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Εκθπάζειρ (Expressions) -1 

• Μηα έθθξαζε (expression) είλαη ζπλδπαζκόο ηηκώλ, κεηαβιεηώλ θαη ηειεζηώλ. 

• Οη ηειεζηέο (operators) είλαη ιεηηνπξγίεο πνπ θάλνπλ θάηη θαη κπνξνύλ λα 
αλαπαξαζηαζνύλ κε ζύκβνια όπσο ην + ή κε ιέμεηο θιεηδηά όπσο ην and.  

• Οη ηηκέο θαη νη κεηαβιεηέο, πάλσ ζηηο νπνίεο εθαξκόδνληαη νη ηειεζηέο, 
νλνκάδνληαη ηειεζηένη (operands). 

• Εάλ εηζάγεηε κηα έθθξαζε ζηνλ δηεξκελεπηή, απηόο ηελ ππνινγίδεη θαη δείρλεη ην 
απνηέιεζκα: 

 

  

• Δελ ρξεηάδεηαη κηα έθθξαζε λα πεξηέρεη ηαπηόρξνλα θαη ηηκέο θαη κεηαβιεηέο θαη 
ηειεζηέο. Μηα ηηκή, όπσο θαη κηα κεηαβιεηή, από κόλεο ηνπο είλαη επίζεο 
εθθξάζεηο: 

Πποζοσή: 
ζηη μεηαβληηή x θα ππέπει να έσει 
αναηεθεί νωπίηεπα κάποια ηιμή 
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Εκθπάζειρ (Expressions) -2 

• Παξαηεξείζηε ηε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ ππνινγηζκνύ κηαο έθθξαζεο θαη ηεο 
εθηύπσζήο ηεο: 
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Εκθπάζειρ (Expressions) -3 

• Σε έλα ζελάξην (script), κηα έθθξαζε είλαη από κόλε ηεο κηα λόκηκε 
εληνιή, αιιά δελ παξάγεη έμνδν: 

 

• Πσο ζα παξαρζεί έμνδνο; 

– ρξεζηκνπνηνύκε ηελ print 
 

 

Run  
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Τελεζηέρ -1 

+ Πξόζζεζε αξηζκώλ ή αιιεινπρία ζπκβνινζεηξώλ. 

- Αθαίξεζε ελόο αξηζκνύ από έλαλ άιιν.  

* Γηλόκελν δύν αξηζκώλ ή επαλάιεςε κηαο ζπκβνινζεηξάο ηόζεο 

θνξέο.  

** Ύςσζε αξηζκνύ ζε δύλακε. 

/ Δηαίξεζε δύν αξηζκώλ. 

// Δηαίξεζε δύν αξηζκώλ ζηξνγγπινπνηεκέλε πξνο ηα θάησ (floor 

division). 

% Υπόινηπν δηαίξεζεο δύν αξηζκώλ. 

• Υπάπσοςν και άλλοι ηελεζηέρ, θα ηοςρ δούμε ζε επόμενερ διαλέξειρ. 
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Τελεζηέρ -2 

• Παξαδείγκαηα    

   πξάμεσλ κε αξηζκνύο: 
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Παπαδείγμαηα εκθπάζεων 

• 12+24*hour-6 

• hour*60+minute 

• minute/60 

• 6**3 

• (6+9)*(31-7) 

 
• Όηαλ κηα κεηαβιεηή εκθαλίδεηαη ζε έθθξαζε, αληηθαζίζηαηαη από 

ηελ ηηκή ηεο πξηλ ππνινγηζηεί ε έθθξαζε: 
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Πποηεπαιόηηηα ηελεζηών -1 

• Όηαλ πεξηζζόηεξα από έλα ζύκβνια ηειεζηώλ εκθαλίδνληαη ζε κηα έθθξαζε, ε 
ζεηξά ππνινγηζκνύ εμαξηάηαη από ηνπο θαλόλεο πξνηεξαηόηεηαο. Τν αθξσλύκην 
PEMDAS βνεζάεη λα ζπκόκαζηε απηνύο ηνπο θαλόλεο. 

 

• Οη παρενθέζεις (Parenthesis) έρνπλ ηε κεγαιύηεξε πξνηεξαηόηεηα θαη 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα αλαγθάζνπλ ηελ Python λα ππνινγίζεη κηα έθθξαζε 
ζύκθσλα κε ηε ζεηξά πνπ ζέινπκε. Εθθξάζεηο ζε παξελζέζεηο ππνινγίδνληαη 
πξώηεο. Παξελζέζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη  επίζεο γηα λα θάλνπλ ηηο εθθξάζεηο πην 
αλαγλώζηκεο, ρσξίο λα αιιάδνπλ ην απνηέιεζκα. 

 

 

 

 

 

• Η ύψωζη ζε δύναμη (Exponentiation) έρεη ηελ επόκελε κεγαιύηεξε 
πξνηεξαηόηεηα. 
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Πποηεπαιόηηηα ηελεζηών -2 

• Πολλαπλαζιαζμός (Multiplication) θαη διαίρεζη (Division) έρνπλ ηελ ίδηα 
πξνηεξαηόηεηα, πνπ είλαη κεγαιύηεξε από ηελ πρόζθεζη (Addition) θαη ηελ 
αφαίρεζη (Subtraction) πνπ έρνπλ επίζεο ηελ ίδηα πξνηεξαηόηεηα.  

 

 

 

 

 

 

 

• Τειεζηέο κε ηελ ίδηα πξνηεξαηόηεηα ππνινγίδνληαη από ηα αξηζηεξά πξνο ηα 
δεμηά.  
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Ππάξειρ ζηιρ ζςμβολοζειπέρ -1 

• Γεληθά δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε καζεκαηηθέο πξάμεηο κε ζπκβνινζεηξέο 
(strings). Τα παξαθάησ δελ είλαη ζσζηά (ππνζέηνληαο όηη ε κεηαβιεηή message 
είλαη ηύπνπ string): 

 message-1      "Hello"/2       "Hello"/"H"    message*"Hello"      "15"+2 

 

• Εηδηθά ν ηειεζηήο + έρεη λόεκα γηα ζπκβνινζεηξέο: 

– Δεκηνπξγεί κηα αιιεινπρία (concatenation) ζπκβνινζεηξώλ, δειαδή ζπλδέεη 
ηνπο δύν «πξνζζεηένπο» θηηάρλνληαο λέα ζπκβνινζεηξά, όπνπ ε αξρή ηεο 
δεύηεξεο βξίζθεηαη κεηά ην ηέινο ηεο πξώηεο. 

•  Παξάδεηγκα: 
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Ππάξειρ ζηιρ ζςμβολοζειπέρ -2 

• Επηπιένλ ν ηειεζηήο * έρεη λόεκα ζηηο ζπκβνινζεηξέο, εθηειεί επαλάιεςε: 

 

  

 

 

 

 

• Ο έλαο από ηνπο πνιιαπιαζηαζηένπο πξέπεη λα είλαη ζπκβνινζεηξά θαη ν άιινο 
αθέξαηνο. 

• Υπάξρνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κε ηηο αληίζηνηρεο πξάμεηο ηεο αξηζκεηηθήο.  

– Όπσο ην 3*4 είλαη ηζνδύλακν κε ην 4+4+4, έηζη θαη ην 
3*"Hello" είλαη ηζνδύλακν κε ην "Hello"+"Hello"+"Hello".  

– Μπνξείηε λα ζθεθηείηε κία ηδηόηεηα πνπ έρεη ε πξόζζεζε (addition) αξηζκώλ, 
ελώ ε αιιεινπρία (concatenation) ζπκβνινζεηξώλ δελ ηελ έρεη; 
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Σύνθεζη 

• Σηελ Python ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζύλζεζεο κεηαβιεηώλ, εθθξάζεσλ θαη 
εληνιώλ, γηα παξάδεηγκα: 

 

  

 

 

 

 

 

• Υπάξρνπλ βέβαηα όξηα ζε απηό, π.ρ. ε εθρώξεζε: minute+1 = hour δελ είλαη 
ζσζηή. 
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Σσόλια (Comments) 

• Καζώο γξάθνπκε όιν θαη κεγαιύηεξα πξνγξάκκαηα, κεγαιώλεη θαη ε δπζθνιία 
λα θαηαιαβαίλνπκε απηά πνπ γξάθνπκε. 

• Οη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ζπκππθλώλνπλ λνήκαηα, γη’ απηό θαη είλαη 
δύζθνιν λα ηηο δηαβάζεη θαλείο, λα θαηαιάβεη ηη ζέιεη λα θάλεη έλα θνκκάηη 
θώδηθα θαη γηαηί. Γη’ απηό θαη ρξεηάδεηαη λα πξνζζέηνπκε ζρόιηα ζηα 
πξνγξάκκαηα πνπ γξάθνπκε.  

• Τα ζρόιηα ζηελ Python αξρίδνπλ πάληα κε ην ραξαθηήξα  # 
– Οηηδήπνηε αθνινπζεί κεηά ην # αγλνείηαη από ηελ Python κέρξη ην ηέινο ηεο γξακκήο. 
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Σσόλια - παπάδειγμα 

Run 
 

Run 
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Τέλορ 


