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Πώς είναι γραμμένο αυτό το βιβλίο και σε ποιους απευθύνεται
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας ακολουθεί τη μέθοδο διδασκαλίας της σπειροειδούς
διάταξης της ύλης, όπως αυτή διατυπώθηκε το 1960 από τον Αμερικανό ψυχολόγο Jerome
Bruner. Σύμφωνα με αυτή, καθώς αναπτύσσεται ένα βιβλίο, πρέπει να επιστρέφει επανειλημμένα στις βασικές ιδέες, οικοδομώντας πάνω σε αυτές έως ότου ο αναγνώστης συλλάβει πλήρως το «πού πηγαίνει». Πρώτα διδάσκονται τα βασικά στοιχεία ενός θέματος, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις λεπτομέρειες. Κατόπιν, καθώς η εκμάθηση προχωράει, εισάγονται ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ ταυτόχρονα τα βασικά στοιχεία τονίζονται ξανά και ξανά, για να μπορέσουν τελικά να αποθηκευτούν στη μακροπρόθεσμη μνήμη του εγκεφάλου.
Σύμφωνα με τον Jerome Bruner, η μάθηση απαιτεί ενεργή συμμετοχή του εκπαιδευόμενου, πειραματισμό, εξερεύνηση και ανακάλυψη. Το συγκεκριμένο βιβλίο περιέχει πληθώρα παραδειγμάτων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων μπορεί να υλοποιηθεί πρακτικά,
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον αναγνώστη να εξοικειωθεί με τη γλώσσα Python ώστε
τελικά να είναι ικανός να δημιουργήσει τις δικές του εφαρμογές.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το παρόν βιβλίο είναι κατάλληλο για αρχαρίους αλλά και
προχωρημένους, για μαθητές γυμνασίου-λυκείου αλλά και φοιτητές ανωτέρων και ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για ερασιτέχνες του κλάδου αλλά και επαγγελματίες.
Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί προκειμένου το παρόν βιβλίο να εξυπηρετεί και τις ανάγκες των
μαθητών της Β′ και Γ′ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του τομέα Πληροφορικής, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Συνοδευτικό υλικό • απαντήσεις ερωτήσεων & λύσεις ασκήσεων
Το βιβλίο συνοδεύεται από δωρεάν υλικό, το οποίο περιέχει τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων καθώς και τα προγράμματα Python του βιβλίου. Για να το κατεβάσετε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
www.klidarithmos.gr/PythonAlgorithmics
και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε εκεί.

Παροράματα
Αν βρείτε κάποιο λάθος στο βιβλίο μας, είτε στο κείμενο είτε σε κάποιο από τα προγράμματα που περιέχει, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να το αναφέρετε σε μια
από τις παρακάτω διευθύνσεις:
www.bouraspage.com
www.kapposit.gr
ή μέσω email:
abouras@bouraspage.com
kapposit@otenet.gr
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Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το βιβλίο
Παρακάτω θα βρείτε κάποιες επεξηγήσεις σχετικά με τις τυπογραφικές συμβάσεις που
τηρούνται σε αυτό το βιβλίο. Ο όρος «σύμβαση» αναφέρεται στον τυποποιημένο τρόπο με
τον οποίο εμφανίζονται συγκεκριμένα τμήματα του βιβλίου.
Εντολές της Python
Αυτό το βιβλίο προσπαθεί, με πληθώρα παραδειγμάτων, να εξηγήσει ένα μεγάλο μέρος
των εντολών που διαθέτει η γλώσσα Python. Οι εντολές σε αυτό το βιβλίο εμφανίζονται
με την εξής μορφή:
Αυτή είναι μια εντολή της Python
Δεσμευμένες λέξεις, μεταβλητές και συναρτήσεις στο κείμενο
Οι δεσμευμένες λέξεις, οι μεταβλητές, οι συναρτήσεις και οι παράμετροι συχνά εμφανίζονται μέσα στο κείμενο της ίδιας παραγράφου. Όταν συμβαίνει αυτό, όλες αυτές οι λέξεις
εμφανίζονται με διαφορετική γραμματοσειρά από εκείνη της υπόλοιπης παραγράφου. Για
παράδειγμα, η εντολή first_name = 5 είναι ένα παράδειγμα εντολής μέσα στο κείμενο
μιας παραγράφου.
Λέξεις με πλάγια γραφή
Θα παρατηρήσετε επίσης ότι κάποιες από τις λέξεις εμφανίζονται με πλάγια γραφή. Λέξεις που βρίσκονται στο κείμενο μιας παραγράφου εμφανίζονται με πλάγια γραφή ώστε
να δοθεί έμφαση σε έναν καινούργιο όρο που ορίζεται.
Επίσης, η πλάγια γραφή χρησιμοποιείται και για λέξεις που πρέπει να αντικατασταθούν με
κάτι πιο συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, η γενική μορφή μιας εντολής της Python μπορεί
να είναι η εξής:
def όνομα (παράμετρος1, παράμετρος2):
Για να έχει νόημα αυτή η εντολή, οι λέξεις όνομα, παράμετρος1 και παράμετρος2 πρέπει να αντικατασταθούν με κάτι πιο συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, η παραπάνω εντολή
θα μπορούσε να γραφεί ως εξής:
def display_rectangle (width, height):
Οι τρεις τελείες (…)
Στη γενική μορφή μιας εντολής, μπορεί να παρατηρήσετε τρεις τελείες (…) οι οποίες βρίσκονται στο τέλος μιας λίστας. Οι τρεις τελείες δεν αποτελούν μέρος της εντολής, απλώς
βρίσκονται εκεί για να σας δείξουν ότι η συγκεκριμένη λίστα μπορεί να περιέχει όσα αντικείμενα θέλετε. Για παράδειγμα, στη γενική μορφή της εντολής
display_messages (παράμετρος1, παράμετρος2, …)
οι τρεις τελείες υποδεικνύουν ότι η λίστα μπορεί να περιέχει περισσότερες από δύο παραμέτρους, όπως φαίνεται παρακάτω:
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display_messages (message1, "Hello", message2, "Hi!")
Αγκύλες
Κάποιες εντολές ή συναρτήσεις στη γενική τους μορφή μπορεί να περιέχουν αγκύλες [ ],
οι οποίες υποδεικνύουν ότι το τμήμα που περικλείεται σε αυτές δεν είναι υποχρεωτικό.
Στο παρακάτω παράδειγμα, η μέθοδος randrange() εμφανίζεται στη γενική της μορφή.
random.randrange([minimum_value,] maximum_value)
Εδώ, οι αγκύλες [ ] υποδεικνύουν ότι το τμήμα [minimum_value,] δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτό σημαίνει ότι η μέθοδος randrange() μπορεί να δέχεται είτε μία είτε δύο παραμέτρους. Στο παράδειγμα που ακολουθεί υπάρχουν δύο εντολές, οι οποίες είναι και οι δύο
συντακτικά σωστές (αν και παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα).
random.randrange(10)
random.randrange(5, 10)
Σκούρες κεφαλίδες
Τα περισσότερα παραδείγματα του βιβλίου εμφανίζονται ως εξής:
file_29_2_3

a = 2
b = 3
c = a + b
print c
Η σκούρα κεφαλίδα file_29_2_3 στο επάνω μέρος υποδεικνύει το όνομα του αρχείου
που πρέπει να ανοίξετε προκειμένου να εκτελέσετε το πρόγραμμα, να δείτε τα αποτελέσματά του και να πειραματιστείτε με αυτό. Όλα τα παραδείγματα που περιέχουν αυτή την
κεφαλίδα μπορείτε να τα κατεβάσετε από τη διεύθυνση
www.klidarithmos.gr/PythonAlgorithmics
ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε εκεί.
Σημειώσεις
Σε αυτό το βιβλίο, θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν κάποιες σημειώσεις οι οποίες θα σας
βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα κάτι που μόλις διαβάσατε. Οι σημειώσεις έχουν την
ακόλουθη μορφή:
Σημείωση: Αυτή είναι μια σημείωση που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα κάποιες λεπτομέρειες.
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Υπομνήσεις
Πολλές φορές αυτό το βιβλίο θα σας υπενθυμίζει κάτι που έχετε ήδη μάθει (πιθανόν σε
κάποιο προηγούμενο κεφάλαιο). Οι υπομνήσεις εμφανίζονται ως εξής:
Υπόμνηση: Αυτή είναι μια υπόμνηση που θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε κάτι που έχετε ήδη
μάθει.

Πώς να γράφετε τα προγράμματα της Python στο χαρτί
Στην Python, μια ομάδα εντολών η οποία εκτελείται μέσα σε μια δομή (επιλογής, επανάληψης, συνάρτησης κ.λπ.) διακρίνεται με τη χρήση ίδιας εσοχής σε σχέση με την πρώτη
γραμμή της δομής. Όταν ένα πρόγραμμα της Python γράφεται στο χαρτί, για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, συστήνεται να σημειώνονται οι εντολές που ανήκουν
στην ίδια ομάδα με μια κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές, όπως φαίνεται στο παρακάτω
παράδειγμα.
a = x = b = 1
while x < 5:
b = b + 3
a = a * x
print a, x, b
if b % 2 != 0:
x = x + 1
print a
print x
print b, x

Μέρος 1

Βασικές γνώσεις

Κεφάλαιο 1

Η λειτουργία ενός υπολογιστή
1.1

Εισαγωγή

Στη σημερινή εποχή, σχεδόν οποιαδήποτε εργασία απαιτεί τη χρήση κάποιου ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στο σχολείο, οι μαθητές χρησιμοποιούν υπολογιστές για να αναζητήσουν
πληροφορίες στο Διαδίκτυο και να στείλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(emails). Στον χώρο εργασίας, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν υπολογιστές για να αναλύσουν
δεδομένα, να δημιουργήσουν παρουσιάσεις και να επικοινωνήσουν με πελάτες. Στο σπίτι,
οι άνθρωποι τους χρησιμοποιούν για να παίξουν παιχνίδια και να επικοινωνήσουν με άλλους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά, μην ξεχνάτε και τα «έξυπνα» τηλέφωνα
(smartphones) όπως το iPhone. Και αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μικροί σε μέγεθος,
αλλά μεγάλοι σε δυνατότητες, υπολογιστές!
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να πραγματοποιήσουν τόσες πολλές εργασίες ακριβώς γιατί μπορούν να προγραμματιστούν. Με άλλα λόγια, ένας υπολογιστής εκτελεί
μια εργασία ακριβώς επειδή ένα πρόγραμμα του υποδεικνύει τι πρέπει να κάνει, πώς να το
κάνει και πότε να το κάνει. Ένα πρόγραμμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σύνολο εντολών, τις οποίες ο υπολογιστής εκτελεί για να διεκπεραιώσει μια συγκεκριμένη εργασία.
Τα προγράμματα, τα οποία συχνά περιγράφονται με τον όρο λογισμικό, είναι απαραίτητα
για τον υπολογιστή επειδή, χωρίς αυτά, ο υπολογιστής είναι ένα «χαζό» κουτί που δεν
μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Στην πραγματικότητα, το πρόγραμμα είναι αυτό που
«λέει» στον υπολογιστή τι πρέπει να κάνει. Ο προγραμματιστής, από την άλλη, είναι αυτός
που σχεδιάζει, δημιουργεί και ελέγχει προγράμματα.
Αυτό το βιβλίο αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της αλγοριθμικής και του
προγραμματισμού με τη γλώσσα Python.

1.2

Πόσες κατηγορίες λογισμικού υπάρχουν;

Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες λογισμικού, το λογισμικό συστήματος και το λογισμικό εφαρμογών. Αναλυτικότερα:
 Το λογισμικό συστήματος είναι ένα σύνολο προγραμμάτων το οποίο ελέγχει
και διαχειρίζεται τις βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστή. Για παράδειγμα,
συντονίζει τις εσωτερικές λειτουργίες του, διαχειρίζεται όλες τις συσκευές που
είναι συνδεδεμένες σε αυτόν, αποθηκεύει δεδομένα, φορτώνει δεδομένα, και
επιτρέπει σε άλλα προγράμματα να εκτελεστούν. Οι τρεις βασικές υποκατηγορίες του λογισμικού συστήματος είναι οι εξής:
 Το λειτουργικό σύστημα (operating system). Τα Windows, το Linux, το
Mac OS X, το Android και το iOS είναι κάποια παραδείγματα λειτουργικών συστημάτων.
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Τα βοηθητικά προγράμματα (utility software). Αυτός ο τύπος λογισμικού
εγκαθίσταται συνήθως μαζί με το λειτουργικό σύστημα και χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση και διατήρηση του υπολογιστή σε καλή
κατάσταση. Οι εφαρμογές προστασίας από ιούς ή λήψης αντιγράφων ασφαλείας είναι μερικά από τα βοηθητικά προγράμματα που πιθανόν βρίσκονται ήδη εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας.
 Οι οδηγοί συσκευών (device drivers). Αυτός ο τύπος λογισμικού ελέγχει
μια συσκευή η οποία είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας, όπως το
ποντίκι ή την κάρτα γραφικών. Ο οδηγός συσκευής λειτουργεί όπως ένας
διερμηνέας –μεταφράζει τις εντολές του λειτουργικού συστήματος σε εντολές τις οποίες η συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να καταλάβει.
 Ο όρος λογισμικό εφαρμογών αναφέρεται σε όλα εκείνα τα προγράμματα που
χρησιμοποιούνται καθημερινά για να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και πιο
διασκεδαστική, όπως οι φυλλομετρητές (Chrome, Mozilla, Edge), οι διορθωτές κειμένου (MS Word, Libre Office Writer, OpenOffice Writer), το Σημειωματάριο, τα παιχνίδια και πολλά άλλα.

1.3

Εκτέλεση προγραμμάτων

Όταν ανοίγετε τον υπολογιστή σας, η μνήμη RAM δεν περιέχει απολύτως τίποτα. Το πρώτο
πράγμα, λοιπόν, που πρέπει να κάνει ο υπολογιστής σας είναι να μεταφέρει (να αντιγράψει
κατά μία έννοια) το λειτουργικό σύστημα από τον σκληρό δίσκο στη μνήμη RAM.
Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά του λειτουργικού συστήματος στη μνήμη RAM, σας δίνετε η δυνατότητα να εκτελέσετε (να «τρέξετε») κάποιο πρόγραμμα (λογισμικό). Αυτό συνήθως μπορείτε να το κάνετε πατώντας ή διπλοπατώντας με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, ή χτυπώντας ελαφρώς με το δάχτυλο (tap), στο αντίστοιχο εικονίδιο. Έστω, για
παράδειγμα, ότι πατάτε στο εικονίδιο του αγαπημένου σας προγράμματος για την επεξεργασία κειμένου. Αυτή η ενέργεια «διατάζει» τον υπολογιστή να φορτώσει (να αντιγράψει
κατά μία έννοια) το πρόγραμμα από τον σκληρό δίσκο στη μνήμη RAM, προκειμένου η
κεντρική μονάδα επεξεργασίας (KME) να μπορέσει να το εκτελέσει.
Υπόμνηση: Τα προγράμματα είναι συνήθως αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο. Όταν, για
παράδειγμα, εγκαθίσταται κάποιο νέο πρόγραμμα από ένα CD στον υπολογιστή σας, το
πρόγραμμα αυτό στην πραγματικότητα αντιγράφεται στον σκληρό δίσκο. Για να εκτελεστεί
όμως το πρόγραμμα, πρέπει ουσιαστικά να φορτωθεί (να αντιγραφεί) από τον σκληρό δίσκο
στη μνήμη RAM, και αυτό το αντίγραφο είναι που εκτελείται από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ).
Σημείωση: Οι όροι «τρέχει» και «εκτελείται» θεωρούνται συνώνυμοι στην επιστήμη των
υπολογιστών.

1.4

Μεταγλωττιστές και διερμηνευτές

Οι υπολογιστές μπορούν να εκτελούν προγράμματα τα οποία έχουν γραφεί σε κάποια
γλώσσα προγραμματισμού. Δεν μπορείτε να γράψετε προγράμματα σε μια φυσική γλώσσα όπως αυτές που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να συνεννοούνται μεταξύ τους. Για τα
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προγράμματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικές γλώσσες, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των τεχνητών γλωσσών.
Αλλά τι είναι αυτό που τελικά καταλαβαίνει ένας υπολογιστής; Το μόνο που καταλαβαίνει
ο υπολογιστής είναι μια χαμηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού η οποία ονομάζεται
γλώσσα μηχανής. Στη γλώσσα μηχανής, όλες οι εντολές αποτελούνται από τα ψηφία μηδέν
(0) και ένα (1). Το παρακάτω παράδειγμα είναι ένα πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής το
οποίο υπολογίζει το άθροισμα δύο αριθμών.
0010
0001
0011
0111

0001
0001
0001
0000

0000
0000
0000
0000

0100
0101
0110
0001

Πιθανόν σοκαριστήκατε! Μην ανησυχείτε, όμως, δεν πρόκειται να γράψετε προγράμματα
σε γλώσσα μηχανής. Αυτό συνέβαινε πριν από πολλά χρόνια, όταν οι υπολογιστές βρίσκονταν ακόμη σε πολύ εμβρυακό στάδιο. Κανείς σήμερα δεν γράφει προγράμματα σε
γλώσσα μηχανής. Οι προγραμματιστές γράφουν τα προγράμματά τους σε γλώσσες υψηλού επιπέδου και έπειτα χρησιμοποιούν ειδικά προγράμματα για να τα μεταφράσουν σε
γλώσσα μηχανής.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για μετάφραση: οι μεταγλωττιστές και οι διερμηνευτές.
Οι μεταγλωττιστές (compilers) είναι προγράμματα τα οποία μεταφράζουν ένα πρόγραμμα
γραμμένο σε γλώσσα υψηλού επιπέδου σε ένα πρόγραμμα γραμμένο σε γλώσσα μηχανής.
Το πρόγραμμα που προκύπτει είναι ανεξάρτητο από τη γλώσσα προγραμματισμού που το
δημιούργησε και μπορεί πλέον να εκτελεστεί οποιαδήποτε στιγμή. Μόλις ολοκληρωθεί η
μετάφραση, ο μεταγλωττιστής δεν απαιτείται.
Οι διερμηνευτές (interpreters) είναι προγράμματα τα οποία μεταφράζουν σε γλώσσα μηχανής
και ταυτόχρονα εκτελούν μία μία τις εντολές ενός προγράμματος. Γι’ αυτόν τον λόγο, η ύπαρξη του διερμηνευτή απαιτείται κάθε φορά που θέλετε να εκτελέσετε κάποιο πρόγραμμα.

1.5

Τι είναι ο πηγαίος κώδικας;

Οι εντολές που γράφει ένας προγραμματιστής σε μια γλώσσα προγραμματισμού για να
επιλύσει ένα πρόβλημα ονομάζονται πηγαίος κώδικας (source code) ή απλώς κώδικας
(code). Ο προγραμματιστής πληκτρολογεί τον πηγαίο κώδικα σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα (code editor), και μετά χρησιμοποιεί κάποιον μεταγλωττιστή ή διερμηνευτή προκειμένου να μπορέσει να μεταφράσει τον πηγαίο κώδικα σε γλώσσα μηχανής και
να τον εκτελέσει.

1.6

Ερωτήσεις επανάληψης (σωστό/λάθος)

Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λάθος (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις.
1. Οι σύγχρονοι υπολογιστές μπορούν να εκτελούν πάρα πολλές διεργασίες διότι
διαθέτουν πολλά GB μνήμης RAM.
2. Ένας υπολογιστής μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προγράμματα.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.7

Τα Windows και το Linux ανήκουν στην κατηγορία του λογισμικού.
Ο Windows Media Player ανήκει στο λογισμικό συστήματος.
Όταν ανοίγετε τον υπολογιστή σας, η κύρια μνήμη (RAM) περιέχει ήδη το λειτουργικό σύστημα.
Όταν εκτελείτε τον διορθωτή κειμένου, αυτός «φορτώνεται» στην πραγματικότητα από μια μονάδα δευτερεύουσας μνήμης στην κύρια μνήμη (RAM).
Σε μια γλώσσα μηχανής, όλες οι εντολές είναι μια ακολουθία από μηδέν (0) και
ένα (1).
Στη σημερινή εποχή, ένας υπολογιστής δεν μπορεί να κατανοήσει το μηδέν (0)
και το ένα (1).
Στη σημερινή εποχή, τα προγράμματα γράφονται σε γλώσσα αποτελούμενη από
μηδέν (0) και ένα (1).
Ο όρος «λογισμικό» αναφέρεται σε κάποιο εξάρτημα του υπολογιστή.
Σε μια υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού, οι εντολές αποτελούνται
από μηδέν (0) και ένα (1).
Ο μεταγλωττιστής και ο διερμηνευτής ανήκουν στην κατηγορία του λογισμικού.
Ο μεταγλωττιστής μετατρέπει το πηγαίο πρόγραμμα σε αρχείο που περιέχει εκτελέσιμες εντολές για την κεντρική μονάδα επεξεργασίας.
Ο διερμηνευτής δημιουργεί ένα πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής.
Μετά τη μεταγλώττιση, ο διερμηνευτής δεν είναι πλέον απαραίτητος.
Το πηγαίο πρόγραμμα μπορεί να γραφεί χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα.
Το πηγαίο πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί από έναν υπολογιστή χωρίς μεταγλώττιση ή διερμηνεία.
Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε γλώσσα μηχανής απαιτεί μεταγλώττιση.
Ο μεταγλωττιστής μετατρέπει ένα πρόγραμμα που έχει γραφεί σε μια γλώσσα
υψηλού επιπέδου.

Ερωτήσεις επανάληψης (πολλαπλής επιλογής)

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις.
1. Ποιες από τις ακόλουθες ενέργειες ΔΕΝ μπορεί να εκτελεστεί από την ΚΜΕ;
α. Μεταφορά δεδομένων στην κύρια μνήμη (RAM)
β. Μεταφορά των επίπλων σας σε άλλο σπίτι
γ. Μεταφορά δεδομένων από την κύρια μνήμη (RAM)
δ. Εκτέλεση αριθμητικών πράξεων
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Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ανήκει στην κατηγορία του λογισμικού;
α. Windows.
β. Linux.
γ. iOS.
δ. Παιχνίδι υπολογιστή.
ε. Ένας φυλλομετρητής.
στ. Όλα τα παραπάνω ανήκουν στο λογισμικό.
Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή;
α. Τα προγράμματα αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο.
β. Τα προγράμματα αποθηκεύονται σε δίσκους DVD.
γ. Τα προγράμματα αποθηκεύονται στην κύρια μνήμη (RAM).
δ. Όλα τα παραπάνω είναι σωστά.
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
α. Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν απευθείας από τον σκληρό δίσκο.
β. Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν απευθείας από έναν δίσκο DVD.
γ. Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν απευθείας από την κύρια μνήμη
(RAM).
δ. Όλα τα παραπάνω είναι σωστά.
ε. Όλα τα παραπάνω είναι λάθος.
Οι προγραμματιστές ΔΕΝ μπορούν να προγραμματίσουν σε
α. γλώσσα μηχανής.
β. φυσική γλώσσα όπως Ελληνικά, Αγγλικά κ.λπ.
γ. Python.
δ. όλα τα παραπάνω.
ε. κανένα από τα παραπάνω.
Ο μεταγλωττιστής μεταφράζει
α. ένα πρόγραμμα από γλώσσα μηχανής σε γλώσσα υψηλού επιπέδου.
β. ένα πρόγραμμα από φυσική γλώσσα (Ελληνικά, Αγγλικά κ.λπ.) σε γλώσσα
μηχανής.
γ. ένα πρόγραμμα από γλώσσα υψηλού επιπέδου σε γλώσσα μηχανής.
δ. κανένα από τα παραπάνω.
ε. όλα τα παραπάνω.

36

Αλγοριθμική και προγραμματισμός υπολογιστών σε Python

7.

8.

Η γλώσσα μηχανής είναι
α. μια γλώσσα που χρησιμοποιούν οι μηχανές για να επικοινωνούν μεταξύ
τους.
β. μια γλώσσα αποτελούμενη από εντολές με αριθμούς η οποία χρησιμοποιείται κατευθείαν από έναν υπολογιστή.
γ. μια γλώσσα που χρησιμοποιεί αγγλικές λέξεις για να εκτελέσει λειτουργίες.
δ. κανένα από τα παραπάνω.
Αν δύο πανομοιότυπες εντολές ακολουθούν η μία την άλλη, ο διερμηνευτής
α. μεταφράζει την πρώτη και την εκτελεί, κατόπιν μεταφράζει τη δεύτερη και
την εκτελεί.
β. μεταφράζει την πρώτη, έπειτα μεταφράζει τη δεύτερη και μετά τις εκτελεί
και τις δύο.
γ. μεταφράζει μόνο την πρώτη (αφού είναι πανομοιότυπες) και στη συνέχεια
την εκτελεί δύο φορές.
δ. τίποτε από τα παραπάνω.

Κεφάλαιο 2

Python
2.1

Τι είναι η Python

Η Python είναι μια γενικού σκοπού γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου που χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάπτυξη εφαρμογών μεσαίας κλίμακας για υπολογιστές, την
ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων κ.ά. Συνδυάζει τη σημαντική ισχύ με την πολύ απλή
σύνταξη εντολών, είναι εύκολη στην εκμάθηση, ενώ δεν υστερεί καθόλου σε δυνατότητες
συγκριτικά με άλλες γλώσσες προγραμματισμού όπως η Java ή η PHP.
Είναι η ιδανική γλώσσα προγραμματισμού για την εκμάθηση ή διδασκαλία των βασικών
αρχών του προγραμματισμού, και χρησιμοποιείται πολύ σε επιστημονικό επίπεδο.
Μια σημαντική δυνατότητα της Python είναι ότι μπορεί να αλληλεπιδρά με το σύστημα
αρχείων του υπολογιστή. Μπορεί να δημιουργεί αρχεία, να εγγράφει σε αρχεία ή να διαβάζει από αυτά. Μπορεί επίσης να δημιουργεί φακέλους και να αντιγράφει, να μετονομάζει ή να διαγράφει αρχεία. Γενικά, μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε εργασία που
σχετίζεται με το σύστημα αρχείων, γι’ αυτό και προτιμάται ιδιαίτερα από διαχειριστές
συστημάτων. Για παράδειγμα, μπορείτε να γράψετε ένα πρόγραμμα της Python το οποίο
να κρατάει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας ή ένα πρόγραμμα το οποίο να επεξεργάζεται ένα αρχείο κειμένου.
Επιπροσθέτως, η Python μπορεί να εκτελεί εντολές συστήματος ή άλλα προγράμματα που
υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας. Τα προγράμματα αυτά πιθανόν να
είναι γραμμένα σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού (όπως η C, η C++, η Java κ.ά.)· η
Python απλώς εκμεταλλεύεται την έξοδο των αποτελεσμάτων τους.
Υπάρχουν εκατομμύρια –ίσως δισεκατομμύρια– γραμμές κώδικα γραμμένες ήδη σε Python, τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε και να ενσωματώσετε στα δικά σας προγράμματα
απογειώνοντας έτσι τις δυνατότητές τους.
Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι πολλοί εκείνοι που επιλέγουν να μάθουν να προγραμματίζουν σε Python και, φυσικά, για τους ίδιους λόγους μπορείτε να το κάνετε και εσείς.

2.2

Εγκατάσταση της Python

Για να εγκαταστήσετε την Python, μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από τη διεύθυνση
https://www.python.org/downloads/
Επιλέξτε την έκδοση που είναι κατάλληλη για το δικό σας λειτουργικό σύστημα (Windows, Linux/UNIX, Mac OSX κ.ά.) και κατεβάστε την έκδοση 2.x. Αυτό το βιβλίο θα σας
παρουσιάσει τον τρόπο εγκατάστασης της Python για Windows.
Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη του αρχείου εγκατάστασης, εκτελέστε το και πατήστε στο
κουμπί Next για να ακολουθήσετε τα βήματα της εγκατάστασης. Όταν θα σας ζητηθεί να
επιλέξετε φάκελο εγκατάστασης, διατηρήστε τον προτεινόμενο «C:\Python27\» (δείτε την
Εικόνα 2–1).

