
Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ 
Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών 

www.csd.uoc.gr 

 

 

 

ΗΥ-100  Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών 

http://efront.tsl.gr 

Επγαζηήπιο Υπηπεζιών 
Μεηαζσημαηιζμού 

www.tsl.gr 

 

Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ 
Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών 

www.csd.uoc.gr 

 

Όγδοη Διάλεξη 
 

Python: επανάληψη (εντολή while) 

Φειμεπινό εξάμηνο 2009-2010 
Τετάπτη, 21/10/2009 

Διδάζκων: Νικολάος Φπήζηορ 

 



 2 

 

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

Πολλαπλέρ εκσωπήζειρ -1 

• Όπσο ίζσο ζα έρεηε δηαπηζηώζεη, είλαη λόκηκν λα γίλνπλ 
παξαπάλσ από κηα εθρσξήζεηο ζε κηα κεηαβιεηή. Μηα λέα 
εθρώξεζε θάλεη κηα κεηαβιεηή λα αλαθέξεηαη ζε κηα λέα 
ηηκή θαη λα ζηακαηήζεη λα αλαθέξεηαη ζηελ παιηά ηηκή. 

 

  

 

Run: 
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Πολλαπλέρ εκσωπήζειρ -2 

• Σηελ Python πξέπεη λα ζπκόκαζηε λα δηαθξίλνπκε κεηαμύ 
κηαο εληνιήο εθρώξεζεο θαη κηαο δήισζεο ηζόηεηαο! 

– άιιν  x=3  θαη άιιν  x==3 

• Παξαηεξείζηε επίζεο όηη ελώ ζηα καζεκαηηθά a=7, 7=a, 
είλαη λόκηκα, ζηελ Python a=7 είλαη λόκηκν, ελώ 7=a δελ 
είλαη! 

• Υπάξρεη θαη ε πεξίπησζε ηεο αλαλέσζεο ηεο ηηκήο κηαο 
κεηαβιεηήο, όπνπ ε λέα ηηκή εμαξηάηαη από ηελ παιηά, π.ρ. 

 x = x+1 
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Πολλαπλέρ εκσωπήζειρ -3 

• Σε κεξηθέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ρξεζηκνπνηείηαη 

δηαθνξεηηθό ζύκβνιν γηα ηελ εθρώξεζε, π.ρ. <- ή := γηα ηελ 

απνθπγή ζύγρπζεο. 

• Φξεζηκνπνηείηε ηηο πνιιαπιέο εθρσξήζεηο ζηελ ίδηα 

κεηαβιεηή κε πξνζνρή – θάλνπλ ην πξόγξακκα πην 

δύζθνιν λα δηαβαζηεί θαη λα ειεγρζεί. 
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Η ενηολή while -1 

• Οη ππνινγηζηέο ζπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα θάλνπλ 
επαλαιακβαλόκελεο (αληαξέο) εξγαζίεο. Η επαλάιεςε 
ίδησλ ή παξαπιήζησλ εξγαζηώλ ρσξίο ιάζε είλαη θάηη πνπ 
νη ππνινγηζηέο θάλνπλ θαιά θαη όρη νη άλζξσπνη. 

• Δίδακε ήδε ηε ζπλάξηεζε countdown, πνπ ρξεζηκνπνηεί 
αλαδξνκή γηα λα θάλεη κηα επαλαιεπηηθή εξγαζία. Δπεηδή ε 
επαλάιεςε είλαη θάηη πνιύ ζπλεζηζκέλν, νη γιώζζεο 
πξνγξακκαηηζκνύ έρνπλ ζπλήζσο δηάθνξεο εληνιέο γηα ην 
ζθνπό απηό. 
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Η ενηολή while -2 

• Η πξώηε εληνιή πνπ ζα δνύκε είλαη ε εληνιή while. 

 Παξάδεηγκα: countdown κε while: 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Λίγν πνιύ κπνξνύκε λα δηαβάζνπκε ην πξόγξακκα ζαλ λα 
ήηαλ γξακκέλν ζε αλζξώπηλε γιώζζα. Λέεη: «Όζν ην n 
είλαη κεγαιύηεξν από ην 0, ζπλέρηζε λα εθηππώλεηο ηελ ηηκή 
ηνπ n θαη λα ηε κεηώλεηο θαηά κηα κνλάδα. Όηαλ θηάζεηο ζην 
0, δείμε ζηελ νζόλε ηε ιέμε “Blastoff”». 

 

Run: 
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Η ενηολή while -3 

• Απζηεξά, ζε κηα εληνιή while ππάξρεη ε αθόινπζε ξνή 
πξνγξάκκαηνο: 

  
1. Υπνιόγηζε ηε ζπλζήθε, είηε ζε αιεζή (TRUE, 1) είηε ζε 
ςεπδή (FALSE, 0).  

 2. Αλ ε ζπλζήθε είλαη ςεπδήο, βγεο από ηελ εληνιή while 
θαη ζπλέρηζε ηελ εθηέιεζε ηεο επόκελεο κεηά ην while 
εληνιήο. 

 3. Αλ ε ζπλζήθε είλαη αιεζήο, ηόηε εθηέιεζε όιεο ηηο 
εληνιέο κέζα ζην «ζώκα» εληνιώλ πνπ αθνινπζεί θαη 
πήγαηλε πίζσ ζην βήκα 1. 

 

• Απηόο ν ηύπνο ξνήο ειέγρνπ νλνκάδεηαη βπόγσορ, επεηδή 
από ην ηξίην βήκα πάκε πίζσ ζην πξώην.  

• Παξαηεξήζηε όηη, αλ ε ζπλζήθε είλαη ςεπδήο από ηελ 
πξώηε θνξά πνπ ειέγρεηαη, ην «ζώκα» δελ εθηειείηαη 
πνηέ. 
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Η ενηολή while -4 

• Τν «ζώκα» ηνπ βξόγρνπ πξέπεη λα αιιάδεη ηηο ηηκέο κηαο ή 
πεξηζζόηεξσλ κεηαβιεηώλ, ηηο νπνίεο ειέγρεη ε ζπλζήθε 
ζηελ επηθεθαιίδα ηνπ βξόγρνπ while, ώζηε ε ζπλζήθε λα 
γίλεηαη ηειηθά ςεπδήο θαη ν βξόγρνο λα ηειεηώλεη. 

• Γηαθνξεηηθά ν βξόγρνο ζα επαλαιακβάλεηαη επ’ άπεηξνλ, γη’ 
απηό θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νλνκάδεηαη αηέπμων 
βπόγσορ (infinite loop). 

• Σηελ πεξίπησζε ηεο ζπλάξηεζεο countdown κπνξνύκε λα 
απνδείμνπκε όηη ν βξόγρνο ηειεηώλεη, επεηδή μέξνπκε όηη ε 
ηηκή ηνπ n είλαη ζεηηθή θαη πεπεξαζκέλε, βιέπνπκε όηη ε ηηκή 
ηνπ n κεηώλεηαη θάζε θνξά πνπ εθηειείηαη ν βξόγρνο, άξα 
ηειηθά ζα γίλεη 0. 
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Η ενηολή while -5 

• Σε άιιεο πεξηπηώζεηο δελ είλαη εύθνιν λα ην απνδείμνπκε: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Η ζπλζήθε ηνπ βξόγρνπ είλαη n != 1, άξα ν βξόγρνο ζπλερίδεη κέρξη ην n 
λα γίλεη 1, πξάγκα πνπ ζα θάλεη ηε ζπλζήθε ςεπδή.  

• Κάζε θνξά πνπ εθηειεί ην ζώκα ηνπ βξόγρνπ, ην πξόγξακκα δείρλεη ηελ 
ηηκή ηνπ n θαη κεηά ειέγρεη αλ ν n είλαη άξηηνο ή πεξηηηόο. Αλ είλαη άξηηνο, 
ν n δηαηξείηαη κε ην 2, αλ είλαη πεξηηηόο, αληηθαζίζηαηαη κε ην n*3+1.  

 

Run: 
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Η ενηολή while -6 

• Βιέπνπκε όηη ην n κηα κεγαιώλεη θαη κηα κηθξαίλεη, άξα δελ 
ππάξρεη πξνθαλήο απόδεημε όηη ζα γίλεη πνηέ 1, θαη 
επνκέλσο ζα ηειεηώζεη ην πξόγξακκα. 

• Γηα ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ηνπ n κπνξνύκε λα απνδείμνπκε 
ηεξκαηηζκό. 

• Π.ρ. αλ ην n είλαη δύλακε ηνπ 2, ηόηε ην n ζα είλαη πάληα 
άξηην κέζα ζην βξόγρν, κέρξη λα θηάζεη ηε κνλάδα (π.ρ. κε 
n=16 ην πξόγξακκα ηεξκαηίδεη). 

• Αιιά κπνξνύκε λα έρνπκε κηα γεληθή απόδεημε όηη ην 
πξόγξακκα ηεξκαηίδεη γηα θάζε ηηκή ηνπ n; Αθόκε ηελ 
ςάρλνπκε!!! 
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Εκηύπωζη πινάκων -1 

• Έλα από ηα πξάγκαηα πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε θαιά κε 
βξόγρνπο είλαη ε εθηύπσζε πηλάθσλ δεδνκέλσλ. 

• Σηελ πξν ησλ ππνινγηζηώλ επνρή, έπξεπε λα 
ππνινγίδνπκε ινγαξίζκνπο, εκίηνλα θαη ζπλεκίηνλα, θαη 
άιιεο καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο κε ην ρέξη. Γηα επθνιία 
ππήξραλ βηβιία κε ηεξάζηηνπο πίλαθεο ηηκώλ απηώλ ησλ 
ζπλαξηήζεσλ. Η δεκηνπξγία ησλ πηλάθσλ απηώλ ήηαλ αξγή 
θαη αληαξή, θαη γεκάηε ιάζε. 

• Με ηελ έιεπζε ησλ ππνινγηζηώλ, απηνί νη πίλαθεο 
εμαθαλίζηεθαλ... 

• Δθηόο από νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ νη ίδηνη νη 
ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνύλ πίλαθεο ηηκώλ γηα ππνινγηζκό 
ηηκώλ θάπνησλ ζπλαξηήζεσλ πξνζεγγηζηηθά, θαη ζηε 
ζπλέρεηα βειηηώλνπλ ηελ πξνζέγγηζε κε επηπιένλ 
ππνινγηζκνύο, π.ρ. ζε πξάμεηο floating point. 

• Αο δνύκε ινηπόλ πσο κπνξνύκε λα εθηππώζνπκε έλαλ 
πίλαθα ινγαξίζκσλ ρξεζηκνπνηώληαο βξόγρνπο. 
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Εκηύπωζη πινάκων -2 

• Τν επόκελν πξόγξακκα ηππώλεη κηα ζεηξά ηηκώλ ζηελ αξηζηεξή θνιώλα 
θαη ηνπο ινγαξίζκνπο ηνπο ζηε δεμηά: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Η ζπκβνινζεηξά '\t' παξηζηάλεη ην ραξαθηήξα «tab» (από ηε ιέμε 
tabulation, πνπ ζεκαίλεη εθηύπσζε πίλαθα δεδνκέλσλ). 

• Καζώο ραξαθηήξεο θαη νκάδεο ραξαθηήξσλ ηππώλνληαη ζηελ νζόλε, ν 
δξνκέαο νζόλεο (θέξζνξαο, cursor) δείρλεη πάληα πνπ ζα ηππσζεί ν 
επόκελνο ραξαθηήξαο. Μεηά από κηα εληνιή print, ν δξνκέαο ζπλήζσο 
δείρλεη ζηελ αξρή ηεο επόκελεο γξακκήο. Ο ραξαθηήξαο tab 
(ζηεινγλώκνλαο ζηε γξαθνκεραλή) κεηαηνπίδεη ην ζηεινγλώκνλα κέρξη 
ην επόκελν tab stop.  

 

Run: 
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Εκηύπωζη πινάκων -3 

• Απηνί νη ινγάξηζκνη είλαη κε βάζε ην e. Δπεηδή νη δπλάκεηο 

ηνπ 2 είλαη ζεκαληηθέο ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ, 

ζπρλά ρξεηάδεηαη λα ππνινγίζνπκε ινγαξίζκνπο κε βάζε ην 

2. Γηα ην ζθνπό απηό κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ 

εμήο ηύπν: 

 

 

 

 

• Σηελ πξάμε: 

– Αιιάμηε ην πξόγξακκα ηεο πξνεγνύκελεο δηαθάλεηαο 

ώζηε λα ηππώλεη ινγαξίζκνπο κε βάζε ην 2. 

2

lo g
lo g

lo g 2

e

e

x
x
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Εκηύπωζη πινάκων -4 

 

• Γηαθξίλνπκε ηηο δπλάκεηο ηνπ 2:  
2, 4, 8, ... 

  
Run: 

  
Run: 
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Εκηύπωζη διζδιάζηαηων πινάκων 

• Έλαο δηζδηάζηαηνο πίλαθαο είλαη έλαο πίλαθαο όπνπ δηαβάδνπκε ηηκέο 

ζηε δηαζηαύξσζε ζεηξώλ θαη ζηειώλ. Καιό παξάδεηγκα είλαη έλαο 

πίλαθαο πνιιαπιαζηαζκνύ, π.ρ. ησλ ηηκώλ από 1 έσο 6. 

• Αο αξρίζνπκε ηππώλνληαο ηα πνιιαπιάζηα ηνπ 2 ζε κηα γξακκή: 

 

• Τν όξηζκα  end=' '  ζηελ print ρξεζηκνπνηείηαη ώζηε ζε θάζε επαλάιεςε 

λα δηαηεξείηαη ε εθηύπσζε ζηελ ίδηα γξακκή. 

    
Run: 
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Ενθςλάκωζη και Γενίκεςζη -1 

• Δλζπιάθσζε είλαη ην λα «πεξηηπιίμνπκε» έλα θνκκάηη θώδηθα 
κέζα ζε κηα ζπλάξηεζε, γηα λα εθκεηαιιεπηνύκε όια όζα 
πξνζθέξεη κηα ζπλάξηεζε, ζπκεζείηε ηελ isDivisible. 

• Γελίθεπζε είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ λα πάξνπκε θάηη ζπγθεθξηκέλν, 
όπσο ε εθηύπσζε ησλ πνιιαπιαζίσλ ηνπ 2, θαη λα ην θάλνπκε 
πην γεληθό, όπσο π.ρ. ε εθηύπσζε ησλ πνιιαπιαζίσλ θάζε 
αθεξαίνπ. 

• Η παξαθάησ ζπλάξηεζε ελζπιαθώλεη ηνλ πξνεγνύκελν βξόγρν 
θαη ηππώλεη πνιιαπιάζηα ηνπ n: 
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Ενθςλάκωζη και Γενίκεςζη -2 

• Δάλ θαιέζνπκε ηε ζπλάξηεζε απηή κε όξηζκα 2 παίξλνπκε 
αθξηβώο ην ίδην απνηέιεζκα όπσο πξηλ. 

• Με όξηζκα 3 ε έμνδνο είλαη: 

 

  

 

 

• Με όξηζκα 4 ε έμνδνο είλαη: 
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Ενθςλάκωζη και Γενίκεςζη -3 

• Σηελ πξάμε: 

– Πξνρσξήζηε θαη θηηάμηε έλαλ πίλαθα πνιιαπιαζηαζκνύ, 
θαιώληαο ηελ printMultiples θαη’ επαλάιεςε θαη κε 
δηαθνξεηηθά νξίζκαηα, π.ρ. κέζα από έλα θαηλνύξγην 
βξόγρν. 
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Ενθςλάκωζη και Γενίκεςζη -4 

• Πξνζέμηε πόζν παξόκνηνο είλαη απηόο ν βξόγρνο κε ην βξόγρν κέζα 
ζηελ printMultiples. Τν κόλν πνπ θάλακε είλαη λα αληηθαηαζηήζνπκε ηελ 
εληνιή print κε κηα θιήζε ζπλάξηεζεο.  

  
Run: 
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Ενθςλάκωζη και Γενίκεςζη -5 

• Μπνξνύκε βέβαηα λα πάξνπκε πάιη ηνλ πξνεγνύκελν θώδηθα θαη λα ηνλ 
πεξηηπιίμνπκε κέζα ζε κηα λέα ζπλάξηεζε: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Απηή ε δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ αλάπηπμε θώδηθα. 
Αλαπηύζζνπκε πξώηα θώδηθα έμσ από ζπλάξηεζε, π.ρ. 
δαθηπινγξαθώληαο ζην δηεξκελεπηή. Όηαλ ζηγνπξεπηνύκε όηη ν θώδηθαο 
δνπιεύεη, ηνλ πεξηηπιίζζνπκε κε κηα ζπλάξηεζε. Μηα ηέηνηα κέζνδνο 
είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε όηαλ δελ γλσξίδνπκε από ηελ αξρή πσο λα 
ρσξίζνπκε έλα κεγάιν πξόγξακκα ζε ζπλαξηήζεηο. 
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Τοπικέρ Μεηαβληηέρ  

• Μπνξεί λα δηεξσηάζηε: πσο είλαη δπλαηόλ λα 
ρξεζηκνπνηνύκε ην ίδην όλνκα κεηαβιεηήο i ζηηο 
printMultiples θαη printMultTable;  

• Γελ δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα όηαλ ε κηα ζπλάξηεζε αιιάδεη 
ηελ ηηκή απηήο ηεο κεηαβιεηήο; 

• Η απάληεζε είλαη όρη, γηαηί ην i ζηελ printMultiples δελ είλαη 
ην ίδην κε ηo i ζηελ printMultTable. 

• Μεηαβιεηέο πνπ δεκηνπξγνύληαη κέζα ζε κηα ζπλάξηεζε 
είλαη ηοπικέρ, και δεν μποπεί να ηιρ πποζπελάζει κανείρ 
έξω από ηη ζςνάπηηζη πος είναι ηο «ζπίηι» ηηρ! 

• Απηό ζεκαίλεη όηη είζηε ειεύζεξνη λα ρξεζηκνπνηείηε 
κεηαβιεηέο κε ην ίδην όλνκα, εθόζνλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη 
κέζα ζηελ ίδηα ζπλάξηεζε! 
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Τοπικέρ μεηαβληηέρ - διάγπαμμα ζηοίβαρ 



 23 

 

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

Η ενηολή break 

• Με ηελ εληνιή break ηεξκαηίδνληαη άκεζα νη επαλαιήςεηο 
κηαο εληνιήο while. 

• Παξάδεηγκα: γξάθνπκε έλα πξόγξακκα ην νπνίν δέρεηαη 
ζπλερώο είζνδν από ην πιεθηξνιόγην, ηππώλεη ζηελ νζόλε 
ηελ είζνδν πνπ δηάβαζε θαη ηεξκαηίδεη κόλν όηαλ δηαβάζεη 
ηελ ιέμε end: 
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Τέλορ 


