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Μάθηµα: Αρχές Προγραµµατισµού Υπολογιστών 
Κεφάλαιο 3: Βασικά στοιχεία της γλώσσας προγραµµατισµού 
 

4ο Φύλλο εργασίας 
Λέξεις-κλειδιά: 
Συνένωση συµβολοσειρών, επανάληψη συµβολοσειράς, συστήµατα αρίθµησης, 
ενσωµατωµένες συναρτήσεις,  int(), float(), str(), abs(), pow(), divmod(), 
βιβλιοθήκη, µονάδα ή άρθρωµα λογισµικού, ενσωµατωµένη βιβλιοθήκη math, 
είσοδος τιµών, input(), raw_input(),  σχόλια, είδη λαθών, συντακτικά, χρόνου 
εκτέλεσης, λογικά ή σηµασιολογικά. 

1. Ανοίξτε το Python IDLE. 
2. Στο shell  πληκτρολογήστε µε τη σειρά τις ακόλουθες εντολές και στην αντίστοιχη 

στήλη συµπληρώστε τα αποτελέσµατα που βλέπετε στην οθόνη σας. 

Εντολή Οθόνη Επεξήγηση 
>>>print 2,3,4  Οι τιµές χωρίζονται µε 

κενά 
>>>print 2;3;4  Οι τιµές εµφανίζονται 

σε ξεχωριστές γραµµές 
>>>x=5 

>>>print x;x+3;5 

  

>>>οnom1=”Bill” 

>>>οnom2=”Bob” 

>>>print onom1+onom2 

 Συνένωση 
συµβολοσειρών (string 
concatenation) 

>>>print onom1,onom2  Οι συµβολοσειρές 
χωρίζονται µε κενό 

>>>print 3*onom1  Επανάληψη 
συµβολοσειράς 

>>>print onom1*3   
>>>x=010 

>>print x 

 Οκταδικό σύστηµα 
αρίθµησης 

>>>x=0xA 

>>>print x 

 Δεκαεξαδικό σύστηµα 
αρίθµησης 

>>>x=0b1111 

>>>print x 

 Δυαδικό σύστηµα 
αρίθµησης 

>>>float(12)  Μετατροπή τιµής σε 
δεκαδικό αριθµό 
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>>>float(“12”)   
>>>float(“12.3”)   
>>>float(True)   
>>>float(False)   
>>>int(2.786)  Μετατροπή τιµής σε 

ακέραιο αριθµό µε 
αποκοπή ψηφίων αν 
χρειάζεται 

>>>int(-2.786)   
>>>int(“2”)   
>>>int(“2.3”)   

>>>int(True)   
>>>int(False)   
>>>str(12)  Μετατροπή τιµής σε 

συµβολοσειρά 
>>>str(12.3)   
>>>str(“12.3”)   
>>>str(True)   
>>>str(False)   
>>>abs(-15)  Απόλυτη τιµή αριθµού 
>>>abs(+8)   
>>>abs(0)   
>>>abs(-8.0)   
>>>pow(2,10)  Δύναµη 210 
>>>pow(2,3)   
>>>pow(2,3.0)   
>>>pow(2.0,3)   
>>>pow(2.0,3.0)   
>>>divmod(7,2)  (Ακέραιο πηλίκο, 

ακέραιο υπόλοιπο) 
>>>divmod(2,7)   
>>>divmod(7.0, 2.0)   
>>>divmod(7.0,2.3)   
>>>import math  Εισαγωγή της 

ενσωµατωµένης 
µαθηµατικής 
βιβλιοθήκης  math 

>>>dir(math) […] Κατάλογος µε τις 
συναρτήσεις της 
βιβλιοθήκης 
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>>>len(dir(math))   
>>>help(math)   … Βοήθεια για τις 

συναρτήσεις της 
βιβλιοθήκης 

>>>math.sqrt(2)  Τετραγωνική ρίζα 
>>>math.sqrt(4)   
>>>math.pi  π 
>>>math.e  e 
>>>math.exp(1)   
>>>math.exp(0)   
>>>math.log(math.e)  Φυσικός λογάριθµος 
>>>x=input() 

>>>print x 

 Διάβασµα ενός 
αριθµού(π.χ. 5) 

>>>y=input() 

>>>print y 

 Π.χ. 8 

>>>z,w=input(),input() 

>>>print z,w 

 Διάβασµα 2 αριθµών 
ταυτόχρονα(π.χ. 4 6.1) 

>>>bathm=input(“Δώσε το βαθµό 
σου:  “) 

 Διάβασµα αριθµού µε 
µήνυµα(π.χ. 18) 

>>>onom=input(“Δώσε το όνοµά 
σου: “) 

Error: Π.χ. Bill 

>>>onom=raw_input(“Δώσε το 
όνοµά σου: “) 

 Διάβασµα 
συµβολοσειρών µε 
µήνυµα(π.χ. Bill) 

>>>print onom,”o βαθµός σου 
είναι”,bathm 

  

>>>print 8 #Εµφανίζει την τιµή 8  Σχόλιο στο τέλος µιας 
γραµµής(Χρησιµοποιεί 
το σύµβολο hash(#)-
Δίεση) 

>>>#print 8  Σχόλιο ολόκληρης 
γραµµής 

>>>Print 8 Synt… Συντακτικό λάθος 
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>>>5/0 Zer… Λάθος χρόνου 
εκτέλεσης 

>>>math.sqrt(-2) Val…  

>>>math.log(0) Val…  

>>>mo=3+3/2 

>>>print mo 

 Λογικό  ή 
σηµασιολογικό λάθος 
(Π.χ. µέσος όρος 
αριθµών 3 και 3) 

 
 


