
Αρχές Προγραμματισμού Φυλλάδιο 2

Κουτκούδης Βασίλειος, ΠΕ86 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Σελίδα 1 από 4

ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ PYTHON

Σχόλια (comments)
Μπορούμε να εισάγουμε σχόλια στον κώδικά μας αν βάλουμε μπροστά από το κείμενο που θέλουμε να
σχολιάσουμε το σύμβολο #.

παράδειγμα
#Αυτή η γραμμή εμφανίζει σχόλια
>>>εντολές #σχόλια

Τα σχόλια σε αυτή την περίπτωση πρέπει να περιορίζονται σε μία γραμμή.
Αν θέλουμε να βάλουμε σχόλια σε περισσότερες γραμμές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 3 μονά
εισαγωγικά (''') στην αρχή και άλλα 3 στο τέλος του σχολίου.

παράδειγμα
'''
Αυτό είναι ένα σχόλιο
σε πολλές γραμμές.
'''

Είναι δυνατόν να θέσουμε ως σχόλια μια ή περισσότερες γραμμές κώδικα τις οποίες ο υπολογιστής θα
αγνοεί όταν τρέχει το πρόγραμμα.

Με τα σχόλια μπορούμε να "κρύψουμε" κώδικα από το πρόγραμμά μας, χωρίς να τα σβήσουμε, όταν
κάνουμε δοκιμές.

print
Η εντολή print χρησιμοποιείται για να εμφανίσουμε τα αποτελέσματα του προγράμματός μας στην
οθόνη. Είναι ένας από τους τρόπους που χαρακτηρίζουν την έξοδο του προγράμματός μας.

παράδειγμα
>>>print "Hello World." #Θα εμφανίσει το κείμενο: Hello World
>>>print 3+4 #Το πρόγραμμα θα κάνει τις πράξεις και θα εμφανίσει το

αποτέλεσμα, δηλ. 7.

Για την εμφάνιση μεταβλητών δεν υπάρχει καμία απολύτως αλλαγή στον τρόπο εμφάνισης. Γράφεται η
εντολή και ακολουθεί το όνομα της μεταβλητής.

παράδειγμα
>>>print vathmos

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν εκτυπώσουμε οποιαδήποτε μεταβλητή, πρέπει να έχει πάρει πρώτα κάποια τιμή.
(βλ. φυλλάδιο 1)

Μπορούμε να εμφανίσουμε συνεχόμενα και διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα στην ίδια εντολή,
διαχωρίζοντας τα διαφορετικά είδη με κόμμα (,).

παράδειγμα
>>>print "Το σκορ σας είναι:", 1030 + 10
Η παραπάνω εντολή θα εμφανίσει:

Το σκορ σας είναι:1040

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για το πρόγραμμά μας, οτιδήποτε βάζουμε μέσα σε εισαγωγικά θεωρείται κείμενο και
εμφανίζεται όπως ακριβώς το γράφουμε. Κάθε κομμάτι κειμένου που θέλουμε να εμφανίσουμε πρέπει
να μπαίνει μέσα σε μονά ή διπλά εισαγωγικά.

Συνεπώς η εντολή:
>>>print "3+4"

θα εμφανίσει 3+4,
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ενώ αντίθετα η εντολή:
>>>print Hello World

θα μας δώσει μήνυμα λάθους καθώς το Hello World  δεν είναι αριθμός, ούτε κείμενο (δεν περικλείεται
σε εισαγωγικά), ούτε μεταβλητή (περιέχει κενό).

input() - raw_input()
Εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις, στον προγραμματισμό, ο προγραμματιστής δεν ορίζει τις τιμές
των μεταβλητών μέσα στο πρόγραμμά του γιατί έτσι περιορίζεται η χρήση του. Αυτό που θέλει είναι να
εισάγει ο χρήστης τις δικές του τιμές από το πληκτρολόγιο για να λύσει το πρόβλημά του με τις δικές
του παραμέτρους.

Οι εντολές input και raw_input χρησιμοποιούνται για να εισάγει ο χρήστης μια τιμή η οποία
θα αποδοθεί σε μια μεταβλητή.
Όταν το πρόγραμμα συναντήσει την εντολή input μπαίνει σε μια κατάσταση όπου αναμένει από το
χρήστη να εισάγει μία τιμή από το πληκτρολόγιο, την οποία αποδίδει αυτόματα στη μεταβλητή. Είναι
ένας από τους τρόπους που χαρακτηρίζουν την είσοδο του προγράμματός μας.

Σύνταξη
Ονομα_μεταβλητής= input("Κείμενο περιγραφής που εμφανίζεται πριν την εισαγωγή")

παράδειγμα
>>> x = input("Δώσε έναν αριθμό: " )
Η παραπάνω εντολή θα εμφανίσει:
Δώσε έναν αριθμό: #και στη συνέχεια θα περιμένει από το χρήστη να πληκτρολογήσει

ένα αριθμό ο οποίος θα δοθεί στη σαν τιμή στη μεταβλητή x.

Πολλές φορές, ζητάμε από το χρήστη να εισάγει ένα αριθμό ο οποίος όμως θα πρέπει να είναι
συγκεκριμένου τύπου, πχ ακέραιος ή πραγματικός. Στις περιπτώσεις αυτές μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε τις συναρτήσεις int() και float().

παράδειγμα
>>> x = int(input("Δώσε έναν αριθμό: " ))
Η παραπάνω εντολή θα εμφανίσει:
Δώσε έναν αριθμό: #και στη συνέχεια θα περιμένει από το χρήστη να πληκτρολογήσει

ένα αριθμό. Ο αριθμός αυτός θα μετατραπεί σε ακέραιο από την int()
και στη συνέχεια θα δοθεί στη σαν τιμή στη μεταβλητή x.

Αντίστοιχα η εντολή: >>> x = float(input("Δώσε έναν αριθμό: " ))
θα εμφανίσει:
Δώσε έναν αριθμό: #και στη συνέχεια θα περιμένει από το χρήστη να πληκτρολογήσει

ένα αριθμό. Ο αριθμός αυτός θα μετατραπεί σε πραγματικό από τη
float() και στη συνέχεια θα δοθεί στη σαν τιμή στη μεταβλητή x.

Αν θέλουμε να εισάγουμε ένα αλφαριθμητικό (string) χρησιμοποιούμε την εντολή raw_input.

παράδειγμα
>>> name = raw_input(“Δώσε το όνομά σου : ”)

Η παραπάνω εντολή θα εμφανίσει:
Δώσε το όνομά σου: #και στη συνέχεια θα περιμένει από το χρήστη να πληκτρολογήσει

ένα κείμενο ο οποίος θα δοθεί στη σαν τιμή στη μεταβλητή name.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις ασκήσεις η λειτουργία της input() ζητείται με την έκφραση "Να διαβάζει".
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type()
Η συνάρτηση type χρησιμοποιείται για να εμφανίσουμε στην οθόνη τον τύπο μιας μεταβλητής.

παραδείγματα
>>>text = "Hello World." #Η μεταβλητή text θα πάρει ως τιμή το κείμενο: Hello World
>>>type(text) #Η python αναγνωρίζει ότι η μεταβλητή text είναι τύπου str και θα μας το

εμφανίσει στην οθόνη.

>>>x = 35.2 #Η μεταβλητή x θα πάρει ως τιμή το 35,2
>>>type(x) #Η python αναγνωρίζει ότι η μεταβλητή x είναι τύπου float και θα μας το

εμφανίσει στην οθόνη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (ενσωματωμένες)
Είναι συναρτήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στη γλώσσα Python και είναι διαθέσιμες προς χρήση
κατευθείαν στο πρόγραμμα.

Μια συνάρτηση είναι ένα (υπο)πρόγραμμα  το οποίο κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά μόνο και
επιστρέφει το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας.

Οι ενσωματωμένες συναρτήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας σε ένα πρόγραμμα Python
είναι οι παρακάτω:

Συνάρτηση Ενέργεια / Επεξήγηση

int() Δέχεται οποιαδήποτε αριθμητική τιμή και τη μετατρέπει σε ακέραιο κόβοντας τα
δεκαδικά ψηφία, αν υπάρχουν. Επίσης μπορεί να μετατρέψει ένα αλφαριθμητικό
στον ακέραιο αριθμό που αναπαριστά.

float() Μετατρέπει ακέραιους και συμβολοσειρές σε δεκαδικούς αριθμούς, όπως και η int().

str() Δέχεται οποιαδήποτε τιμή και τη μετατρέπει σε συμβολοσειρά.

abs() Επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού.

pow(a,b) Επιστρέφει τη δύναμη του a υψωμένη στη b.

divmod(x,y) Επιστρέφει το ακέραιο πηλίκο (div) και το ακέραιο υπόλοιπο (mod) της διαίρεσης x/y.

int()
Η συνάρτηση int() χρησιμοποιείται για να μετατρέψουμε τον τύπο μιας αριθμητικής μεταβλητής σε
ακέραια (int).

παράδειγμα
>>>x = 35.2 #Η μεταβλητή x θα πάρει ως τιμή το 35,2
>>>int(x) #Η python θα μετατρέψει τη μεταβλητή x που είναι τύπου float σε μεταβλητή

τύπου int.
>>>print x #Θα εμφανιστεί στην οθόνη 35 (η ακέραια τιμή του 35.2)

float()
Η συνάρτηση float() χρησιμοποιείται για να μετατρέψουμε τον τύπο μιας αριθμητικής μεταβλητής σε
πραγματική (float).

παράδειγμα
>>>x = 35 #Η μεταβλητή x θα πάρει ως τιμή το 35
>>>float(x) #Η python θα μετατρέψει τη μεταβλητή x που είναι τύπου int σε μεταβλητή

τύπου float.
>>>print x #Θα εμφανιστεί στην οθόνη 35.0 (η τιμή 35 σε μορφή πραγματικού)
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str()
Η συνάρτηση str() χρησιμοποιείται για να μετατρέψουμε τον τύπο μιας μεταβλητής σε συμβολοσειρά
(str).

παράδειγμα
>>>x = 35.2 #Η μεταβλητή x θα πάρει ως τιμή το 35,2
>>>str(x) #Η python θα μετατρέψει τη μεταβλητή x που είναι τύπου float σε μεταβλητή

τύπου str.
>>>print x #Θα εμφανιστεί στην οθόνη 35.2 (η τιμή παρέμεινε ίδια 35.2 αλλά πλέον

θεωρείται κείμενο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πράξεις)

Οι συναρτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με κάθε άλλη εντολή.

παράδειγμα
>>> x = int( input("Δώσε έναν αριθμό: " ) )
Η παραπάνω εντολή θα εμφανίσει:
Δώσε έναν αριθμό: #και στη συνέχεια θα περιμένει από το χρήστη να πληκτρολογήσει

ένα αριθμό. Ο αριθμός αυτός θα μετατραπεί σε ακέραιο και θα δοθεί
στη σαν τιμή στη μεταβλητή x.

Παρατηρήσεις στην Python

 Σε ένα πρόγραμμα γραμμένο σε Python δεν δηλώνουμε τον τύπο των μεταβλητών
που χρησιμοποιούμε.

 Οι εντολές γράφονται με πεζά γράμματα και όχι με κεφαλαία.

 Στην Python υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε πεζά και κεφαλαία. Το print δεν είναι το
ίδιο με το Print, όπως και με τις μεταβλητές.

 Μπορούμε να γράψουμε 2 ή περισσότερες εντολές στην ίδια γραμμή προγράμματος,
αν τις διαχωρίσουμε με ένα ερωτηματικό.
Για παράδειγμα: >>> x=1; print x


