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Το Ππώηο Ππόγπαμμα 

• Σπλήζωο ην πξώην πξόγξακκα πνπ γξάθεηαη ζε κηα λέα γιώζζα 
πξνγξακκαηηζκνύ είλαη ην «Hello, World!», γηαηί ην κόλν πνπ θάλεη είλαη λα ιέεη  
«Hello, World!» όηαλ ην ηξέμνπκε. 

• Σηελ Python: 

– αλνίγνπκε ηνλ δηεξκελεπηή  
• γηα Windows: Έλαξμε  Πξνγξάκκαηα  Python 3.1  IDLE (Python GUI) 

– γξάθνπκε ηελ εληνιή print(‘Hello, World!’) θαη παηάκε ην πιήθηξν Enter 
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Κςπιολεκηικέρ Σηαθεπέρ (Τιμέρ) και Τύποι - 1 

• Με ηνλ όξν κσριολεκτικές σταθερές (literal constants) αλαθεξόκαζηε ζε 
πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο πνπ παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο ζε όιε ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο. 

•  Παξαδείγκαηα ηηκώλ: 

  3 

  2.5 

 ‘Hello, World!’ 

• Απηέο νη ηηκέο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνύο τύποσς (types):  

– 3 είλαη έλαο αθέξαηνο αξηζκόο (integer)  

– 2.5 είλαη έλαο αξηζκόο θηλεηήο ππνδηαζηνιήο (float) 

– ‘Hello, World!’  είλαη κηα ζπκβνινζεηξά (string). Πξόθεηηαη γηα κία αθνινπζία 
από ραξαθηήξεο πνπ πεξηθιείνληαη ζε κνλά ή δηπιά εηζαγωγηθά. 

– εθηύπωζε κε ρξήζε ηεο print  
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Κςπιολεκηικέρ Σηαθεπέρ (Τιμέρ) και Τύποι - 2 

• Εάλ δελ μέξεηε κηα ηηκή ηη ηύπν έρεη, ν δηεξκελεπηήο ζα ζαο ην πεη: 

 
  

• Τύπνο int  αθέξαηνη αξηζκνί 

• Τύπνο float  αξηζκνί θηλεηήο ππνδηαζηνιήο (δεθαδηθνί αξηζκνί) 

• Τύπνο str  ζπκβνινζεηξέο (αθνινπζίεο ραξαθηήξωλ) 



 5 

 

 Επγαστήπιο Υπηπεσιών Μετασχηματισμού - http://www.tsl.gr 

Κςπιολεκηικέρ Σηαθεπέρ (Τιμέρ) και Τύποι - 3 

• Τη ηύπνπ είλαη νη ηηκέο ‘15’ θαη ‘3.7’ ; Φαίλεηαη ζαλ λα είλαη αξηζκνί, αιιά επεηδή 
βξίζθνληαη κέζα ζε εηζαγωγηθά είλαη ζπκβνινζεηξέο: 

 

  

 

 

 

 

• Φξεηάδεηαη πξνζνρή κε ηνπο αξηζκνύο: 

 

  

 

 

• Εκείο ελλννύζακε ηνλ δεθαδηθό αξηζκό 3,7 αιιά ν δηεξκελεπηήο ηεο Python 
ελλννύζε ηε ιίζηα αξηζκώλ 3 θαη 7.  
Τν πξώην παξάδεηγκα «λάθοσς σημαντικής»: ην πξόγξακκα ηξέρεη ρωξίο λα 
βγάδεη ζπληαθηηθό ιάζνο, αιιά δελ θάλεη απηό πνπ πεξηκέλακε λα θάλεη, ην 
«ζωζηό». 
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Μεηαβληηέρ - 1 

• Από ηα πην δπλαηά ραξαθηεξηζηηθά κηαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ είλαη ε 
δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο κεηαβιεηώλ. 

• Η μεταβλητή (variable) είναι ένα όνομα ποσ αναυέρεται σε μια τιμή. 

• Η εληνιή εθρώξεζεο (assignment statement) δεκηνπξγεί λέεο κεηαβιεηέο θαη 
ηνπο δίλεη ηηκέο: 

 

  

 

 

 

 

• Εδώ έρνπκε ηξεηο εθρωξήζεηο:  

– ζηελ πξώηε εθρώξεζε ε ζπκβνινζεηξά ‘ΗΥ-100’ εθρωξείηαη ζηε λέα 
κεηαβιεηή πνπ νλνκάδεηαη course.  

– ζηε δεύηεξε ν αθέξαηνο 5 εθρωξείηαη ζηελ i  

– ζηελ ηξίηε ν δεθαδηθόο 3.14159 ζηελ pi 
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Μεηαβληηέρ - 2 

• Η print δνπιεύεη θαη κε κεηαβιεηέο: 

 

  

• Οη κεηαβιεηέο έρνπλ επίζεο ηύπνπο θαη κπνξνύκε λα ξωηήζνπκε ηελ Python 
πνηνη είλαη: 

 

  

• Ο ηύπνο κηαο κεηαβιεηήο είλαη ν ηύπνο ηεο ηηκήο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη. 
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Ονόμαηα μεηαβληηών και λέξειρ κλειδιά (keywords) - 1 

• Οη πξνγξακκαηηζηέο γεληθά δηαιέγνπλ νλόκαηα γηα ηηο κεηαβιεηέο ηνπο 
πνπ έρνπλ λόεκα – εμεγνύλ γηα πνην ζθνπό ρξεζηκνπνηείηαη κηα 
κεηαβιεηή. 

• Τα νλόκαηα κεηαβιεηώλ κπνξνύλ λα είλαη όζν κεγάια ζέιεηε. Μπνξνύλ 
λα πεξηέρνπλ αξηζκνύο θαη γξάκκαηα αιιά πξέπεη λα μεθηλάλε κε έλα 
γξάκκα.  

• Τα πεδά δηαθξίλνληαη από ηα θεθαιαία: 

– Course θαη course είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο. 

– myname θαη myName είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο. 
• Ο ραξαθηήξαο _ (underscore/θάηω παύια) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

έλα όλνκα, θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε νλόκαηα κε πνιιέο ιέμεηο, 
όπωο π.ρ.: 

my_name  

_my_name 

the_first_lesson 
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Ονόμαηα μεηαβληηών και λέξειρ κλειδιά (keywords) - 2 

• Αλ δώζεηε ζε κηα κεηαβιεηή έλα παξάλνκν όλνκα ζα έρεηε ζπληαθηηθό ιάζνο 
(syntax error): 

• 1course είλαη παξάλνκν γηαηί δελ αξρίδεη κε γξάκκα.  

• price$ είλαη παξάλνκν γηαηί πεξηέρεη κε επηηξεπόκελν ραξαθηήξα ($). 

• Αιιά πνην ην ιάζνο κε ην class; 
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Ονόμαηα μεηαβληηών και λέξειρ κλειδιά (keywords) - 3 

• Η ιέμε class είλαη κηα από ηηο ιέμεηο θιεηδηά ηεο Python. Οη ιέμεηο θιεηδηά 
ζπλδένληαη κε ηνπο θαλόλεο θαη ηε δνκή ηεο γιώζζαο θαη δελ κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα νλόκαηα κεηαβιεηώλ. 

• Η Python 3.1.1 έρεη 33 ιέμεηο θιεηδηά: 

• Βάιηε ηε ιίζηα απηή ζε κέξνο όπνπ κπνξείηε λα αλαηξέμεηε εύθνια, έηζη ώζηε αλ 
ν δηεξκελεπηήο παξαπνλεζεί γηα ζπληαθηηθό ιάζνο λα κπνξείηε εύθνια λα ην 
ειέγμεηε… 
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Ενηολέρ (statements) 

• Εθηεινύληαη από ηνλ δηεξκελεπηή ηεο Python. 

• Έρνπκε δεη ήδε δύν είδε εληνιώλ: print θαη assignment (εθρώξεζε) 

• Όηαλ γξάθεηε κηα εληνιή ζην command line, ν δηεξκελεπηήο ηελ εθηειεί θαη 
δείρλεη ζηελ νζόλε ην απνηέιεζκα, αλ ε εληνιή είλαη εληνιή εμόδνπ.  

• Σηελ πεξίπηωζε ηνπ print είλαη, ελώ ζηελ πεξίπηωζε ηεο εθρώξεζεο δελ είλαη. 

• Έλα πξόγξακκα ή έλα ζελάξην (script) όπωο νλνκάδεηαη ζηελ Python, ζπλήζωο 
πεξηέρεη πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο εληνιέο. Σηελ πεξίπηωζε απηή ηα απνηειέζκαηα 
παξνπζηάδνληαη έλα έλα θαζώο εθηεινύληαη νη εληνιέο.  

– Αλνίγνπκε έλα λέν παξάζπξν (FileNew Window). 

– Γξάθνπκε ην script. 

– Απνζεθεύνπκε ζε αξρείν κε θαηάιεμε .py 

– Τξέρνπκε to script (RunRun Module)  
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Τέλος 


