μηχανής και εκτελούνται μία προς μία, δηλαδή μετά τη μετάφραση και εκτέλεση μιας 

εντολής, μεταφράζεται και εκτελείται η επόμενη εντολή κ.ο.κ. Με τη χρησιμοποίηση 

ενός μεταγλωττιστή ολόκληρο το πρόγραμμα μεταφράζεται αρχικά σε ένα ισοδύναμο 

πρόγραμμα γλώσσας μηχανής και στη συνέχεια εκτελείται το νέο πρόγραμμα. 

Όλες οι γλώσσες προγραμματισμού μπορούν βασικά να συνεργαστούν είτε με ένα 

διερμηνευτή, είτε με ένα μεταγλωττιστή. Παρ’ όλα υπάρχουν μερικές, οι οποίες 

συνήθως συνεργάζονται μόνο με μεταγλωττιστές και άλλες συνεργάζονται μόνο με 

διερμηνευτές. 

Διερμηνευτές 

Όπως αναφέραμε, ένας διερμηνευτής ανώτερης γλώσσας προγραμματισμού, 

μεταφράζει στη γλώσσα μηχανής και εκτελεί μία προς μία τις εντολές ενός 

προγράμματος, γραμμένου σε ανώτερη γλώσσα προγραμματισμού και μάλιστα κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε η μετάφραση μιας εντολής να έπεται της εκτέλεσης της αμέσως 

προηγούμενής της. Για κάθε τύπο εντολής μιας ανώτερης γλώσσας προγραμματισμού 

υπάρχει έτοιμη μια αντίστοιχη ενότητα, η οποία απαρτίζεται από μια ακολουθία 

εντολών γλώσσας μηχανής. Όταν ο διερμηνευτής έχει για εκτέλεση μια εντολή 

ανώτερης γλώσσας προσπαθεί αρχικά να αναγνωρίσει τον τύπο της εντολής αυτής, 

καθώς επίσης και να διαπιστώσει τη συντακτική ορθότητά της. Ο έλεγχος της 

συντακτικής ορθότητας γίνεται με τη βοήθεια των συντακτικών κανόνων της 

αντίστοιχης γραμματικής της γλώσσας. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος 

αυτός θα φανεί στη συνέχεια. Εάν η εντολή περιέχει ένα ή περισσότερα συντακτικά 

λάθη τότε τυπώνεται ανάλογο μήνυμα, ο διερμηνευτής δεν προχωράει στην εκτέλεση 

της εντολής αυτής και η διαδικασία μετάφρασης διακόπτεται. Στην αντίθετη 

περίπτωση, δηλαδή εάν ο συντακτικός έλεγχος ήταν σωστός, ο διερμηνευτής καλεί 

την αντίστοιχη του τύπου της εντολής ενότητα και, μεταφέροντας τους όρους της 

εντολής ως τιμές των παραμέτρων της ενότητας, προχωρεί στην εκτέλεσή της. Μετά 

την εκτέλεση της συγκεκριμένης ενότητας παραλαμβάνει για μετάφραση και πιθανή 

εκτέλεση την αμέσως επόμενη εντολή της ανώτερης γλώσσας. 

Με τον διερμηνευτή επομένως η μετάφραση ενός προγράμματος μιας ανώτερης 

γλώσσας προγραμματισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκτέλεση του 

προγράμματος. Για το λόγο αυτό οι διερμηνευτές παρουσιάζουν μια σειρά 

μειονεκτημάτων, δύο από τα οποία θεωρούνται τα σημαντικότερα: 

 Για λόγους ταχύτητας μετάφρασης και επειδή  κάθε φορά που πρόκειται να 

εκτελεστεί μια εντολή, πρέπει αυτή προηγουμένως να μεταφραστεί σε 

γλώσσα μηχανής, απαιτείται όσο γίνεται απλούστερη σύνταξη της ανώτερης 

γλώσσας προγραμματισμού (όπως για παράδειγμα συμβαίνει στη γλώσσα 

BASIC). Ένας αποδοτικός διερμηνευτής προϋποθέτει επομένως μια φτωχή σε 

δομές ανώτερη γλώσσα προγραμματισμού. 

 Επειδή κατά την πορεία μετάφρασης ενός προγράμματος απαιτείται συνήθως 

συχνή επανάληψη τμημάτων προγράμματος, ή ενοτήτων (υποπρογράμματα), 
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έχουμε υποχρεωτικά επαναλαμβανόμενες μεταφράσεις, κάτι που μεγαλώνει 

απαράδεκτα τον τελικό χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι ο συνδυασμός χρήσης του διερμηνευτή 

ανώτερης γλώσσας προγραμματισμού με το διερμηνευτή γλώσσας μηχανής, ο οποίος 

πλέον συνηθίζεται, φέρνει πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτού του είδος η μετάφραση 

σε δύο φάσεις έχει το πλεονέκτημα ότι για κάθε χρησιμοποιούμενη ανώτερη γλώσσα 

προγραμματισμού απαιτείται μόνο ένας διερμηνευτής μια και η δεύτερη φάση, 

δηλαδή η μετάφραση εντολών γλώσσας μηχανής σε νανοεντολές, παραμένει η ίδια. 

Τέλος η δυνατότητα ύπαρξης ενός διερμηνευτή, ο οποίος μεταφράζει μια ανώτερη 

γλώσσα προγραμματισμού απ’ ευθείας σε νανοεντολές, θεωρείται ασύμφορη λόγω 

πολλών μειονεκτημάτων, μεταξύ των οποίων είναι και η μεγάλη αύξηση της 

πολυπλοκότητάς του, κάτι που έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους 

του (μεγέθους προγράμματος διερμηνευτή) και την αναγκαιότητα μεγαλύτερης, 

γρήγορης και ακριβής μνήμης για την καταχώρηση των νανοπρογραμμάτων του. 

Μεταγλωττιστές 

Τα μειονεκτήματα ενός διερμηνευτή ανώτερης γλώσσας προγραμματισμού μπορούν 

να αποφευχθούν εάν χωρίσουμε χρονικά τη φάση της μετάφρασης από εκείνη της 

εκτέλεσης ενός προγράμματος γραμμένου σε μια ανώτερη γλώσσα 

προγραμματισμού. Με τη νέα αυτή στρατηγική, αρχικά γίνεται η μετάφραση 

ολόκληρου του προγράμματος σε γλώσσα μηχανής και στη συνέχεια, αφού 

ολοκληρωθεί η μετάφραση όλων των εντολών του προγράμματος, προχωρούμε στην 

εκτέλεσή του, δηλαδή στην εκτέλεση των εντολών γλωσσών μηχανής που 

προέκυψαν. Το αρχικό πρόγραμμα γραμμένο σε μια ανώτερη γλώσσα 

προγραμματισμού ονομάζεται πηγαίο πρόγραμμα, ενώ το πρόγραμμα της γλώσσας 

μηχανής, που προκύπτει από τη μεταγλώττιση, ονομάζεται τελικό πρόγραμμα. 

Η μεταγλώττιση ενός πηγαίου προγράμματος σε ένα τελικό πρόγραμμα χωρίζεται σε 

δύο βασικά μέρη, όπως ακριβώς και η μετάφραση μιας πρότασης της φυσικής 

γλώσσας Α σε μια άλλη της φυσικής γλώσσας Β. Αρχικά πρέπει να κατανοηθεί η 

πρόταση της Α αναλύοντάς την γραμματικώς. Στη συνέχεια με γνώση της 

γραμματικής δομής της και με τη βοήθεια ενός λεξικού μπορούμε συνθετικά να 

παράγουμε την ισοδύναμη της πρότασης στη γλώσσα Β (Μπεμ & Καραμπατζός, 

2000). Έτσι τα δύο βασικά τμήματα ενός μεταγλωττιστή είναι το τμήμα της ανάλυσης 

και το τμήμα της σύνθεσης (Εικόνα 5.3). 

Κατά την ανάλυση γίνεται διάσπαση του πηγαίου προγράμματος στα διάφορα 

στοιχεία που το αποτελούν. Η ανάλυση περιλαμβάνει τρία στάδια: 

 Τη λεξική ανάλυση 

 Τη συντακτική ανάλυση 

 Τη σημασιολογική ανάλυση 

Κατά τη σύνθεση παράγεται από την ειδική παράσταση του πηγαίου προγράμματος 

το ισοδύναμό του πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής. Η σύνθεση περιλαμβάνει: 

 Τη βελτιστοποίηση του πηγαίου προγράμματος 

 Την παραγωγή του τελικού προγράμματος 

 Τη βελτιστοποίηση του τελικού προγράμματος 
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Εικόνα 5.3 Δομή μεταγλωττιστή 

 

Λεξική ανάλυση 

Στη λεξική ανάλυση η ακολουθία χαρακτήρων – συμβόλων που απαρτίζει το πηγαίο 

πρόγραμμα, αναλύεται σε μια ακολουθία στοιχειωδών νοηματικών μονάδων που 

ονομάζονται Λεκτικές μονάδες. Τέτοιες μπορεί να είναι ονόματα δεδομένων που 

επεξεργάζονται από το πρόγραμμα, σταθερές, δεσμευμένες λέξεις της γλώσσας 

προγραμματισμού, τελεστές κ.α. Για κάθε λεξική μονάδα που αναγνωρίζεται 

μεταφέρεται το αντίστοιχο αναγνωριστικό (token) στον συντακτικό αναλυτή. 

Για παράδειγμα η γλώσσα προγραμματισμού C++ χρησιμοποιεί τον κώδικα ASCII 

στον οποίο απεικονίζονται 2
7
 = 128 σύμβολα. Σ’ αυτή τη γλώσσα που περιγράφεται 

από αυτά τα 128 σύμβολα πρέπει να αναγνωρίσουμε με κάποιους κανόνες που 

ονομάζονται κανονικές εκφράσεις (regular expressions) ποιες ακολουθίες συμβόλων 

είναι ονόματα δεδομένων, σταθερές, δεσμευμένες λέξεις και γενικότερα λεξικές 

μονάδες π.χ. if δεσμευμένη λέξη, χ μεταβλητή, + τελεστής, 2 αριθμός. 

Τελικό Πρόγραμμα 

Πηγαίο Πρόγραμμα 

 
Σ

Υ
Ν

Θ
Ε

Σ
Η

 
Α

Ν
Α

Λ
Υ

Σ
Η

 

Λεξική 

Ανάλυση 

Συντακτική 

Ανάλυση 

Σημασιολογική 

Ανάλυση 

Παραγωγή 

Τελικού 

Προγράμματος 

Βελτιστοποίηση 

Τελικού 

Προγράμματος 

Βελτιστοποίηση  

Πηγαίου 

 προγράμματος 

Πίνακας 

Συμβόλων 
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Παράδειγμα Λεξικού λάθους μπορεί να είναι η χρήση ενός μη ενδεδειγμένου 

χαρακτήρα που δεν αποτελεί μέρος της γλώσσας μας. Π.χ. σε μια γλώσσα Σ={a,b} η 

λέξη abc αποτελεί λεξικό λάθος διότι ο χαρακτήρας c δεν αναγνωρίζεται από τη 

γλώσσα μας. Επίσης στη C++ η χρήση ενός μη λατινικού χαρακτήρα σε μια εντολή, 

π.χ. ΄int ξ=4;΄αποτελεί λεξικό λάθος. 

Συντακτική ανάλυση 

Κατά τη συντακτική ανάλυση, αναλύεται η ακολουθία των αναγνωριστικών tokens, 

που έχουν προκύψει από τη λεκτική ανάλυση, με βάση τους γραμματικούς κανόνες 

της γλώσσας προγραμματισμού. Το αποτέλεσμα της συντακτικής ανάλυσης είναι το  

συντακτικό δένδρο (parse tree, Εικόνα 5.4), το οποίο αντιπροσωπεύει το πηγαίο 

πρόγραμμα που αποτέλεσε την είσοδο του μεταγλωττιστή. 

Για παράδειγμα, έστω Σ={ χ, y, =, +} το σύνολο  των συμβόλων που χρησιμοποιεί 

μια υποθετική γλώσσα προγραμματισμού η οποία έχει τον παρακάτω μοναδικό 

κανόνα σύνταξης: Στη γλώσσα ‘άθροισμα’ ανήκουν ακολουθίες συμβόλων που 

αποτελούνται αρχικά από την ακολουθία ‘y=’ και στη συνέχεια από ένα χ 

ακολουθούμενο από n≥0 ακολουθίες της μορφής ‘+χ’. Με βάση τον κανόνα αυτό η 

γλώσσα άθροισμα είναι το εξής σύνολο, ‘άθροισμα’ = {y=x, y=x+x, y=x+x+x,….}. 

Σύμφωνα με τον συντακτικό κανόνα της γλώσσας οι λέξεις =χ, x+, y=+x, y=xx κ.ο.κ. 

είναι συντακτικά λανθασμένες. 

Συντακτικά λάθη έχετε όλοι συναντήσει και κατά τον προγραμματισμό, τα συνήθη 

syntax error π.χ. int x =3 (δεν υπάρχει τέλος εντολής), x = int3; (οι λεξικές μονάδες 

είναι τοποθετημένες σε λάθος σειρά), χ = (2 + (9-3) (ανοίγουν δύο παρενθέσεις αλλά 

κλείνει μόνο μία). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.4 Συντακτικό δένδρο κατά τη συντακτική ανάλυση της i=i+2a 

Έκφραση

Έκφραση ανάθεσης τιμής

=Έκφραση

ό ν ο μ α

i

Έκφραση

+

Έκφραση

ό ν ο μ α

i

Έκφραση

*

Έκφραση Έκφραση

ό ν ο μ α

a

α ρ ι θ μ ό ς

2  

ό ν ο μ α

i

ό ν ο μ α

i

ό ν ο μ α

a

α ρ ι θ μ ό ς

2

Έκφραση εκχώρησης τιμής
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Σημασιολογική ανάλυση 

Αναλύεται η σημασία των συντακτικών δομών, που προέκυψαν από τη συντακτική 

ανάλυση, με βάση τις ιδιότητες του πηγαίου προγράμματος, οι οποίες δεν μπορούν να 

παρασταθούν συντακτικώς. Οι σπουδαιότερες από αυτές είναι: 

 Οι περιοχές ισχύος των ονομάτων 

 Η αντιστοιχία μεταξύ δήλωσης και χρήσης των ονομάτων 

 Η συμβατότητα των όρων στις αριθμητικές παραστάσεις και τις εντολές 

αντικατάστασης 

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε έχουμε το εξής κομμάτι κώδικα: 

int x =3;     

int y =0;            

int z = x/y;          

Η λεξική ανάλυση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και θα αναγνωριστούν οι λεξικές 

μονάδες. Η συντακτική ανάλυση επίσης δεν θα παρουσιάσει προβλήματα καθώς οι 

προτάσεις μας είναι συντακτικά ορθές. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση ο 

μεταγλωττιστής μας θα πρέπει να μας αποτρέψει να κάνουμε διαίρεση με το μηδέν 

και αυτό μπορεί να γίνει μόνο στο στάδιο της σημασιολογικής ανάλυσης με τη χρήση 

σημασιολογικών κανόνων. 

Μετά τη φάση της σημασιολογικής ανάλυσης μπορεί να παραχθεί ένα εντελώς 

διαφορετικό συντακτικό δένδρο. Συνήθως η σημασιολογική ανάλυση γίνεται 

παράλληλα με τη συντακτική. 

Βελτιστοποίηση πηγαίου προγράμματος 

Στο στάδιο αυτό, το τελικό συντακτικό δέντρο που έχει παραχθεί από τη συντακτική 

και σημασιολογική ανάλυση βελτιώνεται και μετατρέπεται σε μια μορφή ενδιάμεσου 

κώδικα. Ο κώδικας αυτός έχει το σημαντικότατο πλεονέκτημα στο ότι αν θέλουμε να 

μεταφέρουμε το μεταγλωττιστή σε μια διαφορετική υπολογιστική αρχιτεκτονική, 

αρκεί μόνο να κατασκευαστεί ο μεταφραστής από την ενδιάμεση μορφή στην τελική 

γλώσσα. 

Παραγωγή τελικού προγράμματος 

Ο ενδιάμεσος κώδικας μετατρέπεται σε τελικό κώδικα προς εκτέλεση. Κατά τη 

διαδικασία της παραγωγής του τελικού κώδικα γίνεται ανάθεση των μεταβλητών στις 

θέσεις μνήμης, επιλογή των εντολών χαμηλού επιπέδου και ανάθεση των μεταβλητών 

στους καταχωρητές του επεξεργαστή. 

Βελτιστοποίηση τελικού προγράμματος 

Οι αλγόριθμοι και οι τεχνικές που εκτελούνται κατά το στάδιο αυτό αξιοποιούν 

πληροφορίες που σχετίζονται με τις ιδιομορφίες της υπολογιστικής αρχιτεκτονικής 

στην οποία θα εκτελεστεί ο κώδικας, με στόχο τη γρηγορότερη εκτέλεσή του, τη 

χρησιμοποίηση μικρότερης μνήμης και την ορθολογικότερη εκμετάλλευση των 

πόρων του υπολογιστή. 
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Πίνακας συμβόλων 

Ο πίνακας συμβόλων είναι το βασικότερο τμήμα ενός μεταγλωττιστή. Λειτουργεί σαν 

βάση δεδομένων για τα σύμβολα του πηγαίου προγράμματος και ως μέσο 

επικοινωνίας ανάμεσα στα υπόλοιπα τμήματα του μεταγλωττιστή. Παρέχει τις δομές 

που απαιτούνται για να τοποθετήσουν και να ανακτήσουν πληροφορίες. Μια τυπική 

εγγραφή στον πίνακα συμβόλων μιας μεταβλητής περιέχει τη διεύθυνση μνήμης, τον 

τύπο και την εμβέλειά της. Αν πρόκειται για συνάρτηση, θα περιέχει επιπρόσθετα 

μεταξύ άλλων το όνομά της, τον αριθμό και τον τύπο των ορισμάτων της (Muchnick, 

1997). 

 

 

5.2.2 Ασκήσεις 

1
η
)Σωστού – Λάθους. Κρίνετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή 

λανθασμένες. 

Α) Ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή, για την 

επίλυση ενός προβλήματος, επιλέγει μια γλώσσα προγραμματισμού με την οποία 

γνωστοποιεί στον υπολογιστή την διαδικασία επίλυσης  αυτού του προβλήματος. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Β)Αυτές οι γλώσσες προγραμματισμού μπορούν να χωριστούν αρχικά σε δύο 

μεγάλες βασικές κατηγορίες. Σε γλώσσες μηχανής και σε ανώτερες γλώσσες 

προγραμματισμού. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Γ) Ο προγραμματισμός σε γλώσσα μηχανής εξαρτάται πλήρως από τον επεξεργαστή 

του εκάστοτε υπολογιστή, είναι ιδιαίτερα δύσκολος και κουραστικός και έχει πολλά 

μειονεκτήματα. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Δ) Τα προγράμματα σε μια ανώτερη γλώσσα προγραμματισμού είναι πιο δυσνόητα, 

προσανατολισμένα επίσης στη μηχανή και όχι στο πρόβλημα.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ε) Δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός μεταφραστή (language translator) για κάθε 

ανώτερη γλώσσα προγραμματισμού. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ζ)Οι μεταφραστές, οι οποίοι είναι ειδικά προγράμματα, μεταφράζουν προγράμματα, 

γραμμένα σε ανώτερες γλώσσες προγραμματισμού στη γλώσσα μηχανής του 

συγκεκριμένου υπολογιστή. 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Η) Οι μεταφραστές, ανάλογα με την τεχνική της μετάφρασης, χωρίζονται σε 

Διερμηνευτές και Μεταγλωττιστές; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Θ) Ένας Μεταγλωττιστής ανώτερης γλώσσας προγραμματισμού, μεταφράζει στη 

γλώσσα μηχανής και εκτελεί μία προς μία τις εντολές ενός προγράμματος, γραμμένου 

σε ανώτερη γλώσσα προγραμματισμού και μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο ώστε η 

μετάφραση μιας εντολής να έπεται της εκτέλεσης της αμέσως προηγούμενης της; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ι) Οι διερμηνευτές παρουσιάζουν μια σειρά μειονεκτημάτων, δύο εκ των οποίων είναι 

ότι: i) ένας αποδοτικός διερμηνευτής προϋποθέτει μια φτωχή σε δομές ανώτερη 

γλώσσα προγραμματισμού, ii) έχουμε υποχρεωτικά επαναλαμβανόμενες 

μεταφράσεις, κάτι που μεγαλώνει απαράδεκτα τον τελικό χρόνο εκτέλεσης του 

προγράμματος; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Κ) Τα μειονεκτήματα ενός διερμηνευτή μπορούν να αποφευχθούν με τη χρήση των 

μεταγλωττιστών  εάν δηλαδή χωρίσουμε χρονικά τη φάση της μετάφρασης από 

εκείνη της εκτέλεσης ενός προγράμματος; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Λ) Τα δύο βασικά τμήματα ενός μεταγλωττιστή είναι το τμήμα της ανάλυσης και το 

τμήμα της παραγωγής; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Μ) Κατά την ανάλυση γίνεται διάσπαση του πηγαίου προγράμματος στα διάφορα 

στοιχεία που το αποτελούν; Περιλαμβάνει τρία στάδια: Λεκτική, Συντακτική και 

Σημασιολογική Ανάλυση; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ν) Κατά τη σύνθεση παράγεται από την ειδική παράσταση του πηγαίου 

προγράμματος το ισοδύναμό του πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής; Αυτή 

περιλαμβάνει: Τη βελτιστοποίηση του πηγαίου προγράμματος, την παραγωγή του 

τελικού προγράμματος, τη βελτιστοποίηση του τελικού προγράμματος; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2
η
)Συσχέτισης. Προσπαθήστε να συσχετίσετε τα τρία στάδια του τμήματος της 

ανάλυσης ενός μεταγλωττιστή με τις αντίστοιχες έννοιες. Είναι δυνατόν να μην 

υπάρχει συσχέτιση ή να υπάρχει πολλαπλή συσχέτιση ανάμεσα στα στοιχεία των δύο 

στηλών. 

 

Λεκτική Ανάλυση 
Συντακτικό δένδρο 

Λεκτικές μονάδες 

Συντακτική Ανάλυση 

Αναγνωριστικό (token) 

Αντιστοιχία μεταξύ δήλωσης και χρήσης 

ονομάτων 

Σημασιολογική Ανάλυση 
Κανονικές εκφράσεις 

Συμβατότητα όρων 

 

 

3
η
)Συσχέτισης. Προσπαθήστε να συσχετίσετε τα τρία στάδια του τμήματος της 

σύνθεσης ενός μεταγλωττιστή με τις αντίστοιχες έννοιες. Είναι δυνατόν να μην 

υπάρχει συσχέτιση ή να υπάρχει πολλαπλή συσχέτιση ανάμεσα στα στοιχεία των δύο 

στηλών. 

 

Βελτιστοποίηση του πηγαίου προγράμματος Ιδιομορφίες  υπολογιστικής αρχιτεκτονικής 

Βελτιστοποίηση του τελικού προγράμματος Μορφή ενδιάμεσου κώδικά 

Παραγωγή του τελικού προγράμματος Κώδικας προς εκτέλεση 

 

 

4
η
)Συσχέτισης. Τι είδους λάθος (λεξικό, συντακτικό ή λογικό λάθος)  διακρίνετε στις 

παρακάτω εντολές που αποτελούν μέρος ενός προγράμματος γραμμένου σε γλώσσα 

C++ 

 

Λεξικό λάθος 
int y = 2.3; 

char c = φ; 

Συντακτικό λάθος 
float x = 7+3/0; 

int if = 56; 

Σημασιολογικό λάθος 
7 = int g; 

float w = 5.7 
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5.3 Εργαστήριο 02 – Λεξική ανάλυση 

Σκοπός: 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 

 Στις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη λεξική ανάλυση 

 Στη δήλωση – ορισμό κανονικών εκφράσεων 

 

5.3.1 Θεωρία 

Πρόλογος 

Στο εργαστήριο αυτό, αφού γίνει μια εισαγωγή στις έννοιες που σχετίζονται με τη 

λεξική ανάλυση, θα μάθετε να γράφετε προδιαγραφές – πρότυπα για την αναγνώριση 

λεξικών μονάδων (κανονικές εκφράσεις) τις οποίες θα χρησιμοποιήσει το lex για την 

κατασκευή ενός λεξικού αναλυτή. 

Γενικά 

Στη λεξική ανάλυση, ο μεταγλωττιστής δέχεται το πηγαίο πρόγραμμα ως μια 

συμβολοσειρά δηλαδή μια ακολουθία χαρακτήρων προερχόμενη από κάποιο αρχείο 

εισόδου και τη συμπτύσσει σε μια ακολουθία αναγνωριστικών/διακριτικών (tokens). 

Ένα αναγνωριστικό είναι στην ουσία μια ομάδα χαρακτήρων που ονομάζεται λεξική 

μονάδα και μας δίνει μια στοιχειώδη πληροφορία από αυτές που περιλαμβάνονται 

στην περιγραφή της πηγαίας γλώσσας. Σε κάθε περίπτωση λεξικής μονάδας 

αντιστοιχεί ένα αναγνωριστικό (token). 

Στάδια Λεξικής ανάλυσης 

Η διαδικασία της λεξικής ανάλυσης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:       

 Διαγραφή συμβόλων άνευ σημασίας. Σχόλια, κενές γραμμές και περιττά κενά 

σύμβολα διαγράφονται. 

 Αναγνώριση διακριτικών (token). Αναγνωρίζεται εάν ένα σύμβολο (γράμμα, 

ψηφίο, ειδικό σύμβολο) μόνο του είναι ένα διακριτικό ή εάν μαζί με άλλα 

σχηματίζουν ένα διακριτικό, το οποίο αναφορικά με τη γραμματική της 

γλώσσας μπορεί να είναι τερματικό ή μη τερματικό σύμβολο. Ως διακριτικά 

υπάρχουν: 

 Δεσμευμένες λέξεις (κλειδιά), όπως IF, WHILE, DO κ.ο.κ. 

 Ονόματα, για σταθερές, τύπους, μεταβλητές, συναρτήσεις κ.ο.κ 

 Αριθμητικές σταθερές, όπως 3.14 

 Συμβολοσειρές, συνήθως εντός εισαγωγικών 

 Απλά ειδικά σύμβολα, όπως (, ), +, -, κ.ο.κ 

 Σύνθετα ειδικά σύμβολα, όπως ≥, ≤ κ.ο.κ 

 Αριθμητικοποίηση των αναγνωριστικών. Επειδή τους αριθμούς μπορούμε να 

τους επεξεργαστούμε καλλίτερα από τις ακολουθίες συμβόλων, 

αντικαθιστούμε τις δεσμευμένες λέξεις, τα ονόματα και τις συμβολοσειρές με 

αριθμούς, ενώ οι αριθμητικές σταθερές κωδικοποιούνται με την εσωτερική 

αριθμητική τους παράσταση. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται 

αριθμητικοποίηση. Τα ονόματα καταχωρούνται σε μια λίστα ονομάτων, οι 
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συμβολοσειρές σε μια λίστα συμβολοσειρών και οι αριθμητικές σταθερές σε 

μια λίστα σταθερών. 

Παράδειγμα 

Ας θεωρήσουμε την παρακάτω εντολή ενός πηγαίου προγράμματος:  

χ = 8 + y *z; 

Ας θεωρήσουμε επίσης ότι έχουν αναγνωριστεί ως λεξικές μονάδες το χ, το y και το z 

και τους έχουμε αποδώσει το αναγνωριστικό VARIABLE (Δεν έχουμε μιλήσει ακόμη 

για τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζονται οι λεξικές μονάδες, εννοώντας τις 

κανονικές εκφράσεις). Κατά τον ίδιο τρόπο θεωρούμε ότι έχουν αναγνωριστεί το = 

και του έχουμε αποδώσει το token ASSIGNMENTSYMBOL, το 5 και του έχουμε 

αποδώσει το αναγνωριστικό NUMBER, στο + το PLUSSYMBOL, στο * το 

TIMESSYMBOL και στο ; το ENDSYMBOL. 

Από την λεξική ανάλυση της πιο πάνω εντολής παίρνουμε την εξής ακολουθία 

διακριτικών (8): 

VARIABLE ASSIGNMENTSYMBOL NUMBER PLUSSYMBOL VARIABLE 

TIMESSYMBOL VARIABLE ENDSYMBOL 

Μερικά από τα παραπάνω διακριτικά είναι μονοσήμαντα καθορισμένα ( π.χ. 

PLUSSYMBOL), ενώ άλλα, όπως VARIABLE και NUMBER, συμβολίζουν μια 

ολόκληρη κλάση διακριτικών και επομένως πρέπει να προσδιοριστούν πιο επακριβώς 

με μια, όπως λέμε, σημασιολογική τιμή, όπως π.χ. την τιμή του δείκτη, που 

αντιστοιχεί στη θέση της λίστας ονομάτων, για τα ονόματα και την αριθμητική τιμή 

για τις σταθερές. Εάν τα ονόματα χ y και z βρίσκονται καταχωρημένα στη λίστα των 

ονομάτων στις θέσεις 1, 2 και 3 αντίστοιχα, τότε η λεξική ανάλυση μας δίνει την 

παρακάτω ακολουθία διακριτικών μαζί με τις σημασιολογικές τιμές τους(Μπεμ & 

Καραμπατζός, 2000): 

VARIABLE/1 ASSIGNMENTSYMBOL NUMBER/5 PLUSSYMBOL 

VARIABLE/2 TIMESSYMBOL VARIABLE/3 ENDSYMBOL. 

Λεξικός Αναλυτής 

Μπορούμε να κατασκευάσουμε προγράμματα που να εκτελούν τη διαδικασία της 

λεξικής ανάλυσης. Τα προγράμματα αυτά ονομάζονται Λεξικοί Αναλυτές. Η βασική 

τους λειτουργία ,όπως και της λεξικής ανάλυσης, είναι να κατηγοριοποιήσουν τις 

ακολουθίες γραμμάτων σε λεκτικές μονάδες. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να 

ορίσουμε κανόνες που θα χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση προτύπων 

χαρακτήρων. Οι κανόνες αυτοί ονομάζονται κανονικές εκφράσεις (Regular 

Expressions). 

Για να βοηθηθεί η κατασκευή λεξικών αναλυτών υπάρχει ένα εργαλείο κατασκευής 

τους. Το εργαλείο αυτό ονομάζεται lex και είναι και αυτός ένας μεταφραστής. Το lex 

μετατρέπει την είσοδό του, που την αποτελούν κανονικές εκφράσεις και βοηθητικές 

συναρτήσεις, σε ένα λεξικό αναλυτή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτόνομα 

είτε σε συνδυασμό με ένα συντακτικό αναλυτή για την κατασκευή ενός 

μεταγλωττιστή. 
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Κανονικές εκφράσεις 

Παραπάνω αναφέραμε ότι οι κανονικές εκφράσεις είναι ο βασικός τρόπος 

περιγραφής των προτύπων αναγνώρισης της ακολουθίας χαρακτήρων που ανήκουν 

σε μια γλώσσα για τη δημιουργία λεξικών μονάδων που θέλουμε να αναγνωρίσει ο 

λεξικός αναλυτής. 

Έστω Σ = {α, β} το σύνολο των συμβόλων που περιγράφουν μια τυχαία γλώσσα 

προγραμματισμού. Θέλουμε με την βοήθεια των κανονικών εκφράσεων να 

αναγνωριστεί ως λεξική μονάδα το σύμβολο α, το  σύμβολο β και οποιοσδήποτε 

συνδυασμός αυτών. Για την κατασκευή μιας κανονικής έκφρασης τα βασικά δομικά 

στοιχεία είναι: 

 Τα σύμβολα του αντίστοιχου αλφαβήτου (στην περίπτωσή μας α, β). Από τα 

σύμβολα του αλφαβήτου παίρνουμε τις στοιχειώδης κανονικές εκφράσεις 

(κ.ε.) που αποτελούνται από ένα μόνο χαρακτήρα, δηλαδή, 

Η κανονική έκφραση α περιγράφει το σύμβολο α 

Η κανονική έκφραση β περιγράφει το σύμβολο β  

 Η κενή συμβολοσειρά (εκφράζει το κενό, το τίποτα). Η κενή συμβολοσειρά 

αναπαρίσταται με το σύμβολο ε και λέμε ότι 

Η κανονική έκφραση ε περιγράφει το ε. 

 3 βασικές πράξεις: 

 Διάζευξη. Η διάζευξη 2 κ.ε. α και β γράφεται α|β και αποτελεί μια 

καινούργια κ.ε. που αναγνωρίζει το α ή το β. 

 Παράθεση. Η παράθεση 2 κ.ε. α και β γράφεται αβ και αποτελεί μια 

καινούργια κ.ε. που αναγνωρίζει το αβ. 

 Επανάληψη. Η πράξη της επανάληψης μιας κ.ε. α γράφεται α* και 

αποτελεί μια καινούργια κ.ε. που αναγνωρίζει καμία ή περισσότερες 

εμφανίσεις του α. 

Όσο αναφορά τις προτεραιότητες, δεχόμαστε ότι η πράξη με την υψηλότερη 

προτεραιότητα είναι η επανάληψη, μετά η παράθεση και μετά η διάζευξη. Για 

περιπτώσεις εφαρμογής διαφορετικής προτεραιότητας επιβάλλεται η χρήση 

παρενθέσεων. Επίσης είναι αριστερά προσεταιριστικές (Λαζος &  Κατσαρος & 

Καραΐσκος, 2004). 

 

5.3.2 Ασκήσεις 

1
η
)Σωστού – Λάθους. Κρίνετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή 

λανθασμένες. 

Α) Ο Λεξικός αναλυτής είναι ένα πρόγραμμα που εκτελεί τη διαδικασία της Λεξικής 

ανάλυσης, της αναγνώρισης δηλαδή λεξικών μονάδων. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Β)Το δημοφιλέστερο εργαλείο κατασκευής Λεξικών αναλυτών είναι το Yacc. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Γ) Λεξική μονάδα είναι μια ομάδα χαρακτήρων που μας δίνει μια στοιχειώδη 

πληροφορία από αυτές που περιλαμβάνονται στην περιγραφή της πηγαίας γλώσσας. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Δ) Τα αναγνωριστικά (token) συνδέονται μόνο με τη Συντακτική ανάλυση.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ε) Η Λεξική ανάλυση περιλαμβάνει τρία στάδια: i) Τη διαγραφή συμβόλων άνευ 

σημασίας ii) Τη δημιουργία λεξικών μονάδων – απόδοση διακριτικών (token) ιιι) Την 

αριθμητικοποίηση των token. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ζ) Οι κανονικές εκφράσεις είναι ο βασικός τρόπος περιγραφής των προτύπων 

αναγνώρισης για τη δημιουργία λεξικών μονάδων. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Η) Ένα από τα βασικά δομικά στοιχεία για την κατασκευή μιας κανονικής έκφρασης 

δεν είναι το σύμβολο ε ( το κενό , το τίποτα ). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Θ) Υπάρχουν τέσσερις βασικές πράξεις μεταξύ κανονικών εκφράσεων: i) Η διάζευξη 

ii) Η συνένωση iii) Η παράθεση iv) Η επανάληψη. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ι) Έστω Σ = {α, β} το σύνολο των συμβόλων που περιγράφουν μια τυχαία γλώσσα 

προγραμματισμού. Η πράξη της διάζευξης 2 κανονικών εκφράσεων α και β γράφεται 

α||β και αποτελεί μια καινούργια κ.ε. που αναγνωρίζει το α ή το β. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Κ) Έστω Σ = {α, β} το σύνολο των συμβόλων που περιγράφουν μια τυχαία γλώσσα 

προγραμματισμού. Η πράξη της παράθεσης 2 κανονικών εκφράσεων α και β 

γράφεται αβ και αποτελεί μια καινούργια κ.ε. που αναγνωρίζει το αβ. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Λ) Έστω Σ = {α, β} το σύνολο των συμβόλων που περιγράφουν μια τυχαία γλώσσα 

προγραμματισμού. Η πράξη της επανάληψης μιας κανονικής έκφρασης α γράφεται 

α* και αποτελεί μια καινούργια κ.ε. που αναγνωρίζει μία ή περισσότερες εμφανίσεις 

του α. 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Μ) Η προτεραιότητα των βασικών πράξεων μεταξύ κανονικών εκφράσεων είναι: η 

παράθεση, μετά η επανάληψη και τέλος η διάζευξή. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ν) Η πράξη, μεταξύ κανονικών εκφράσεων, με την υψηλότερη προτεραιότητα είναι η 

παράθεση. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ξ) Δεν υπάρχει προσεταιριστικότητα μεταξύ των πράξεων στις κανονικές εκφράσεις. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ο) Οι πράξεις μεταξύ των κανονικών εκφράσεων είναι αριστερά προσεταιριστικές. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

2
η
)Συσχέτισης. Προσπαθήστε να συσχετίσετε τις παρακάτω βασικές πράξεις με τις 

αντίστοιχες κανονικές εκφράσεις. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει συσχέτιση ή να 

υπάρχει πολλαπλή συσχέτιση ανάμεσα στα στοιχεία των δύο στηλών. 

 

Λεξικός αναλυτής 
Αναγνωριστικό – Διακριτικό λεξικών μονάδων. 

Λεξική μονάδα 
Τρόπος περιγραφής των προτύπων αναγνώρισης για τη 

δημιουργία λεξικών μονάδων. 

Token 
Πρόγραμμα που εκτελεί τη διαδικασία της Λεξικής 

ανάλυσης. 

Κανονική έκφραση 

Μια ομάδα χαρακτήρων που μας δίνει μια στοιχειώδη 

πληροφορία από αυτές που περιλαμβάνονται στην 

περιγραφή της πηγαίας γλώσσας. 

 

 

3
η
)Συσχέτισης. Προσπαθήστε να συσχετίσετε τις παρακάτω βασικές πράξεις με τις 

αντίστοιχες κανονικές εκφράσεις. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει συσχέτιση ή να 

υπάρχει πολλαπλή συσχέτιση ανάμεσα στα στοιχεία των δύο στηλών. 
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Παράθεση (αβχ)* 

Επανάληψη και Παράθεση α|β|χ 

Διάζευξη Αβχ 

Επανάληψη αβχ* 

 

 

4
η
)Σύντομης Απάντησης. Έστω Σ = {α, β} το σύνολο των συμβόλων που 

περιγράφουν μια τυχαία γλώσσα προγραμματισμού. 

Α)Γράψτε κ.ε. που να περιγράφει το α 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Β)Γράψτε κ.ε. που να περιγράφει το β 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Γ)Γράψτε κ.ε. που να περιγράφει το α ή το β 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Δ)Γράψτε κ.ε. που να περιγράφει το αβ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ε)Γράψτε κ.ε. που να περιγράφει καμία ή περισσότερες εμφανίσεις του α 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

Ζ)Γράψτε κ.ε. που να περιγράφει καμία ή περισσότερες εμφανίσεις του α ή καμία ή 

περισσότερες εμφανίσεις του β 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Η)Γράψτε κ.ε. που να περιγράφει καμία ή περισσότερες εμφανίσεις του αβ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Θ)Γράψτε κ.ε. που να περιγράφει ένα μοναδικό α, που ακολουθείται από κανένα ή 

περισσότερα β 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ι)Γράψτε κ.ε. που να αναγνωρίζει λεξικές μονάδες με τουλάχιστον ένα α 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Κ)Γράψτε κ.ε. που να περιγράφει ένα μόνο α που ακολουθείται από ζυγό αριθμό 

εμφανίσεων του β 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Λ)Γράψτε κ.ε. που να αναγνωρίζει λεξικές μονάδες με μονούς αριθμούς από α 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Μ)Γράψτε κ.ε. που να αναγνωρίζει λεξικές μονάδες οποιουδήποτε συνδυασμού του α 

και β 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5.4 Εργαστήριο 03 – Κανονικές Εκφράσεις 

Σκοπός: 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 

 Στον ορισμό κανονικών εκφράσεων 

 Στην εισαγωγή νέων συμβολισμών για την περιγραφή τους 

 

5.4.1 Θεωρία 

Πρόλογος 

Στο εργαστήριο αυτό, συνεχίζουμε να εστιάζουμε την προσοχή μας στο πως 

μπορούμε να γράψουμε κανονικές εκφράσεις για το lex. Εισάγουμε καινούργιους 

συμβολισμούς που αυξάνουν πολύ τις δυνατότητες σύνταξης κανονικών εκφράσεων, 

οδηγώντας έτσι στην απλοποίηση της διατύπωσής τους. 

Γενικά 

Τις κανονικές εκφράσεις του προηγούμενου εργαστηρίου, αλλά και αυτού, μπορείτε 

να τις δοκιμάσετε στην εξής ιστοσελίδα: http://gskinner.com/RegExr/ (Εικόνα 5.5). 

Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε τη Desktop version για να εργάζεστε χωρίς 

σύνδεση, αρχείο RegExr.air, που βρίσκεται στην πλατφόρμα του μαθήματος.  

 

 

Εικόνα 5.5 gskinner.com/RegExr 

 

Στη ιστοσελίδα αυτή, πάνω γράφουμε την κανονική έκφραση (π.χ. αb*) και κάτω 

διάφορες συμβολοσειρές εισόδου τις οποίες θέλουμε να δοκιμάσουμε εάν τις 

αναγνωρίζει (π.χ. α, αb, αbc κ.τ.λ.). Υπάρχει επίσης διαθέσιμο βίντεο χρήσης, της 

συγκεκριμένης ιστοσελίδας, στην πλατφόρμα του μαθήματος. 

 

http://gskinner.com/RegExr/
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Παράδειγμα με χρήση ψηφίων 

Έστω Σ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, -} 

1.Γράψτε κ.ε. που να αναγνωρίζει όλα τα ψηφία 

_____0|1|2|3|4|5|6|7|8|9__________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2.Γράψτε κ.ε. που να αναγνωρίζει όλους τους αριθμούς 

_____(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)*_________________________________

_____________________________________________________________________ 

3.Γράψτε κ.ε. που να αναγνωρίζει όλους τους αριθμούς με πρόσημο 

_____(+|-)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)* ____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

1
η
 Παρατήρηση 

Για τον περιορισμό του μεγέθους των κ.ε. είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η χρήση 

συμβολικών ονομάτων ώστε να μην είναι απαραίτητη η επανάληψη μιας ήδη 

ορισθείσας κ.ε. κάθε φορά που αυτή χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα στην κανονική 

έκφραση που αναγνωρίζει τα ψηφία μπορώ να δώσω το συμβολικό όνομα ψηφίο. 

Αυτό γράφεται ως εξής: ψηφίο 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9. Για να χρησιμοποιήσω αυτό 

το συμβολικό όνομα της κ.ε. για να δημιουργήσω μια καινούργια κ.ε. θα πρέπει να το 

συμπεριλάβω σε άγκιστρα ({ }). Άρα οι ασκήσεις του παραδείγματος μπορούν να 

γραφτούν (Λάζος & Κατσαρός & Καραΐσκος, 2004): 

1.Γράψτε κ.ε. που να αναγνωρίζει όλα τα ψηφία 

_____ Ψηφίο    0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2.Γράψτε κ.ε. που να αναγνωρίζει όλους τους αριθμούς 

_____ Αριθμός {ψηφίο} {ψηφίο}*  ______________________________________  

____________________________________________________________________ 

3.Γράψτε κ.ε. που να αναγνωρίζει όλους τους αριθμούς με πρόσημο 

_____ (+|-)  {αριθμός}________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2
η
 Παρατήρηση 

Για κ.ε. με πολλές διαζεύξεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένας άλλος συμβολισμός 

πιο συντομογραφικός, οι αγκύλες ([ ]). Για παράδειγμα η κ.ε. 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 είναι 

ισοδύναμη με την κ.ε. [0123456789] δηλαδή οι αγκύλες συμβολίζουν τη διάζευξη 

όλων των συμβόλων που βρίσκονται μέσα τους. Επιπλέον ανάμεσα στις αγκύλες 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το σύμβολο “ - ” για τον ορισμό διαστημάτων 

χαρακτήρων π.χ. και οι τρείς κ.ε. που ακολουθούν είναι ισοδύναμες 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 

 [0123456789]  [0-9]. Ένα ακόμη παράδειγμα, η κ.ε. [αk-nx-z] είναι ισοδύναμη 

με την (α|k|l|m|n|x|y|z). 
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3
η
 Παρατήρηση 

Βλέπουμε ότι οι χαρακτήρες [ ] και * έχουν μια ειδική σημασία όταν 

χρησιμοποιούνται στις κ.ε. Αυτά τα σύμβολα ονομάζονται μετασύμβολα. Σε 

περίπτωση που θέλουμε σε μια κ.ε. να χρησιμοποιήσουμε κάποιο από αυτά τα 

σύμβολα, όχι ως μετασύμβολο, αλλά ως απλό σύμβολο πρέπει να κλεισθεί ανάμεσα 

σε εισαγωγικά (“ ”). 

Εκτός από τα προαναφερθέντα μετασύμβολα (| και *), υπάρχουν και άλλα, που 

αυξάνουν πολύ τις δυνατότητες σύνταξης των κ.ε. (Levine & Mason & Brown, 1992) 

οδηγώντας έτσι στην απλοποίηση της διατύπωσής τους. Τα σπουδαιότερα από αυτά 

τα μετασύμβολα είναι: 

 

Έκφραση Περιγραφή 

 

. 

 

(τελεία) Οποιοσδήποτε χαρακτήρας εκτός της αλλαγής γραμμής (\n) 

[^αbc] 

To ^ χρησιμοποιείται πάντα πριν από κάποια ομάδα χαρακτήρων που 

περικλείεται σε αγκύλες. Δηλώνει το συμπλήρωμα των χαρακτήρων 

της ομάδας αυτής. Η συγκεκριμένη έκφραση περιγράφει 

οποιουσδήποτε χαρακτήρες εκτός των αbc.  
 

α+ Τουλάχιστον μία εμφάνιση του α (μία ή περισσότερες) 

α? Προαιρετική εμφάνιση του α 

α{m} m ακριβώς εμφανίσεις του α 

α{m, n} Από m ως n εμφανίσεις του α 

α{m, } m ή περισσότερες εμφανίσεις του α 

 

 

5.4.2 Ασκήσεις 

1
η
)Σωστού – Λάθους. Κρίνετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή 

λανθασμένες. 

Α) Για τον περιορισμό του μεγέθους των κ.ε. είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η χρήση 

συμβολικών ονομάτων ώστε να μην είναι απαραίτητη η επανάληψη μιας ήδη 

ορισθείσας κ.ε. κάθε φορά που αυτή χρησιμοποιείται. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Β) Για να χρησιμοποιήσω το συμβολικό όνομα μιας κ.ε. για να δημιουργήσω μια 

καινούργια κ.ε. θα πρέπει να το συμπεριλάβω μεταξύ του συμβόλου της δίεσης  (# #). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Γ) Για μια κ.ε. με πολλές παραθέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο συμβολισμός 

με τις αγκύλες ([ ] ). 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Δ) Οι αγκύλες συμβολίζουν την επανάληψη όλων των συμβόλων που βρίσκονται 

μέσα τους.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ε) Το σύμβολο “ - ” μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάμεσα στις αγκύλες για τον ορισμό 

διαστημάτων χαρακτήρων. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ζ) Κάποιοι χαρακτήρες που έχουν ειδική σημασία όταν χρησιμοποιούνται στις κ.ε. 

ονομάζονται μετασύμβολα. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Η) Σε περίπτωση που θέλουμε σε μια κ.ε. να χρησιμοποιήσουμε κάποιο σύμβολο που 

έχει ειδική σημασία, ως απλό σύμβολο, πρέπει να κλεισθεί ανάμεσα σε εισαγωγικά (“ 

”). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

          

2
η
)Συσχέτισης. Προσπαθήστε να συσχετίσετε τα παρακάτω μετασύμβολα της πρώτης 

στήλης, με την κατάλληλη περιγραφή που δίνεται στη δεύτερη στήλη. Είναι δυνατόν 

να μην υπάρχει συσχέτιση ή να υπάρχει πολλαπλή συσχέτιση ανάμεσα στα στοιχεία 

των δύο στηλών. 

Α) 

 

. (τελεία) 
Διάζευξη μεταξύ συμβόλων 

α* 

To ^ χρησιμοποιείται πάντα πριν από κάποια ομάδα 

χαρακτήρων που περικλείεται σε αγκύλες. Δηλώνει το 

συμπλήρωμα των χαρακτήρων της ομάδας αυτής. Η 

συγκεκριμένη έκφραση περιγράφει οποιουσδήποτε 
χαρακτήρες εκτός των αbc.  

 

| Καμία ή περισσότερες εμφανίσεις του α 

[^αbc] Οποιοσδήποτε χαρακτήρας εκτός της αλλαγής γραμμής (\n) 

 



- 61 - 

 

Β) 

α{m} 
Από m ως n εμφανίσεις του α 

α+ Τουλάχιστον μία εμφάνιση του α (μία ή περισσότερες) 

α{m, } Προαιρετική εμφάνιση του α 

α? m ή περισσότερες εμφανίσεις του α 

α{m,n}  m ακριβώς εμφανίσεις του α 

 

 

            

3
η
)Σύντομης απάντησης. Με τη χρήση και των  καινούργιων μετασυμβόλων γράψτε 

κανονικές εκφράσεις που να αναγνωρίζουν: 

Α)Όλους τους ακέραιους αριθμούς με πρόσημο ή χωρίς 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Β)Όλους τους αριθμούς, ακέραιους και δεκαδικούς, με πρόσημο ή χωρίς 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Γ)Τους ακέραιους αριθμούς από 15 έως 58 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Δ)Τους ακέραιους αριθμούς από 55 έως 300 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ε).Τους ακέραιους αριθμούς από 520 έως 900 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ζ)Τους ακέραιους αριθμούς από 410 έως 895 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

Η)Τους ακέραιους αριθμούς από 1682 έως 9999 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Θ)Όλους τους ζυγούς αριθμούς με πρόσημο ή χωρίς 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ι)Όλους τους ζυγούς αριθμούς  με 5 έως 7 ψηφία 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Κ)Όλους τους ζυγούς χωρίς πρόσημο που ξεκινούν από 7 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Λ)Όλους τους μονούς με προαιρετικό πρόσημο με 3 έως 5 ψηφία 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Μ)Όλους τους μονούς χωρίς πρόσημο από 101 και πάνω 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ν)Τις πινακίδες αυτοκινήτων της Καστοριάς (Κ.Τ.Α., Κ.Τ.Β., Κ.Τ.Ε. και ακολουθούν 

4 ψηφία) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ξ)Όλες τις λέξεις από 3 έως 6 χαρακτήρες (μόνο πεζά γράμματα του λατινικού 

αλφαβήτου) που το τρίτο γράμμα είναι το c, αν υπάρχει 5
ος

 χαρακτήρας θα είναι το b 

ή το d και δεν τελειώνουν σε z 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ο)Όλες τις λέξεις από 3 έως 6 χαρακτήρες (μόνο πεζά γράμματα του λατινικού 

αλφαβήτου) που δεν περιέχουν καθόλου τα γράμματα α ή b εκτός αν εμφανίζονται ως 

αb στην αρχή ή στο τέλος της λέξης (τα υπόλοιπα γράμματα σε αυτή την περίπτωση 

εξακολουθούν να μην είναι α ή b). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Π)Όλες τις λέξεις (μόνο πεζά γράμματα του λατινικού αλφαβήτου) που περιέχουν τα 

γράμματα b ή d και δεν λήγουν σε z. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Ρ)Όλες τις λέξεις από 3 έως 6 χαρακτήρες (μόνο πεζά γράμματα του λατινικού 

αλφαβήτου) που αν το τρίτο γράμμα είναι το c, το επόμενο θα είναι οπωσδήποτε το d 

(αν υπάρχει τέταρτο), αν το τρίτο δεν είναι c η υπόλοιπη λέξη δεν μπορεί να περιέχει 

καθόλου d. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Σ)Όλες τις λέξεις (μόνο πεζά γράμματα του λατινικού αλφαβήτου) που ξεκινάνε από 

α ή b ακολουθούντε από ζυγό αριθμό c και τελειώνουν σε μονό αριθμό d. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Τ)Όλες τις λέξεις (μόνο πεζά γράμματα του λατινικού αλφαβήτου) που περιέχουν τα 

γράμματα d ή e και λήγουν σε α. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Υ)Σειρές γραμμές σε ένα κείμενο που αρχίζουν από οτιδήποτε εκτός του α και το 

τέταρτο γράμμα είναι το c 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5.5 Εργαστήριο 04 – Εισαγωγή στο Lex 

Σκοπός: 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 

 Στο εργαλείο κατασκευής λεξικών αναλυτών, lex, στις δομές και συναρτήσεις 

που προσφέρει 

 Στη σύνταξη των αρχείων περιγραφής του lex. 

 

5.5.1 Θεωρία 

Πρόλογος 

Το lex, είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο εργαλείο για την κατασκευή λεξικών 

αναλυτών. Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 

υλοποιηθεί ένας λεξικός αναλυτής, με τη βοήθεια του lex. 

Γενικά 

Η δημιουργία ενός λεξικού αναλυτή, ξεκινά με τη σύνταξη ενός αρχείου περιγραφής 

που διοχετεύεται ως είσοδος στο lex. Ο κώδικας που προκύπτει είναι ένα πρόγραμμα 

γραμμένο σε c, το οποίο αποθηκεύεται στο αρχείο με όνομα lexyy.c ή lex.yy.c και 

περιλαμβάνει τη συνάρτηση yylex() που υλοποιεί τον λεξικό αναλυτή. Η συνάρτηση 

αυτή αναγνωρίζει την επόμενη λεξική μονάδα και επιστρέφει το αντίστοιχο 

αναγνωριστικό (token). Η ακολουθία των χαρακτήρων που απαρτίζουν την 

αναγνωρισθείσα λεξική μονάδα είναι διαθέσιμη στη μεταβλητή yytext. 

Αν το αρχείο περιγραφής περιλαμβάνει συνάρτηση main() τότε το πρόγραμμα που 

παράχθηκε μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα και για να γίνει αυτό πρέπει να περάσει 

από ένα μεταγλωττιστή της C. Στην περίπτωση των εργαστηρίων μας από το 

μεταγλωττιστή της Turbo C (TC). Αν όχι, τότε για να χρησιμοποιηθεί ο παραγόμενος 

κώδικας στο πλαίσιο ενός άλλου προγράμματος (ενός μεταγλωττιστή) θα πρέπει το 

αρχείο lexyy.c να δηλωθεί ως κεφαλίδα include στο κώδικα περιγραφής της 

συντακτικής ανάλυσης. Εκεί η συνάρτηση yylex() καλείται, όποτε αυτό απαιτείται, 

από τη συντακτική ανάλυση του πηγαίου προγράμματος, επιστρέφοντας κάθε φορά 

μία μόνο από τις επόμενες λεξικές μονάδες. 

Το αρχείο περιγραφής που δίνεται ως είσοδος στο lex περιέχει τρία μέρη, τα οποία 

χωρίζονται με την ακολουθία χαρακτήρων %%. Η γενική μορφή ενός αρχείου 

περιγραφής είναι: 

Μέρος Α 

 %% 

 Μέρος Β 

 %% 

 Μέρος Γ 
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Στο μέρος Α περιλαμβάνονται: 

 Σχόλια, τα οποία ακολουθούν τη σύμβαση της C π.χ. 

/* This is a comment */ 

 Κώδικας C, που περικλείεται από %{ και %}. Ο κώδικας αυτός συνήθως 

περιέχει δηλώσεις μακροεντολών, τύπων δεδομένων και μεταβλητών που 

χρησιμοποιούνται από τον λεξικό αναλυτή π.χ. 

%{ 

  # include <stdio.h> 

  int max = 0; 

  # define FALSE 0 

%} 

 Μνημονικά ονόματα, που χρησιμοποιούνται στο μέρος Β ως συντομογραφίες 

για κανονικές εκφράσεις. Για παράδειγμα οι παρακάτω γραμμές ορίζουν τα 

μνημονικά ονόματα letter και digit, που παριστάνουν αντίστοιχα γράμματα 

και ψηφία: 

letter [A-Z a-z] 

digit [0-9] 

Το μέρος Β περιέχει κανόνες, κάθε ένας από τους οποίους περιγράφει μια ομάδα 

λεξικών μονάδων και τις ενέργειές που θα γίνουν μετά την αναγνώρισή της. Η μορφή 

του μέρους αυτού είναι γενικά η εξής: 

Κανονική έκφραση1  ενέργεια1 

Κανονική έκφραση2  ενέργεια2 

  ………………………….. 

Κανονική έκφρασηΝ  ενέργειαΝ 

Οι κανονικές εκφράσεις συντάσσονται κανονικά, με τους γνωστούς συμβολισμούς 

ενώ κάθε ενέργεια είναι μια εντολή της C ή μια ομάδα εντολών που περικλείεται από 

άγκιστρα. Συνήθως η ενέργεια αυτή επιστρέφει το αναγνωριστικό (token) της λεξικής 

μονάδας που αναγνωρίστηκε. 

Για τις περιπτώσεις ασάφειας, όταν κάποιες συμβολοσειρές ταιριάζουν σε 

περισσότερες της μίας κανονικής έκφρασης και υπάρχει σύγχυση για το ποια είδους 

ενέργεια θα εκτελεστεί υπάρχουν 2 σαφείς κανόνες προτεραιότητας: 

 Ο λεξικός αναλυτής έχει την τάση να δημιουργεί / αναγνωρίζει τη μεγαλύτερη 

δυνατού μήκους λεξική μονάδα από την ακολουθία συμβόλων που δέχεται ως 

είσοδο. 

 Για λεξικές μονάδες ίδιου μήκους, δηλαδή για συμβολοσειρές που ταιριάζουν 

σε περισσότερες της μίας κανονικής έκφρασης, προτεραιότητα έχει εκείνη η 

κανονική έκφραση που είναι γραμμένη υψηλότερα στο αρχείο περιγραφής 

άρα και εκτελείται η αντίστοιχη ενέργεια της. 

Στο μέρος Γ περιλαμβάνεται κώδικας σε C. Συνήθως σε αυτό το μέρος υλοποιούνται 

οι βοηθητικές συναρτήσεις που καλούνται από το μέρος Β και, αν ο παραγόμενος 
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κώδικας λειτουργεί ως αυτόνομο πρόγραμμα, τότε στο μέρος αυτό περιλαμβάνεται 

και η συνάρτηση main() (Παπασπύρου & Σκορδαλάκης 2002), . 

Παραδείγματα αρχείων περιγραφής του Lex 

1
o
) Παράδειγμα 

Το παρακάτω αρχείο περιγραφής ορίζει έναν λεξικό αναλυτή που, αναγνωρίζει και 

εκτυπώνει μόνο τους ακέραιους αριθμούς, με πρόσημο ή χωρίς, που δέχεται ως 

είσοδο. Για οποιαδήποτε άλλη είσοδο εκτυπώνει τη λέξη Error (Bennett, 1990). 

 

%{ 

#include <stdio.h> 

%} 

number (+|-)?  [0-9]+  

 

%% 

{number} {printf(“%s\n”, yytext);} 

.  {printf(“Error\n”);} 

%% 

 

void main () 

 { 

  yylex (); 

 } 

 

2
ο
) Παράδειγμα 

Το αρχείο περιγραφής ορίζει ένα λεξικό αναλυτή που αναγνωρίζει τους χαρακτήρες 

και τις γραμμές που δέχεται ως είσοδο και εκτυπώνει στο τέλος το σύνολό τους 

(αριθμό τους) στην οθόνη (Aho & Sethi & Ulman, 1986). 

 

%{ 

#include <stdio.h> 

int num_lines = 0, num_chars = 0; 
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%} 

 

%% 

\n ++num_lines, ++num_chars; 

. ++num_chars; 

%% 

 

void main () 

 { 

  yylex(); 

  printf(“# of lines = %d, #of chars = %d\n”, num_lines, num_chars); 

 } 

 

 

 

5.5.2 Ασκήσεις 

1
η
)Σωστού – Λάθους. Κρίνετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή 

λανθασμένες. 

Α) Το lex είναι ένα εργαλείο κατασκευής Συντακτικών αναλυτών. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Β) Η δημιουργία ενός λεξικού αναλυτή, ξεκινά με τη σύνταξη ενός αρχείου 

περιγραφής που διοχετεύεται ως είσοδος στο lex. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Γ) Ο κώδικας που προκύπτει από τη Λεξική ανάλυση είναι ένα πρόγραμμα γραμμένο 

σε c, το οποίο αποθηκεύεται στο αρχείο με όνομα lexyy.c ή lex.yy.c 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Δ) Η yylex() είναι η συνάρτηση η οποία υλοποιεί τον Λεξικό αναλυτή.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Ε) Η yytext είναι η μεταβλητή που περιέχει τη συμβολοσειρά εισόδου. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ζ) Το αρχείο περιγραφής που δίνεται ως είσοδος στο lex περιέχει τέσσερα μέρη, τα 

οποία χωρίζονται με την ακολουθία χαρακτήρων &&. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Η) Στο μέρος Α του αρχείου περιγραφής που δίνεται ως είσοδος στο lex 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και κώδικάς σε c που περικλείεται από %{ και %}. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Θ) Στο μέρος Β του αρχείου περιγραφής που δίνεται ως είσοδος στο lex 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι δηλώσεις μνημονικών ονομάτων ως 

συντομογραφίες για κανονικές εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στο μέρος Γ. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ι) Στο μέρος Γ του αρχείου περιγραφής που δίνεται ως είσοδος στο lex 

περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η συνάρτηση main(). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Κ) Για τις περιπτώσεις ασάφειας, όταν κάποιες συμβολοσειρές ταιριάζουν σε 

περισσότερες της μίας κανονικής έκφρασης και υπάρχει σύγχυση για το ποια είδους 

ενέργεια θα εκτελεστεί υπάρχουν 3 σαφείς κανόνες προτεραιότητας. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Λ) Ένας από τους κανόνες προτεραιότητας σε περιπτώσεις ασάφειας λέει ότι, ο 

λεξικός αναλυτής έχει την τάση να δημιουργεί / αναγνωρίζει τη μικρότερη δυνατού 

μήκους λεξική μονάδα από την ακολουθία συμβόλων που δέχεται ως είσοδο.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Μ) Ένας από τους κανόνες προτεραιότητας σε περιπτώσεις ασάφειας λέει ότι, για 

λεξικές μονάδες ίδιου μήκους, δηλαδή για συμβολοσειρές που ταιριάζουν σε 

περισσότερες της μίας κανονικής έκφρασης, προτεραιότητα έχει εκείνη η κανονική 

έκφραση που είναι γραμμένη υψηλότερα στο αρχείο περιγραφής άρα και εκτελείται η 

αντίστοιχη ενέργεια της. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2
η
)Συσχέτισης. Στις παρακάτω ασκήσεις δίνεται το μέρος Β αρχείων περιγραφής 

λεξικών αναλυτών. Έχοντας στο νου σας τους δύο βασικούς κανόνες προτεραιότητας 

προσπαθήστε να συσχετίσετε τις εισόδους που δέχεται ο λεξικός αναλυτής με τις 

εξόδους που αυτός θα εκτυπώσει. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει συσχέτιση ή να 

υπάρχει πολλαπλή συσχέτιση ανάμεσα στα στοιχεία των δύο στηλών. 

 

Α) 

Μέρος Β: 

%% 

1[03-67]5  {printf("1\n ");}     

[2-7]{2,3}              {printf("2\n ");}     

[0-9]+[A-Za-z]*       {printf("3\n ");} 

.“?”?          {printf("4\n");} 

[^a-cy]{ 3,6 }         {printf("5\n ");}    

%% 

Είσοδοι: 

 i) 1675 ii) .? iii) 431 iv) test v) 3+21|232 

 

Αντιστοιχίστε 

Είσοδος Έξοδος 

  

1675 1 

.? 2 

431 3 

Test 4 

3+21|232 5 

 

Β) 

Μέρος Β: 

%% 

[34-78]                       {printf("1\n");}     

[0-9] [0-9]?[0-9]*     {printf("2\n ");}     

.                                 {printf("3\n ");}     

[^42]{4,6}                   {printf("4\n "); } 

[A-Z][A-Za-z][a-z]*     {printf("5\n ");} 
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%% 

Είσοδοι: 

 i) 45 ii) 10 Ι0ΥΝΙΟΥ iii) Iounios10 iv) Yacc125 v) Hello WORLD 

 

Αντιστοιχίστε 

Είσοδος Έξοδος 

  

45 1 

10 IOYNIOY 2 

Iounios10 3 

Yacc125 4 

Hello WORLD 5 

 

 

Γ) 

Μέρος Β: 

%% 

[13-59]   {printf(“1\n”);}                                                                                                                                                                                                                                                    

[0-9]?[0-9]   { printf(“2\n”);}                                                                                                   

[.]    {printf(“3\n”);}                                                                                           

[0-9]*[Α-Ζa-z]+[a-o]? {printf(“4\n”);} 

[^3]*    {printf(“5\n”);} 

[A-U]E+L{1,3}[F-Z]? {printf(“6\n”);}      

%% 

Είσοδοι: 

 i) 19, ii) 4, iii) HELLO iv) HELLO WORLD, v) 6004353 

 

Αντιστοιχίστε 

Είσοδος Έξοδος 

19 1 
2 

4 

HELLO 3 
4 HELLO WORLD 

6004353 
5 

6 
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Δ) 

Μέρος Β: 

%% 

[23-67]   {printf(“1\n”);}                                                                                                                                                                                                                                                    

[0-9][a-z]*[0-9]+  { printf(“2\n”);}                                                                                                   

.    {printf(“3\n”);}                                                                                           

[0-9]+    {printf(“4\n”);} 

x    {printf(“5\n”);} 

[A-U]E?L{2}[F-W]  {printf(“6\n”);} 

.*     {printf(“7\n”); }      

%% 

Είσοδοι: 

 i) 4, ii) 49, iii) 266, iv) HELLO, v) HELLO WORLD 

 

Αντιστοιχίστε 

Είσοδος Έξοδος 

4 

49 

266 

HELLO 

HELLO WORLD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

3
η
)Σύντομης απάντησης. Δημιουργήστε αρχείο περιγραφής που ορίζει λεξικό 

αναλυτή ο οποίος:  

Α) Αναγνωρίζει και εκτυπώνει ι) όλους τους αριθμούς ακεραίους και δεκαδικούς, με 

πρόσημο ή χωρίς, ιι) όλα τα ονόματα μεταβλητών. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Β) Επισυνάπτει αριθμούς γραμμής στο κείμενο που δέχεται ως είσοδο και εκτυπώνει 

το αποτέλεσμα στην οθόνη. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Γ) Αναγνωρίζει ι) γραμμές σε ένα κείμενο που αρχίζουν από «α» ιι) γραμμές σε ένα 

κείμενο που τελειώνουν σε «α» ιιι) όλες τις υπόλοιπες γραμμές. Στην οθόνη να 

εμφανίζονται μόνο οι δύο πρώτες περιπτώσεις (βοήθεια: στην τρίτη περίπτωση αρκεί 

να βάλετε κενή ενέργεια {}). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Δ) Τροποποιήστε τον Λεξικό Αναλυτή της προηγούμενης άσκησης (Γ) έτσι ώστε στο 

τέλος της λειτουργίας του να μας ενημερώνει πόσες από τις γραμμές του κειμένου 

που ανέλυσε αρχίζουν από «α» και πόσες τελειώνουν σε «α»(βοήθεια: δηλώστε δύο 

μετρητές count1 και count2 οι οποίοι θα αυξάνουν κάθε φορά που αναγνωρίζεται η 

αντίστοιχη σειρά). Συμπληρωματική ερώτηση: Τι θα μετρήσει στην περίπτωση που 

μια σειρά και αρχίζει και τελειώνει με «α»; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5.6 Εργαστήριο 05 – Δημιουργία 1
ου

 Λεξικού Αναλυτή 

Σκοπός: 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 

 Στη διαδικασία κατασκευής ενός Λεξικού Αναλυτή κάνοντας χρήση του lex. 

 Στην υλοποίησή του. 

 

5.6.1 Θεωρία 

Πρόλογος 

Στο προηγούμενο εργαστήριο κάναμε μια εισαγωγή στο lex γνωρίζοντας τις δομές 

και τις συναρτήσεις που αυτό προσφέρει. Σήμερα θα παρουσιάσουμε επακριβώς στον 

τρόπο που αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ενός 

Λεξικού Αναλυτή. 

Γενικά 

Καταρχήν κατεβάστε το φάκελο «Λεξικός Αναλυτής» που βρίσκεται στην 5
η
 

εβδομάδα διδασκαλίας, από την πλατφόρμα του μαθήματος. Στον φάκελο περιέχονται 

τα εξής αρχεία: 

 Lex1, το οποίο είναι το αρχείο περιγραφής από το οποίο θα δημιουργηθεί ο 

λεξικός μας αναλυτής. 

 mkscan1.bat το οποίο είναι ένα αρχείο δέσμης που περιέχει όλες εκείνες τις 

εντολές με τις οποίες δημιουργείται ο λεξικός αναλυτής (πέρασμα του lex1 

από το Flex, στη συνέχεια πέρασμα του νεοδημιουργηθέντος lexyy.c από τον 

μεταγγλωτιστή της Turbo C που βρίσκεται εγκατεστημένος στους 

υπολογιστές σας και τέλος μετονομασία του λεξικού αναλυτή lexyy.exe σε 

lexanal.exe. 

 Για να δείτε τις εντολές κάντε πρώτα δεξί κλικ και επεξεργασία (edit).  

Προσέξτε τα μονοπάτια να ταιριάζουν με αυτά που έχετε εγκατεστημένα τα 

προγράμματα στον υπολογιστή σας (συνήθως C/tc/ είναι ο φάκελος της Turbo 

C και T/lex/ είναι ο φάκελος για το Flex ωστόσο αυτό δεν είναι απόλυτο). 

 Το αρχείο δέσμης runzkc1.bat που χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να 

εφαρμόσουμε λεξική ανάλυση σε ένα αρχείο, όπως το 

 testlex1 το οποίο περιέχει δοκιμαστικά δεδομένα σχετικά με το παράδειγμα 

που θέλουμε να τρέξουμε.  

Lex1: 

%{ 

#include  <stdio.h> 

%} 

 

%% 

[0-9]+   {   printf("%s\n",yytext);} 
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"+"   { printf("%s\n",yytext);} 

[ \f\n\r\t]+  {printf("%s",yytext);}  

.     { printf(“ agnostos xaraktiras: %s\n",yytext);}  

%% 

 

void  main(void) 

{    

yylex(); 

} 

Ο λεξικός αυτός αναλυτής αναγνωρίζει ψηφία σε επανάληψη με το [0-9]+ (άρα κάθε 

πιθανό αριθμό), το σύμβολο “+” (και όχι το μετασύμβολο +), τους διαχωριστές 

[\f\n\r\t]+ (αλλαγή γραμμής, κενό κτλ) και οποιοδήποτε άλλο χαρακτήρα του κώδικα 

ASCII εκτός της αλλαγής γραμμής με την τελεία. 

Διαδικασία για να τρέξω / δημιουργήσω καινούργιο Λεξικό Αναλυτή. 

 Σβήνω τα lexanal.exe και lexyy.c εάν υπάρχουν. 

 Edit στο mkscan1. Ελέγχουμε τα μονοπάτια (συνήθως είναι C:/tc και 

T:/lex/flex). Προσέχω να βάλω το σωστό όνομα του αρχείου περιγραφής 

ακολουθούμενο από την κατάληξη (εφόσον υπάρχει). T:/lex/flex 

ονομα_αρχείου.  

 Σώζω και κάνω διπλό κλικ στο mkscan1. 

 Αν δεν δημιουργηθεί το lexanal εχω λάθος στο αρχείο περιγραφής. Εάν δεν 

μπορώ να βρω άμεσα το λάθος στο αρχείο περιγραφής και να το διορθώσω, 

μπαίνω από command prompt στον φάκελο του εργαστηρίου και τρέχω την 

εντολή mkscan1. Βλέπω τα λάθη τα διορθώνω και ξανατρέχω το mkscan1. 

Για να μπω στον φάκελό μου χρησιμοποιώ τις εντολές T:  (για να αλλάξω 

drive) και cd ονομα_φακελου για να μπω στον επιθυμητό φάκελο. 

 Εάν σχηματιστεί ο λεξικός αναλυτής (lexanal.exe) και θέλω να εφαρμόσω την 

λεξική ανάλυση σε ένα ολόκληρο αρχείο (πχ το testlex1 ) ανοίγω το αρχείο 

(testlex1) και βάζω δοκιμαστικά δεδομένα, ανάλογα με το παράδειγμα που 

θέλω να τρέξω. Στο command prompt μέσα στον φάκελο με το εργαστήριο 

γραφω runzkc1 testlex1. 

 Εάν θέλω να εφαρμόσω λεξική ανάλυση με απευθείας πληκτρολόγηση της 

συμβολοσειράς εισόδου, τότε κάνω διπλό κλικ στο lexanal.exe και 

πληκτρολογώ την συμβολοσειρά όπως πχ 24+35-3. 

Το αποτέλεσμα θα είναι:  

24 

+ 

35 

agnostos xaraktiras - 

3 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι έχουμε αναγνωρίσει τους αριθμούς (24, 35, 3) το πρόσημο 

“+” αλλά όχι και το “–“ το οποίο εκτυπώνει το μήνυμα “Agnostos xaraktiras” (Λάζος 

& Κατσαρός & Καραΐσκος, 2004). 
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5.6.2 Ασκήσεις 

1
η
)Σωστού – Λάθους. Κρίνετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή 

λανθασμένες. 

Α) Για να δημιουργηθεί ο αυτόνομος Λεξικός Αναλυτής πρέπει οπωσδήποτε το 

παραγόμενο αρχείο lexyy.c να περάσει από ένα μεταγλωττιστή της C. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Β) Μετά τη μεταγλώττιση του lexyy.c παράγεται το αρχείο lexanal.exe που είναι η 

μετονομασία του lexyy.exe 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Γ) Για να δημιουργήσω το lexanal.exe πρέπει να τρέξω το αρχείο δέσμης runzkc1. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Δ) Το αρχείο δέσμης mkscan1 χρησιμοποιείται για να εφαρμοστεί Λεξική Ανάλυση 

σε ένα ολόκληρο αρχείο.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ε) Το αρχείο δέσμης mkscan1 περιέχει όλες εκείνες τις εντολές με τις οποίες 

δημιουργείται ο Λεξικός Αναλυτής (πέρασμα του lex1 από το Flex, στη συνέχεια 

πέρασμα του νεοδημιουργηθέντος lexyy.c από τον μεταγγλωτιστή της C  και τέλος 

μετονομασία του λεξικού αναλυτή lexyy.exe σε lexanal.exe).  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

2
η
)Συσχέτισης. Προσπαθήστε να συσχετίσετε τα αρχεία της πρώτης στήλης με το τι 

ακριβώς κάνουν ή περιέχουν όπως περιγράφεται στη δεύτερη στήλη (Πρόκειται για 

τα αρχεία του φακέλου «απαραίτητα αρχεία που βρίσκεται στην πλατφόρμα του 

μαθήματος στην 5
η
 διδακτική εβδομάδα). 

 

Αντιστοιχίστε 

Στήλη Α Στήλη Β 

Lex1 

Είναι ένα αρχείο δέσμης που 

χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να 

εφαρμόσουμε λεξική ανάλυση σε ένα 

αρχείο. 

mkscan1.bat Είναι ένα αρχείο που περιέχει 
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δοκιμαστικά δεδομένα σχετικά με το 

παράδειγμα που θέλουμε να τρέξουμε.  

runzkc1.bat 
Eίναι το αρχείο περιγραφής από το οποίο 

θα δημιουργηθεί ο λεξικός μας αναλυτής. 

testlex1 

Eίναι ένα αρχείο δέσμης που περιέχει 

όλες εκείνες τις εντολές με τις οποίες 

δημιουργείται ο λεξικός αναλυτής 

(πέρασμα του lex1 από το Flex, πέρασμα 

του lexyy.c από τον μεταγγλωτιστή της 

Turbo C και μετονομασία του λεξικού 

αναλυτή lexyy.exe σε lexanal.exe. 

 

 

 

3
η
)Συσχέτισης. Προσπαθήστε να συσχετίσετε τα βήματα της πρώτης στήλης με τις 

ενέργειες που περιγράφονται στη δεύτερη στήλη έτσι ώστε να δημιουργηθεί  ένας  

καινούργιος Λεξικός Αναλυτής. 

 

Αντιστοιχίστε 

Στήλη Α Στήλη Β 

  

1
ο
 Βήμα 

Edit στο mkscan1. Ελέγχουμε τα 

μονοπάτια να ταιριάζουν με αυτά που 

έχουμε εγκατεστημένα τα προγράμματα 

στον υπολογιστή μας (Το φάκελο της 

Turbo C και του Flex). 

2
ο
 Βήμα 

Σβήνω τα lexanal.exe και lexyy.c εάν 

υπάρχουν. 

3
ο
 Βήμα 

Διπλό κλικ στο lexanal.exe και εφαρμόζω 

λεξική ανάλυση με απευθείας 

πληκτρολόγηση της συμβολοσειράς 

εισόδου. 

4
ο
 Βήμα Σώζω και κάνω διπλό κλικ στο mkscan1. 

 

 

 

4
η
)Τροποποιήστε το αρχείο περιγραφής του παραδείγματος της θεωρίας έτσι ώστε να 

αναγνωρίζει και το πρόσημο “ - ”. Για να το ξανατρέξετε σβήνετε τα αρχεία που 

δημιουργήθηκαν προηγουμένως (lexanal, yylex.c) και κάνετε διπλό κλικ στο 

mkscan1. Εάν δεν ξαναδημιουργηθούν τα αρχεία σημαίνει ότι έχετε κάνει κάποιο 

λάθος στο αρχείο περιγραφής και πρέπει να το διορθώσετε. 

Αρχείο περιγραφής: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Είσοδος: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Αποτελέσματα - Σχόλια: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5
η
)Στο αρχείο περιγραφής της προηγούμενης άσκησης τοποθετήστε τη γραμμή 

           

  .   {printf(“agnostos xaraktiras:%s\n”,yytext);}     

ακριβώς πάνω από τον κανόνα        

    [0-9]+ {printf(“%s\n”,yytext);}         

Ξανατρέξτε το για την ίδια είσοδο 24+35-3 και σχολιάστε τα αποτελέσματα.     

Αρχείο περιγραφής: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Είσοδος: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Αποτέλεσμα - Σχόλια: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5.7 Εργαστήριο 06 – Δημιουργία Νέων Λεξικών Αναλυτών 

Σκοπός: 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 

 Στην εξοικείωση με τη διαδικασία κατασκευής ενός Λεξικού Αναλυτή 

κάνοντας χρήση του lex. 

 Στην υλοποίησή τους. 

 

5.7.1 Ασκήσεις 

1
η
)Να υλοποιηθεί Λεξικός Αναλυτής που να αναγνωρίζει συμβολοσειρές εισόδου που 

αντιστοιχούν σε θερμοκρασίες 17C, 22Celsius, -3C, 0C κ.τ.λ. (ακέραιες τιμές μόνο) 

και να εκτυπώνει το μήνυμα: 

i. Για θερμοκρασίες μικρότερες των -4 βαθμών Κελσίου, «πολύ κρύο, ντύσου 

καλά». 

ii. Για θερμοκρασίες από -3 έως 3 βαθμούς «πιθανότητα χιονιού». 

iii. Για θερμοκρασίες από 4 και πάνω «αίθριος καιρός». 

Οι αποδεκτές θερμοκρασίες είναι από -99 έως 99 βαθμούς. Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις να εκτυπώνεται μήνυμα «μη αποδεκτή θερμοκρασία». Δώστε τις δικέ 

σας θερμοκρασίες ως είσοδο στον Λεξικό Αναλυτή και σχολιάστε τα αποτελέσματα. 

Αρχείο περιγραφής: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Είσοδος: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Αποτέλεσμα - Σχόλια: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2
η
)Να υλοποιηθεί Λεξικός Αναλυτής όπου ο χρήστης θα δίνει το μηνιαίο εισόδημά 

του σε Ευρώ. Παράδειγμα 300€, 1000Euros, 566 κ.τ.λ. (ακέραιες τιμές μόνο 

ακολουθούμενες προαιρετικά από το σύμβολο € ή τη λέξη Euros) και να εκτυπώνει 

το εξής μήνυμα: 

i. Για εισόδημα 0, «Άνεργος». 

ii. Για εισόδημα από 1 έως 300 Ευρώ, «Άπορος». 

iii. Για εισόδημα από 301 έως 600, «Μέσος Ελληνικός μισθός». 

iv. Από 601 και πάνω, «Εύπορος». 

v. Σε αρνητικούς αριθμούς να τυπώνει το μήνυμα «μη αποδεκτός αριθμός». 

Δώστε τις δικέ σας εισόδους στον Λεξικό Αναλυτή και σχολιάστε τα αποτελέσματα. 

Αρχείο περιγραφής: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Είσοδος: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Αποτέλεσμα - Σχόλια: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3
η
)Να υλοποιηθεί Λεξικός Αναλυτής όπου θα αναγνωρίζονται αριθμοί τηλεφώνου. 

Στα ελληνικά νούμερα πρώτα μπορεί προαιρετικά να εμφανίζεται ο κωδικός της 

χώρας (0030 ή +30), μετά ο κωδικός της πόλης και στη συνέχεια το νούμερο. 

i. Όταν αναγνωρίζεται ο κωδικός Ελλάδος ακολουθούμενος από 24670 

ακολουθούμενος από 5ψηφιο αριθμό (>=10000) θα εκτυπώνεται το μήνυμα: ο 

αριθμός ________ ανήκει στην Καστοριά. 

ii. +1 ή 001 ακολουθούμενο από οποιονδήποτε 10ψηφιο θα εκτυπώνεται το 

μήνυμα: ο αριθμός ________ ανήκει στην ΗΠΑ. 

iii. Αριθμοί που αρχίζουν από 23 ακολουθούμενοι από ένα ή δύο ψηφία, μετά 0 

και έπειτα αριθμός 5ψηφιος θα εκτυπώνεται το μήνυμα: ο αριθμός ________ 

ανήκει στην Κεντρική Μακεδονία. 

iv. Ελληνικοί αριθμοί από 69 ακολουθεί 3 ή  4 ή 7 ή 8 ή 9 και 7ψηφιος αριθμός 

θα εκτυπώνεται το μήνυμα: κινητό τηλέφωνο. 

v. Σε άλλους αριθμούς (ανεξαρτήτων ψηφίων) θα εκτυπώνεται το μήνυμα: Δεν  

αναγνωρίστηκε  αριθμός. 

Δώστε τις δικέ σας εισόδους στον Λεξικό Αναλυτή και σχολιάστε τα αποτελέσματα. 
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Αρχείο περιγραφής: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Είσοδος: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Αποτέλεσμα - Σχόλια: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4
η
)Να υλοποιηθεί Λεξικός Αναλυτής που να αναγνωρίζει συμβολοσειρές εισόδου που 

αποτελούν email διευθύνσεις. Τα email μπορούν να αποτελούνται από 

αλφαριθμητικά μόνο στο πρώτο μέρος, μετά @ και τέλος το domain. Θέλουμε να 

αναγνωρίζονται email με τις εξής διευθύνσεις: 

i. yahoo.com και yahoo.gr όπου να εκτυπώνει μήνυμα: «Το email 

_________είναι από το yahoo».  

ii. Όλα τα mail με κατάληξη .edu να εκτυπώνουν: «Το email _________είναι 

από εκπαιδευτικό φορέα». 

iii. Για mail με διαφορετική κατάληξη: «Δεν αναγνωρίζεται ο φορέας του 

συγκεκριμένου email.» 

iv. Για οποιαδήποτε άλλη είσοδο να επιστρέφει μήνυμα: «Το _________δεν είναι 

email». 

Όπου κενό θα βάλετε τη λεξική μονάδα που μόλις αναγνωρίστηκε. Δώστε τις δικέ 

σας email διευθύνσεις και σχολιάστε τα αποτελέσματα. 

Αρχείο περιγραφής: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Είσοδος: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Αποτέλεσμα - Σχόλια: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5
η
)Να υλοποιηθεί Λεξικός Αναλυτής που να αναγνωρίζει συμβολοσειρές εισόδου που 

αποτελούν αρχεία ενός υπολογιστή. Η αναγνώριση θα γίνεται με βάση τις καταλήξεις 

τους. Θέλουμε να αναγνωρίζονται: 

i. Αρχεία word (.doc και .docx) και να εκτυπώνει μήνυμα: «Το αρχείο 

_________είναι έγγραφο του word».  

ii. Αρχεία .jpg .jpeg .gif και .png και να εκτυπώνει μήνυμα: «Το αρχείο 

_________είναι φωτογραφία». 

iii. Για αρχεία με διαφορετική κατάληξη: «To αρχείο __________είναι αγνώστου 

τύπου.» 

iv. Για οποιαδήποτε άλλη είσοδο να επιστρέφει μήνυμα: «Το _________δεν είναι 

αρχείο». 

Όπου κενό θα βάλετε τη λεξική μονάδα που μόλις αναγνωρίστηκε. Δώστε 

διαφορετικά αρχεία ως είσοδο στον Λεξικό αναλυτή και σχολιάστε τα αποτελέσματα. 

Αρχείο περιγραφής: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Είσοδος: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Αποτέλεσμα - Σχόλια: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



- 82 - 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

Αξιολόγηση Πλατφόρμας 

 

6.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η άποψη των σπουδαστών για τη χρήση της 

πλατφόρμας metaglotistes.info στη διαδικασία εκμάθησης της Λεξικής, Συντακτικής 

και Σημασιολογικής ανάλυσης των μεταγλωττιστών. Για το σκοπό αυτό οι 

σπουδαστές κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει 

ενσωματωθεί στην πλατφόρμα και παρουσιάζεται στο παράρτημα Β. 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να δοθεί στον εκπαιδευόμενο η ευκαιρία να 

εκφράσει την άποψή του σχετικά με το μάθημα, τη διδακτέα ύλη ή τη διαδικασία 

διδασκαλίας, τους προβληματισμούς αλλά και τις προτάσεις του, και με τον τρόπο 

αυτό να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το πόσο αποτελεσματικό είναι το 

μάθημά μας και να εντοπίσουμε πιθανά προβλήματα.  

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 12 σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, 

του Παραρτήματος Καστοριάς, του τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών, που ήδη έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το προπτυχιακό μάθημα, 

εκμάθησης των μεταγλωττιστών και έχουν την εμπειρία να αντιληφθούν 

αντικειμενικά τα οφέλη αλλά και μειονεκτήματα της χρήσης του moodle και του 

προσφερόμενου υλικού στην εκμάθηση των μεταγλωττιστών. 

 

6.2 Μέθοδος 

Για τη συλλογή των απαιτούμενων ερευνητικών δεδομένων το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από 24 ερωτήσεις οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε έξι ομάδες, από 

τέσσερις ερωτήσεις σε κάθε ομάδα. Επίσης ερωτάται και ο χρόνος που χρειάστηκε 

για να ολοκληρωθεί η έρευνα και δίνεται η δυνατότητα  κατάθεσης οποιουδήποτε 

σχολίου και πρότασης. Οι έξι ομάδες ερωτήσεων είναι οι εξής: 

 Σχετικότητα: Το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται στην πλατφόρμα 

ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθήματος; 

 Ανακλαστική σκέψη: Μπορεί αυτό το δικτυακό μαθησιακό περιβάλλον να 

ερεθίσει την κριτική σκέψη των σπουδαστών; 

 Διαδραστικότητα: Σε τι βαθμό οι σπουδαστές εμπλέκονται στο πλούσιο 

εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας; 

 Διδάσκων: Πόσο καλά προετοιμασμένος εμφανίζεται ο καθηγητής και κατά 

πόσο ενθαρρύνει τους σπουδαστές να συμμετέχουν στη διαδικασία της 

μάθησης;  

 Φοιτητής: Ανταποκρίνεται συστηματικά στις διάφορες απαιτήσεις του 

μαθήματος και κατά πόσο πρόθυμος είναι να συμμετέχει σε αυτήν την 

καινούργια διαδικασία μάθησης; 
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 Ακαδημαϊκή αξία: Καταλαβαίνουν πραγματικά οι σπουδαστές το αντικείμενο 

του μαθήματος και τη χρησιμότητά του για τις σπουδές τους; 

Οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηση ακολουθούν την 5-βάθμια κλίμακα, με διαβάθμιση: 

 Σχεδόν ποτέ 

 Σπάνια 

 Μερικές φορές 

 Συχνά 

 Σχεδόν πάντα 

 

6.3 Αποτελέσματα - Σχόλια 

Θα παρουσιάσουμε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας (Περίληψη, Εικόνα 

6.1) καθώς και τα κατηγοριοποιημένα ανά ομάδα ερωτήσεων (Κλίμακες). Αναφέρω 

ότι έχουμε την δυνατότητα να δούμε και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά 

ερώτηση που απάντησαν  οι σπουδαστές καθώς και τις μεμονωμένες απαντήσεις  του 

καθενός. 

 

Περίληψη: 

 

 

Εικόνα 6.1 Περίληψη 

Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι οι σπουδαστές είναι εξαιρετικά 

ικανοποιημένοι από τον διδάσκων (Διδάσκων), θεωρούν ότι  το εκπαιδευτικό υλικό 

της πλατφόρμας ανταποκρίνεται πλήρως στις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθήματος 

(Σχετικότητα) και περισσότερες φορές από συχνά ερεθίζει την κριτική σκέψη 

(Ανακλαστική σκέψη). Η πρόθεσή τους να εμπλακούν στις διάφορες δραστηριότητες 

του μαθήματος (Διαδραστικότητα) είναι ικανοποιητική αλλά δείχνουν μια μέτρια 
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διάθεσηση να μελετήσουν συστηματικά (Φοιτητής). Ικανοποιητικό είναι και το 

γεγονός ότι αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα του μαθήματος και κατανοούν το 

αντικείμενό του. 

 

Κλίμακες: 

Σχετικότητα 

 

Εικόνα 6.2 Σχετικότητα 

 

Στο πεδίο της σχετικότητας (Εικόνα 6.2) οι σπουδαστές είναι πολύ ικανοποιημένοι 

από το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας. Οι στόχοι του μαθήματος 

είναι παραπάνω από ‘Συχνά’ σαφείς. Η ύλη ανταποκρίνεται ‘Σχεδόν πάντα’ στους 

στόχους, είναι καλά οργανωμένη και επιτυγχάνεται η αφομοίωση της ύλης. 

Μπορούμε επομένως με βάση τις απαντήσεις των φοιτητών να συμπεράνουμε ότι η 

απόπειρα οργάνωσης, δόμησης και ενσωμάτωσης του εκπαιδευτικού υλικού στην 

πλατφόρμα έγινε με επιτυχία χωρίς να μπερδέψει τους φοιτητές ως προς τους στόχους 

του μαθήματος. 

 

Ανακλαστική σκέψη (Εικόνα 6.3) 

Αναμφισβήτητα το μαθησιακό περιβάλλον ερεθίζει την κριτική σκέψη των 

σπουδαστών. Είτε από τις εκφραζόμενες απόψεις του καθηγητή, είτε από το υπάρχον 

εκπαιδευτικό υλικό είτε από τις εκφραζόμενες απόψεις των υπολοίπων συμφοιτητών 

του. Ένα χαρακτηριστικό που θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε από τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι ότι οι φοιτητές, αν και δείχνουν να υπολογίζουν τη 

γνώμη των συμφοιτητών τους, αυτό που τελικά έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα για 

αυτούς είναι η γνώμη των διδασκόντων.  
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Εικόνα 6.3 Ανακλαστική σκέψη 

 

 

Διαδραστικότητα (Εικόνα 6.4) 

 

Εικόνα 6.4 Διαδραστικότητα 

 

Προκύπτει ότι η εμπλοκή των σπουδαστών στο σύνολο της αξιοποίησης του 

εκπαιδευτικού υλικού κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Η διενέργεια των test δεν είναι 

κάτι δύσκολο για αυτούς και θεωρούν ότι τα επεξηγηματικά video ανταποκρίνονται 

στο στόχο τους. Παρατηρείται όμως η ‘Σπάνια’ συμμετοχή τους στο φόρουμ, κάτι το 
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οποίο θα μπορούσε να είναι προς όφελός τους (λύση αποριών, συζήτηση πάνω στο 

αντικείμενο του μαθήματος κ.α.). Αυτό συνδέεται και με την συνήθη γενική έλλειψη 

διάθεσης των φοιτητών ως προς την απασχόληση σχετικά με το μάθημα, πέρα από τις 

υποχρεωτικές ώρες παρουσίας τους στο εργαστήριο. 

Διδάσκων 

 

Εικόνα 6.5 Διδάσκων 

Οι σπουδαστές είναι πλήρως ικανοποιημένοι από τον διδάσκων (Εικόνα 6.5). Από 

άποψη οργάνωσης, παρουσίασης και επεξήγησης του μαθήματος, αλλά και από 

άποψη ενθάρρυνσης για τη συμμετοχή τους στην τάξη. Αυτό φυσικά επ’ουδενί λόγω 

δε σημαίνει ότι οι διδάσκοντες πρέπει να επαναπαυτούν στην υπάρχουσα ύλη, αλλά 

θα πρέπει να την βελτιώνουν σταδιακά για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και 

φυσικά να εξακολουθούν να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των φοιτητών στην τάξη και 

να κρατούν το ενδιαφέρον τους αμείωτο. 

Φοιτητής (Εικόνα 6.6) 

 

Εικόνα 6.6 Φοιτητής 
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Στόχος των διδασκόντων είναι η ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών/ασκήσεων 

από όλους τους φοιτητές, ωστόσο, όπως είναι σύνηθες, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. 

Σίγουρα η υποχρεωτική διεξαγωγή των εβδομαδιαίων τεστ μέσα από τον υπολογιστή 

και την άνεση του σπιτιού τους, τη στιγμή που αυτοί νιώθουν πιο έτοιμοι μπορεί να 

βοηθήσει στην εκπλήρωση του στόχου. Επίσης διακρίνουμε την έλλειψη 

ενδιαφέροντος για επιπλέον βιβλιογραφική μελέτη, γεγονός που δεν θεωρείται 

ανησυχητικό καθώς θεωρούμε ότι η ύλη που καλύπτεται είναι πλήρης και 

ολοκληρωμένη.    

 

Ακαδημαϊκή αξία (Εικόνα 6.7) 

 

Εικόνα 6.7 Ακαδημαϊκή αξία 

 

Διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο τους οι σπουδαστές κατανοούν πραγματικά το 

αντικείμενο του μαθήματος, δεν το θεωρούν ιδιαίτερα δύσκολο, κρατά το ενδιαφέρον 

τους σε υψηλό επίπεδο και αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητά της γνώσης των 

βασικών αρχών των Μεταγλωττιστών για τις σπουδές τους, στη συνέχεια των οποίων 

θα εκπαιδευτούν σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, που όμως όλες διέπονται 

από τις ίδιες βασικές αρχές με τις οποίες εξοικειώθηκαν σε αυτό το μάθημα.   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Σκοπός της διπλωματικής ήταν η εκμάθηση της Λεξικής ανάλυσης στους 

μεταγλωττιστές και η δημιουργία Λεξικών αναλυτών με τη χρήση του Lex. Δόθηκε 

έμφαση στο εργαστηριακό κομμάτι εκμάθησης και δημιουργήθηκαν εργαστηριακές 

σημειώσεις με επιλεγμένη, περιορισμένη θεωρία αλλά με πολύ μεγάλο αριθμό 

πρακτικών παραδειγμάτων και ασκήσεων. Στόχος τους ήταν η συστηματική 

εμβάθυνση στο αντικείμενο με ένα αυξητικό επίπεδο δυσκολίας στην επίλυση των 

ασκήσεων που περιλαμβάνουν. 

Η ενσωμάτωση αυτών των σημειώσεων στο moodle, και η δημιουργία της 

πλατφόρμας www.metaglotistes.info, έδωσε μια νέα δυναμική στη διαδικασία της 

παρεχόμενης διδασκαλίας.  

Η πλατφόρμα moodle από μόνη της προσφέρει πάρα πολλά εργαλεία για τη 

διαχείριση του μαθησιακού υλικού, τόσο στατικού όσο και αλληλεπιδραστικού 

χαρακτήρα. Είναι εύκολη στη χρήση, με αρκετά φιλικό περιβάλλον και με 

εκπαιδευτική φιλοσοφία που ενισχύει τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των φοιτητών 

στο μάθημα. Τα σημαντικότερα οφέλη από τη χρήση της συνοψίζονται στα 

ακόλουθα: 

 Παροχή περισσότερων πηγών πληροφορίας. 

 Συγκέντρωση όλου του εκπαιδευτικού υλικού. 

 Δυνατότητα μελέτης, αναπλήρωσης, του εκπαιδευτικού υλικού σε περίπτωση 

απουσίας. 

 Μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής στο μάθημα. 

 Βελτίωση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 

 Δυνατότητα εξάσκησης 

 Έγκαιρη πληροφόρηση για τις εξελίξεις του μαθήματος. 

Το ευχάριστο είναι, ότι οι σπουδαστές, αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα αυτού 

του εναλλακτικού τρόπου διδασκαλίας, της διαχείρισης δηλαδή ενός ποιοτικά 

παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης που 

ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά του e – learning και της εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 

πλατφόρμας που δημιουργήσαμε καθώς αναγνωρίστηκε από όλους τόσο η ποιότητα 

του παρεχόμενου μαθησιακού υλικού όσο και η δυνατότητα και πρόθεση εμπλοκής 

τους, προς την κατεύθυνση της αξιοποίησής του. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η αξιολόγηση της πλατφόρμας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

στην επιτυχία του διδακτικού μας εγχειρήματος. Αυτό γιατί μας δίνει τη δυνατότητα 

να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το πόσο αποτελεσματικό είναι το μάθημά 

μας και να το προσαρμόσουμε, αν χρειαστεί, ακόμη καλύτερα στις ανάγκες των 

σπουδαστών. 

 

http://www.metaglotistes.info/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

 

Λύσεις Ασκήσεων Εργαστηριακών Σημειώσεων 

 

 

Εργαστήριο 01 – Εισαγωγή στους Μεταγλωττιστές 

 

Σκοπός: 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 

 Στην αναγκαιότητα ύπαρξης των μεταγλωττιστών 

 Στα στάδια της μεταγλώττισης 

 

Λύσεις Ασκήσεων 

1
η
)Σωστού – Λάθους. Κρίνετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή 

λανθασμένες. 

Α) Ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή, για την 

επίλυση ενός προβλήματος, επιλέγει μια γλώσσα προγραμματισμού με την οποία 

γνωστοποιεί στον υπολογιστή την διαδικασία επίλυσης  αυτού του προβλήματος. 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

Β)Αυτές οι γλώσσες προγραμματισμού μπορούν να χωριστούν αρχικά σε δύο 

μεγάλες βασικές κατηγορίες. Σε γλώσσες μηχανής και σε ανώτερες γλώσσες 

προγραμματισμού. 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

Γ) Ο προγραμματισμός σε γλώσσα μηχανής εξαρτάται πλήρως από τον επεξεργαστή 

του εκάστοτε υπολογιστή, είναι ιδιαίτερα δύσκολος και κουραστικός και έχει πολλά 

μειονεκτήματα. 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

Δ) Τα προγράμματα σε μια ανώτερη γλώσσα προγραμματισμού είναι πιο δυσνόητα, 

προσανατολισμένα επίσης στη μηχανή και όχι στο πρόβλημα.  

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Ε) Δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός μεταφραστή (language translator) για κάθε 

ανώτερη γλώσσα προγραμματισμού. 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ζ)Οι μεταφραστές, οι οποίοι είναι ειδικά προγράμματα, μεταφράζουν προγράμματα, 

γραμμένα σε ανώτερες γλώσσες προγραμματισμού στη γλώσσα μηχανής του 

συγκεκριμένου υπολογιστή. 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Η) Οι μεταφραστές, ανάλογα με την τεχνική της μετάφρασης, χωρίζονται σε 

Διερμηνευτές και Μεταγλωττιστές; 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

Θ) Ένας Μεταγλωττιστής ανώτερης γλώσσας προγραμματισμού, μεταφράζει στη 

γλώσσα μηχανής και εκτελεί μία προς μία τις εντολές ενός προγράμματος, γραμμένου 

σε ανώτερη γλώσσα προγραμματισμού και μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο ώστε η 

μετάφραση μιας εντολής να έπεται της εκτέλεσης της αμέσως προηγούμενης της; 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ι) Οι διερμηνευτές παρουσιάζουν μια σειρά μειονεκτημάτων, δύο εκ των οποίων είναι 

ότι: i) ένας αποδοτικός διερμηνευτής προϋποθέτει μια φτωχή σε δομές ανώτερη 

γλώσσα προγραμματισμού, ii) έχουμε υποχρεωτικά επαναλαμβανόμενες 

μεταφράσεις, κάτι που μεγαλώνει απαράδεκτα τον τελικό χρόνο εκτέλεσης του 

προγράμματος; 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

Κ) Τα μειονεκτήματα ενός διερμηνευτή μπορούν να αποφευχθούν με τη χρήση των 

μεταγλωττιστών  εάν δηλαδή χωρίσουμε χρονικά τη φάση της μετάφρασης από 

εκείνη της εκτέλεσης ενός προγράμματος; 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

Λ) Τα δύο βασικά τμήματα ενός μεταγλωττιστή είναι το τμήμα της ανάλυσης και το 

τμήμα της παραγωγής; 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Μ) Κατά την ανάλυση γίνεται διάσπαση του πηγαίου προγράμματος στα διάφορα 

στοιχεία που το αποτελούν; Περιλαμβάνει τρία στάδια: Λεκτική, Συντακτική και 

Σημασιολογική Ανάλυση; 
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________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ν) Κατά τη σύνθεση παράγεται από την ειδική παράσταση του πηγαίου 

προγράμματος το ισοδύναμό του πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής; Αυτή 

περιλαμβάνει: Τη βελτιστοποίηση του πηγαίου προγράμματος, την παραγωγή του 

τελικού προγράμματος, τη βελτιστοποίηση του τελικού προγράμματος; 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2
η
)Συσχέτισης. Προσπαθήστε να συσχετίσετε τα τρία στάδια του τμήματος της 

ανάλυσης ενός μεταγλωττιστή με τις αντίστοιχες έννοιες. Είναι δυνατόν να μην 

υπάρχει συσχέτιση ή να υπάρχει πολλαπλή συσχέτιση ανάμεσα στα στοιχεία των δύο 

στηλών. 

 

Λεκτική Ανάλυση 
Συντακτικό δένδρο 

Λεκτικές μονάδες 

Συντακτική Ανάλυση 

Αναγνωριστικό (token) 

Αντιστοιχία μεταξύ δήλωσης και χρήσης 

ονομάτων 

Σημασιολογική Ανάλυση 
Κανονικές εκφράσεις 

Συμβατότητα όρων 

 

Η Λεκτική Ανάλυση συσχετίζεται με: Λεκτικές μονάδες, Κανονικές εκφράσεις, 

Αναγνωριστικό (token). 

H Συντακτική Ανάλυση συσχετίζεται με: Αναγνωριστικό (token), Συντακτικό δένδρο. 

Η Σημασιολογική Ανάλυση συσχετίζεται με: Αντιστοιχία μεταξύ δήλωσης και 

χρήσης ονομάτων, Συμβατότητα όρων. 

 

3
η
)Συσχέτισης. Προσπαθήστε να συσχετίσετε τα τρία στάδια του τμήματος της 

σύνθεσης ενός μεταγλωττιστή με τις αντίστοιχες έννοιες. Είναι δυνατόν να μην 

υπάρχει συσχέτιση ή να υπάρχει πολλαπλή συσχέτιση ανάμεσα στα στοιχεία των δύο 

στηλών. 

 

 

Βελτιστοποίηση του πηγαίου προγράμματος Ιδιομορφίες  υπολογιστικής αρχιτεκτονικής 

Βελτιστοποίηση του τελικού προγράμματος Μορφή ενδιάμεσου κώδικά 

Παραγωγή του τελικού προγράμματος Κώδικας προς εκτέλεση 
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Η Βελτιστοποίηση του πηγαίου προγράμματος συσχετίζεται με: Μορφή ενδιάμεσου 

κώδικα. 

Η Βελτιστοποίηση του τελικού προγράμματος συσχετίζεται με: Ιδιομορφίες 

υπολογιστικής αρχιτεκτονικής. 

Η Παραγωγή του τελικού προγράμματος συσχετίζεται με: Κώδικας προς εκτέλεση. 

 

4
η
)Συσχέτισης. Τι είδους λάθος (λεξικό, συντακτικό ή λογικό λάθος)  διακρίνετε στις 

παρακάτω εντολές που αποτελούν μέρος ενός προγράμματος γραμμένου σε γλώσσα 

C++ 

 

 

Λεξικό λάθος 
int y = 2.3; 

char c = φ; 

Συντακτικό λάθος 
float x = 7+3/0; 

int if = 56; 

Σημασιολογικό λάθος 
7 = int g; 

float w = 5.7 

 

Λεξικό λάθος: char c = φ; 

Συντακτικό λάθος: int if = 56;, 7 = int g;, float w = 5.7 

Σημασιολογικό λάθος: int y = 2.3;, float x = 7+3/0; 
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Εργαστήριο 02 – Λεξική Ανάλυση 

 

Σκοπός: 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 

 Στις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη λεξική ανάλυση 

 Στη δήλωση – ορισμό κανονικών εκφράσεων 

Λύσεις Ασκήσεων 

1
η
)Σωστού – Λάθους. Κρίνετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή 

λανθασμένες. 

Α) Ο Λεξικός αναλυτής είναι ένα πρόγραμμα που εκτελεί τη διαδικασία της Λεξικής 

ανάλυσης, της αναγνώρισης δηλαδή λεξικών μονάδων. 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

Β) Το δημοφιλέστερο εργαλείο κατασκευής Λεξικών αναλυτών είναι το Yacc. 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Γ) Λεξική μονάδα είναι μια ομάδα χαρακτήρων που μας δίνει μια στοιχειώδη 

πληροφορία από αυτές που περιλαμβάνονται στην περιγραφή της πηγαίας γλώσσας. 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

Δ) Τα αναγνωριστικά (token) συνδέονται μόνο με τη Συντακτική ανάλυση.   

________________________________Λ___________________________________

____________________________________________________________________ 

Ε) Η Λεξική ανάλυση περιλαμβάνει τρία στάδια: i) Τη διαγραφή συμβόλων άνευ 

σημασίας ii) Τη δημιουργία λεξικών μονάδων – απόδοση διακριτικών (token) ιιι) Την 

αριθμητικοποίηση των token. 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ζ) Οι κανονικές εκφράσεις είναι ο βασικός τρόπος περιγραφής των προτύπων 

αναγνώρισης για τη δημιουργία λεξικών μονάδων. 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

Η) Ένα από τα βασικά δομικά στοιχεία για την κατασκευή μιας κανονικής έκφρασης 

δεν είναι το σύμβολο ε ( το κενό , το τίποτα ). 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Θ) Υπάρχουν τέσσερις βασικές πράξεις μεταξύ κανονικών εκφράσεων: i) Η διάζευξη 

ii) Η συνένωση iii) Η παράθεση iv) Η επανάληψη. 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ι) Έστω Σ = {α, β} το σύνολο των συμβόλων που περιγράφουν μια τυχαία γλώσσα 

προγραμματισμού. Η πράξη της διάζευξης 2 κανονικών εκφράσεων α και β γράφεται 

α||β και αποτελεί μια καινούργια κ.ε. που αναγνωρίζει το α ή το β. 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Κ) Έστω Σ = {α, β} το σύνολο των συμβόλων που περιγράφουν μια τυχαία γλώσσα 

προγραμματισμού. Η πράξη της παράθεσης 2 κανονικών εκφράσεων α και β 

γράφεται αβ και αποτελεί μια καινούργια κ.ε. που αναγνωρίζει το αβ. 

_________________________________Σ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Λ) Έστω Σ = {α, β} το σύνολο των συμβόλων που περιγράφουν μια τυχαία γλώσσα 

προγραμματισμού. Η πράξη της επανάληψης μιας κανονικής έκφρασης α γράφεται 

α* και αποτελεί μια καινούργια κ.ε. που αναγνωρίζει μία ή περισσότερες εμφανίσεις 

του α. 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Μ) Η προτεραιότητα των βασικών πράξεων μεταξύ κανονικών εκφράσεων είναι: η 

παράθεση, μετά η επανάληψη και τέλος η διάζευξή. 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ν) Η πράξη, μεταξύ κανονικών εκφράσεων, με την υψηλότερη προτεραιότητα είναι η 

παράθεση. 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ξ) Δεν υπάρχει προσεταιριστικότητα μεταξύ των πράξεων στις κανονικές εκφράσεις. 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ο) Οι πράξεις μεταξύ των κανονικών εκφράσεων είναι αριστερά προσεταιριστικές. 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2
η
)Συσχέτισης. Προσπαθήστε να συσχετίσετε τις παρακάτω βασικές πράξεις με τις 

αντίστοιχες κανονικές εκφράσεις. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει συσχέτιση ή να 

υπάρχει πολλαπλή συσχέτιση ανάμεσα στα στοιχεία των δύο στηλών. 
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Λεξικός αναλυτής 
Αναγνωριστικό – Διακριτικό λεξικών μονάδων. 

Λεξική μονάδα 
Τρόπος περιγραφής των προτύπων αναγνώρισης για τη 

δημιουργία λεξικών μονάδων. 

Token 
Πρόγραμμα που εκτελεί τη διαδικασία της Λεξικής 

ανάλυσης. 

Κανονική έκφραση 

Μια ομάδα χαρακτήρων που μας δίνει μια στοιχειώδη 

πληροφορία από αυτές που περιλαμβάνονται στην 
περιγραφή της πηγαίας γλώσσας. 

 

Λεξικός αναλυτής: Πρόγραμμα που εκτελεί τη διαδικασία της Λεξικής ανάλυσης. 

Λεξική μονάδα: Μια ομάδα χαρακτήρων που μας δίνει μια στοιχειώδη πληροφορία 

από αυτές που περιλαμβάνονται στην περιγραφή της πηγαίας γλώσσας. 

Token: Αναγνωριστικό – Διακριτικό λεξικών μονάδων. 

Κανονική έκφραση: Τρόπος περιγραφής των προτύπων αναγνώρισης για τη 

δημιουργία λεξικών μονάδων. 

 

3
η
)Συσχέτισης. Προσπαθήστε να συσχετίσετε τις παρακάτω βασικές πράξεις με τις 

αντίστοιχες κανονικές εκφράσεις. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει συσχέτιση ή να 

υπάρχει πολλαπλή συσχέτιση ανάμεσα στα στοιχεία των δύο στηλών. 

 

Παράθεση (αβχ)* 

Επανάληψη και Παράθεση α|β|χ 

Διάζευξη αβχ 

Επανάληψη αβχ* 

Παράθεση: αβχ 

Επανάληψη και Παράθεση: αβχ* 

Διάζευξη: α|β|χ 

Επανάληψη: (αβχ)* 
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4
η
)Σύντομης Απάντησης. Έστω Σ = {α, β} το σύνολο των συμβόλων που 

περιγράφουν μια τυχαία γλώσσα προγραμματισμού. 

Α)Γράψτε κ.ε. που να περιγράφει το α 

α____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Β)Γράψτε κ.ε. που να περιγράφει το β 

β____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Γ)Γράψτε κ.ε. που να περιγράφει το α ή το β 

α|β__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Δ)Γράψτε κ.ε. που να περιγράφει το αβ 

αβ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ε)Γράψτε κ.ε. που να περιγράφει καμία ή περισσότερες εμφανίσεις του α 

α*___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ζ)Γράψτε κ.ε. που να περιγράφει καμία ή περισσότερες εμφανίσεις του α ή καμία ή 

περισσότερες εμφανίσεις του β 

α*|β*________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Η)Γράψτε κ.ε. που να περιγράφει καμία ή περισσότερες εμφανίσεις του αβ 

(αβ)*________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Θ)Γράψτε κ.ε. που να περιγράφει ένα μοναδικό α, που ακολουθείται από κανένα ή 

περισσότερα β 

αβ*__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ι)Γράψτε κ.ε. που να αναγνωρίζει λεξικές μονάδες με τουλάχιστον ένα α 

αα*__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Κ)Γράψτε κ.ε. που να περιγράφει ένα μόνο α που ακολουθείται από ζυγό αριθμό 

εμφανίσεων του β 

α(ββ)*_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Λ)Γράψτε κ.ε. που να αναγνωρίζει λεξικές μονάδες με μονούς αριθμούς από α 

α(αα)*_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Μ)Γράψτε κ.ε. που να αναγνωρίζει λεξικές μονάδες οποιουδήποτε συνδυασμού του α 

και β 

(α|β)*________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Εργαστήριο 03 – Κανονικές Εκφράσεις 

 

Σκοπός: 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 

 Στον ορισμό κανονικών εκφράσεων 

 Στην εισαγωγή νέων συμβολισμών για την περιγραφή τους 

 

Λύσεις Ασκήσεων 

1
η
)Σωστού – Λάθους. Κρίνετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή 

λανθασμένες. 

Α) Για τον περιορισμό του μεγέθους των κ.ε. είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η χρήση 

συμβολικών ονομάτων ώστε να μην είναι απαραίτητη η επανάληψη μιας ήδη 

ορισθείσας κ.ε. κάθε φορά που αυτή χρησιμοποιείται. 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

Β) Για να χρησιμοποιήσω το συμβολικό όνομα μιας κ.ε. για να δημιουργήσω μια 

καινούργια κ.ε. θα πρέπει να το συμπεριλάβω μεταξύ του συμβόλου της δίεσης  (# #). 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Γ) Για μια κ.ε. με πολλές παραθέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο συμβολισμός 

με τις αγκύλες ([ ] ). 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Δ) Οι αγκύλες συμβολίζουν την επανάληψη όλων των συμβόλων που βρίσκονται 

μέσα τους. 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ε) Το σύμβολο “ - ” μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάμεσα στις αγκύλες για τον ορισμό 

διαστημάτων χαρακτήρων. 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ζ) Κάποιοι χαρακτήρες που έχουν ειδική σημασία όταν χρησιμοποιούνται στις κ.ε. 

ονομάζονται μετασύμβολα. 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Η) Σε περίπτωση που θέλουμε σε μια κ.ε. να χρησιμοποιήσουμε κάποιο σύμβολο που 

έχει ειδική σημασία, ως απλό σύμβολο, πρέπει να κλεισθεί ανάμεσα σε εισαγωγικά (“ 

”). 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2
η
)Συσχέτισης. Προσπαθήστε να συσχετίσετε τα παρακάτω μετασύμβολα της πρώτης 

στήλης, με την κατάλληλη περιγραφή που δίνεται στη δεύτερη στήλη. Είναι δυνατόν 

να μην υπάρχει συσχέτιση ή να υπάρχει πολλαπλή συσχέτιση ανάμεσα στα στοιχεία 

των δύο στηλών. 

Α) 

. (τελεία) 
Διάζευξη μεταξύ συμβόλων 

α* 

To ^ χρησιμοποιείται πάντα πριν από κάποια ομάδα 
χαρακτήρων που περικλείεται σε αγκύλες. Δηλώνει το 

συμπλήρωμα των χαρακτήρων της ομάδας αυτής. Η 

συγκεκριμένη έκφραση περιγράφει οποιουσδήποτε 

χαρακτήρες εκτός των αbc.  
 

| Καμία ή περισσότερες εμφανίσεις του α 

[^αbc] Οποιοσδήποτε χαρακτήρας εκτός της αλλαγής γραμμής (\n) 

 

. (τελεία): Οποιοσδήποτε χαρακτήρας εκτός της αλλαγής γραμμής (\n). 

α*: Καμία ή περισσότερες εμφανίσεις του α. 

|: Διάζευξη μεταξύ συμβόλων. 

[^αbc]: To ^ χρησιμοποιείται πάντα πριν από κάποια ομάδα χαρακτήρων που 

περικλείεται σε αγκύλες. Δηλώνει το συμπλήρωμα των χαρακτήρων της ομάδας 

αυτής. Η συγκεκριμένη έκφραση περιγράφει οποιουσδήποτε χαρακτήρες εκτός των 

αbc. 

 

Β) 

α{m} 
Από m ως n εμφανίσεις του α 

α+ Τουλάχιστον μία εμφάνιση του α (μία ή περισσότερες) 
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α{m, } Προαιρετική εμφάνιση του α 

α? m ή περισσότερες εμφανίσεις του α 

α{m,n} m ακριβώς εμφανίσεις του α 

 

α{m}: m ακριβώς εμφανίσεις του α. 

α+: Τουλάχιστον μία εμφάνιση του α (μία ή περισσότερες). 

α{m, }: m ή περισσότερες εμφανίσεις του α. 

α?: Προαιρετική εμφάνιση του α. 

α{m,n}: Από m ως n εμφανίσεις του α. 

 

3
η
)Σύντομης απάντησης. Με τη χρήση και των  καινούργιων μετασυμβόλων γράψτε 

κανονικές εκφράσεις που να αναγνωρίζουν: 

Α)Όλους τους ακέραιους αριθμούς με πρόσημο ή χωρίς 

(+|-)? [0-9]+ __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Β)Όλους τους αριθμούς, ακέραιους και δεκαδικούς, με πρόσημο ή χωρίς 

(+|-)? [0-9]+(“.”[0-9]+)? ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Γ)Τους ακέραιους αριθμούς από 15 έως 58 

1[5-9]|[2-4][0-9]|5[0-8] _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Δ)Τους ακέραιους αριθμούς από 55 έως 300 

5[5-9]|[6-9][0-9]|[1-2][0-9][0-9]|300 _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ε).Τους ακέραιους αριθμούς από 520 έως 900 

52[0-9]|5[3-9][0-9]|[6-8][0-9][0-9]|900 ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ζ)Τους ακέραιους αριθμούς από 410 έως 895 

41[0-9]|4[2-9][0-9]|[5-7][0-9][0-9]|8[0-8][0-9]|89[0-5] _______________________ 

___________________________________________________________________ 

Η)Τους ακέραιους αριθμούς από 1682 έως 9999 
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168[2-9]|169[0-9]|1[7-9][0-9][0-9]|[2-9][0-9][0-9][0-9] _______________________ 

____________________________________________________________________ 

Θ)Όλους τους ζυγούς αριθμούς με πρόσημο ή χωρίς 

(+|-)? ([1-9][0-9]*)? (0|2|4|6|8) ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ι)Όλους τους ζυγούς αριθμούς  με 5 έως 7 ψηφία 

[1-9][0-9]{3,5}(0|2|4|6|8) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Κ)Όλους τους ζυγούς χωρίς πρόσημο που ξεκινούν από 7 

7[0-9]* (0|2|4|6|8) ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Λ)Όλους τους μονούς με προαιρετικό πρόσημο με 3 έως 5 ψηφία 

(+|-)? [1-9][0-9]{1,3} (1|3|5|7|9) __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Μ)Όλους τους μονούς χωρίς πρόσημο από 101 και πάνω 

[1-9][0-9]+(1|3|5|7|9) __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ν)Τις πινακίδες αυτοκινήτων της Καστοριάς (ΚΤΑ, ΚΤΒ, ΚΤΕ και ακολουθούν 4 

ψηφία) 

(KTA|KTB|KTE)[1-9][0-9]{3} ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ξ)Όλες τις λέξεις από 3 έως 6 χαρακτήρες (μόνο πεζά γράμματα του λατινικού 

αλφαβήτου) που το τρίτο γράμμα είναι το c, αν υπάρχει 5
ος

 χαρακτήρας θα είναι το b 

ή το d και δεν τελειώνουν σε z 

[a-z]{2}c|[a-z]{2}c[a-x]|[a-z]{2}c[a-z](b|d)|[a-z]{2}c[a-z](b|d)[a-x] ______________   

ή      [a-z]{2}c([a-z](b|d))?[a-x]? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ο)Όλες τις λέξεις από 3 έως 6 χαρακτήρες (μόνο πεζά γράμματα του λατινικού 

αλφαβήτου) που δεν περιέχουν καθόλου τα γράμματα α ή b εκτός αν εμφανίζονται ως 

αb στην αρχή ή στο τέλος της λέξης (τα υπόλοιπα γράμματα σε αυτή την περίπτωση 

εξακολουθούν να μην είναι α ή b). 

αb[c-z]{1-3}|[c-z]{1,3}αb|c-z]{3,5} ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Π)Όλες τις λέξεις (μόνο πεζά γράμματα του λατινικού αλφαβήτου) που περιέχουν τα 

γράμματα b ή d και δεν λήγουν σε z. 
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[α-z]*(b|d)([α-z]*[α-χ])? _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ρ)Όλες τις λέξεις από 3 έως 6 χαρακτήρες (μόνο πεζά γράμματα του λατινικού 

αλφαβήτου) που αν το τρίτο γράμμα είναι το c, το επόμενο θα είναι οπωσδήποτε το d 

(αν υπάρχει τέταρτο), αν το τρίτο δεν είναι c η υπόλοιπη λέξη δεν μπορεί να περιέχει 

καθόλου d. 

[α-z]{2}c|[α-z]{2}cd([α-z]{1,2})?|[α-z]{2}[αbd-z][α-ce-z]{0,3} _________________ 

_____________________________________________________________________ 

Σ)Όλες τις λέξεις (μόνο πεζά γράμματα του λατινικού αλφαβήτου) που ξεκινάνε από 

α ή b ακολουθούντε από ζυγό αριθμό c και τελειώνουν σε μονό αριθμό d. 

(α|b)(cc)+[α-z]*d(dd)*__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Τ)Όλες τις λέξεις (μόνο πεζά γράμματα του λατινικού αλφαβήτου) που περιέχουν τα 

γράμματα d ή e και λήγουν σε α. 

[α-z]*(d|e)[α-z]*α ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Υ)Σειρές γραμμές σε ένα κείμενο που αρχίζουν από οτιδήποτε εκτός του α και το 

τέταρτο γράμμα είναι το c 

[^a].{2}c.*\n _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
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Εργαστήριο 04 – Εισαγωγή στο Lex 

 

Σκοπός: 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 

 Στο εργαλείο κατασκευής λεξικών αναλυτών, lex, στις δομές και συναρτήσεις 

που προσφέρει 

 Στη σύνταξη των αρχείων περιγραφής του lex. 

Λύσεις Ασκήσεων 

1
η
)Σωστού – Λάθους. Κρίνετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή 

λανθασμένες. 

Α) Το lex είναι ένα εργαλείο κατασκευής Συντακτικών αναλυτών. 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Β) Η δημιουργία ενός Λεξικού αναλυτή, ξεκινά με τη σύνταξη ενός αρχείου 

περιγραφής που διοχετεύεται ως είσοδος στο lex. 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

Γ) Ο κώδικας που προκύπτει από τη Λεξική ανάλυση είναι ένα πρόγραμμα γραμμένο 

σε c, το οποίο αποθηκεύεται στο αρχείο με όνομα lexyy.c ή lex.yy.c 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

Δ) Η yylex() είναι η συνάρτηση η οποία υλοποιεί τον Λεξικό αναλυτή. 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ε) Η yytext είναι η μεταβλητή που περιέχει τη συμβολοσειρά εισόδου. 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ζ) Το αρχείο περιγραφής που δίνεται ως είσοδος στο lex περιέχει τέσσερα μέρη, τα 

οποία χωρίζονται με την ακολουθία χαρακτήρων &&. 

________________________________Λ___________________________________

____________________________________________________________________ 

Η) Στο μέρος Α του αρχείου περιγραφής που δίνεται ως είσοδος στο lex 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και κώδικάς σε c που περικλείεται από %{ και %}. 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 



- 108 - 

 

Θ)  Στο μέρος Β του αρχείου περιγραφής που δίνεται ως είσοδος στο lex 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι δηλώσεις μνημονικών ονομάτων ως 

συντομογραφίες για κανονικές εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στο μέρος Γ. 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ι) Στο μέρος Γ του αρχείου περιγραφής που δίνεται ως είσοδος στο lex 

περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η συνάρτηση main(). 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Κ) Για τις περιπτώσεις ασάφειας, όταν κάποιες συμβολοσειρές ταιριάζουν σε 

περισσότερες της μίας κανονικής έκφρασης και υπάρχει σύγχυση για το ποια είδους 

ενέργεια θα εκτελεστεί υπάρχουν 3 σαφείς κανόνες προτεραιότητας. 

 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Λ) Ένας από τους κανόνες προτεραιότητας σε περιπτώσεις ασάφειας λέει ότι, ο 

λεξικός αναλυτής έχει την τάση να δημιουργεί / αναγνωρίζει τη μικρότερη δυνατού 

μήκους λεξική μονάδα από την ακολουθία συμβόλων που δέχεται ως είσοδο. 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Μ) Ένας από τους κανόνες προτεραιότητας σε περιπτώσεις ασάφειας λέει ότι, για 

λεξικές μονάδες ίδιου μήκους, δηλαδή για συμβολοσειρές που ταιριάζουν σε 

περισσότερες της μίας κανονικής έκφρασης, προτεραιότητα έχει εκείνη η κανονική 

έκφραση που είναι γραμμένη υψηλότερα στο αρχείο περιγραφής άρα και εκτελείται η 

αντίστοιχη ενέργεια της. 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2
η
)Συσχέτισης. Στις παρακάτω ασκήσεις δίνεται το μέρος Β αρχείων περιγραφής 

λεξικών αναλυτών. Έχοντας στο νου σας τους δύο βασικούς κανόνες προτεραιότητας 

προσπαθήστε να συσχετίσετε τις εισόδους που δέχεται ο λεξικός αναλυτής με τις 

εξόδους που αυτός θα εκτυπώσει. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει συσχέτιση ή να 

υπάρχει πολλαπλή συσχέτιση ανάμεσα στα στοιχεία των δύο στηλών. 

Α) 

Μέρος Β: 

%% 

1[03-67]5  {printf("1\n ");}     

[2-7]{2,3}              {printf("2\n ");}     
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[0-9]+[A-Za-z]*       {printf("3\n ");} 

.“?”?          {printf("4\n ");} 

[^a-cy]{ 3,6 }         {printf("5\n ");}    

%% 

Είσοδοι: 

 i) 1675 ii) .? iii) 431 iv) test v) 3+21|232 

 

Αντιστοιχίστε 

Είσοδος Έξοδος 

  

1675 1 

.? 2 

431 3 

test 4 

3+21|232 5 

 

1675:   θα εκτυπώσει 3 

.?:   θα εκτυπώσει 4 

431:  θα εκτυπώσει 3 

test:  θα εκτυπώσει 5 

3+21|232: για την συμβολοσειρά εισόδου 3+21|2 θα εκτυπώσει 5 και για το 32 θα 

εκτυπώσει 2 

 

Β) 

Μέρος Β: 

%% 

[34-78]                       {printf("1\n");}     

[0-9] [0-9]?[0-9]*     {printf("2\n ");}     

.                                 {printf("3\n ");}     

[^42]{4,6}                   {printf("4\n "); } 

[A-Z][A-Za-z][a-z]*     {printf("5\n ");} 

%% 

Είσοδοι: 
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 i) 45 ii) 10 Ι0ΥΝΙΟΥ iii) Iounios10 iv) Yacc125 v) Hello WORLD 

 

Αντιστοιχίστε 

Είσοδος Έξοδος 

  
45 1 

10 IOYNIOY 2 

Iounios10 3 

Yacc125 4 
Hello WORLD 5 

 

45:   θα εκτυπώσει 2 

10 IOYNIOY:  για το 10 ΙΟΥ θα εκτυπώσει 4 και για το ΝΙΟΥ θα εκτυπώσει 4 

Iounios10:  για το Iounios θα εκτυπώσει 5 και για το 10 θα εκτυπώσει 2 

Yacc125:  για το Υacc1 θα εκτυπώσει 4 και για το 25 θα εκτυπώσει 2 

Hello WORLD: για το Hello  θα εκτυπώσει 4 και για το WORLD θα εκτυπώσει 

4 

  

Γ) 

Μέρος Β: 

%% 

[13-59]   {printf(“1\n”);}                                                                                                                                                                                                                                                    

[0-9]?[0-9]   { printf(“2\n”);}                                                                                                   

[.]    {printf(“3\n”);}                                                                                           

[0-9]*[Α-Ζa-z]+[a-o]? {printf(“4\n”);} 

[^3]*    {printf(“5\n”);} 

[A-U]E+L{1,3}[F-Z]? {printf(“6\n”);}      

%% 

Είσοδοι: 

 i) 19, ii) 4, iii) HELLO iv) HELLO WORLD, v) 6004353 

 

Αντιστοιχίστε 

Είσοδος Έξοδος 

19 

1 

2 
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4 

HELLO 3 

4 HELLO WORLD 

6004353 5 

6 
 

 

19:   θα εκτυπώσει 2 

4:   θα εκτυπώσει 1 

HELLO:  θα εκτυπώσει 4 

HELLO WORLD: θα εκτυπώσει 5 

6004353:  για το 6004 θα εκτυπώσει 5, για το 35 θα εκτυπώσει 2 και για 

το 3 θα εκτυπώσει 1 

 

Δ) 

Μέρος Β: 

%% 

[23-67]   {printf(“1\n”);}                                                                                                                                                                                                                                                    

[0-9][a-z]*[0-9]+  { printf(“2\n”);}                                                                                                   

.    {printf(“3\n”);}                                                                                           

[0-9]+    {printf(“4\n”);} 

x    {printf(“5\n”);} 

[A-U]E?L{2}[F-W]  {printf(“6\n”);} 

.*     {printf(“7\n”); }      

%% 

Είσοδοι: 

 i) 4, ii) 49, iii) 266, iv) HELLO, v) HELLO WORLD 

 

Αντιστοιχίστε 

Είσοδος Έξοδος 

4 

49 

266 

HELLO 

HELLO WORLD 

1 

2 

3 

4 
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5 

6 

7 

 

4:   θα εκτυπώσει 1 

49:   θα εκτυπώσει 2 

266:   θα εκτυπώσει 2 

HELLO:  θα εκτυπώσει 6 

HELLO WORLD: θα εκτυπώσει 7 

 

3
η
)Σύντομης απάντησης. Δημιουργήστε αρχείο περιγραφής που ορίζει λεξικό 

αναλυτή ο οποίος:  

 

Α) Αναγνωρίζει και εκτυπώνει ι) όλους τους αριθμούς ακεραίους και δεκαδικούς, με 

πρόσημο ή χωρίς, ιι) όλα τα ονόματα μεταβλητών. 

%{ 

 #include <stdio.h> 

%} 

Number  (+|)?[09]+(“.”[09])? 

var_[AZaz]([AZaz]|[09])* 

 %% 

{number} { 

printf(“%s\n”,yytext); 

} 

{var}   { 

 printf(“%s\n”,yytext); 

 } 

 %% 

 void_main() 

{ 

 yylex(); 
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} 

 

Β) Επισυνάπτει αριθμούς γραμμής στο κείμενο που δέχεται ως είσοδο και εκτυπώνει 

το αποτέλεσμα στην οθόνη. 

%{ 

 #include <stdio.h> 

 iint_numline_=0; 

%} 

 line .*\n 

 %% 

{line} { 

numline++; 

 printf(“%d_%s”,numline,yytext); 

} 

%%  

void  main() 

{ 

 yylex(); 

} 

 

Γ) Αναγνωρίζει ι) γραμμές σε ένα κείμενο που αρχίζουν από «α» ιι) γραμμές σε ένα 

κείμενο που τελειώνουν σε «α» ιιι) όλες τις υπόλοιπες γραμμές. Στην οθόνη να 

εμφανίζονται μόνο οι δύο πρώτες περιπτώσεις (βοήθεια: στην τρίτη περίπτωση αρκεί 

να βάλετε κενή ενέργεια {}). 

%{ 

 #include <stdio.h> 

%} 

 %% 

a.*\n { 

 printf(“%s\n”,yytext); 

} 
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.*a\n { 

 printf(“%s\n”,yytext); 

} 

.*\n { } 

%%  

void  main() 

{ 

 yylex(); 

} 

 

Δ) Τροποποιήστε τον Λεξικό Αναλυτή της προηγούμενης άσκησης (Γ) έτσι ώστε στο 

τέλος της λειτουργίας του να μας ενημερώνει πόσες από τις γραμμές του κειμένου 

που ανέλυσε αρχίζουν από «α» και πόσες τελειώνουν σε «α»(βοήθεια: δηλώστε δύο 

μετρητές count1 και count2 οι οποίοι θα αυξάνουν κάθε φορά που αναγνωρίζεται η 

αντίστοιχη σειρά). Συμπληρωματική ερώτηση: Τι θα μετρήσει στην περίπτωση που 

μια σειρά και αρχίζει και τελειώνει με «α»; 

%{ 

 #include <stdio.h> 

int count1=0, count2=0; 

%} 

 %% 

a.*\n { 

count1++; 

} 

.*a\n { 

 count2++; 

} 

.*\n { } 

%%  

void  main() 

{ 
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 yylex(); 

printf(“begins with a=%d, ends with a=%d\n,”count1,count2); 

} 

Στην περίπτωση που μια γραμμή και αρχίζει και τελειώνει σε α, θα ισχύσει ο 

δεύτερος κανόνας ασάφειας (προτεραιότητας) και θα αυξηθεί μόνο ο count1. 
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Εργαστήριο 05 – Δημιουργία 1
ου

 Λεξικού Αναλυτή 

 

Σκοπός: 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 

 Στη διαδικασία κατασκευής ενός Λεξικού Αναλυτή κάνοντας χρήση του lex. 

 Στην υλοποίησή του. 

Λύσεις Ασκήσεων 

1
η
)Σωστού – Λάθους. Κρίνετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι 

σωστές ή λανθασμένες. 

Α) Για να δημιουργηθεί ο αυτόνομος Λεξικός Αναλυτής πρέπει οπωσδήποτε το 

παραγόμενο αρχείο lexyy.c να περάσει από ένα μεταγλωττιστή της C. 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

Β) Μετά τη μεταγλώττιση του lexyy.c παράγεται το αρχείο lexanal.exe που είναι η 

μετονομασία του lexyy.exe 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________ 

Γ) Για να δημιουργήσω το lexanal.exe πρέπει να τρέξω το αρχείο δέσμης runzkc1. 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Δ) Το αρχείο δέσμης mkscan1 χρησιμοποιείται για να εφαρμοστεί Λεξική Ανάλυση 

σε ένα ολόκληρο αρχείο. 

________________________________Λ___________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ε) Το αρχείο δέσμης mkscan1 περιέχει όλες εκείνες τις εντολές με τις οποίες 

δημιουργείται ο Λεξικός Αναλυτής (πέρασμα του lex1 από το Flex, στη συνέχεια 

πέρασμα του νεοδημιουργηθέντος lexyy.c από τον μεταγγλωτιστή της C  και τέλος 

μετονομασία του λεξικού αναλυτή lexyy.exe σε lexanal.exe). 

________________________________Σ____________________________________

_____________________________________________________________________  

 

2
η
)Συσχέτισης. Προσπαθήστε να συσχετίσετε τα αρχεία της πρώτης στήλης με το τι 

ακριβώς κάνουν ή περιέχουν όπως περιγράφεται στη δεύτερη στήλη (Πρόκειται για 

τα αρχεία του φακέλου «απαραίτητα αρχεία που βρίσκεται στην πλατφόρμα του 

μαθήματος στην 5
η
 διδακτική εβδομάδα). 

Αντιστοιχίστε 

Στήλη Α Στήλη Β 
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Lex1 

Είναι ένα αρχείο δέσμης που χρησιμοποιείται 

όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε λεξική 
ανάλυση σε ένα αρχείο. 

mkscan1.bat 

Είναι ένα αρχείο που περιέχει δοκιμαστικά 

δεδομένα σχετικά με το παράδειγμα που 

θέλουμε να τρέξουμε.  

runzkc1.bat 
Eίναι το αρχείο περιγραφής από το οποίο θα 

δημιουργηθεί ο λεξικός μας αναλυτής. 

testlex1 
Eίναι ένα αρχείο δέσμης που περιέχει όλες 
εκείνες τις εντολές με τις οποίες 

δημιουργείται ο λεξικός αναλυτής.  

 

lex1 :Eίναι το αρχείο περιγραφής από το οποίο θα δημιουργηθεί ο λεξικός 

μας αναλυτής. 

mkscan1.bat :Eίναι ένα αρχείο δέσμης που περιέχει όλες εκείνες τις εντολές με τις 

οποίες δημιουργείται ο λεξικός αναλυτής. 

runzkc1.bat : Είναι ένα αρχείο δέσμης που χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να 

εφαρμόσουμε λεξική ανάλυση σε ένα αρχείο. 

testlex1 : Είναι ένα αρχείο που περιέχει δοκιμαστικά δεδομένα σχετικά με το 

παράδειγμα που θέλουμε να τρέξουμε. 

 

3
η
)Συσχέτισης. Προσπαθήστε να συσχετίσετε τα βήματα της πρώτης στήλης με τις 

ενέργειες που περιγράφονται στη δεύτερη στήλη έτσι ώστε να δημιουργηθεί  ένας  

καινούργιος Λεξικός Αναλυτής. 

 

Αντιστοιχίστε 

Στήλη Α Στήλη Β 

  

1
ο
 Βήμα 

Edit στο mkscan1. Ελέγχουμε τα μονοπάτια 

να ταιριάζουν με αυτά που έχουμε 

εγκατεστημένα τα προγράμματα στον 
υπολογιστή μας (Το φάκελο της Turbo C και 

του Flex). 

2
ο
 Βήμα 

Σβήνω τα lexanal.exe και lexyy.c εάν 
υπάρχουν. 

3
ο
 Βήμα 

Διπλό κλικ στο lexanal.exe και εφαρμόζω 

λεξική ανάλυση με απευθείας πληκτρολόγηση 
της συμβολοσειράς εισόδου. 

4
ο
 Βήμα Σώζω και κάνω διπλό κλικ στο mkscan1. 

 

1
ο
 Βήμα :Σβήνω τα lexanal.exe και lexyy.c εάν υπάρχουν. 

2
ο
 Βήμα :Edit στο mkscan1. Ελέγχουμε τα μονοπάτια να ταιριάζουν με αυτά 

που έχουμε εγκατεστημένα τα προγράμματα στον υπολογιστή μας (Το 

φάκελο της Turbo C και του Flex). 
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3
ο
 Βήμα :Σώζω και κάνω διπλό κλικ στο mkscan1. 

4
ο
 Βήμα :Διπλό κλικ στο lexanal.exe και εφαρμόζω Λεξική ανάλυση με 

απευθείας πληκτρολόγηση της συμβολοσειράς εισόδου. 

 

4
η
)Τροποποιήστε το αρχείο περιγραφής του παραδείγματος της θεωρίας έτσι ώστε να 

αναγνωρίζει και το πρόσημο “ - ”. Για να το ξανατρέξετε σβήνετε τα αρχεία που 

δημιουργήθηκαν προηγουμένως (lexanal, yylex.c) και κάνετε διπλό κλικ στο 

mkscan1. Εάν δεν ξαναδημιουργηθούν τα αρχεία σημαίνει ότι έχετε κάνει κάποιο 

λάθος στο αρχείο περιγραφής και πρέπει να το διορθώσετε. 

Αρχείο περιγραφής: 

%{ 

 #include  <stdio.h> 

%} 

%% 

[09]+   {printf(“%s\n”,yytext);} 

 “+”   {printf(“%s\n”,yytext);} 

 “”   {printf(“%s\n”,yytext);} 

[\f\n\r\t]+  {printf(“%s\n”,yytext);} 

.   {printf(“_agnostos_xaraktiras:%s\n”,yytext);} 

%% 

void_main(void) 

{ 

yylex(); 

} 

 

Είσοδος: 

24+353 

Αποτελέσματα - Σχόλια: 

24 

+ 

 35 
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3 

Διαπιστώνουμε ότι έχει αναγνωριστεί και το πρόσημο “-”. 

 

 

 

 

5
η
)Στο αρχείο περιγραφής της προηγούμενης άσκησης τοποθετήστε τη γραμμή 

           

  .   {printf(“agnostos xaraktiras:%s\n”,yytext);}     

ακριβώς πάνω από τον κανόνα        

    [0-9]+ {printf(“%s\n”,yytext);}   

Ξανατρέξτε το για την ίδια είσοδο 24+35-3 και σχολιάστε τα αποτελέσματα.     

Αρχείο περιγραφής: 

%{ 

 #include  <stdio.h> 

%} 

%% 

.   {printf(“_agnostos_xaraktiras:%s\n”,yytext);} 

[09]+   {printf(“%s\n”,yytext);} 

 “+”   {printf(“%s\n”,yytext);} 

 “”   {printf(“%s\n”,yytext);} 

[\f\n\r\t]+  {printf(“%s\n”,yytext);} 

%% 

void_main(void) 

{ 

yylex(); 

} 

 

Είσοδος: 

24+353 
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Αποτελέσματα - Σχόλια: 

24 

agnostos xaraktiras + 

 35 

agnostos xaraktiras  

agnostos xaraktiras 3 

Διαπιστώνουμε ότι τα αποτελέσματα αλλάζουν λόγω των κανόνων προτεραιότητας 

(ασάφειας) που υπάρχουν. 
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Εργαστήριο 06 – Δημιουργία Νέων Λεξικών Αναλυτών 

 

Σκοπός: 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 

 Στην εξοικείωση με τη διαδικασία κατασκευής ενός Λεξικού Αναλυτή 

κάνοντας χρήση του lex. 

 Στην υλοποίησή τους. 

Λύσεις Ασκήσεων 

1
η
)Να υλοποιηθεί Λεξικός Αναλυτής που να αναγνωρίζει συμβολοσειρές εισόδου που 

αντιστοιχούν σε θερμοκρασίες 17C, 22Celsius, -3C, 0C κ.τ.λ. (ακέραιες τιμές μόνο) 

και να εκτυπώνει το μήνυμα: 

i. Για θερμοκρασίες μικρότερες των -4 βαθμών Κελσίου, «πολύ κρύο, ντύσου 

καλά». 

ii. Για θερμοκρασίες από -3 έως 3 βαθμούς «πιθανότητα χιονιού». 

iii. Για θερμοκρασίες από 4 και πάνω «αίθριος καιρός». 

Οι αποδεκτές θερμοκρασίες είναι από -99 έως 99 βαθμούς. Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις να εκτυπώνεται μήνυμα «μη αποδεκτή θερμοκρασία». Δώστε τις δικέ 

σας θερμοκρασίες ως είσοδο στον Λεξικό Αναλυτή και σχολιάστε τα αποτελέσματα. 

Αρχείο περιγραφής: 

%{ 

 #include  <stdio.h> 

%} 

%% 

“-“([49] | [19][09])C(elsius)? {printf(“Poli krio ntisou kala”);} 

(“”?[13] | 0)C(elsius)?   {printf(“Pithanotita xioniou”);} 

 ([49] | [19][09])C(elsius)?   {printf(“Aithrios kairos”);} 

“”?[09]+C(elsius)?    {printf(“Mi apodekti thermokrasia”);} 

%% 

void main(void) 

{ 

yylex(); 

} 
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Είσοδος: 

-55349 

0 

49 

-89 

 

Αποτελέσματα – Σχόλια: 

Mi apodekti thermokrasia 

Pithanotita xioniou 

Aithrios kairos 

Poli krio ntisou kala 

 

2
η
)Να υλοποιηθεί Λεξικός Αναλυτής όπου ο χρήστης θα δίνει το μηνιαίο εισόδημά 

του σε Ευρώ. Παράδειγμα 300€, 1000Euros, 566 κ.τ.λ. (ακέραιες τιμές μόνο 

ακολουθούμενες προαιρετικά από το σύμβολο € ή τη λέξη Euros) και να εκτυπώνει 

το εξής μήνυμα: 

i. Για εισόδημα 0, «Άνεργος». 

ii. Για εισόδημα από 1 έως 300 Ευρώ, «Άπορος». 

iii. Για εισόδημα από 301 έως 600, «Μέσος Ελληνικός μισθός». 

iv. Από 601 και πάνω, «Εύπορος». 

v. Σε αρνητικούς αριθμούς να τυπώνει το μήνυμα «μη αποδεκτός αριθμός». 

Δώστε τις δικέ σας εισόδους στον Λεξικό Αναλυτή και σχολιάστε τα αποτελέσματα. 

Αρχείο περιγραφής: 

%{ 

 #include  <stdio.h> 

%} 

%% 

0([€] | Euros)?     {printf(“Anergos”);} 

([19][09]?|[12][09][09]|300)([€]|Euros)?   {printf(“Aporos”);} 

 ([35][09][09]|600)([€]|Euros)?  {printf(“Mesos Ellinikos Misthos”);} 

([19][09]+)([€]|Euros)?    {printf(“Euporos”);} 

([][19][09]*)([€]|Euros)?   {printf(“Mi apdektos arithmos”);} 
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%% 

void main(void) 

{ 

yylex(); 

} 

 

Είσοδος: 

35 

0 

600 

13457 

-3 

 

Αποτελέσματα – Σχόλια: 

Aporos 

Anergos 

Mesos Ellinikos Misthos 

Euporos 

Mi apdektos arithmos 

 

 

3
η
)Να υλοποιηθεί Λεξικός Αναλυτής όπου θα αναγνωρίζονται αριθμοί τηλεφώνου. 

Στα ελληνικά νούμερα πρώτα μπορεί προαιρετικά να εμφανίζεται ο κωδικός της 

χώρας (0030 ή +30), μετά ο κωδικός της πόλης και στη συνέχεια το νούμερο. 

i. Όταν αναγνωρίζεται ο κωδικός Ελλάδος ακολουθούμενος από 24670 

ακολουθούμενος από 5ψηφιο αριθμό (>=10000) θα εκτυπώνεται το μήνυμα: ο 

αριθμός ________ ανήκει στην Καστοριά. 

ii. +1 ή 001 ακολουθούμενο από οποιονδήποτε 10ψηφιο θα εκτυπώνεται το 

μήνυμα: ο αριθμός ________ ανήκει στην ΗΠΑ. 

iii. Αριθμοί που αρχίζουν από 23 ακολουθούμενοι από ένα ή δύο ψηφία, μετά 0 

και έπειτα αριθμός 5ψηφιος θα εκτυπώνεται το μήνυμα: ο αριθμός ________ 

ανήκει στην Κεντρική Μακεδονία. 

iv. Ελληνικοί αριθμοί από 69 ακολουθεί 3 ή  4 ή 7 ή 8 ή 9 και 7ψηφιος αριθμός 

θα εκτυπώνεται το μήνυμα: κινητό τηλέφωνο. 
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v. Σε άλλους αριθμούς (ανεξαρτήτων ψηφίων) θα εκτυπώνεται το μήνυμα: Δεν  

αναγνωρίστηκε  αριθμός. 

Δώστε τις δικέ σας εισόδους στον Λεξικό Αναλυτή και σχολιάστε τα αποτελέσματα. 

Αρχείο Περιγραφής: 

%{ 

 #include  <stdio.h> 

%} 

%% 

(0030|[+]30)?24670[19][09]{4} {printf(“O arithmos %s aniki stin K\n”,yytext);} 

(001|[+]1)[09]{10}   {printf(“O arithmos %s aniki stis HΠA\n”,yytext);} 

 (0030|[+]30)?23[09][09]?0[19][09]{4} {printf(“O arith %s aniki M\n”,yytext);} 

69(3|4|7|8|9)[09]{7}     {printf(“Kinito tilefwno %s\n”,yytext);} 

[09]+    {printf(“Den anagnwristike arithmos %s\n”,yytext);} 

%% 

void main(void) 

{ 

yylex(); 

} 

 

Είσοδος: 

+30231045672 

2467023546 

6933498357 

0017895300986 

5933948039 

 

Αποτελέσματα – Σχόλια: 

O arith +30231045672  aniki M 

O arithmos 2467023546  aniki stin K 

Kinito tilefwno 6933498357 
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O arithmos 0017895300986  aniki stis HΠA 

Den anagnwristike arithmos 5933948039 

 

 

4
η
)Να υλοποιηθεί Λεξικός Αναλυτής που να αναγνωρίζει συμβολοσειρές εισόδου που 

αποτελούν email διευθύνσεις. Τα email μπορούν να αποτελούνται από 

αλφαριθμητικά μόνο στο πρώτο μέρος, μετά @ και τέλος το domain. Θέλουμε να 

αναγνωρίζονται email με τις εξής διευθύνσεις: 

i. yahoo.com και yahoo.gr όπου να εκτυπώνει μήνυμα: «Το email 

_________είναι από το yahoo».  

ii. Όλα τα mail με κατάληξη .edu να εκτυπώνουν: «Το email _________είναι 

από εκπαιδευτικό φορέα». 

iii. Για mail με διαφορετική κατάληξη: «Δεν αναγνωρίζεται ο φορέας του 

συγκεκριμένου email.» 

iv. Για οποιαδήποτε άλλη είσοδο να επιστρέφει μήνυμα: «Το _________δεν είναι 

email». 

Όπου κενό θα βάλετε τη λεξική μονάδα που μόλις αναγνωρίστηκε. Δώστε τις δικέ 

σας email διευθύνσεις και σχολιάστε τα αποτελέσματα. 

Αρχείο περιγραφής: 

%{ 

 #include  <stdio.h> 

%} 

%% 

[AZaz]([AZaz]|[09])*@yahoo“.”(com|gr) {printf(“To email %s einai apo to 

yahoo\n”,yytext);} 

[AZaz]([AZaz]|[09])*@[AZaz]+“.”edu  {printf(“To email %s einai apo 

ekpaideutiko forea\n”,yytext);} 

 [AZaz]([AZaz]|[09])*@[AZaz]+“.”[AZaz]+ {printf(“Den anagnwrizetai o 

foreas tou sugkekrimenou email %s\n”,yytext);} 

.*     {printf(“To %s den einai email\n”,yytext);} 

%% 

void main(void) 

{ 

yylex(); 

} 
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Είσοδος: 

dimos123@yahoo.gr 

123dimos@yahoo.com 

dimos@educause.edu 

d234mos@yahoo.rt 

 

Αποτελέσματα – Σχόλια: 

To email dimos123@yahoo.gr einai apo to yahoo 

To 123dimos@yahoo.com den einai email 

To email dimos@educause.edu einai apo ekpaideutiko forea 

Den anagnwrizetai o foreas tou sugkekrimenou email d234mos@yahoo.rt 

 

 

5
η
)Να υλοποιηθεί Λεξικός Αναλυτής που να αναγνωρίζει συμβολοσειρές εισόδου που 

αποτελούν αρχεία ενός υπολογιστή. Η αναγνώριση θα γίνεται με βάση τις καταλήξεις 

τους. Θέλουμε να αναγνωρίζονται: 

i. Αρχεία word (.doc και .docx) και να εκτυπώνει μήνυμα: «Το αρχείο 

_________είναι έγγραφο του word».  

ii. Αρχεία .jpg .jpeg .gif και .png και να εκτυπώνει μήνυμα: «Το αρχείο 

_________είναι φωτογραφία». 

iii. Για αρχεία με διαφορετική κατάληξη: «To αρχείο __________είναι αγνώστου 

τύπου.» 

iv. Για οποιαδήποτε άλλη είσοδο να επιστρέφει μήνυμα: «Το _________δεν είναι 

αρχείο». 

Όπου κενό θα βάλετε τη λεξική μονάδα που μόλις αναγνωρίστηκε. Δώστε 

διαφορετικά αρχεία ως είσοδο στον Λεξικό αναλυτή και σχολιάστε τα αποτελέσματα. 

Αρχείο περιγραφής: 

%{ 

 #include  <stdio.h> 

%} 

%% 

([AZaz]|[09])+“.”docx? {printf(“To arxeio %s einai eggrafo toy Word\n”,yytext);} 
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([AZaz]|[09])+“.”(jpe?g|gif|png)  {printf(“To arxeio %s einai fwtograf\n”,yytext);} 

 ([AZaz]|[09])+“.”([AZaz]|[09])+ {printf(“To arxeio %s einai agnwstou 

tupoy\n”,yytext);} 

.*     {printf(“To %s den einai arxeio\n”,yytext);} 

%% 

void main(void) 

{ 

yylex(); 

} 

 

Είσοδος: 

metaglwttistes.docx 

8metaglwttistesjpg 

metaglwttistes8.jpr 

metaglwttistes88.gif 

 

Αποτελέσματα – Σχόλια: 

To arxeio metaglwttistes.docx einai eggrafo toy Word 

To 8metaglwttistesjpg den einai arxeio 

To arxeio metaglwttistes8.jpr einai agnwstou tupoy 

To arxeio metaglwttistes88.gif einai fwtograf 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

 

Ερωτηματολόγιο 
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