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ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ: Περιλαμβάνει όλους τους αριθμούς οι οποίοι χωρίζονται σε 3 τύπους:
 Ακέραιοι
 Πραγματικοί
 Μιγαδικοί (είναι εκτός ύλης)

ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ (ή ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ): Αποθηκεύουμε κείμενο ή συνδυασμό κειμένου και
αριθμών.

ΛΟΓΙΚΟΙ: Μπορούν να πάρουν μόνο μια από τις τιμές TRUE ή FALSE.

ΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χρησιμοποιούνται για να κάνουμε πράξεις ανάμεσα σε αριθμητικά δεδομένα και σε κάποιες περιπτώσεις
ανάμεσα σε συμβολοσειρές.

+ Πρόσθεση
- Αφαίρεση
* Πολλαπλασιασμός
/ Διαίρεση
** Ύψωση σε δύναμη
// (div) Πηλίκο ακέραιας διαίρεσης (floor division)
% (mod) Υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης (modulus)

 Οι αριθμοί χωρίς πρόσημο θεωρούνται θετικοί.

 Οι δεκαδικοί αριθμοί χωρίζονται με τελεία ( . ) και όχι με κόμμα ( , ).

 Σε ένα δεκαδικό αριθμό το Ε δηλώνει δύναμη του 10. Πχ 13.2Ε-3 σημαίνει 13.2*10-3.
 Οι δεκαδικοί αριθμοί στο βιβλίο ονομάζονται «αριθμοί κινητής υποδιαστολής».

 Ο τελεστής + όταν εφαρμόζεται σε συμβολοσειρές, δίνει ως αποτέλεσμα τη συνένωσή τους.
Πχ: “Καλή” + ”Μέρα” θα δώσει ΚαληΜέρα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να χρησιμοποιηθεί ο τελεστής + θα πρέπει και οι 2 τελεστέοι να είναι
συμβολοσειρές και το αποτέλεσμα είναι πάντα η ένωσή τους ΑΚΡΙΒΩΣ όπως είναι χωρίς
κενό ενδιάμεσα.

 Ο τελεστής * όταν εφαρμόζεται σε συμβολοσειρές, επαναλαμβάνει τόσες φορές τη
συμβολοσειρά.
Πχ: “Βασίλης” * 3 θα δώσει ΒασίληςΒασίληςΒασίλης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να χρησιμοποιηθεί ο τελεστής * θα πρέπει ο ένας τελεστέος να είναι
συμβολοσειρά και ο άλλος αριθμητικός και το αποτέλεσμα δεν έχει κενό ενδιάμεσα.

 Ο τελεστής % εφαρμόζεται ΜΟΝΟ σε ακέραιους αριθμούς.

 Ο τελεστής της διαίρεσης ( / ) όταν διαιρεί ακέραιους αριθμούς επιστρέφει το ακέραιο
πηλίκο, δηλαδή το ίδιο με τον τελεστή //.
Πχ: 7/2 θα μας δώσει 3

 Όταν τουλάχιστον ένας από τους διαιρετέους είναι αριθμός κινητής υποδιαστολής, ο
τελεστής της διαίρεσης ( / ) επιστρέφει το αποτέλεσμα ως αριθμό κινητής υποδιαστολής.
Πχ: 7.0/2 θα μας δώσει 3.5

 Σε διαίρεση ακέραιων αριθμών, όταν ο διαιρέτης είναι μεγαλύτερος του διαιρετέου, τότε
το πηλίκο είναι πάντα μηδέν και το υπόλοιπο είναι ο ίδιος ο διαιρετέος.
Πχ: 7/12 θα μας δώσει 0 ενώ το υπόλοιπο, δηλαδή η πράξη 7%12 θα μας δώσει 7
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ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
1. Ύψωση σε δύναμη
2. Πολλαπλασιασμός, διαίρεση, MOD (%), DIV (//)
3. Πρόσθεση, αφαίρεση

Για να αλλάξουμε τη σειρά χρησιμοποιούμε παρενθέσεις οι οποίες εκτελούνται ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΕΣ.

ΣΧΕΣΙΑΚΟΙ (ή ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ) ΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν (συγκρίνουν) τιμές ή εκφράσεις και δίνουν ως αποτέλεσμα την τιμή
TRUE αν η συνθήκη ισχύει και την τιμή FALSE αν δεν ισχύει.

== Ισότητα (2 = χωρίς κενό)
!= Διάφορο
< Μικρότερο
> Μεγαλύτερο

<= Μικρότερο ή ίσο (ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ = ΜΠΑΙΝΕΙ 2ο)
>= Μεγαλύτερο ή ίσο (ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ = ΜΠΑΙΝΕΙ 2ο)

ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
 Μικρότερη από τους αριθμητικούς.

ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χρησιμοποιούνται για να κάνουμε πράξεις ανάμεσα σε δεδομένα λογικού τύπου και το αποτέλεσμά τους
είναι πάντα TRUE ή FALSE.

AND (Σύζευξη)
OR (Διάζευξη)
NOT (Άρνηση)

Πίνακας τιμών του AND
ΠΡΟΤΑΣΗ Α ΠΡΟΤΑΣΗ Β Α AND Β

TRUE TRUE TRUE
TRUE FALSE FALSE
FALSE TRUE FALSE
FALSE FALSE FALSE

Για τη σύγκριση μεταξύ αριθμητικών δεδομένων ισχύει ότι γνωρίζουμε από τα μαθηματικά.

Για τη σύγκριση μεταξύ συμβολοσειρών η λειτουργία των τελεστών στηρίζεται στη
λεξικογραφική διάταξη των χαρακτήρων, με την εξής σειρά:

1. Αριθμοί (ως συμβολοσειρά)
2. Κεφαλαίοι λατινικοί χαρακτήρες
3. Μικροί λατινικοί χαρακτήρες
4. Κεφαλαίοι ελληνικοί χαρακτήρες
5. Μικροί ελληνικοί χαρακτήρες

‘0’ < ’1’ <…< ’9’ < ’A’ < ’B’ < ’C <…< ’Z’ < ’a’ < ’b’ <…< ’z’ < ’Α’ <’ Β’ < ’Γ’ <…< ’Ω’ < ’α’ < ’β’ < …<’ω’

Ο λογικός τελεστής AND δέχεται 2 λογικές εκφράσεις και παράγει αποτέλεσμα ΠΑΝΤΑ FALSE, όταν
τουλάχιστον μια από τις 2 εκφράσεις είναι FALSE.

ή
Ο λογικός τελεστής AND δέχεται 2 λογικές εκφράσεις και παράγει αποτέλεσμα TRUE, ΜΟΝΟ όταν
και οι 2 εκφράσεις είναι TRUE.
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Πίνακας τιμών του OR
ΠΡΟΤΑΣΗ Α ΠΡΟΤΑΣΗ Β Α OR Β

TRUE TRUE TRUE
TRUE FALSE TRUE
FALSE TRUE TRUE
FALSE FALSE FALSE

Πίνακας τιμών του NOT
ΠΡΟΤΑΣΗ Α NOT Α

TRUE FALSE
FALSE TRUE

ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
 Μεταξύ τους:

1. NOT
2. AND
3. OR

 Σε σχέση με τους άλλους τελεστές
 Μικρότερη από τους αριθμητικούς και τους συγκριτικούς.

ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΕΛΕΣΤΩΝ

Αριθμητικοί > Σχεσιακοί > Λογικοί

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

Σχηματίζονται από σταθερές, μεταβλητές, συναρτήσεις, τελεστές και παρενθέσεις.

Κάθε έκφραση έχει ένα αποτέλεσμα που είναι η τιμή της.

Υπάρχουν 3 κατηγορίες εκφράσεων:
Αριθμητικές εκφράσεις: Υπολογίζουν αριθμητικές παραστάσεις με τη χρήση αριθμητικών τελεστών
και παράγουν μια αριθμητική τιμή.
Λογικές εκφράσεις: Απεικονίζουν απλές παραστάσεις με τη χρήση σχεσιακών τελεστών που το
αποτέλεσμά τους είναι μια λογική τιμή.
Σύνθετες εκφράσεις: Δημιουργούνται από το συνδυασμό 2 ή περισσότερων λογικών εκφράσεων και το
αποτέλεσμά τους είναι μια λογική τιμή.

Ο λογικός τελεστής OR δέχεται 2 λογικές εκφράσεις και παράγει αποτέλεσμα ΠΑΝΤΑ TRUE, όταν
τουλάχιστον μια από τις 2 εκφράσεις είναι TRUE.

ή
Ο λογικός τελεστής OR δέχεται 2 λογικές εκφράσεις και παράγει αποτέλεσμα FALSE, ΜΟΝΟ όταν
και οι 2 εκφράσεις είναι FALSE.

Ο λογικός τελεστής NOT δέχεται μια λογική έκφραση και παράγει αποτέλεσμα ΠΑΝΤΑ την αντίθετη
τιμή της έκφρασης.

Όταν σε μια έκφραση υπάρχουν τελεστές ίδιας προτεραιότητας, τότε οι πράξεις εκτελούνται από
αριστερά προς τα δεξιά.
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ - ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύσουμε δεδομένα.

Κάθε μεταβλητή έχει το όνομα της, την τιμή της και τον τύπο της.

Όνομα

Το όνομα της μεταβλητής χρησιμοποιείται για να τη διαχωρίζουμε από τις υπόλοιπες.

Τα ονόματά τους μπορούν να περιέχουν:
 Γράμματα (μικρά ή κεφαλαία) του Λατινικού αλφαβήτου.
 Αριθμούς (0-9).
 Τον χαρακτήρα κάτω παύλα ( _ ).

ΔΕΝ μπορούν:
 Να περιέχουν τον κενό χαρακτήρα.
 Να ξεκινάνε με αριθμό.
 Να είναι δεσμευμένες από τη γλώσσα λέξεις.
 Να περιέχουν σύμβολα (πέρα από την κάτω παύλα).

Τιμή

Κάθε μεταβλητή πρέπει οπωσδήποτε να έχει μια τιμή για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Η τιμή μπορεί
να δοθεί απευθείας ή να είναι το αποτέλεσμα μιας έκφρασης.

Η διαδικασία με την οποία δίνουμε τιμή σε μια μεταβλητή λέγεται εκχώρηση τιμής και γίνεται με τον
τελεστή εκχώρησης = .

ΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

Μεταβλητή = έκφραση

Υπολογίζει την τιμή της έκφρασης στα δεξιά και την καταχωρεί στην μεταβλητή που είναι στα αριστερά.

Μια μεταβλητή μπορεί να έχει ΜΟΝΟ μια τιμή κάθε φορά. Όταν η τιμή μιας μεταβλητής αλλάζει, τότε
η προηγούμενη τιμή της χάνεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ στη διαφορά του τελεστή σύγκρισης == και του τελεστή εκχώρησης =. Ο πρώτος ελέγχει
αν τα 2 μέλη είναι ίσα και επιστρέφει ως αποτέλεσμα TRUE ή FALSE ενώ ο δεύτερος δίνει την τιμή της
έκφρασης στη μεταβλητή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 Στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού τα μικρά γράμματα θεωρούνται
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ από τα κεφαλαία. Συνεπώς για τον υπολογιστή το x είναι διαφορετική
μεταβλητή από το X και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται.

 Είναι καλή πρακτική το όνομα της μεταβλητής να είναι σχετικό με το περιεχόμενο της
μεταβλητής.
Πχ το όνομα μιας μεταβλητής που περιλαμβάνει στοιχεία μιας πόλης θα ονομάζεται poli,
ενώ αν έχουμε περισσότερες από μία μεταβλητές που αναφέρονται στο ίδιο πράγμα
χρησιμοποιούμε αριθμούς, poli1, poli2 κτλ

 Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο όνομα μεταβλητής που απαιτεί 2 ή περισσότερες
λέξεις, μπορούμε να:
 Ενώσουμε τις 2 λέξεις με κάτω παύλα, πχ mesos_oros
 Χρησιμοποιήσουμε κεφαλαίο γράμμα για τη 2η λέξη, πχ mesosOros
 Χρησιμοποιήσουμε μόνο τα αρχικά των λέξεων, πχ mo
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Είναι πολύ συνηθισμένη η εκτέλεση μιας αριθμητικής πράξης στο περιεχόμενο μιας μεταβλητής και η
εκχώρηση του αποτελέσματος στην ίδια τη μεταβλητή. Για παράδειγμα: x = x + 2 που σημαίνει αύξησε
την τιμή της μεταβλητής x κατά 2 και εκχώρησέ της τη νέα τιμή.

Για το σκοπό αυτό μπορούμε να γράψουμε τις δυο ενέργειες με συντόμευση χρησιμοποιώντας κάποιους
επιπλέον τελεστές.

Συντόμευση Ενέργεια / Επεξήγηση Χρήση

+= Πρόσθεσε και εκχώρησε το αποτέλεσμα στη μεταβλητή αριστερά x += 2

-= Αφαίρεσε και εκχώρησε το αποτέλεσμα στη μεταβλητή αριστερά x -= 2

*= Πολλαπλασίασε και εκχώρησε το αποτέλεσμα στη μεταβλητή αριστερά x *= 2

/= Διαίρεση και εκχώρησε το αποτέλεσμα στη μεταβλητή αριστερά x /= 2

Τύπος

Στις μεταβλητές αποθηκεύουμε δεδομένα που μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους δεδομένων.

Μπορούμε να εκχωρήσουμε αριθμούς, συμβολοσειρές ή ακόμα και λογικές τιμές. Ανάλογα με τον τύπο
των δεδομένων που αποθηκεύονται στη μεταβλητή, ορίζεται και ο τύπος της μεταβλητής.

MOD (%) και DIV (//)

7     2 7 // 2 = 3  Ακέραιο Πηλίκο Διαίρεσης

1     3 7 % 2 = 1  Ακέραιο Υπόλοιπο Διαίρεσης

Άρτιοι αριθμοί: Οι αριθμοί που διαιρούνται ακριβώς με το 2.
Ο x είναι άρτιος αν και μόνο αν: x % 2 == 0

Περιττοί αριθμοί: Οι αριθμοί που αφήνουν υπόλοιπο στη διαίρεση με το 2.
Ο x είναι περιττός αν και μόνο αν: x % 2 != 0

Ένας αριθμός είναι πολλαπλάσιο κάποιου άλλου αν και μόνο αν διαιρείται ακριβώς με αυτό.
Ο x είναι πολλαπλάσιο του y αν και μόνο αν: x % y == 0

Για να πάρουμε τα ψηφία ενός αριθμού κάνουμε διαιρέσεις με το 10,100,1000 κτλ.
Το τελευταίο ψηφίο ενός αριθμού είναι το x % 10
Τα 2 τελευταία ψηφία ενός αριθμού x είναι το x % 100
Το πρώτο ψηφίο ενός διψήφιου αριθμού x είναι το x // 10
Το πρώτο ψηφίο ενός τριψήφιου αριθμού χ είναι το x // 100

Τα ψηφία ενός τριψήφιου αριθμού :
>>> x // 100 #1ο ψηφίο
>>> y = x % 100 #Υπόλοιπα ψηφία μετά το πρώτο
>>> y // 10 #2ο ψηφίο
>>> y % 10 #3ο ψηφίο


