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Ο ηελεζηήρ modulus -1 

• Ο ηειεζηήο modulus εθαξκόδεηαη ζε αθεξαίνπο (θαη 
εθθξάζεηο αθεξαίσλ) θαη έρεη σο απνηέιεζκα ην ππόινηπν 
ηεο δηαίξεζεο ηνπ πξώηνπ αθέξαηνπ από ην δεύηεξν. Σηελ 
Python ην ζύκβνιό ηνπ είλαη ην %.  

• Παξάδεηγκα:  
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Ο ηελεζηήρ modulus -2 

• Ο modulus είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκνο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

γηα λα ειέγμνπκε θαηά πόζν ν αξηζκόο x είλαη δηαηξεηόο από 

ηνλ αξηζκό y, εθηεινύκε x % y θαη αλ ην απνηέιεζκα είλαη 

κεδέλ, ηόηε ν y δηαηξεί ηνλ x. 

• Επίζεο κπνξνύκε λα εμαγάγνπκε ην πην δεμηό ςεθίν ελόο 

αθεξαίνπ κε x % 10, ή ηα δύν ηειεπηαία ςεθία ελόο 

αθεξαίνπ κε x % 100. 
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Λογικέρ εκθπάζειρ (boolean expressions) -1 

• Μηα ινγηθή έθθξαζε είλαη είηε αιεζήο (true) είηε ςεπδήο 
(false). Έλαο ηξόπνο λα γξάςνπκε ινγηθή έθθξαζε είλαη κε 
ρξήζε ηνπ ηειεζηή == πνπ ζπγθξίλεη δύν ηηκέο θαη παξάγεη 
κηα ινγηθή (boolean) ηηκή: 

 

  

 

 

 

• Σηελ πξώηε εληνιή νη δύν αξηζκνί είλαη ίζνη, άξα ε ηηκή ηεο 
ινγηθήο έθθξαζεο είλαη True, ελώ ζηε δεύηεξε εληνιή νη δύν 
αξηζκνί είλαη άληζνη, άξα παίξλνπκε False.  

• Οη True θαη False είλαη εηδηθέο ηηκέο πνπ είλαη κέξνο ηεο 
Python (ιέμεηο θιεηδηά) θαη αλήθνπλ ζηνλ ηύπν bool. 
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Λογικέρ εκθπάζειρ (boolean expressions) -2 

• Ο ηειεζηήο == είλαη έλαο από ηνπο ηειεζηέο ζύγθξηζεο, νη 
ππόινηπνη είλαη νη παξαθάησ: 

 

 x != y  # x δεν είναι ίζος με y 

 x > y  # x είναι μεγαλύηερος από y 

 x < y  # x είναι μικρόηερος από y 

 x >= y  # x είναι μεγαλύηερος ή ίζος με y 

 x <= y  # x είναι μικρόηερος ή ίζος με y 

 

• Πξνζνρή λα κελ γίλεηαη ζύγρπζε κεηαμύ ησλ ζπκβόισλ ηεο 
Python θαη ίδησλ ή παξόκνησλ καζεκαηηθώλ ζπκβόισλ. 

• Σπλεζηζκέλν ιάζνο: ρξήζε ηνπ απινύ καζεκαηηθνύ ζπκβόινπ 
ηζόηεηαο = αληί ηνπ ζπκβόινπ ηζόηεηαο ζηελ Python πνπ είλαη ==. 

• = ζεκαίλεη εθρώξεζε ζηε Python, ελώ == είλαη ηειεζηήο ηζόηεηαο.  

• Επίζεο δελ ππάξρνπλ ηα =< θαη => 
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Λογικοί ηελεζηέρ 

• Υπάξρνπλ ηξεηο ινγηθνί ηειεζηέο: and, or θαη not. Η ζεκαληηθή απηώλ 
ησλ ηειεζηώλ είλαη πνιύ παξόκνηα κε ηελ θαζεκεξηλή ζεκαζία ηνπο.  

• Π.ρ. x > 0 and x < 10 είλαη αιεζήο κόλν θαη κόλνλ όηαλ ην x είλαη 
κεγαιύηεξν ηνπ κεδελόο και κηθξόηεξν ηνπ 10. 

• n%2 == 0 or n%3 == 0 είλαη αιεζήο όηαλ ηοσλάτιζηον κηα από ηηο 
ζπλζήθεο είλαη αιεζήο, δειαδή αλ ν αξηζκόο n  δηαηξείηαη από ην 2 ή ην 
3.  

• Τέινο ν ηειεζηήο not ανηιζηρέθει ηελ ηηκή κηαο ινγηθήο έθθξαζεο, π.ρ. 
not(x > y) είλαη αιεζήο αλ (x > y) είλαη ςεπδήο, δειαδή αλ ην x είλαη 
κηθξόηεξν ή ίζν ηνπ y. 

• Απζηεξά κηιώληαο, νη ινγηθνί ηειεζηέο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη πάλσ ζε 
ινγηθέο εθθξάζεηο. Όκσο ε Python δελ είλαη απζηεξή θαη εξκελεύεη (ζε 
ινγηθέο εθθξάζεηο) θάζε κε κεδεληθό αξηζκό σο True. 
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Υπό ζςνθήκη εκηέλεζη ππογπάμμαηορ -1 

• Γηα λα κπνξνύκε λα δεκηνπξγνύκε ρξήζηκα πξνγξάκκαηα, ζρεδόλ πάληα 
ρξεηαδόκαζηε ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρνπκε ηελ ηζρύ ζπλζεθώλ θαη λα αιιάδνπκε 
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ. Οη 
εληνιέο ζπλζήθεο καο δίλνπλ απηή ηε δπλαηόηεηα. Σηελ απινύζηεξή ηνπο κνξθή 
έρνπκε ηελ εληνιή if: 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Η ινγηθή έθθξαζε κεηά ην if νλνκάδεηαη ζπλζήθε. Αλ είλαη αιεζήο ηόηε εθηειείηαη 
ε εληνιή (νη εληνιέο) πνπ είλαη κεηαηνπηζκέλεο πξνο ηα δεμηά. Αλ είλαη ςεπδήο 
δελ εθηειείηαη ηίπνηε. Η εληνιή if είλαη γεληθά ηεο κνξθήο κηαο ζύλζεηεο εληνιήο 
(compound statement): 

 HEADER: 

   FIRST STATEMENT 

   ... 

   LAST STATEMENT 



 8 

 

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

Υπό ζςνθήκη εκηέλεζη ππογπάμμαηορ -2 

• Η ενηολή επικεθαλίδα (header) μεθηλά πάληνηε ζε λέα 
γξακκή θαη ηειεηώλεη κε άλσ θαη θάησ ηειεία (:).  

• Οη πξνο ηα δεμηά κεηαηνπηζκέλεο εληνιέο πνπ αθνινπζνύλ 
απνηεινύλ έλα κπινθ εληνιώλ. Η πξώηε εληνιή πνπ 
επζπγξακκίδεηαη κε ην αξηζηεξό πεξηζώξην είλαη ε πξώηε 
εληνιή έμσ από ην κπινθ.  

• Έλα κπινθ εληνιώλ κέζα ζε κηα ζύλζεηε εληνιή νλνκάδεηαη 
ην ζώμα (body) ηεο εληνιήο. 

• Δελ ππάξρεη όξην ζην πιήζνο ησλ εληνιώλ πνπ κπνξνύλ λα 
εκθαληζζνύλ ζην ζώκα κηαο εληνιήο if, αιιά πξέπεη λα 
ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα. 

• Αλ παξόια απηά ρξεηαδόκαζηε έλα ζώκα ρσξίο εληνιέο 
(π.ρ. γηα λα ζπκεζνύκε αξγόηεξα λα πάκε θαη λα 
ζπκπιεξώζνπκε εληνιέο), ηόηε κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ εληνιή pass πνπ δελ θάλεη ηίπνηε. 
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Εναλλακηική εκηέλεζη 

• Μηα δεύηεξε κνξθή ηεο εληνιήο if είλαη ε ελαιιαθηηθή 
εμέηαζε, θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ δύν δπλαηόηεηεο (ή 
θιάδνη εθηέιεζεο) θαη ε ζπλζήθε θαζνξίδεη πνηα εθηειείηαη. 
Η ζύληαμε είλαη ε εμήο: 

 

  

Run: Run: 
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Αλςζιδωηέρ ζςνθήκερ -1 

• Παξάδεηγκα: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• elif είλαη ζπληόκεπζε ηνπ else if.  

• Έλαο κόλν θιάδνο εθηειείηαη. 

• Δελ ππάξρεη όξην ζην πιήζνο ησλ εληνιώλ elif. 

Run: 
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Αλςζιδωηέρ ζςνθήκερ -2 

• Κάζε ζπλζήθε εμεηάδεηαη κε ηε ζεηξά, αλ ε πξώηε είλαη 
ςεπδήο πάκε ζηε δεύηεξε, θ.ν.θ. 

• Αλ θάπνηα ζπλζήθε είλαη αιεζήο, ηόηε ν αληίζηνηρνο θιάδνο 
εθηειείηαη θαη ε εληνιή ηειεηώλεη, αθόκε θαη αλ άιιεο 
ζπλζήθεο (παξαθάησ) είλαη αιεζείο. 
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Εμθωλεςμένερ ζςνθήκερ (Nested conditionals) -1 

• Παξάδεηγκα: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Οη εκθσιεπκέλεο ζπλζήθεο θάλνπλ ην πξόγξακκα 
δπζαλάγλσζην θαη γη’ απηό πξέπεη λα απνθεύγνληαη. 

 

Run: 
 

• Παξάδεηγκα: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Οη εκθσιεπκέλεο ζπλζήθεο θάλνπλ ην πξόγξακκα 
δπζαλάγλσζην θαη γη’ απηό πξέπεη λα απνθεύγνληαη. 

 

Run: 

• Παξάδεηγκα: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Οη εκθσιεπκέλεο ζπλζήθεο θάλνπλ ην πξόγξακκα 
δπζαλάγλσζην θαη γη’ απηό πξέπεη λα απνθεύγνληαη. 

 

Run: 

• Παξάδεηγκα: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Οη εκθσιεπκέλεο ζπλζήθεο θάλνπλ ην πξόγξακκα 
δπζαλάγλσζην θαη γη’ απηό πξέπεη λα απνθεύγνληαη. 

 

Run: 
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Εμθωλεςμένερ ζςνθήκερ (Nested conditionals) -2 

• Οη ινγηθνί ηειεζηέο βνεζνύλ ζηελ απινπνίεζε ησλ 
εκθσιεπκέλσλ ζπλζεθώλ. Παξάδεηγκα: 

 

  

 

 

• Η εληνιή εθηύπσζεο εθηειείηαη κόλν αλ πεξάζνπκε επηηπρώο θαη 
ηνπο δπν ειέγρνπο, άξα κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ 
ινγηθό ηειεζηή and: 

 

  

 

• H Python δέρεηαη επίζεο θαη ην: 
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Η ενηολή return 

• Μαο επηηξέπεη ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο εθηέιεζεο κηαο 
ζπλάξηεζεο πξηλ θζάζνπκε ην ηέινο ηνπ θώδηθα ηεο 
ζπλάξηεζεο απηήο, π.ρ. δηόηη αλαθαιύςακε ιάζνο: 

 

  

Run: 
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Τι είναι η αναδπομή; -1 

• Έρνπκε πεη ήδε όηη είλαη λόκηκν κηα ζπλάξηεζε λα θαιεί κηα 
άιιε. Αιιά είλαη επίζεο λόκηκν κηα ζπλάξηεζε λα θαιεί ηνλ 
εαπηό ηεο. Μπνξεί λα κελ είλαη πξνθαλέο γηαηί απηό κπνξεί 
λα είλαη θάηη θαιό, αιιά ζίγνπξα είλαη έλα από ηα πην θνκςά 
πξάγκαηα πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε κε κηα γιώζζα 
πξνγξακκαηηζκνύ. 

• Η δηαδηθαζία όπνπ κηα ζπλάξηεζε θαιεί ηνλ εαπηό ηεο 
ιέγεηαη αναδρομή θαη νη ζπλαξηήζεηο απηέο ιέγνληαη 
αναδρομικές. 
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Τι είναι η αναδπομή; -2 

• Παξάδεηγκα: 

 

  

 

 

 

 

 

• Η countdown έρεη κηα παξάκεηξν, ηελ n, πνπ είλαη ζεηηθόο αθέξαηνο. Αλ 

ην n είλαη 0 ηόηε ηππώλεη “Blastoff!”. Αιιηώο, ηππώλεη n θαη κεηά θαιεί ηε 

ζπλάξηεζε countdown (ηνλ εαπηό ηεο δειαδή) πεξλώληαο ην n-1 σο 

όξηζκα.  

• Τη ζπκβαίλεη εάλ ηελ ηξέμνπκε κε όξηζκα ηνλ αξηζκό 3; 

 countdown(3) 
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Τι είναι η αναδπομή; -3 

• Η εθηέιεζε ηεο countdown μεθηλά κε n=3, θαη επεηδή ην n δελ είλαη 0, ηππώλεη ηελ ηηκή 3 

θαη κεηά θαιεί ηνλ εαπηό ηεο... 

• Η εθηέιεζε ηεο countdown μεθηλά κε n=2, θαη επεηδή ην n δελ είλαη 0, ηππώλεη ηελ ηηκή 2 

θαη κεηά θαιεί ηνλ εαπηό ηεο... 

• Η εθηέιεζε ηεο countdown μεθηλά κε n=1, θαη επεηδή ην n δελ είλαη 0, ηππώλεη ηελ ηηκή 1 

θαη κεηά θαιεί ηνλ εαπηό ηεο... 

• Η εθηέιεζε ηεο countdown μεθηλά κε n=0, θαη επεηδή ην n είλαη 0, ηππώλεη ηελ ιέμε 

“blastoff!” θαη κεηά επηζηξέθεη. 

• Η countdown κε n=1 επηζηξέθεη. 

• Η countdown κε n=2 επηζηξέθεη. 

• Η countdown κε n=3 επηζηξέθεη. 

• Καη ηώξα είκαζηε πίζσ ζην main (θπξίσο πξόγξακκα). Άξα ζπλνιηθά ε έμνδνο θαίλεηαη 

σο εμήο: 
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Διάγπαμμα ζηοίβαρ για αναδπομικέρ ζςναπηήζειρ 

<module> 
<module> 
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Άπειπη Αναδπομή 

• Εάλ κηα αλαδξνκή δελ θηάλεη πνηέ ηε ιεγόκελε «πεξίπησζε βάζεο», 
π.ρ. n==0 ζηo παξάδεηγκα καο, ζπλερίδεη λα θάλεη αλαδξνκηθέο θιήζεηο 
επ’ άπεηξνλ θαη ην πξόγξακκα δελ ηειεηώλεη πνηέ. Απηό ιέγεηαη άπεηξε 
αλαδξνκή θαη ελ γέλεη δελ είλαη θαζόινπ θαιή ηδέα! Παξάδεηγκα άπεηξεο 
αλαδξνκήο: 

 

  

 

 

 

 

• Σηηο πεξηζζόηεξεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, ε άπεηξε αλαδξνκή δελ 
επηηξέπεηαη γηαηί απινύζηαηα δελ κπνξεί λα επηηξαπεί άπεηξα κεγάιε 
ζηνίβα (θάπνηε ζα ηειεηώζεη ε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή). Σηελ Python: 
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Είζοδορ από ηο πληκηπολόγιο -1 

• Τα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπκε γξάςεη κέρξη ηώξα είλαη αγελή γηαηί δελ 
δέρνληαη είζνδν από ηνλ ρξήζηε! Άξα θάλνπλ ην ίδην πξάγκα θάζε 
θνξά, θάηη πνπ είλαη κάιινλ πεξηνξηζκέλν θαη πιεθηηθό. 

• Η Python δηαζέηεη ηε ζπλάξηεζε input γηα απηό.  

• Όηαλ θαιείηαη ε ζπλάξηεζε απηή ην πξόγξακκα ζηακαηάεη θαη πεξηκέλεη 
ν ρξήζηεο λα πιεθηξνινγήζεη θάηη. Όηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη ηα πιήθηξα 
Return ή Enter, ην πξόγξακκα ζπλερίδεη θαη ε input επηζηξέθεη απηό πνπ 
πιεθηξνιόγεζε ν ρξήζηεο ζαλ ζπκβνινζεηξά.  
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Είζοδορ από ηο πληκηπολόγιο -2 

• Πξηλ θαιέζεηε ηελ input, είλαη θαιή ηδέα λα ηππώζεηε έλα 

κήλπκα πνπ ζα πιεξνθνξεί ην ρξήζηε ηη είζνδν πεξηκέλεηε. 

Τν κήλπκα απηό ιέγεηαη «prompt», θαη κπνξνύκε λα ην 

δώζνπκε σο όξηζκα ζηελ input:   
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Είζοδορ από ηο πληκηπολόγιο -3 

• Επεηδή ε input επηζηέθεη κία ζπκβνινζεηξά, κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε κία από ηηο ζπλαξηήζεηο κεηαηξνπήο 

ηύπσλ εάλ ε είζνδνο ζαο είλαη αθέξαηνο ή πξαγκαηηθόο 

αξηζκόο.   

• Παξάδεηγκα: 



 23 

 

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

Τέλορ 


