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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 

Η εργασία που ακολουθεί, αναφέρεται στον προγραµµατισµό της γλώσσας 

Python και αποτελείται από  πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο  

αναφέρονται γενικά στατιστικά και η ιστορία των γλωσσών προγραµµατισµού, 

αντίστοιχα στο δεύτερο κεφάλαιο αρχίζει να αναπτύσσεται η γλώσσα Python 

και η εγκατάσταση της σε Windows Mac και Linux. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται 

αναφορά σε εντολές και συναρτήσεις και µεταβλητές που υπάρχουν στον 

προγραµµατισµό για τη γλώσσα Python. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µία 

αναφορά στον τρόπο ανάπτυξης των προγραµµάτων. Τέλος στο πέµπτο 

κεφάλαιο υπάρχουν παραδείγµατα από µικρά προγραµµατάκια και εντολές 

στη γλώσσα Python.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Η παρακάτω πτυχιακή εργασία µε θέµα: 

 «Η γλώσσα προγραµµατισµού Python – Τρόποι εκµάθησης», αποτελεί την 

ολοκλήρωση των σπουδών µου στο τµήµα «∆ιοίκηση Επιχειρήσεων» και στη 

σχολή  «∆ιοίκηση και Οικονοµία». 

Το θέµα της έχει σχέση µε τη γλώσσα προγραµµατισµού Python. Τα 

κεφάλαια, που θα ακολουθήσουν  είναι σχετικά  µε την εγκατάσταση και 

λειτουργία, καθώς και την κωδικοποίηση  της συγκεκριµένης γλώσσας 

προγραµµατισµού.  Είναι δεδοµένο ότι η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς  και 

ο προγραµµατισµός, θεωρείται εξαιρετικά σπουδαίο επίτευγµα της 

τεχνολογίας και πολύ σηµαντικός για να διεκπεραιωθούν πολλές λειτουργίες 

στην καθηµερινή µας ζωή. 

Ο προγραµµατισµός είναι σηµαντικός για την εκµάθηση της καινοτοµίας, για 

τη δηµιουργία φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων για παγκόσµια 

προβλήµατα. Ο προγραµµατισµός είναι σηµαντικός στην καθηµερινή µας ζωή 

για την ενίσχυση και αύξηση της ισχύος των υπολογιστών και του διαδικτύου. 

Ο προγραµµατισµός είναι σηµαντικός για την επιτάχυνση των διαδικασιών 

εισόδου και εξόδου σε ένα µηχάνηµα. 

 Ο προγραµµατισµός είναι σηµαντικός για την αυτοµατοποίηση, τη συλλογή, 

τη διαχείριση, τον υπολογισµό, την ακριβή ανάλυση των δεδοµένων και των 

πληροφοριών. Ο προγραµµατισµός είναι σηµαντικός για τη δηµιουργία 

λογισµικού και εφαρµογών που βοηθούν τους χρήστες υπολογιστών και 

κινητών στην καθηµερινή ζωή.  
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Λόγω όλων αυτών των λόγων, είναι πραγµατικά σηµαντικό να µάθουµε πώς 

να χρησιµοποιούµε γλώσσες προγραµµατισµού στην καθηµερινή µας ζωή. 

Για να δηµιουργηθεί η παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε βιβλιογραφία και 

ιντερνετικές πηγές. Όλα τα στοιχεία παρατίθενται στο τέλος της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –∆ΙΑΚΡΙΣΗ – 

ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 

1.1ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

Μια γλώσσα προγραµµατισµού είναι µια γλώσσα υπολογιστή σχεδιασµένη για 

να δηµιουργήσει µια τυποποιηµένη µορφή εντολών. Αυτές οι εντολές 

µπορούν να ερµηνευτούν σε έναν κώδικα κατανοητό από µια µηχανή. Τα 

προγράµµατα δηµιουργούνται µέσω γλωσσών προγραµµατισµού για τον 

έλεγχο της συµπεριφοράς και της εξόδου ενός µηχανήµατος µέσω ακριβών 

αλγορίθµων, παρόµοιων µε τη διαδικασία ανθρώπινης επικοινωνίας. Μια 

γλώσσα προγραµµατισµού είναι επίσης γνωστή ως σύστηµα 

προγραµµατισµού, γλώσσα υπολογιστή ή σύστηµα υπολογιστή.1 

1.2  ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Γλώσσα Προγραµµατισµού 
 

Μια γλώσσα προγραµµατισµού χωρίζεται συνήθως σε δύο στοιχεία: τη 

σύνταξη και τη σηµασιολογία. Υπάρχει σχεδόν πάντα ένα έγγραφο 

προδιαγραφών για τον καθορισµό και των δύο στοιχείων. Για παράδειγµα, 

                                                           
1
 http://www.ba.teiwest.gr/Nea%20Mathimata/c/LECTURE%2001.pdf 
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ένα πρότυπο ISO ορίζει το C, ενώ το Perl έχει µια κυρίαρχη εφαρµογή που 

χρησιµοποιείται ως αναφορά.2    

Παρουσιάζεται ένας αλγόριθµος χρησιµοποιώντας τη γλώσσα 

προγραµµατισµού. Οι γλώσσες προγραµµατισµού ονοµάζονται συνήθως 

γλώσσες υπολογιστών. 

 Ωστόσο, ορισµένοι συγγραφείς θεωρούν ότι οι γλώσσες προγραµµατισµού 

αποτελούν υποσύνολο γλωσσών υπολογιστών. Από τις παλαιότερες µορφές 

γλωσσών προγραµµατισµού όπως το COBOL και το FORTRAN, έχουν 

αναπτυχθεί χιλιάδες γλώσσες υπολογιστών.3 

1.3 Ιστορία των γλωσσών προγραµµατισµού 

1.3.1 Πριν από το 1940 

 
Οι πρώτες γλώσσες προγραµµατισµού προηγούνται του σύγχρονου 

υπολογιστή. Αρχικά, οι γλώσσες ήταν κωδικοί . Κατά τη χρονική περιόδο 

1842-1843, µεταφράστηκαν από τον Ιταλό µαθηµατικό Luigi, τα 

αποµνηµονεύµατα της Menabrea. Το νεότερο προτεινόµενο µηχάνηµα του 

Charles Babbage, ήταν  ο Αναλυτικός κινητήρας . Επισύναψε ένα σύνολο 

σηµειώσεων που διευκρίνιζε λεπτοµερώς µια µέθοδο υπολογισµού. Ο 

Bernoulli αριθµεί µε τον κινητήρα, αναγνωρισµένο από µερικούς ιστορικούς 

ως τον πρώτο υπολογιστή στον κόσµο πρόγραµµα.4 

Ο Herman Hollerith συνειδητοποίησε ότι µπορούσε να κωδικοποιήσει τις 

πληροφορίες χαρτιών,  όταν το παρατήρησε αυτό οι αγωγοί αµαξοστοιχίας θα 

κωδικοποιούσαν την εµφάνιση των κατόχων εισιτηρίων στα εισιτήρια τρένων 

χρησιµοποιώντας το θέση των διάτρητων οπών στα εισιτήρια. Στη συνέχεια ο 

Hollerith προχώρησε στην κωδικοποίηση των δεδοµένων απογραφής του 

1890 στις κάρτες διάτρησης. Οι πρώτοι κωδικοί υπολογιστών εξειδικεύτηκαν 

για τις εφαρµογές. Στις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, οι αριθµητικοί 

υπολογισµοί βασίστηκαν σε δεκαδικά ψηφία. Τελικά το συνειδητοποίησε αυτό 

                                                           
2
 http://pages.cs.aueb.gr/courses/epl131/files/Κ6-Γλώσσες%20Προγραμματισμού-2013.pdf 

 
3
 https://www.techopedia.com/definition/24815/programming-language&prev=search 

4
 https://the-eye.eu/public/Books/IT%20Various/history_of_programming_languages.pdf 
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η λογική θα µπορούσε να αναπαρασταθεί µε αριθµούς, καθώς και µε λέξεις.  

Παράδειγµα, που χρησιµοποιείται στις τηλεφωνικές εταιρείες. 

1.3.2 Η δεκαετία του 1940 

 
Τη δεκαετία του 1940 δηµιουργήθηκαν οι πρώτοι αναγνωρίσιµα σύγχρονοι 

ηλεκτρικά υπολογιστές. Η περιορισµένη ταχύτητα και η χωρητικότητα µνήµης 

ανάγκασαν τους προγραµµατιστές να γράψουν χειροκίνητη συµβολική 

γλώσσα προγραµµάτων. Σύντοµα ανακαλύφθηκε, ότι ο προγραµµατισµός στη 

γλώσσα συναρµολόγησης απαιτούσε µεγάλη πνευµατική προσπάθεια και 

ήταν επιρρεπής σε σφάλµατα.  

 

Το 1948, ο Konrad Zuse δηµοσίευσε ένα άρθρο σχετικά µε τη γλώσσα 

προγραµµατισµού του Plankalkül. Ωστόσο, δεν εφαρµόστηκε στην εποχή του 

και οι αρχικές συνεισφορές του αποµονώθηκαν άλλες εξελίξεις. Ορισµένες 

σηµαντικές γλώσσες, που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο αυτή 

περιλαµβάνουν: 

� 1943 - Plankalkül  

� 1943 - Σύστηµα κωδικοποίησης ENIAC 

� 1949 - C-10Η δεκαετία του 1950 και του 19605 

Στη δεκαετία του 1950, σχεδιάστηκαν οι τρεις πρώτες σύγχρονες γλώσσες 

προγραµµατισµού, των οποίων οι απόγονοι βρίσκονται ακόµα στο ευρεία 

χρήση σήµερα. Αυτές είναι: 

� FORTRAN (1955), το "FOR mula TRAN slator", που εφευρέθηκε από 

το John Backus. 

� LISP , το "LISt Processor", που εφευρέθηκε από τον John McCarthy. 

� COBOL , η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓH. 

Ένα άλλο ορόσηµο στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ήταν η έκδοση, από 

επιτροπή αµερικανικών και ξένων Ευρωπαίων επιστηµόνων υπολογιστών, 

µιας «νέας γλώσσας για αλγορίθµους».  

� 1952 - Autocode 

� 1954 - FORTRAN 

                                                           
5
 https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/778/1/lpTechniques_Chapter1.pdf 
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� 1955 - FLOW-MATIC (πρόδροµος του COBOL) 

� 1957 - COMTRAN (πρόδροµος στο COBOL) 

� 1958 - ALGOL 58 

� 1959 - FACT (πρόδροµος στο COBOL) 

� 1959 - COBOL 

� 1962 - APL 

� 1962 - Simula 

� 1964 - PL / I6 

 

1.3.3 1967-1978: καθιέρωση θεµελιωδών παραδειγµάτων 

 

Η περίοδος από τα τέλη της δεκαετίας του '60 έως τα τέλη της δεκαετίας του 

'70 έφερε µια µεγάλη ανθοφορία στις γλώσσες προγραµµατισµού.  Τα 

περισσότερα από τα κύρια παραδείγµατα γλωσσών που χρησιµοποιούνται 

σήµερα εφευρέθηκαν στην περίοδο αυτή: 

� Simula, που εφευρέθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 από τον 

Nygaard και Dahl ως υπερσύνολο του Algol 60, ήταν η πρώτη γλώσσα 

σχεδιασµένη να υποστηρίζει αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός. 

� C, νωρίς γλώσσα προγραµµατισµού συστηµάτων, αναπτύχθηκε από 

την Dennis Ritchie και Γνώση Thompson στο Bell Labs µεταξύ 1969 

και 1973. 

� Το Smalltalk (στα µέσα της δεκαετίας του 1970) παρείχε ένα 

ολοκληρωµένο σχεδιασµό βασισµένο σε αντικείµενα Γλώσσα. 

� Prolog , που σχεδιάστηκε το 1972 από τον Colmerauer, Roussel, και 

Kowalski , ήταν ο πρώτος λογική γλώσσα προγραµµατισµού. 

� Το ML δηµιούργησε ένα σύστηµα πολυµορφικού τύπου (εφευρέθηκε 

από το Robin Milner το 1973) στην κορυφή του Lisp, πρωτοποριακό 

στατικά πληκτρολογούµενες λειτουργικές γλώσσες προγραµµατισµού. 

Η δεκαετία του 1960 και της δεκαετίας του 1970 παρουσίασε επίσης 

σηµαντική συζήτηση σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα της «δοµηµένο 

                                                           
6
 http://eclass.sch.gr/modules/document/file.php/EL19107/ΑΕΠΠ%20-%20Βιβλιο%20-

%20Τετράδιο%20Μαθητή/kef6.pdf 
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προγραµµατισµό», που ουσιαστικά σήµαινε τον προγραµµατισµό χωρίς τη 

χρήση του go to.7 

Ορισµένες σηµαντικές γλώσσες που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο αυτή 

περιλαµβάνουν: 

� 1970 - Pascal 

� 1972 - Prolog 

� 1973 - ML 

� •1978- SQL (αρχικά µόνο µια γλώσσα ερωτήµατος, που αργότερα 

επεκτάθηκε µε δοµές προγραµµατισµού)8 

1.3.4 Η δεκαετία του '80: ενοποίηση, ενότητες, επιδόσεις 

 
Η δεκαετία του 1980 ήταν σχετικής ενοποίησης. Η C + + συνδυασµένη  µε 

αντικειµενοστραφή συστήµατα προγραµµατισµού. Στην Ιαπωνία και αλλού, 

δαπανήθηκαν τεράστια ποσά διερευνώντας τα λεγόµενα γλώσσες 

προγραµµατισµού πέµπτης γενιάς, που ενσωµάτωσαν τη λογική 

προγραµµατισµός κατασκευών. Η κοινότητα λειτουργικών γλωσσών 

µεταφέρθηκε στην τυποποίηση ML και Lisp.9 

Αντί να εφεύρουν νέα παραδείγµατα, όλες αυτές οι κινήσεις επεξεργάστηκαν 

τις εφευρεθείσες ιδέες κατά την προηγούµενη δεκαετία. 

Ωστόσο, µια σηµαντική νέα τάση στο γλωσσικό σχεδιασµό ήταν η αυξηµένη 

εστίαση στον προγραµµατισµό µεγάλης κλίµακας συστήµατα µέσω της 

χρήσης ενοτήτων, ή µεγάλης κλίµακας οργανωτικές µονάδες κώδικα.  

Αν και δεν εµφανίστηκαν σηµαντικά νέα παραδείγµατα για τις γλώσσες 

προγραµµατισµού, πολλοί ερευνητές επεκτάθηκε στις ιδέες των 

προηγούµενων γλωσσών και τους προσάρµοσε σε νέα πλαίσια. Η δεκαετία 

του 1980 έφερε επίσης πρόοδο στην εφαρµογή της γλώσσας 

προγραµµατισµού. Η τεχνολογία των γλωσσών συνεχίστηκε µε αυτές τις 

κατευθύνσεις και στη δεκαετία του 1990. 

 

                                                           
7
 https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/778/1/lpTechniques_Chapter1.pdf 

 
8
 http://pliroforikiatschool.blogspot.com/2013/06/infographic.html 

 
9
 Κουρκουµπέτης, διαφάνειες Κεφάλαιο 6 γλώσσες προγραµµατισµού  (pdf) 
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Ορισµένες σηµαντικές γλώσσες που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο αυτή 

περιλαµβάνουν: 

� 1983 - Ada 

� 1983 - C ++ 

� 1985 - Eiffel 

� 1987 - Perl 

� 1989 - FL (Backus)10 

 

1.3.5 Η δεκαετία του '90: η ηλικία του ∆ιαδικτύου 

 

Η δεκαετία του 1990 δεν έβλεπε καµία θεµελιώδη καινοτοµία, αλλά πολύ 

ανασυνδυασµό, καθώς και ωρίµανση παλαιών ιδέες. Μια µεγάλη φιλοσοφία 

οδήγησης ήταν η παραγωγικότητα του προγραµµατιστή. Πολλές "γρήγορες 

εφαρµογές ανάπτυξης "(RAD) γλώσσες που προέκυψαν, η οποία συνήθως 

έφερε ένα IDE , συλλογή απορριµµάτων , και ήταν απόγονοι παλαιότερων 

γλωσσών.  

Όλες αυτές οι γλώσσες ήταν αντικειµενοστραφής. Αυτά περιλαµβάνονται 

Object Pascal , Visual Basic και C # . 

Ορισµένες σηµαντικές γλώσσες που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο αυτή 

περιλαµβάνουν: 

� 1991 - Python 

� 1991 - Java 

� 1994 - ANSI Common Lisp 

� 1995 - JavaScript 

� 1995 - PHP 

� 2000 - ΝΤΟ# 

� 2008 - JavaFX Script11 

                                                           
10

 http://www.ba.teiwest.gr/Nea%20Mathimata/c/LECTURE%2001.pdf 

 
11

 http://pliroforikiatschool.blogspot.com/2013/06/infographic.html 
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1.3.6 Τρέχουσες τάσεις 

 
Η εξέλιξη της γλώσσας προγραµµατισµού συνεχίζεται, τόσο στη βιοµηχανία 

όσο και στην έρευνα. Μερικές από τις τρέχουσες οι τάσεις περιλαµβάνουν: 

� Μηχανισµούς για την προσθήκη επαλήθευσης ασφάλειας και 

αξιοπιστίας στη γλώσσα µε εκτεταµένο στατικό έλεγχο,  και έλεγχο 

ροής πληροφοριών. 

� Εναλλακτικούς µηχανισµούς για modularity. 

� Ανάπτυξη λογισµικού µε γνώµονα τα στοιχεία. 

� Μεταπρογραµµατισµός  

� Μεγαλύτερη έµφαση στη διανοµή και την κινητικότητα. 

� Ενσωµάτωση µε βάσεις δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των XML 

και σχεσιακές βάσεις δεδοµένων . 

� Υποστήριξη για Unicode έτσι ώστε ο πηγαίος κώδικας (κείµενο 

προγράµµατος) δεν περιορίζεται στους χαρακτήρες, επιτρέποντας, για 

παράδειγµα, τη χρήση µη-λατινικών,  

�  που βασίζονται σε δέσµες ενεργειών 

� ή παρατεταµένη στίξη. 

� XML για γραφική διεπαφή ( XUL , XAML ).12 

 

 

1.4 Οι κορυφαίες γλώσσες προγραµµατισµού  
 

Ο ανοιχτός κώδικας αποτελεί το πρότυπο της βιοµηχανίας για την  πρακτική 

ανάπτυξη λογισµικού, και η εµπορική επιτυχία του οφείλεται εν µέρει στην 

υιοθέτηση από µεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Πριν από λίγους µήνες, ο 

ιστότοπος αναζήτησης εργασίας Indeed στις 14 Μαρτίου 2018 ανακοίνωσε 

την συµµετοχή του στο Cloud Native Computing Foundation (CNCF),και 

δηµοσίευσε µια έρευνα για τις  πιο δηµοφιλείς γλώσσες προγραµµατισµού και 

δεξιότητες που αναζητούν οι εταιρίες που αναπτύσσουν και χρησιµοποιούν 

ανοιχτό κώδικα. 

                                                           
12

 http://thecorememory.com/Programming_Languages_-_Sammet.pdf 
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Εικόνα 1 Open Source 

 

13 

 

Εδώ λοιπόν, σύµφωνα µε την έρευνα είναι οι κορυφαίες 10 γλώσσες 

προγραµµατισµού και οι δεξιότητες σε υψηλή ζήτηση,  σύµφωνα µε την 

Indeed: 

1. Java 

2. Python 

3. Git 

4. JavaScript 

5. Node.js 

                                                           
13

 https://opensource.ellak.gr/2018/03/14/i-korifees-10-glosses-programmatismou-ke-

dexiotites-pou-chriazeste-gia-na-ergastite-se-open-source/ 
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6. Docker 

7. AngularJS 

8. Jenkins 

9. Amazon Web Services (AWS) 

10. Agile14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  
14

 https://www.techrepublic.com 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PYTHON 
 

  Η Python είναι µια γλώσσα γενικής χρήσης, που σηµαίνει ότι µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή σχεδόν οτιδήποτε, το οποίο θα γίνει 

εύκολα µε τα σωστά εργαλεία και βιβλιοθήκες. Η Python είναι ιδανική για 

ανάπτυξη ιστοσελίδων, ανάλυση δεδοµένων, τεχνητή νοηµοσύνη και 

επιστηµονική πληροφορική.  

Πολλοί προγραµµατιστές έχουν επίσης χρησιµοποιήσει την Python για την 

ανάπτυξη εργαλείων παραγωγικότητας, παιχνιδιών και εφαρµογών για 

υπολογιστές.15
  

Το λογότυπο 
 

16 

                                                           
15

 https://www.python.org/psf/about/ 
 
16

 https://www.python.org/community/logos/ 



- 20 - 

 

 

 

2.1 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ PYTHON 
 

Η πρώτη έκδοση της Python (δηλαδή η Python 1.0) εισήχθη το 1991. Από την 

έναρξή της και την εισαγωγή της έκδοσης 1, η εξέλιξη της Python έφτασε 

µέχρι την έκδοση 3.x (µέχρι το 2017).17 

 Ο Guido van Rossum, ο δηµιουργός της γλώσσας Python, ονόµασε τη 

γλώσσα από την εκποµπή "Monty Python's Flying Circus" του BBC. Η Python 

2.0 κυκλοφόρησε το 2000. Το 2008 κυκλοφόρησε η έκδοση 3.0. Πολλά από 

τα καινούργια χαρακτηριστικά αυτής της έκδοσης έχουν µεταφερθεί στις 

εκδόσεις 2.6 και 2.7, που είναι προς τα πίσω συµβατές. Η Python 3 είναι 

ιστορικά η πρώτη γλώσσα προγραµµατισµού που σπάει την προς τα πίσω 

συµβατότητα µε προηγούµενες εκδόσεις.18,19 

Ακολουθεί το σύντοµο διάγραµµα που απεικονίζει το χρονοδιάγραµµα της 

έκδοσης διαφορετικών εκδόσεων της γλώσσας προγραµµατισµού Python. 

                                                                                                                                                                      

 
17

 https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/ECON1332/LAB-Intro-Python.pdf 

 
18

 https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2745/2/ALL-KOY.pdf 
 
 
19

 https://startupper.gr/h-python-είναι-η-πιο-δημοφιλής-γλώσσα-στις-αν/ 
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Εικόνα 2 το χρονοδιάγραµµα της python 

20 

2.2 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ PYTHON 

2.1.1.Φιλικότητα προς τους αρχαρίους 

Η Python σχεδιάστηκε για να είναι εύκολη στην κατανόηση και τη διασκέδαση 

στη χρήση (το όνοµά της προέρχεται από τον Monty Python. Η διασκέδαση 

είναι ένα σπουδαίο κίνητρο και αφού έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργούν 

γρήγορα πρωτότυπα και εργαλεία µε την Python, πολλοί βρίσκουν στην 

Python την κωδικοποίηση ικανοποιητική εµπειρία. Η εξαιρετική συντακτική 

απλότητα της Python, επιτρέπει στον αρχάριο να χρησιµοποιεί βασικές ή 

προηγµένες έννοιες προγραµµατισµού χωρίς πολύ κωδικό λέβητα όπως οι 

                                                           
20

 http://www.trytoprogram.com/python-programming/history-of-python/ 

 



- 22 - 

 

περισσότερες άλλες γλώσσες, για παράδειγµα για να εµφανίζει την έξοδο 

στην οθόνη είναι µία γραµµή σε σύγκριση µε τις περισσότερες άλλες γλώσσες 

που απαιτούν πολύ περισσότερα “setup”'.21 

 Έτσι, η Python έχει αποκτήσει δηµοτικότητα ως γλώσσα φιλική προς τους 

αρχάριους και έχει αντικαταστήσει την Java ως την πιο δηµοφιλής εισαγωγική 

γλώσσα στα κορυφαία πανεπιστήµια των ΗΠΑ και της Ευρώπης. 

2.1.2 Πολύ ευέλικτη 

 

 

Ως γλώσσα δυναµικά πληκτρολογηµένη, η Python είναι πραγµατικά ευέλικτη. 

Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν σκληροί κανόνες για τον τρόπο κατασκευής 

χαρακτηριστικών και υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία για την επίλυση 

προβληµάτων χρησιµοποιώντας διαφορετικές µεθόδους (αν και η φιλοσοφία 

της Python ενθαρρύνει τη χρήση του προφανή τρόπο για την επίλυση των 

πραγµάτων). Επιπλέον, η Python είναι επίσης πιο επιεικής στα σφάλµατα, 

έτσι ώστε  οι χρήστες µπορούν να είναι σε θέση να καταρτίζουν και να 

εκτελούν το πρόγραµµά τους µέχρι να διορθώσουν  το προβληµατικό µέρος. 

2.1.3Ευνόητη 

 

Όντας µια γλώσσα πολύ υψηλού επιπέδου, Η Python επιτρέπει στους 

αρχάριους να επικεντρωθούν στην εκµάθηση των εννοιών του 

προγραµµατισµού και να µην χρειάζεται να ανησυχούν για πάρα πολλές 

λεπτοµέρειες, δεδοµένου ότι µπορούν να τη χρησιµοποιήσουν από τα αρχικά 

τους κιόλας βήµατα.22 

2.1.4 Απλή και εύκολη στη µάθηση 

 

 Η Python είναι εξαιρετικά εύκολη για να ξεκινήσει κάποιος τον 

προγραµµατισµό. Προσφέρει εύκολη κατανόηση της σύνταξης, απλή 

                                                           
21

 https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/ECON1362/Διαλέξεις-

ΑΜ/5.1%20Python%20Γενικά-Υπολογισμοί%20%26%20μεταβλητές.pdf 

 
22

 https://arch.icte.uowm.gr/docs/Mini_Python_Notebook.pdf 
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εγκατάσταση και πολλές πρακτικές εφαρµογές στην ανάπτυξη ιστού. Η 

σύνταξη δεν είναι υπερβολικά ενοχλητική σε σύγκριση µε άλλες γλώσσες και 

µπορεί ο χρήστης να εισάγει µια δέσµη ενοτήτων, που συχνά µπορούν να 

κάνουν τον κώδικά του πολύ µικρότερο. Υπάρχουν άριστα και απλά εργαλεία 

για να εργαστεί µε τον κώδικα Python, ειδικά τον διαδραστικό διερµηνέα. ∆εν 

χρειάζεται να µάθει κάποιος χρήστης, ένα σύστηµα δηµιουργίας, IDE, ειδικό 

πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου ή οτιδήποτε άλλο για να αρχίσει να 

χρησιµοποιεί το Python. Το µόνο που χρειάζεται είναι µόνο µια γραµµή 

εντολών και ο διαδραστικός επεξεργαστής. 

2.1.5  Ερµηνευµένη Γλώσσα 

 

Η Python είναι µια γλώσσα που ερµηνεύεται, δηλαδή ο διερµηνέας εκτελεί την 

γραµµή κώδικα ανά γραµµή τη φορά. Όταν χρησιµοποιεί ο χρήστης µια 

γλώσσα που έχει ερµηνευτεί όπως η Python, δεν υπάρχουν ξεχωριστά 

βήµατα σύνταξης και εκτέλεσης. Απλώς τρέχει το πρόγραµµα από τον πηγαίο 

κώδικα. Αυτό καθιστά εύκολο τον εντοπισµό σφαλµάτων και έτσι είναι 

κατάλληλο για αρχάριους. Εσωτερικά, η Python µετατρέπει τον πηγαίο κώδικα 

σε µια ενδιάµεση µορφή που ονοµάζεται bytecodes και στη συνέχεια 

µεταφράζει αυτό στη µητρική γλώσσα του συγκεκριµένου υπολογιστή  και στη 

συνέχεια το τρέχει. Απλώς τρέχει τα προγράµµατά  και ποτέ δεν χρειάζεται να 

ανησυχεί κάποιος για τη σύνδεση και φόρτωση µε βιβλιοθήκες κ.λπ.23 

2.1.6 Γλώσσα πολλαπλών πλατφορµών 

 

Η Python µπορεί να τρέχει εξίσου σε διαφορετικές πλατφόρµες όπως τα 

Windows, Linux, Unix, Macintosh κλπ. Ένα πρόγραµµα Python γραµµένο σε 

έναν υπολογιστή Macintosh θα τρέξει σε ένα σύστηµα Linux και αντίστροφα. 

Έτσι, η Python είναι µια φορητή γλώσσα . 
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 http://python.org.gr/phocadownload/Tutorials/tutorial_by_example.pdf 
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2.1.7 ∆ωρεάν και ανοιχτή πηγή 

 

Η Python είναι ένα παράδειγµα ενός FLOSS (Ελεύθερου Λογισµικού και 

Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα). Με απλά λόγια, µπορεί κάποιος χρήστης να 

διανείµει ελεύθερα αντίγραφα αυτού του λογισµικού, να διαβάσει τον πηγαίο 

κώδικα του λογισµικού, να κάνετε αλλαγές σε αυτόν, να χρησιµοποιήσει 

κάποιος χρήστης, κοµµάτια του σε νέα δωρεάν προγράµµατα και είναι 

γνωστό, ότι µπορεί να κάνει αυτά τα πράγµατα. Η γλώσσα Python είναι 

ελεύθερα διαθέσιµη στη διεύθυνση www.python.org . Ο πηγαίος κώδικας είναι 

επίσης διαθέσιµος. Ως εκ τούτου, είναι ανοικτού κώδικα.24 

2.1.8 Αντικειµενοστρεφής γλώσσα 

 

Η Python υποστηρίζει χαρακτηριστικά αντικειµενοστραφή . Σε σύγκριση µε 

άλλες γλώσσες προγραµµατισµού, ο µηχανισµός κλάσης της Python 

προσθέτει τάξεις µε ελάχιστη σύνταξη και σηµασιολογία. Πρόκειται για ένα 

µείγµα των µηχανισµών κατηγορίας που βρέθηκαν σε C ++ και Modula-3 . Οι 

κλάσεις Python παρέχουν όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά της 

αντικειµενοστρεφούς γλώσσας προγραµµατισµού εκτός από την ισχυρή 

ενσωµάτωση , η οποία είναι µόνο ένα από τα πολλά χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται µε τον όρο "αντικειµενοστρεφές".25 

2.1.9 Εκτεταµένες Βιβλιοθήκες 

 

Η Πλανητική Βιβλιοθήκη Python είναι πραγµατικά τεράστια. Η βιβλιοθήκη 

Python περιέχει ενσωµατωµένες ενότητες (γραµµένες σε C) που παρέχουν 

πρόσβαση στη λειτουργικότητα του συστήµατος, όπως το αρχείο I / O που 
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 http://python.org.gr/phocadownload/Tutorials/tutorial_by_example.pdf 

 
25

 https://slideplayer.gr/slide/2309211/ 
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διαφορετικά θα ήταν απρόσιτο για τους προγραµµατιστές της Python, καθώς 

και µονάδες γραµµένες στη Python που παρέχουν τυποποιηµένες λύσεις για 

πολλά προβλήµατα που εµφανίζονται καθηµερινό προγραµµατισµό. Μπορεί 

να βοηθήσει το χρήστη, να κάνει διάφορα πράγµατα που περιλαµβάνουν 

κανονικές εκφράσεις, παραγωγή τεκµηρίωσης, δοκιµές µονάδων, σπειρώµατα 

, βάσεις δεδοµένων κλπ.26 

2.1.10 Ολοκληρωµένη 

 

Η Python µπορεί εύκολα να ενσωµατωθεί σε γλώσσες όπως C, C ++, JAVA 

κλπ., µε αρκετά εύκολο και προσιτό τρόπο. 

2.1.11 Βάσεις δεδοµένων Συνδεσιµότητα 

 

Η Python παρέχει διεπαφή σε όλες τις εµπορικές βάσεις δεδοµένων.27 

 

28 

Εικόνα 3 Τοµείς που µπορεί να χρησιµοποιηθεί η Python 
ython  

 

                                                           
26

 www.python.org 
27

 https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2745/2/ALL-KOY.pdf 

 
28

 http://www.bestprogramminglanguagefor.me/why-learn-python 
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2.2 Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ PYTHON 
 

 Εγκατάσταση της Python Η Python µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 21 

διαφορετικά Λειτουργικά Συστήµατα και περιβάλλοντα. Η διαδικασία 

εγκατάστασης είναι απλή. 

 

2.2.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ PYTHON ΣΤΑ Windows 

 

 1. Επισκεπτόµαστε τον ιστότοπο της Python: www.python.org  

2. Επιλέγουµε τον σύνδεσµο Downloads και κατεβάζουµε το νεότερο αρχείο 

εγκατάστασης της σειράς 3.χ για Windows. Μπορούµε να διαλέξουµε µεταξύ 

32-bit και 64-bit εγκατάστασης  

3. Εκτελούµε το αρχείο της εγκατάστασης. 
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Εικόνα 4 Εγκατάσταση στα Windows 

29 

 

                                                           
29

https://www.google.gr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fslideplayer.gr%2Fslide%2F2309211%2F8%2
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F%2583%25CE%25B5%2BWindows.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fslideplayer.gr%2Fslide%2F2309

211%2F&docid=T6cYGlRPPyDEM&tbnid=VA9rxo323e1u0M%3A&vet=10ahUKEwjGzYzv95nfAhWKk4s

KHX1jBXoQMwhOKBEwEQ..i&w=960&h=720&client=opera&bih=674&biw=1462&q=εγκατάσταση%20τ

ης%20python&ved=0ahUKEwjGzYzv95nfAhWKk4sKHX1jBXoQMwhOKBEwEQ&iact=mrc&uact=8 
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Εικόνα 5 Install Python 

30 

 

 

Επιλέγουµε είτε "Install Now" είτε "Customize installation" αν θέλουµε να 

µεταβάλλουµε την τοποθεσία της εγκατάστασης, προσέχοντας σε κάθε 

περίπτωση να κάνουµε τσεκ και την επιλογή για προσθήκη της Python στο 

PATH (κάτι που παλαιότερα έπρεπε να κάνουµε χειροκίνητα). 

Το PATH είναι µια µεταβλητή συστήµατος στα Windows. Προσθέτοντας την 

Python, ενηµερώνουµε ουσιαστικά τη γραµµή εντολών σε ποιους φακέλους 

πρέπει να κοιτάει όταν επιχειρεί να εντοπίσει ένα αρχείο. 
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 https://www.pcsteps.gr/221565-µαθήµατα-προγραµµατισµού-python-1/ 

 



- 29 - 

 

 

Εικόνα 6 Πρόοδος install setup Python 

31 

 

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, έχουµε στο σύστηµά µας τον 

interpreter της Python, µαζί µε µερικά ακόµα χρήσιµα εργαλεία. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PYTHON ΣΤΑ WINDOWS ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ 

(command line) 

Πλέον µπορούµε να επιχειρήσουµε να τρέξουµε τον πρώτο µας κώδικα. 

Έχουµε τη δυνατότητα να το κάνουµε, είτε µε τη χρήση της γραµµής εντολών 

των Windows, είτε µέσα από τον IDLE της Python. 

Πατώντας στην έναρξη, µπορούµε να πληκτρολογήσουµε "cmd" για να 

ανοίξουµε την κλασική γραµµή εντολών των Windows (ή "powershell" για το 

Powershell αντίστοιχα). 

Προκειµένου να ελέγξουµε αν όλα έχουν πάει καλά µε την εγκατάσταση, 

γράφουµε: 

python 
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 https://www.pcsteps.gr/221565-µαθήµατα-προγραµµατισµού-python-1/ 
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Θα εµφανιστούν οι πληροφορίες της έκδοσής µας, ενώ ταυτόχρονα 

εισερχόµαστε στο περιβάλλον του interpreter. 

Εκτέλεση προγράµµατος µέσω Idle 

 

Εναλλακτικά, πηγαίνοντας στην έναρξη µπορούµε να πληκτρολογήσουµε 

"IDLE" για να ανοίξουµε το λεγόµενο Python Shell. 
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Εικόνα 7 Idle 

32 

Το IDLE (Integrated Development & Learning Environment) είναι ένα 

µινιµαλιστικό περιβάλλον ανάπτυξης (IDLE) που έρχεται από προεπιλογή 

µαζί µε την εγκατάσταση του πακέτου της Python. 

                                                           
32

 https://www.pcsteps.gr/221565-µαθήµατα-προγραµµατισµού-python-1/ 
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Είναι γραµµένο αποκλειστικά µε χρήση της Python και του πακέτου GUI 

Tkinter. Είναι cross-platform - δηλαδή έχει εκδόσεις για διαφορετικά 

λειτουργικά συστήµατα - και, λόγω της απλότητάς του, είναι κατάλληλο για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 

Εικόνα 8 Python Shell 

33 

 

 

Περιλαµβάνει το δικό του περιβάλλον editor για να γράψουµε κώδικα - δεν 

χρειάζεται δηλαδή το Notepad++ ή κάποια άλλη εφαρµογή. Ο editor διαθέτει 

αρκετά κλασικά εργαλεία, ενώ παραµένει αρκετά ελαφρύ για το σύστηµα σε 

σχέση µε άλλα γνωστά IDLE. 

Το µόνο µειονέκτηµα του IDLE σε σχέση µε το Notepad++ είναι πως δεν έχει 

εξελληνισµένο περιβάλλον. 

Αν προτιµούµε να χρησιµοποιήσουµε το IDLE, δεν έχουµε παρά να 

επιλέξουµε να δηµιουργήσουµε µέσα από το µενού του ένα νέο αρχείο, το 

οποίο θα ανοίξει στον native επεξεργαστή του IDLE. 
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 https://www.pcsteps.gr/221565-µαθήµατα-προγραµµατισµού-python-1/ 
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Εικόνα 9 Άνοιγµα Αρχείου 

34 

 

Γράφουµε κανονικά τον κώδικά µας, όπως είδαµε και προηγουµένως. 

print ("Hello world") 

Ο επεξεργαστής του IDLE προσθέτει αυτόµατα την κατάλληλη µορφοποίηση, 

ξεχωρίζοντας την εντολή και το κείµενο στην προκειµένη περίπτωση. 

 

Εικόνα 10 Εγγραφή Κώδικα 

35 
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Αφού γράψουµε τον κώδικα µας, µπορούµε να το αποθηκεύσουµε. 

 

Εικόνα 11 Αποθήκευση 

36 

Από προεπιλογή το IDLE αποθηκεύει το αρχείο µας µε κατάληξη .py, στον 

φάκελο εγκατάστασης της Python στο σύστηµά µας (πχ στο AppData -> Local 

->Programs 

-> Python -> Python36-32). 
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Εικόνα 12 Αποθήκευση αρχείου python 

37 

Πλέον µπορούµε να τρέξουµε άµεσα το πρόγραµµα. Απλά πατάµε Run -> 

Run Module ή “F5”, χωρίς να χρειάζεται να κάνουµε κάποια άλλη ενέργεια 

από τη γραµµή εντολών ή να γυρεύουµε σε ποιον φάκελο είχαµε αποθηκεύσει 

το αρχείο µας. 

 

Εικόνα 13 Run Module 
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Στο βασικό παράθυρο του IDLE βλέπουµε αµέσως το αποτέλεσµα. 

 

 

Εικόνα 14 Παράθυρο Idle 

38 

2.2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ PYTHON ΣΕ LINUX 

 

 Η Python πρέπει να είναι ήδη εγκατεστηµένη, µάλλον όµως µια παλαιότερη 

έκδοση. Για να εγκαταστήσει τη νεότερη έκδοση, εποµένως µπορεί ο χρήστης,  

είτε να κατεβάσει τον πηγαίο κώδικα από τον ιστότοπο της Python και να τον 

µεταγλωττίσει ή να την εγκαταστήσει χρησιµοποιώντας τον διαχειριστή 

πακέτων λογισµικού (package manager) που συνοδεύει το λειτουργικό του 

σύστηµα.  

2.2.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ PYTHON ΣΕ MAC 

 

Mac OS X: Πρέπει να υπάρχει ήδη προεγκατεστηµένη µια έκδοση της Python. 

Επειδή το πιθανότερο είναι να πρόκειται για µια παλαιότερη,  θα πρέπει να 

κατεβάσει κάποιος τη νεότερη έκδοση που θα βρείτε στον ιστότοπο της 

Python.39 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.  ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΤΗΝ  

PYTHON 
 

Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τους τυπικούς τύπους, που είναι 

ενσωµατωµένοι στον διερµηνέα, δηλαδή στον Idle. Οι κύριοι ενσωµατωµένοι 

τύποι είναι αριθµοί, ακολουθίες, αντιστοιχίσεις, αρχεία, κλάσεις, παρουσίες και 

εξαιρέσεις. 

Ορισµένες λειτουργίες υποστηρίζονται από διάφορους τύπους 

αντικειµένων. Συγκεκριµένα, σχεδόν όλα τα αντικείµενα µπορούν να 

συγκριθούν, να ελεγχθούν για την τιµή αλήθειας και να µετατραπούν σε µια 

συµβολοσειρά µε τη συνάρτηση repr () ή τη ελαφρά διαφορετική λειτουργία str 

(). Η τελευταία λειτουργία χρησιµοποιείται, όταν ένα αντικείµενο έχει γραφτεί 

από τη λειτουργία print (). 

3.1 Ενότητα 1η Έλεγχος για αλήθεια 

 

Οποιοδήποτε αντικείµενο µπορεί να δοκιµαστεί για την τιµή αληθείας, για 

χρήση σε κατάσταση if ή  while ή ως operand των λειτουργιών Boolean 

παρακάτω. Οι παρακάτω τιµές θεωρούνται ψευδείς: 

• None 



- 38 - 

 

• False 

• µηδέν οποιουδήποτε αριθµητικού τύπου, 

για παράδειγµα, 0 , 0L , 0.0 , 0j . 

• κάθε κενή ακολουθία, για παράδειγµα, '' , () 

, [] . 

 

Πίνακας 1 Boolean Operations 

 

Όλες οι άλλες τιµές θεωρούνται αληθείς - έτσι αντικείµενα πολλών τύπων είναι 

πάντα αληθινά. Οι λειτουργίες και οι ενσωµατωµένες λειτουργίες που έχουν 

ένα αποτέλεσµα Boolean επιστρέφουν πάντα 0 ή False για ψευδείς 

και 1 ή True για αληθείς, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

 

 

3.2 Ενότητα 2η Boolean Operatios- and, or not 
 

 

Πίνακας 2 Λειτουργίες Σύγκρισης 

 

 

 

Λειτουργία Αποτέλεσµα Σηµειώσεις 

x or y 
εάν το x είναι ψευδές, 
τότε y , αλλιώς x 

(1) 

x and y 
εάν το x είναι ψευδές, 
τότε το x , αλλιώς y 

(2) 

not x 
εάν το x είναι ψευδές, 
τότε το True , αλλιώς 
το False 

(3) 



- 39 - 

 

 

 

Αυτές είναι οι λειτουργίες Boolean, που έχουν ταξινοµηθεί µε αύξουσα 

προτεραιότητα: 

Σηµειώσεις: 

1.Πρόκειται για χειριστή βραχυκυκλώµατος, εποµένως αξιολογεί µόνο το 

δεύτερο όρισµα, εάν το πρώτο είναι ψευδές. 

2.Πρόκειται για χειριστή βραχυκυκλώµατος, εποµένως αξιολογεί µόνο το 

δεύτερο όρισµα, εάν το πρώτο είναι αληθές. 

3.not έχει χαµηλότερη προτεραιότητα από τους µη-Boolean operators, 

οπότε not a == b ερµηνεύεται ως not (a == b) , και a == not b είναι σφάλµα 

σύνταξης. 

3.3 Ενότητα 3η Συγκρίσεις 

Οι λειτουργίες σύγκρισης υποστηρίζονται από όλα τα αντικείµενα. Όλοι έχουν 

την ίδια προτεραιότητα (η οποία είναι µεγαλύτερη από αυτή των λειτουργιών 

Boolean). Οι συγκρίσεις µπορούν να συνδεθούν αυθαίρετα. για παράδειγµα, 

το x < y <= z είναι ισοδύναµο µε το x < y and y <= z , εκτός από το ότι 

το y αξιολογείται µόνο µία φορά (αλλά και στις δύο περιπτώσεις το z δεν 

αξιολογείται καθόλου όταν το x < y θεωρείται ψευδές) 

Λειτουργία Έννοια Σηµειώσεις 

< αυστηρά λιγότερο από 
 

<= µικρότερη ή ίση 
 

> αυστηρά µεγαλύτερη από 
 

>= µεγαλύτερη ή ίση 
 

== Ίσος 
 

!= δεν είναι ίσο (1) 

Is ταυτότητα αντικειµένου 
 

is not ανυπαρξία ταυτότητας αντικειµένου 
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Ο πίνακας αυτός συνοψίζει τις λειτουργίες σύγκρισης: 

Σηµειώσεις: 

1.!= µπορεί επίσης να γραφτεί <> , αλλά αυτό είναι µια απαρχαιωµένη χρήση 

που διατηρείται µόνο για συµβατότητα προς τα πίσω. Ο νέος κώδικας θα 

πρέπει πάντα να χρησιµοποιείται != 

Αντικείµενα διαφορετικών τύπων, εκτός από διαφορετικούς αριθµητικούς 

τύπους και διαφορετικούς τύπους συµβολοσειρών, ποτέ δεν συγκρίνονται 

ίσοι. αυτά τα αντικείµενα διατάσσονται µε συνέπεια αλλά αυθαίρετα (έτσι ώστε 

η ταξινόµηση µιας ετερογενούς συστοιχίας να αποδίδει ένα συνεπές 

αποτέλεσµα). Επιπλέον, ορισµένοι τύποι (για παράδειγµα, αντικείµενα 

αρχείου) υποστηρίζουν µόνο µια εκφυλισµένη έννοια σύγκρισης όπου δύο 

αντικείµενα αυτού του τύπου είναι άνισα. Και πάλι, τέτοια αντικείµενα 

παραγγέλλονται αυθαίρετα αλλά σταθερά. Οι χειριστές < , <= , > και >= θα 

αυξήσουν την εξαίρεση TypeError όταν ο τελεστής είναι ένας σύνθετος 

αριθµός.40 

Λεπτοµέρειες εφαρµογής CPython: Αντικείµενα διαφορετικών τύπων εκτός 

από αριθµούς ταξινοµούνται βάσει των ονοµάτων τους τύπου. τα αντικείµενα 

των ίδιων τύπων που δεν υποστηρίζουν τη σωστή σύγκριση διατάσσονται 

από τη διεύθυνσή τους. 

 

3.4 Ενότητα 4η  Αριθµητικοί τύποι-int, float, long, complex 

 Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί αριθµητικοί τύποι:  

� απλοί ακέραιοι αριθµοί ,  

� µακρύ ακέραιοι αριθµοί , 

� αριθµοί κυµαινόµενου σηµείου 

� και πολύπλοκοι αριθµοί .  
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Επιπλέον, οι Booleans είναι υποτύποι απλών ακέραιων αριθµών. Οι απλοί 

ακέραιοι αριθµοί (που ονοµάζονται και ακέραιοι αριθµοί ) υλοποιούνται 

χρησιµοποιώντας το long C, το οποίο τους δίνει τουλάχιστον 32 bits 

ακρίβειας (το sys.maxint είναι πάντοτε ρυθµισµένο στην µέγιστη τιµή απλού 

ακέραιου αριθµού για την τρέχουσα πλατφόρµα, η ελάχιστη τιµή είναι -

sys.maxint - 1 )41. 

 Οι ακέραιοι αριθµοί έχουν απεριόριστη ακρίβεια. Οι αριθµοί κυµαινόµενου 

σηµείου συνήθως υλοποιούνται χρησιµοποιώντας double στο C πληροφορίες 

σχετικά µε την ακρίβεια και την εσωτερική αναπαράσταση των αριθµών 

κυµαινόµενου σηµείου για το µηχάνηµα στο οποίο εκτελείται το πρόγραµµα 

διατίθενται στο sys.float_info. Οι σύνθετοι αριθµοί έχουν ένα πραγµατικό και 

φανταστικό κοµµάτι, το κάθε ένα είναι ένας αριθµός κινητής υποδιαστολής.  

 Οι αριθµοί δηµιουργούνται µε αριθµητικά γράµµατα ή ως αποτέλεσµα 

ενσωµατωµένων λειτουργιών και χειριστών. Τα αδιατάρακτα ακέραια 

γράµµατα (συµπεριλαµβανοµένων των δυαδικών, δεκαεξαδικών και 

οκταδικών αριθµών) αποδίδουν απλούς ακέραιους αριθµούς εκτός αν η τιµή 

που υποδηλώνουν είναι υπερβολικά µεγάλη για να αναπαρασταθεί ως απλός 

ακέραιος αριθµός, οπότε αποδίδουν έναν µακρύ ακέραιο αριθµό. Τα ακέραια 

γράµµατα µε ένα επίθεµα 'L' ή 'l' αποδίδουν µακρούς ακέραιους 

( 'L' προτιµάται επειδή το 1l φαίνεται πάρα πολύ σαν έντεκα!).  

Τα αριθµητικά κυκλώµατα που περιέχουν ένα δεκαδικό σηµείο ή ένα σήµα 

εκθέτη αποδίδουν αριθµούς κυµαινόµενου σηµείου. Η προσθήκη του 'j' ή 

του 'J' σε ένα αριθµητικό γράµµα δίνει έναν φανταστικό αριθµό (έναν σύνθετο 

αριθµό µε µηδενικό πραγµατικό τµήµα) που µπορείτε να προσθέσετε σε έναν 

ακέραιο αριθµό ή σε ένα float για να πάρετε έναν πολύπλοκο αριθµό µε 

πραγµατικά και φανταστικά µέρη. 
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Η Python υποστηρίζει πλήρως την µεικτή αριθµητική: όταν ένας δυαδικός 

αριθµητικός χειριστής έχει τελεστές διαφορετικών αριθµητικών τύπων, ο 

τελεστής µε τον "στενότερο" τύπο διευρύνεται µε αυτόν του άλλου, όπου ο 

απλός ακέραιος είναι στενότερος από τον µακρύ ακέραιο είναι στενότερος 

από το πλωτό σηµείο είναι στενότερος συγκρότηµα. Οι συγκρίσεις µεταξύ 

αριθµών µικτού τύπου χρησιµοποιούν τον ίδιο κανόνα. Οι κατασκευαστές int 

() , long() , float() , και  coplex () µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

παραγωγή αριθµών συγκεκριµένου τύπου. 

Πίνακας 3 Αριθμητικοί Τύποι 

Λειτουργία Αποτέλεσµα Σηµειώσεις 

x + y 
το άθροισµα 
των x και y  

x – y διαφορά x και y 
 

x * y προϊόν των x και y 
 

x / y πηλίκο των x και y (1) 

x // y (πάτωµα) του x και y (4) (5) 

x % y υπόλοιπο x / y (4) 

-x x αναιρείται 
 

+x x αµετάβλητο 
 

abs(x) 
απόλυτη τιµή ή 
µέγεθος x 

(3) 

int(x) 
x µετατρέπεται σε 
ακέραιο 

(2) 

long(x) 
x µετατρέπεται σε 
µακρύ ακέραιο 

(2) 

float(x) 
x µετατρέπεται σε 
κυµαινόµενο σηµείο 

(6) 

complex(re,im) 

ένα πολύπλοκο 
αριθµό µε 
πραγµατικό 
µέρος re , 
φανταστικό 
µέρος im . Οι 
προεπιλεγµένες 
ρυθµίσεις είναι 
µηδενικές. 

 

c.conjugate() σύζευξη του 
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Λειτουργία Αποτέλεσµα Σηµειώσεις 
σύνθετου 
αριθµού c . (Ταυτότη
τα σε πραγµατικούς 
αριθµούς) 

divmod(x, y) 
το 
ζεύγος (x // y, x % y) 

(3) (4) 

pow(x, y) x στη δύναµη y (3) (7) 

x ** y x στη δύναµη y (7) 

Όλοι οι ενσωµατωµένοι αριθµητικοί τύποι υποστηρίζουν τις ακόλουθες 

λειτουργίες.  

Σηµειώσεις: 

1.Για διαίρεση ακέραιου ή µήκους, το αποτέλεσµα είναι ένας ακέραιος 

αριθµός. Το αποτέλεσµα είναι πάντα στρογγυλεµένο προς το µείον άπειρο: 

1/2 είναι 0, (-1) / 2 είναι -1, 1 / (- 2) είναι -1 και (-1) / (- 2) είναι 0. Το 

αποτέλεσµα είναι ένας µακρύς ακέραιος αριθµός εάν ένας τελεστής είναι ένας 

µακρύς ακέραιος, ανεξάρτητα από την αριθµητική τιµή. 

2.Η µετατροπή χρησιµοποιώντας int () ή long () περικόπτει προς το µηδέν, 

όπως η σχετική συνάρτηση, math.trunc() .Η συνάρτηση math.floor()  είναι για 

να στρογγυλοποιηθούν προς τα κάτω και το math.ceil() για να 

στρογγυλοποιηθούν τα νούµερα προς τα πάνω. 
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Πίνακας 4 Λειτουργίες μαθηματικών 

 

Όλοι οι numbers.Real τύποι ( int , long και float) περιλαµβάνουν επίσης τις 

παραπάνω λειτουργίες.42 

 

3.5 Ενότητα 5η  ∆υαδικές λειτουργίες σε τύπους ακεραίων 

Οι δυαδικές πράξεις έχουν νόηµα µόνο για ακέραιους αριθµούς. Οι αρνητικοί 

αριθµοί θεωρούνται ως η συµπληρωµατική τιµή του 2 (αυτό προϋποθέτει έναν 

αρκετά µεγάλο αριθµό µπιτ που δεν εµφανίζεται υπερχείλιση κατά τη διάρκεια 

της λειτουργίας). 

Οι προτεραιότητες των δυαδικών πράξεων είναι όλες χαµηλότερες από τις 

αριθµητικές πράξεις και είναι υψηλότερες από τις συγκρίσεις, η µονόπλευρη 

λειτουργία ~ έχει την ίδια προτεραιότητα µε τις άλλες οριακές αριθµητικές 

λειτουργίες ( + και - ).43 
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Λειτουργία Αποτέλεσµα 
math.trunc(x) x κατατεµαχισµένο στο  Integral 

round(x[, n]) 

x στρογγυλεµένο σε n ψηφία, 
στρογγυλοποιώντας τους δεσµούς µακριά από 
το µηδέν. Αν το n παραλειφθεί, τότε το 
προεπιλεγµένο είναι 0. 

math.floor(x) το µεγαλύτερο ακέραιο σαν float <= x 

math.ceil(x) το µικρότερο ακέραιο σαν float> = x 
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Αυτός ο πίνακας παραθέτει τις ταξινοµηµένες σε αύξουσα προτεραιότητα 

λειτουργίες µε δυαδικά ψηφία 

Πίνακας 5 Λειτουργίες με δυαδικά ψηφία 

 

Σηµειώσεις: 

1.Οι αρνητικοί αριθµοί µετατόπισης είναι παράνοµοι και προκαλούν αύξηση 

του ValueError . 

2.Μια αριστερή µετατόπιση µε n bits είναι ισοδύναµη µε τον πολλαπλασιασµό 

µε pow(2, n) . Ένας µακρύς ακέραιος αριθµός επιστρέφεται αν το αποτέλεσµα 

υπερβαίνει το εύρος των απλών ακεραίων. 

3.Μια δεξιά µετατόπιση µε n bits είναι ισοδύναµη µε τη διαίρεση 

από pow(2, n) .  

3.6 Ενότητα 6η  Τύποι Iterator 

Η Python υποστηρίζει µια ιδέα επανάληψης πάνω από τα δοχεία. Αυτό 

εφαρµόζεται µε δύο διαφορετικές µεθόδους. αυτά χρησιµοποιούνται για να 

επιτρέπουν σε κλάσεις που ορίζονται από το χρήστη να υποστηρίζουν την 

επανάληψη. Οι ακολουθίες, που περιγράφονται παρακάτω λεπτοµερέστερα, 

υποστηρίζουν πάντα τις µεθόδους επανάληψης. 

Λειτουργία Αποτέλεσµα Σηµειώσεις 
x | y bit ή x και y 

 

x ^ y 
bitwise exclusive 
ή x και y  

x & y bit και x και y 
 

x << n 
x µετακινήθηκε 
αριστερά από n bits 

(1) (2) 

x >> n 
x µετατοπισµένο δεξιά 
από n bits 

(1) (3) 

~x 
τα δυαδικά 
ψηφία x ανεστραµµένα  
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Μια µέθοδος πρέπει να οριστεί για αντικείµενα κοντέινερ για την παροχή 

υποστήριξης επανάληψης: 

container. __iter__ ( )  

Θα επιστρέψει ένα αντικείµενο iterator. Το αντικείµενο απαιτείται για να 

υποστηρίξει το πρωτόκολλο iterator που περιγράφεται παρακάτω. Εάν µια 

πλατφόρµα υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους επανάληψης, µπορούν να 

παρασχεθούν πρόσθετες µέθοδοι για να ζητήσουν συγκεκριµένα iterators για 

αυτούς τους τύπους επανάληψης.  

Τα ίδια τα αντικείµενα του iterator πρέπει να υποστηρίζουν τις ακόλουθες δύο 

µεθόδους, οι οποίες µαζί συνθέτουν το πρωτόκολλο του iterator : 

iterator. __iter__ ()  

iterator. next ( )  

Η Python ορίζει πολλά αντικείµενα iterator που υποστηρίζουν την επανάληψη 

γενικών και ειδικών τύπων αλληλουχίας, λεξικών και άλλων πιο 

εξειδικευµένων µορφών. Οι συγκεκριµένοι τύποι δεν είναι σηµαντικοί πέρα 

από την εφαρµογή του πρωτοκόλλου iterator. 

3.7 Ενότητα 7η  Οι γεννήτριες της Python   

Οι γεννήτριες τηςPython παρέχουν έναν βολικό τρόπο για την εφαρµογή του 

πρωτοκόλλου iterator. Εάν η µέθοδος __iter__() του αντικειµένου του 

__iter__() υλοποιείται ως γεννήτρια, θα επιστρέψει αυτόµατα ένα αντικείµενο 

iterator (τεχνικά, ένα αντικείµενο γεννήτριας) που παρέχει τις __iter__() και 

next() . 

3.8 Ενότητα 8η  Αρχεία   

 
Η Python µας επιτρέπει να αποθηκεύουµε τον κώδικα µας σε αρχεία (που 

ονοµάζονται επίσης ενότητες). Αυτό είναι πολύ χρήσιµο για περισσότερα 

σοβαρό προγραµµατισµό, όπου δεν θέλουµε να επαναπροσδιορίσουµε έναν 

ορισµό µακροχρόνιας λειτουργίας από την ίδια αρχίζοντας ακριβώς να αλλάξει 

ένα λάθος. Με αυτόν τον τρόπο, καθορίζουµε ουσιαστικά τις δικές µας 
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ενότητες, όπως και οι ενότητες που έχουν ήδη οριστεί στη βιβλιοθήκη 

Python.
44 

3.9 Ενότητα 9η Σχόλια 

 

Σε εντολή Python, οτιδήποτε µετά από ένα σύµβολο # είναι ένα σχόλιο. Για 

παράδειγµα: εκτύπωση "Hello world" # αυτό είναι ανόητο. Τα σχόλια δεν 

αποτελούν µέρος της εντολής, αλλά προορίζονται µάλλον ως τεκµηρίωση για 

οποιονδήποτε διαβάζει ο κώδικας. Τα σχόλια πολλαπλών γραµµών είναι 

επίσης δυνατά και περικλείονται από τριπλά σύµβολα διπλής προσφοράς"" 

"Αυτό είναι ένα παράδειγµα ενός µακρού σχολίου που συνεχίζεται και επάνω. 

"" " 

3.10 Ενότητα 10η Συνάρτηση if 

 

Η συνάρτηση if,  εφαρµόζεται  συνήθως σε δοµές ροής ελέγχου.  

Επιλέγει ακριβώς µία από τις σουίτες αξιολογώντας τις εκφράσεις µία προς 

µία µέχρις ότου διαπιστωθεί ότι είναι αληθές, τότε αυτή η σουίτα εκτελείται (και 

κανένα άλλο µέρος της εντολής if δεν εκτελείται ή δεν αξιολογείται). Εάν όλες 

οι εκφράσεις είναι ψευδείς, εκτελείται η ακολουθία της άλλης ρήτρας, εάν 

υπάρχει. 

 

3.11 Ενότητα 11η Τύποι ακολουθίας 

Υπάρχουν επτά τύποι ακολουθίας: συµβολοσειρές, συµβολοσειρές Unicode, 

λίστες, πλειάδες, bytearrays, buffer και αντικείµενα xrange. 

Λίστες 

Άλλοι σηµαντικοί τύποι ακολουθίας που χρησιµοποιούνται στην Python 

περιλαµβάνουν λίστες και πλειάδες. ∆ηµιουργείται ένας τύπος αλληλουχίας 

µε τη συναρµολόγηση ορισµένων άλλων τύπων σε µια σειρά. Με την 

τοποθέτηση λιστών σε λίστες µε αυτό τον τρόπο, µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε περίπλοκες δοµές.
45 
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Συµβολοσειρές  

 

Μια συµβολοσειρά στην Python είναι µια ακολουθία χαρακτήρων. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις, οι χορδές δηλαδή οι ακολουθίες είναι παρόµοιες µε 

τις λίστες, ωστόσο, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές. Μία σηµαντική διαφορά 

είναι ότι οι χορδές της Python είναι αµετάβλητες, ότι δεν µας επιτρέπεται να 

αλλάζουµε µεµονωµένα µέρη αυτών, όπως µπορούµε για µια λίστα.  

Οι συµβολοσειρές Unicode  

Οι συµβολοσειρές Unicode µοιάζουν πολύ µε συµβολοσειρές, αλλά 

καθορίζονται στη σύνταξη χρησιµοποιώντας έναν προηγούµενο 

χαρακτήρα 'u' : u'abc' , u"def" . Εκτός από τη λειτουργικότητα που 

περιγράφεται εδώ, υπάρχουν επίσης µέθοδοι που αφορούν συγκεκριµένες 

συµβολοσειρές που περιγράφονται στην ενότητα µέθοδοι στοιχειοσειρών . 

Οι λίστες κατασκευάζονται µε αγκύλες, χωρίζοντας τα στοιχεία µε 

κόµµατα: [a, b, c] . Τα κουµπιά κατασκευάζονται από τον χειριστή των 

κόµµατος (όχι µέσα σε αγκύλες), µε ή χωρίς εγκάρσια παρενθέσεις, αλλά µια 

κενή πλειάδα πρέπει να έχει τις παρεµβαλλόµενες παρενθέσεις, 

όπως a, b, c ή () . Μια ενιαία πλειάδα στοιχείων πρέπει να έχει ένα τελικό 

κόµµα, όπως (d,) .. 

Τα αντικείµενα buffer δεν υποστηρίζονται άµεσα από τη σύνταξη της Python, 

αλλά µπορούν να δηµιουργηθούν καλώντας το ενσωµατωµένο buffer() . ∆εν 

υποστηρίζουν σύνδεση ή επανάληψη. 

Τα αντικείµενα τύπου xrange είναι παρόµοια µε τα buffer, επειδή δεν υπάρχει 

συγκεκριµένη σύνταξη για τη δηµιουργία τους, αλλά δηµιουργούνται 

χρησιµοποιώντας τη xrange() . ∆εν υποστηρίζουν τον τεµαχισµό, τη σύζευξη 

ή την επανάληψη, και η χρήση in , not in , min() ή max() πάνω τους είναι 

αναποτελεσµατική. 
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Πίνακας 6 Λειτουργίες συγκρίσεων και συνθήκη αληθή ή ψευδή 

 

 

Οι περισσότεροι τύποι ακολουθίας υποστηρίζουν τις ακόλουθες 

λειτουργίες. Οι εσωτερικές και not in λειτουργίες έχουν τις ίδιες 

προτεραιότητες µε τις λειτουργίες σύγκρισης. Οι λειτουργίες + και * έχουν την 

ίδια προτεραιότητα µε τις αντίστοιχες αριθµητικές λειτουργίες. Παρέχονται 

πρόσθετες µέθοδοι για τους τύπους µεταβλητών ακολουθιών . 

 Αυτός ο πίνακας παραθέτει τις λειτουργίες ακολουθίας που ταξινοµούνται µε 

προτεραιότητα προς τα πάνω Στον πίνακα, s και t είναι αλληλουχίες του ίδιου 

τύπου. n , i και j είναι ακέραιοι αριθµοί: 

Οι τύποι ακολουθιών υποστηρίζουν επίσης τις συγκρίσεις. Συγκεκριµένα, οι 

πλειάδες και οι λίστες συγκρίνονται λεξικογραφικά συγκρίνοντας τα αντίστοιχα 

στοιχεία. Αυτό σηµαίνει ότι για να συγκρίνετε ίσο, κάθε στοιχείο πρέπει να 

Λειτουργία Αποτέλεσµα Σηµειώσεις 

x in s 
True αν ένα στοιχείο του s είναι ίσο µε το x , 
αλλιώς False 

(1) 

x not in s 
False αν ένα στοιχείο s είναι ίσο µε το x , 
αλλιώς True 

(1) 

s + t η συνένωση των s και t (6) 

s * n, n * s 
ισοδύναµο µε την προσθήκη s στον εαυτό 
του n φορές 

(2) 

s[i] το πρώτο στοιχείο της προέλευσης 0 (3) 

s[i:j]  s από i σε j (3) (4) 

s[i:j:k]  s από το i στο j µε το βήµα k (3) (5) 

len(s) µήκος του s 
 

min(s) το µικρότερο στοιχείο του s 
 

max(s) µεγαλύτερο στοιχείο του s 
 

s.index(x) δείκτης της πρώτης εµφάνισης του x σε s 
 

s.count(x) ο συνολικός αριθµός περιστατικών x στο s 
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συγκρίνει ίσο και οι δύο αλληλουχίες πρέπει να είναι του ίδιου τύπου και να 

έχουν το ίδιο µήκος. 46 

Σηµειώσεις: 

1.Όταν το s είναι µια συµβολοσειρά ή ένα αντικείµενο συµβολοσειράς 

Unicode, οι in και not in πράξεις λειτουργούν σαν µια δοκιµή υποζώνης. 

2.Οι τιµές του n µικρότερες του 0 αντιµετωπίζονται ως 0 (η οποία αποδίδει µια 

κενή ακολουθία του ίδιου τύπου µε s ). Σηµειώστε ότι τα στοιχεία της 

ακολουθίας s δεν αντιγράφονται. αναφέρονται πολλές φορές. Αυτό συχνά 

στοιχειώνει νέους προγραµµατιστές της Python. Παράδειγµα: 

 

1.  >>>  lists = [[]] * 3 

2. >>>  lists 

3. [[], [], []] 

4. >>>  lists [ 0 ] . append ( 3 ) 

5. >>>  lists 

 

 [[3], [3], [3]] 

Αυτό που συνέβη είναι ότι [[]] είναι ένας κατάλογος ενός στοιχείου που 

περιέχει µια κενή λίστα και έτσι και τα τρία στοιχεία του [[]] * 3 είναι αναφορές 

σε αυτή τη µοναδική κενή λίστα. Η τροποποίηση οποιουδήποτε στοιχείου 

των lists τροποποιεί αυτή τη µοναδική λίστα. Μπορεί να δηµιουργήσει µια 

λίστα διαφορετικών λιστών µε αυτόν τον τρόπο: 
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>>>  lists = [[] for i in range ( 3 )] 

>>>  lists [ 0 ] . append ( 3 ) 

>>>  lists [ 1 ] . append ( 5 ) 

>>>  lists [ 2 ] . append ( 7 ) 

>>>  lists 

[[3], [5], [7]]47 

3.12 Ενότητα 12η Μέθοδοι στοιχειοσειράς 

Παρακάτω παρατίθενται οι µέθοδοι συµβολοσειρών που υποστηρίζουν και οι 

δύο συµβολοσειρές 8-bit και τα αντικείµενα Unicode. Μερικά από αυτά είναι 

επίσης διαθέσιµα σε αντικείµενα bytearray . 

Επιπλέον, οι συµβολοσειρές της Python υποστηρίζουν τις µεθόδους τύπου 

αλληλουχίας που περιγράφονται στους  τύπους ακολουθίας - str, unicode, list, 

tuple, bytearray, buffer, xrange .   

str. decode ( [ κωδικοποίηση [ , σφάλµατα ] ] )  

Αποκωδικοποιεί τη συµβολοσειρά χρησιµοποιώντας τον κωδικοποιητή που 

έχει καταχωριστεί για κωδικοποίηση . κωδικοποίηση των προεπιλογών στην 

προεπιλεγµένη κωδικοποίηση συµβολοσειράς,  µπορεί να δοθούν σφάλµατα 

για τον καθορισµό διαφορετικού σχήµατος χειρισµού σφαλµάτων. 

Η προεπιλογή είναι 'strict', πράγµα που σηµαίνει ότι τα σφάλµατα 

κωδικοποίησης αυξάνουν το UnicodeError . Άλλες πιθανές τιµές 

είναι 'ignore', 'replace' και οποιοδήποτε άλλο όνοµα καταχωρήθηκε 

µέσω codecs.register_error(), υπάρχει το τµήµα Codec Base Classes . 
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str. encode ( [ κωδικοποίηση [ , σφάλµατα ] ] )  

Επιστρέψτε µια κωδικοποιηµένη έκδοση της συµβολοσειράς. Η 

προεπιλεγµένη κωδικοποίηση είναι η τρέχουσα κωδικοποίηση συµβολοσειράς 

.µπορεί να δοθούν σφάλµατα για τον καθορισµό διαφορετικού σχήµατος 

χειρισµού σφαλµάτων. Η προεπιλογή για τα σφάλµατα είναι 'strict' , που 

σηµαίνει ότι τα σφάλµατα κωδικοποίησης δηµιουργούν ένα σφάλµα.  

Άλλες πιθανές τιµές είναι οι 'ignore', 'replace', 'xmlcharrefreplace', 

'backslashreplace' και κάθε άλλη ονοµασία, που θα  καταχωρηθεί µέσω 

codecs.register_error().  

str. endswith ( επίθηµα [ , έναρξη [ , τέλος ] ] )  

Επιστροφή True αν η συµβολοσειρά τελειώνει µε το καθορισµένο επίθηµα , 

διαφορετικά επιστρέφει το False . Το επίθηµα µπορεί επίσης να είναι µια 

πλειάδα επιθηµάτων. Με προαιρετική εκκίνηση, µπορεί κάποιος να  δοκιµάσει 

να ξεκινάει από τη θέση αυτή.  

str. expandtabs ( [ tabsize ] )  

 
Μας επιστρέφει ένα αντίγραφο της συµβολοσειράς όπου όλοι οι χαρακτήρες 

καρτελών αντικαθίστανται από ένα ή περισσότερα κενά, ανάλογα µε την 

τρέχουσα στήλη και το µέγεθος της δεδοµένης καρτέλας. Οι θέσεις των 

καρτελών εµφανίζονται σε κάθε χαρακτήρες καρτέλας (η προεπιλογή είναι 8, 

δίνοντας θέσεις καρτελών στις στήλες 0, 8, 16 και ούτω καθεξής). Για να 

αναπτύξετε τη συµβολοσειρά, η τρέχουσα στήλη έχει οριστεί στο µηδέν και η 

συµβολοσειρά εξετάζεται χαρακτήρας κατά χαρακτήρα. Εάν ο χαρακτήρας 

είναι µια καρτέλα ( \t ), ένας ή περισσότεροι χαρακτήρες διαστήµατος 

εισάγονται στο αποτέλεσµα µέχρι η τρέχουσα στήλη να είναι ίση µε την 

επόµενη θέση καρτέλας. (Ο χαρακτήρας από µόνος του δεν αντιγράφεται.) 

Εάν ο χαρακτήρας είναι µια νέα γραµµή ( \n ) ή επιστρέφει ( \r ), αντιγράφεται 

και η τρέχουσα στήλη επαναφέρεται στο µηδέν. Οποιοσδήποτε άλλος 

χαρακτήρας αντιγράφεται αµετάβλητος και η τρέχουσα στήλη αυξάνεται κατά 

ένα, ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο εκπροσωπείται ο χαρακτήρας 

κατά την εκτύπωση. 
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>>>  '01 \t 012 \t 0123 \t 01234' . expandtabs () 
'01      012     0123    01234' 
>>>  '01 \t 012 \t 0123 \t 01234' . expandtabs ( 4 ) 
'01  012 0123    01234' 

str. find ( υπο [ , έναρξη [ , τέλος ] ] )  

Μας επιστρέφει το χαµηλότερο δείκτη στη συµβολοσειρά, όπου βρίσκεται 

το sub subring sub µέσα στο slice s[start:end] .48 

str. format ( * args , ** kwargs )  

Εκτελεί µια διαδικασία µορφοποίησης συµβολοσειρών. Η συµβολοσειρά στην 

οποία ονοµάζεται αυτή η µέθοδος µπορεί να περιέχει κυριολεκτικά κείµενα ή 

πεδία αντικατάστασης που οριοθετούνται από τιράντες {} . Κάθε πεδίο 

αντικατάστασης περιέχει είτε το αριθµητικό ευρετήριο ενός επιχειρήµατος 

θέσης είτε το όνοµα ενός όρου λέξεων-κλειδιών. Επιστρέφει ένα αντίγραφο 

της συµβολοσειράς όπου κάθε πεδίο αντικατάστασης αντικαθίσταται µε την 

τιµή συµβολοσειράς του αντίστοιχου επιχειρήµατος. 

Αυτή η µέθοδος µορφοποίησης συµβολοσειρών είναι το νέο πρότυπο της 

Python 3 και θα πρέπει να προτιµάται σε σχέση µε τη µορφοποίηση %, και 

 περιγράφεται στις λειτουργίες µορφοποίησης γραµµών  σε νέο κώδικα. 

str. isalnum ( )  

Επιστροφή true αν όλοι οι χαρακτήρες της συµβολοσειράς είναι 

αλφαριθµητικοί και υπάρχει τουλάχιστον ένας χαρακτήρας, ψευδώς 

διαφορετικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Πολλοί άνθρωποι έχουν δυσκολίες ή απογοητεύονται σχετικά µε τις γλώσσες 

προγραµµατισµού που χρησιµοποιούν καθηµερινά. Μερικοί θέλουν τα 

πράγµατα που χειρίζονται να είναι  πιο αφηρηµένα, ενώ άλλοι αντιπαθούν τα 

χαρακτηριστικά εφαρµογής που επιθυµούν «τυποποιηµένα».  

Για να δηµιουργηθεί µια γλώσσα προγραµµατισµού και να αναπτυχθεί ένας 

κώδικας, δηλαδή ένα πρόγραµµα υπάρχει µια σειρά από τρόπους και 

συγκεκριµένα βήµατα, που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος, για να επιτύχει το 

σκοπό του. 

  

4.1 Βήµατα ανάπτυξης 

4.1.1Γνώση  τεχνολογίας 
 

Αρχικά θα πρέπει να γνωρίζουµε την τεχνολογία. ∆εν µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε µια γλώσσα προγραµµατισµού εάν δεν ξέρουµε, πώς να 

χρησιµοποιήσετε έναν υπολογιστή.49.. 
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4.1.2Ορολογία  

 

Έπειτα θα πρέπει να γνωρίζουµε  την ορολογία. Οι συγγραφείς κώδικα συχνά 

χρησιµοποιούν άγνωστη ορολογία. Θα είναι καλύτερα αν 

διαβάσουµε διάφορους ορισµούς προγραµµατισµού, πριν προχωρήσουµε 

στην ανάπτυξη ενός προγράµµατος και να είµαστε βέβαιοι για όσα θα πρέπει 

να γνωρίζουµε, ότι τα γνωρίζουµε πραγµατικά. 

4.1.3Γλώσσα προγραµµατισµού 

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασίσουµε αν η γλώσσα σας 

προγραµµατισµού, που θα αναπτύξουµε θα  αντιµετωπίζει ένα πρόβληµα 

συγκεκριµένου τοµέα ή  θα είναι µια γλώσσα γενικού σκοπού. 

Οφείλουµε    να οριοθετήσουµε τη σηµασιολογία της γλώσσας µας , καθώς 

και τις έννοιες της. 

• Πρόκειται να επιτρέψουµε την άµεση πρόσβαση ή όχι. 

• Ποιοι  θα είναι οι τύποι δεδοµένων της γλώσσας µας; 

• Είναι µια στατική ή δυναµική γλώσσα; 

• Ποιο είναι το µοντέλο µνήµης;  

• Πώς θα χειριστούµε  την ταυτότητα; Πρόκειται να χρησιµοποιήσουµε ένα 

απλό µοντέλο  κλειδώµατος ή κάτι πιο περίπλοκο; 

•  Θα υπάρχουν πρωτόγονες λειτουργίες ενσωµατωµένα στη γλώσσα ή θα 

προέρχονται όλα από µια βιβλιοθήκη;50 

 

• Ποιο είναι το πρότυπο ή τα παραδείγµατα της γλώσσας σας; Λειτουργικός; 

Αντικειµενοστραφής (python) 

 Πρωτότυπο (όπως JavaScript); 

 Προσανατολισµός; Πρότυπο προσανατολισµένο; Ή κάτι εντελώς νέο; 

• Πώς  θα συνδέεται η γλώσσα µας µε υπάρχουσες βιβλιοθήκες και γλώσσες 

(κυρίως C); 
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 Αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό αν δηµιουργούµε µια συγκεκριµένη γλώσσα. 

 

Στη συνέχεια καλό θα είναι  να σκεφτούµε  κάποια συγκεκριµένα καθήκοντα 

που κάποιος θα ήθελε να είναι σε θέση να εκτελέσει µε τη γλώσσα που θα 

αναπτύξουµε. 

 Για παράδειγµα, "µπορεί να θέλουν να κατευθύνουν ένα ροµπότ για να 

ακολουθήσουν µια γραµµή" ή "µπορεί να θέλουν να δηµιουργήσουν σχετικά 

φορητά προγράµµατα γραφικών σε αυτό" ή "µπορεί να θέλουν να 

δηµιουργήσουν εφαρµογές ιστού µε αυτό". 

 Φυσικά είναι αναγκαίο να πειραµατιστούµε  µε τις ιδέες σύνταξης (το κείµενο 

της γλώσσας) για τα παραπάνω παραδείγµατα. 

Είναι κρίσιµο να αποφασίσουµε  εάν η γλώσσα µας  θα ερµηνευτεί ή θα 

µεταγλωττιστεί. Αυτό σηµαίνει ότι στον ερµηνευµένο κόσµο ο χρήστης µας θα 

επεξεργαστεί συνήθως το πρόγραµµα µας σε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας 

και θα το εκτελέσει απευθείας στον διερµηνέα, όπως και στην Python, ενώ 

στον κόσµο της συλλογής, ο χρήστης µας θα επεξεργαστεί το πρόγραµµά 

σας, θα το συντάξει, θα αποθηκεύσει το εκτελέσιµο αρχείο κάπου και θα το 

εκτελέσει. 

4.1.4Επεξεργασία κώδικα 

• Ευκολία στη χρήση 

• Επισήµανση σύνταξης 

• Αυτόµατη απόσπαση 

• Προβολές µε καρτέλες 

• Αρίθµηση γραµµών 

• Ικανότητα να προσαρµόσετε την εµφάνιση και την αίσθηση του εκδότη 

• ∆ιαθεσιµότητα πρόσθετων51 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

5.ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PYTHON 

 

 5.1ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 

 

 Όλα τα παραδείγµατα έγιναν στο πρόγραµµα Python έκδοση 2.7.4 το οποίο, 

κατέβασα και έκανα εγκατάσταση στα windows. 

5.1.1 Πρόγραµµα Python έκδοση 2.7.4 

 

Είναι η αρχική εικόνα στον διερµηνευτή Idle, που ανοίγει, αφού έχει γίνει η 

εγκατάσταση της γλώσσας Προγραµµατισµού Python.  

Η συγκεκριµένη µας δείχνει την έκδοση του προγράµµατος, και τι µπορούµε 

να πληκτρολογήσουµε, για να µάθουµε περισσότερες πληροφορίες για αυτό. 
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Εικόνα 15 Πρόγραµµα Python έκδοση 2.7.4 

 

5.1.2 Πρώτη καρτέλα στο Πρόγραµµα Python File –Αρχείο 

 

Σε αυτήν την καρτέλα εµφανίζονται όλα όσα είναι σχετικά µε το µενού των αρχείων. 

Εδώ µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα αρχείο, να αναζητήσουµε και να 

αποθηκεύσουµε ή και να εκτυπώσουµε.52 
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Εικόνα 16 Πρώτη Καρτέλα σε πρόγραµµα Python µε τα Αρχεία 

5.1.3 ∆εύτερη  καρτέλα στο Πρόγραµµα Python Edit 

 

Στη συγκεκριµένη καρτέλα µπορούµε να κάνουµε επεξεργασία στον κώδικα ή στις 

εντολές που έχουµε γράψει. 

 

 

Εικόνα 17 ∆εύτερη καρτέλα σε Πρόγραµµα Python  µε την επεξεργασία 

5.1.4 Τρίτη  καρτέλα στο Πρόγραµµα Python Shell 
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Σε αυτήν την καρτέλα από το µενού της γλώσσας προγραµµατισµού µπορούµε να 

δούµε τις τελευταίες διαθέσιµες κινήσεις µας. 

 

 

Εικόνα 18 Τρίτη Καρτέλα σε Πρόγραµµα Python Shell 

 

5.1.5 Τέταρτη καρτέλα στο Πρόγραµµα Python Debug 

 

Στη καρτέλα αυτή, έχουµε τη δυνατότητα να µπορούµε να δούµε 

ολοκληρωµένο, ότι πρόγραµµα έχουµε φτιάξει µέχρι αυτή τη στιγµή. 
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Εικόνα 19 Τέταρτη καρτέλα σε πρόγραµµα Python Debug 

5.1.6 Πέµπτη καρτέλα στο Πρόγραµµα Python Options 

 

Σε αυτό το σηµείο του µενού , µας δίνεται η δυνατότητα των επιλογών. Εδώ 

µπορούµε να µορφοποιήσουµε το παράθυρο του διερµηνευτή που 

δουλεύουµε. Από τύπους γραµµατοσειρών µέχρι πιο εξειδικευµένα εργαλεία 

για τη µορφοποίηση του περιβάλλοντος της Python που επεξεργαζόµαστε. 

 

 

Εικόνα 20Πέµπτη καρτέλα σε πρόγραµµα Python Options 
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5.1.7 Έκτη καρτέλα στο Πρόγραµµα Python Windows 

 

Η προτελευταία καρτέλα στο µενού της γλώσσας Python µας δείχνει που είναι 

εγκατεστηµένο το πρόγραµµα µας. 

 

 

Εικόνα 21Έκτη καρτέλα σε Πρόγραµµα Python Windows 

 

 

 

5.1.8 Έβδοµη καρτέλα στο Πρόγραµµα Python  Help 

 

Αυτή είναι η τελευταία καρτέλα από το µενού της γλώσσας προγραµµατισµού 

Python  και µας δείχνει όλους τους σχετικούς τρόπους, που µπορούµε να 

αναζητήσουµε βοήθεια σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρισκόµαστε. Περιέχει 

αναλυτικά πάρα πολλές πληροφορίες και είναι ιδιαίτερα προσιτή και 

ευκολονόητη. 
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Εικόνα 22Έβδοµη καρτέλα σε Πρόγραµµα Python Help 

 

5.2.1 Παράδειγµα 1 print 

 

Σε αυτό το παράδειγµα που ακολουθεί βλέπουµε την εντολή print στην Python.  

γράφοντας πριν και τον αριθµό 3 βλέπουµε ότι το πρόγραµµα το εκτελεί και 

πληκτρολογεί µετά τον αριθµό 3  ως αποτέλεσµα της εντολής πριν που δώσαµε 

προηγουµένως. στη συνέχεια διαπιστώνουµε ότι αν  δώσουµε την εντολή print και τη 

λέξη πληροφορική,  είπα στον δεν θα δώσω το αναµενόµενο αποτέλεσµα.  Ο λόγος 

είναι γιατί στην Python µε εντολή πριν προκειµένου να γραφτεί κείµενο θα πρέπει να 

είναι µέσα το κείµενο σε εισαγωγικά. το παράδειγµα µας στη συνέχεια γίνεται print 

εισαγωγικά πληροφορική εισαγωγικά  και µε τον τρόπο αυτό έχουµε το αποτέλεσµα  

το επιθυµητό. 
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Εικόνα 23 Παράδειγµα 1 print 

 

5.2.2 Παράδειγµα 2 print, int, str, error, σχόλια. 

 

διαπιστώνουµε επίσης ότι η γλώσσα προγραµµατισµού Python όταν δέχεται λάθος 

σύνταξη κειµένου τότε επιστρέφει κόκκινα γράµµατα µε τη λέξη error. στο 

παράδειγµα νούµερο 2 βλέπουµε ότι µπορούµε να δώσουµε την εντολή print και να 

τυπώσουµε αριθµούς όπως το 4 ή να δώσουµε τη εντολή print 4,45 και να µας 

επιστραφεί το 4.45. όµως η γλώσσα προγραµµατισµού Python Έχει και άλλες 

εντολές όπως είπαµε στο κεφάλαιο 3 για στο συγκεκριµένο Λοιπόν παράδειγµα 

µπορούµε να δώσουµε την εντολή print int 4,45  και να µας επιστρέψει το 

πρόγραµµα το νούµερο 4 Αυτό γίνεται γιατί έτσι έχουµε δώσει την εντολή από όλο 

τον αριθµό να τυπώσει µόνο τον ακέραιο και όχι το δεκαδικό του τµηµα.  αντίστοιχα 

όπως θα δούµε Η εντολή print string  µαζί µε το προηγούµενο αριθµό δηλαδή το 4 ότι 

είχε επαναληφθεί επαναλαµβάνεται και τώρα. επιπλέον µπορούµε να διαπιστώσουµε 

ότι όταν γράφουµε ένα σχόλιο στην Python το γράφουµε µε τη δίεση όταν γράφουµε 

το σύµβολο της δίεσης  το πρόγραµµα δέχεται τα σχόλια τα σχόλια µπορούµε να τα 

γράψω προκειµένου να ερµηνεύσουµε κάποιο κώδικα ή κάποια εντολή. 
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Εικόνα 24 Παράδειγµα 2 print,int, str,error, σχόλια 

 

5.2.3 Παράδειγµα 3 print x 

 

Στο παράδειγµα 3 βλέπουµε, πως µπορούµε να θέσουµε οτιδήποτε σαν µεταβλητή 

Έστω ότι έχουµε το Χ = 5 αν πληκτρολογήσουµε  print µας δίνει αποτέλεσµα  τον 

αριθµό που θέσαµε ίσο µε τη µεταβλητή δηλαδή το 5.  αντίστοιχα βλέπουµε πως αν 

πληκτρολογησουµε print x+3 θα µας δώσει τον αριθµό 8. 

 

Εικόνα 25Παράδειγµα 3 print x 
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5.2.2 Παράδειγµα 4 print, syntax error, µεταβλητή 

 

 

Στο επόµενο παράδειγµα δηλαδή το 4 βλέπουµε πως αν θέσουµε τη µεταβλητή Χ 

ίση µε το όνοµα Αλέξανδρος µέσα σε εισαγωγικά,  και δώσουµε την εντολή print  

µέσα σε εισαγωγικά my name is κλείνοντας τα εισαγωγικά δώσουµε και τη µεταβλητή 

Χ,  θα µας επιστρέψει το πρόγραµµα το My name is Αλέξανδρος.53 

 

Εικόνα 26 Παράδειγµα 4 print, syntax error, µεταβλήτη 

5.2.5 Παράδειγµα 5 sum,  print sum 

 

Στο παράδειγµα 5 διαπιστώνουµε ότι αν δώσουµε σαν ένα νούµερο   συνάρτησης 

num 1  έναν αριθµό και αντίστοιχα num 2  έναν άλλον αριθµό  µπορούµε να χτίσουµε 

τη συνάρτηση sum που αποτελεί τη συνάρτηση του αθροίσµατος  και 

πληκτρολογώντας την εντολή print  να µας επιστρέψει γλώσσα Python  το 

αποτέλεσµα του αθροίσµατος των δύο αριθµών  που δώσαµε στην αρχή. 

                                                           
53

 Μάνης Γ., (2015), «Εισαγωγή στον προγραµµατισµό µε αρωγό τη γλώσσα Python.» έκδοση: 

Σύνδεσµος ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. (pdf) 
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Εικόνα 27Παράδειγµαα 5 sum, print sum 

 

5.2.6 Παράδειγµα 6 , συνάρτηση min, max 

 

Στο παράδειγµα 6   βλέπουµε ότι µπορούµε αντίστοιχα να δώσουµε τις συναρτήσεις 

min και Max ανάµεσα σε κάποιες µεταβλητές ή αριθµούς  και να µας δώσουν το 

αντίστοιχο Επιθυµητό αποτέλεσµα  του ελάχιστου και του µέγιστου.54 

 

                                                           
54

 Λεβαδεας ∆., (2010),  «Οδηγός Python µέσω παραδειγµάτων.», έκδοση: οµάδα TasPython. (pdf) 
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Εικόνα 28 Παράδειγµα 6 συναρτήσεων min, max, sum 

 

5.2.7Παράδειγµα 7 , µεταβλητή -var 

 

 

Στο παράδειγµα 7 διαπιστώνουµε ότι µπορούµε να δώσουµε ως εντολή var, δηλαδή 

µεταβλητή οποιοδήποτε όνοµα µπορούµε να δώσουµε τον αριθµό , µπορεί να 

δώσουµε ακόµα και οτιδήποτε θέλουµε εµείς σαν µεταβλητή ακόµα και κείµενο. 
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Εικόνα 29 Παράδειγµα 7, µεταβλητή var 

 

5.2.8 Παράδειγµα 8, µαθηµατικές πράξεις 

 

Στο παράδειγµα 8 διαπιστώνουµε ότι µπορούµε να κάνουµε  οποιεσδήποτε 

µαθηµατικές πράξεις όπως πρόσθεση-αφαίρεση πολλαπλασιασµό και 

διαίρεση. 

 

Εικόνα 30 Παράδειγµα 8, µαθηµατικές πράξεις 
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5.2.9 Παράδειγµα 9, µαθηµατικές πράξεις και λάθη 

 

Στο παράδειγµα 9 διαπιστώνουµε ότι για να κάνουµε διάφορες πράξεις θα πρέπει να 

µην υπάρχουν κενά ανάµεσα σε αριθµητικές παραστάσεις και να υπάρχουν και 

παρενθέσεις. 

55 

Εικόνα 31 Παράδειγµα 9 µαθηµατικές πράξεις και λάθη 

 

 

5.2.10 Παράδειγµα 10, λάθη  

 

στο παράδειγµα 10 διαπιστώνουµε λάθη σε σύνταξη. 
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Εικόνα 32 Παράδειγµα 10 λάθη σύνταξης 

 

5.2.11 Παράδειγµα 11, συνάρτηση if 

 

Στο παράδειγµα 11 χρησιµοποιούµε τη συνάρτηση if δίνοντας τη µεταβλητή Χ = 5 και 

ψ = 8 θέλουµε την εντολή print ώστε όταν το Χ είναι µικρότερο από το ψ θα µας 

επιστρέψει το πρόγραµµα το αντίστοιχο αποτέλεσµα. 
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56 

Εικόνα 33 Παράδειγµα 11 συνάρτηση if 

  

5.2.12 Παράδειγµα 12 συνάρτηση if και συνθήκη True 

 

 

Στο παράδειγµα 12 χρησιµοποιούµε τη συνάρτηση if και τη συνθήκη True, για να µας 

επιστρέψει το πρόγραµµα κάτι που είναι αληθές. 
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Εικόνα 34 Παράδειγµα 12 συνάρτηση if -true 

5.2.13 Παράδειγµα 13, συνάρτηση range 

 

 

Στο παράδειγµα 13 χρησιµοποιούµε τη συνάρτηση range. 

 

Εικόνα 35 Παράδειγµα 13 συνάρτηση range 

 

5.2.14 Παράδειγµα 14, συνάρτηση for, in, range 
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Στο παράδειγµα 14 χρησιµοποιούµε τη συνάρτηση for, in , range, ανάµεσα στα 

νούµερα (2, 10). 

57 

Εικόνα 36 Παράδειγµα 14 συνάρτηση for , in range 

5.2.15 Παράδειγµα 15 συνθήκη αληθή ή ψευδή 

 

Στο παράδειγµα 15 χρησιµοποιούµε συνθήκη αληθή ή ψευδή, ανάµεσα στους 

αριθµούς (2,0).58 
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59 

Εικόνα 37 Παράδειγµα 15 συνθήκη αληθής ή ψευδής 

 

5.2.16 Παράδειγµα 16, translate  

 

Στο παράδειγµα 16 χρησιµοποιούµε την translate προκειµένου να 

µορφοποιήσουµε ένα κείµενο χωρίς φωνήεν. 
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 Λεβαδεας ∆., (2010),  «Οδηγός Python µέσω παραδειγµάτων.», έκδοση: οµάδα TasPython. (pdf) 
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Εικόνα 38 Παράδειγµα 16 κείµενο χωρίς φωνήεν 

 

5.2.17 Παράδειγµα 17, dict 

 

Στο παράδειγµα 17 θέτουµε κάποια γράµµατα για να φτιάξουµε ένα λεξικό. 

 

Εικόνα 39 Παράδειγµα 17 θέτωντας το dict 
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5.2.18 Παράδειγµα 18 and, print 

 

Στο παράδειγµα 18 υπάρχει η συνάρτηση and καθώς και το αποτέλεσµα της 

µε την εντολή print. 

 

 

Εικόνα 40 Παράδειγµα 18 συνάρτηση  and 

 

5.2.19Παράδειγµα 19, συνάρτηση if, else 

 

Τέλος στο παράδειγµα 19, δείχνουµε τα σχόλια που αγνοούνται και τη 

συνάρτηση if  σε συνδυασµό µε τη συνάρτηση else, καθώς και το αποτέλεσµα 

τους µε την εντολή print. 

60 
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Εικόνα 41 Παράδειγµα 19 συνάρτηση if-else 

5.2.20 Παράδειγµα 20 

 

Στο παρακάτω παράδειγμα έχουμε πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να βρει  τα παραγοντικά 

σε μια συνάρτηση. 

 

Εικόνα 42 Παράδειγµα 20 factors of a number 

61
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Το αποτέλεσμα είναι: 

The factors of 320 are: 

1 

2 

4 

5 

8 

10 

16 

20 

40 

64 

80 

160 

320 
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5.2.21 Παράδειγµα 21 program to add two matrices using nested loop 

 

Στο παράδειγµα που ακολουθεί υπάρχει πρόγραµµα, που βρίσκει το 

άθροισµα δύο πινάκων. 

 

 

Εικόνα 43 Παράδειγµα 21 PROGRAM TO ADD TWO MATRICES 

Το αποτέλεσμα είναι: 

62
 

[17, 15, 4] 

[10, 12, 9] 

[11, 13, 18] 
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5.2.22 Παράδειγµα 22 print my_string 

 

Στο παράδειγμα αυτό έχουμε τύπωση της ακολουθίας 

 

 

Εικόνα 44 Παράδειγµα 22 print my_string 

 

Το αποτέλεσμα είναι: 

63
 

Hello 

Hello 
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 https://www.openbook.gr/odigos-python-mesw-paradeigmatwn/ 
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Hello 

Hello, welcome to 

           the world of Python 

 

5.2.23 Παράδειγµα 23 print string1, string2 

 

Στο παράδειγμα αυτό έχουμε το άθροισμα 2 ακολουθιών. 

 

 

Εικόνα 45 Παράδειγµα 23 print string1, string2  using +,* 

Το αpαποτέλεσμα είναι: 

str1 + str2 =  HelloWorld! 

str1 * 3 = HelloHelloHello 

64
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5.2.24 Παράδειγµα 24 program to swap two variables 

 

Στο παράδειγμα που ακολουθεί  έχουμε την εναλλαγή ανάμεσα σε δύο μεταβλήτες. 

 

Εικόνα 46 Παράδειγµα 24 program to swap two variables 

 

Το  αποτέλεσμα είναι: 

The value of x after swapping: 10 

The value of y after swapping: 5 

65
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5.2.25 Παράδειγµα 25 find the factorial of a number 

 

Το παρακάτω  παράδειγμα μας δείχνει τα παραγοντικά σε ένα νούμερο. 

 

 

Εικόνα 47 Παράδειγµα 25 find the factorial of a number 

 

Το  αποτέλεσμα είναι: 

The factorial of 7 is 5040 

66 
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5.2.26 Παράδειγµα 26 print my_tuple 

 

 

 

Εικόνα 48 Παράδειγµα 26 print my_tuple 

 

Το αποτέλεσμα είναι: 

() 

(1, 2, 3) 

(1, 'Hello', 3.4) 

('mouse', [8, 4, 6], (1, 2, 3)) 

(3, 4.6, 'dog') 

3 

4.6 

dog 

() 

(1, 2, 3) 

(1, 'Hello', 3.4) 
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('mouse', [8, 4, 6], (1, 2, 3)) 

(3, 4.6, 'dog') 

3 

4.6 

dog 

() 

(1, 2, 3) 

(1, 'Hello', 3.4) 

('mouse', [8, 4, 6], (1, 2, 3)) 

(3, 4.6, 'dog') 

3 

4.6 

dog 

() 

(1, 2, 3) 

(1, 'Hello', 3.4) 

('mouse', [8, 4, 6], (1, 2, 3)) 

(3, 4.6, 'dog') 

3 

4.6 

dog 

 

67
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5.2.27 Παράδειγµα 27 class string, class tuple 

 

 

Εικόνα 49 Παράδειγµα 27 class string, class tuple 
 

Το αποτέλεσμα είναι: 

<class 'str'> 

<class 'tuple'> 

<class 'tuple'> 

<class 'str'> 

<class 'tuple'> 

<class 'tuple'>
68

 

 

                                                           
68http://astronomi.erciyes.edu.tr/wp-content/uploads/astronom/pdf/Python%20-

%20Andrew%20Johansen.pdf 
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5.2.28 Παράδειγµα 28 use of break statement inside loop 

 

 

 

Εικόνα 50 Παράδειγµα 48 use of break statement inside loop 

 

Το  αποτέλεσμα είναι: 

s 

t 

r 

The end 

s 

t 

r 

The end
69
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5.2.29 Παράδειγµα 29 my_dict 1 

Δημιουργία λεξικού μέσα στο πρόγραμμα 

 

Εικόνα 51 Παράδειγµα 29 my_dict 

Το αποτελεσμα είναι 

Jack 

26 

 

5.2.30 Παράδειγµα 30 print my_dict 2 
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Εικόνα 52 Παράδειγµα 30 print my_dict 2 

 

Το αποτελεσμα είναι 

{'age': 27, 'name': 'Jack'} 

{'age': 27, 'address': 'Downtown', 'name': 'Jack'} 

 

5.2.31 Παράδειγµα 31 conversion factor 

 Στο παράδειγμα  που ακολουθεί γίνεται μετατροπή χιλιομέτρων σε μίλια. 
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Εικόνα 53 Παράδειγµα 31 conversion factor 

Το  αποτελεσμα είναι 

5.500 kilometers is equal to 3.418 miles 

70
 

5.2.32 Παράδειγµα 32 convert temperature in Celsius to Fahrenheit 

 

Το παράδειγμα αναφέρεται σε μετατροπή της θερμοκρασίας από βαθμούς κελσίου σε 

φαρεναίτ. 
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Εικόνα 54 Παράδειγµα 32 convert temperature in Celsius to Fahrenheit 

Το αποτέλεσμα είναι 

37.5 degree Celsius is equal to 99.5 degree 
Fahrenheit 

71
 

5.2.33 Παράδειγµα 33  program to calculate the square root 

 

Πρόγραμμα για υπολογισμό τετραγωνικής ρίζας. 
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Εικόνα 55 Παράδειγµα 33 program to square root 

 

Το αποτέλεσμα είναι 

The square root of 8.000 is 2.828 

72
 

5.2.34 Παράδειγµα 34  solve the quadratic equation ax**2+bx+c=0 

 Επίλυση εξίσωσης δευτέρου βαθμού. 
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Εικόνα 56 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 34 solve the quadratic equation ax**2+bx+c=0 

 

 

Το αποτέλεσμα είναι 

 

Enter a: 1 

Enter b: 5 

Enter c: 6 

The solutions are (-3+0j) and (-2+0j) 

73
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5.2.35 Παράδειγµα 35 program to display calendar of given month of the 

year 

Παράδειγμα υπολογισμού ημερολογίου 

 

Εικόνα 57 Παράδειγµα 35 program to display calendar of given month of the year 

74
 

Το αποτέλεσμα είναι 

November 2014 

Mo Tu We Th Fr Sa Su 

   1   2   3     4   5  6  7   

8  9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 
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5.2.36 Παράδειγµα 36 program to find numbers divisible, list 

 

Παράδειγμα λίστας. 

 

Εικόνα 58 Παράδειγµα 36 program to find numbers divisible, list 

 

Το αποτέλεσμα είναι : 

Numbers divisible by 13 are [65, 39, 221] 

75
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5.2.37 Παράδειγµα 37 class def 

Παράδειγμα  κλάσεων. 

 

Εικόνα 59 Παράδειγµα  37 class def 

 

New Delhi is the capital of India. 

Hindi the primary language of India. 

India is a developing country. 

Washington, D.C. is the capital of USA. 

English is the primary language of USA. 

USA is a developed country. 

76
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5.2.38 Παράδειγµα 38 print, if, else, def, or 

  

 

 

Εικόνα 60 Παράδειγµα 38 def, or, if, else 

 

Το αποτέλεσμα είναι: 

False 

+---------------+----------------+ 

 | OR Truth Table |    Result | 

 A = False, B = False | A AND B = False  |  

 A = False, B = True  | A AND B = True   |  

 A = True, B = False  | A AND B = True   |  

 A = True, B = True   | A AND B = True   |  
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The OR gate gives an output of 1 if either of the two inputs are 1, it gives 0 otherwise. 

77 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Εφαρµογές της Python 

 

� GUI που βασίζονται σε επιτραπέζιες εφαρµογές 

� Εφαρµογές επεξεργασίας εικόνας και γραφικού σχεδιασµού 

� Επιστηµονικές και υπολογιστικές εφαρµογές 

� Παιχνίδια 

� Πλαίσια ιστού και εφαρµογές ιστού 

� Επιχειρήσεις και επιχειρηµατικές εφαρµογές 

� Λειτουργικά συστήµατα 

� Γλωσσική ανάπτυξη 

� Πρωτότυπα78 

Οφέλη της Python 

Η ποικίλη εφαρµογή της γλώσσας Python είναι αποτέλεσµα του συνδυασµού 

χαρακτηριστικών που προσδίδουν στη γλώσσα αυτή ένα πλεονέκτηµα έναντι 

των άλλων. 

 Μερικά από τα πλεονεκτήµατα του προγραµµατισµού στη Python 

περιλαµβάνουν: 

1. Παρουσία ενοτήτων τρίτων 
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Ο Python Package Index (PyPI) περιέχει πολλές µονάδες τρίτων που κάνουν 

την Python ικανή να αλληλεπιδρά µε τις περισσότερες άλλες γλώσσες και 

πλατφόρµες. 

2. Εκτεταµένες Βιβλιοθήκες Υποστήριξης 

Η Python παρέχει ένα µεγάλη βιβλιοθήκη που περιλαµβάνει τοµείς όπως 

πρωτόκολλα ∆ιαδικτύου, λειτουργίες string, εργαλεία υπηρεσιών ιστού και 

διεπαφές λειτουργικού συστήµατος. Πολλές εργασίες προγραµµατισµού 

υψηλής χρήσης έχουν ήδη γραφτεί στη συνηθισµένη βιβλιοθήκη, η οποία 

µειώνει το µήκος του κώδικα που πρέπει να γραφτεί σηµαντικά. 

3. Open Source και Κοινοτική Ανάπτυξη 

Η γλώσσα Python αναπτύσσεται µε άδεια ανοικτού κώδικα εγκεκριµένη από 

OSI, η οποία την καθιστά ελεύθερη για χρήση και διανοµή, 

συµπεριλαµβανοµένων και για εµπορικούς σκοπούς. 

Επιπλέον, η ανάπτυξή της καθοδηγείται από την κοινότητα που συνεργάζεται 

για τον κώδικα της µέσω φιλοξενίας συνεδρίων και λιστών αλληλογραφίας και 

προβλέπει τις πολυάριθµες ενότητες της.79 

4. Εκµάθηση ευκολίας και υποστήριξης διαθέσιµη 

Η Python προσφέρει εξαιρετική αναγνωσιµότητα και εύχρηστη σύνταξη απλού 

στη µάθηση, η οποία βοηθά τους αρχάριους να χρησιµοποιούν αυτή τη 

γλώσσα προγραµµατισµού. Οι οδηγίες, παρέχουν ένα σύνολο κανόνων για τη 

διευκόλυνση της µορφοποίησης του κώδικα. Επιπλέον, η ευρεία βάση 

χρηστών και ενεργών προγραµµατιστών έχει οδηγήσει σε µια πλούσια 

τράπεζα πόρων διαδικτύου για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη συνεχή 

υιοθέτηση της γλώσσας. 

5. Ευέλικτες δοµές δεδοµένων 
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Η Python έχει ενσωµατωµένες δοµές δεδοµένων και λίστας δεδοµένων, οι 

οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή δοµών δεδοµένων 

ταχείας εκτέλεσης. Επιπλέον, η Python παρέχει επίσης τη δυνατότητα 

δυναµικής πληκτρολόγησης δεδοµένων υψηλού επιπέδου, η οποία µειώνει το 

µήκος του κωδικού υποστήριξης που απαιτείται. 

6. Παραγωγικότητα και Ταχύτητα 

Η Python έχει καθαρό αντικειµενοστραφή σχεδιασµό, παρέχει βελτιωµένες 

δυνατότητες ελέγχου της διαδικασίας και διαθέτει ισχυρές δυνατότητες 

ολοκλήρωσης και επεξεργασίας κειµένου καθώς και δικό της πλαίσιο δοκιµών 

µονάδων, τα οποία συµβάλλουν στην αύξηση της ταχύτητας και της 

παραγωγικότητάς της. Η Python θεωρείται βιώσιµη επιλογή για την 

κατασκευή σύνθετων εφαρµογών δικτύου πολλαπλών πρωτοκόλλων. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω σηµεία, η Python προσφέρει πολλά 

πλεονεκτήµατα για την ανάπτυξη λογισµικού. Καθώς η αναβάθµιση της 

γλώσσας συνεχίζεται, θα µπορούσε να αναπτυχθεί και η νοµιµοποιηµένη 

βάση της. 

7.∆έσµες 

Η Python θεωρείται εύκολο να µάθει και να τρέχει σχεδόν οπουδήποτε. Είναι 

χρήσιµο για πολλές εφαρµογές, όπως εκπαίδευση, ανάλυση δεδοµένων και 

ανάπτυξη ιστού. Μερικές από τις µεγαλύτερες εταιρείες στον κόσµο 

βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στην Python, συµπεριλαµβανοµένων των 

Instagram και Google. 

Πρόκειται για µια δυναµική, αντικειµενοστραφή γλώσσα προγραµµατισµού 

(OO), παρόµοια µε τις γλώσσες που βασίζονται στη Microsoft .NET ή Java, 

ως υπόστρωµα γενικού σκοπού για διάφορα είδη ανάπτυξης λογισµικού. 

Παρέχει ισχυρή υποστήριξη για την ενσωµάτωση µε πολλές τεχνολογίες και 

υψηλότερη παραγωγικότητα προγραµµατισµού σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής 

της ανάπτυξης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για µεγάλα και σύνθετα έργα µε 

µεταβαλλόµενες απαιτήσεις.80 
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Η Python είναι επίσης µια από τις γρηγορότερα αναπτυσσόµενες γλώσσες 

προγραµµατισµού ανοιχτού κώδικα και χρησιµοποιείται σε κρίσιµες 

εφαρµογές για το µεγαλύτερο χρηµατιστήριο στον κόσµο. Αποτελεί επίσης τη 

βάση για διάφορους ιστότοπους δηµοσίευσης υψηλού επιπέδου, λειτουργεί 

σε αρκετά εκατοµµύρια κινητά τηλέφωνα και χρησιµοποιείται σε βιοµηχανίες 

όπως ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας, η κινηµατογραφική ταινία µεγάλου 

µήκους και η ναυπηγική βιοµηχανία. 

8.Ευκολία στη χρήση και ανάγνωση 

Οι περισσότεροι προγραµµατιστές της Python θα συµφωνούσαν ότι το 

µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της Python είναι ότι είναι εύκολο να το πάρει. Η 

ευκολία στη χρήση και η εύκολη αναγνωσιµότητα είναι κάτι περισσότερο από 

απλή ευκολία. Η εύκολη χρησιµότητα µας βοηθά να σκεφτούµε µε µεγαλύτερη 

σαφήνεια όταν γράφετε προγράµµατα και για άλλους που πρέπει να 

ενισχύσουν ή να διατηρήσουν το πρόγραµµα. 

Οι ειδικοί και οι αρχάριοι µπορούν εύκολα να κατανοήσουν τον κώδικα και 

µπορεί να γίνει κάποιος γρήγορος, παραγωγικός µε αυτή τη γλώσσα. 

∆εδοµένου ότι ο πηγαίος κώδικας του µοιάζει µε τον ψευδοκώδικα, είναι 

επίσης εύκολο να µάθει. Μόλις αρχίσει κάποιος να µαθαίνει, µπορεί να 

ξεκινήσει την κωδικοποίηση αποτελεσµατικά σχεδόν αµέσως. 

Συνολικά, χρειάζεται λιγότερη προσπάθεια για να γράψει κανείς ένα 

πρόγραµµα στην Python από ό, τι θα χρησιµοποιούσε άλλες γλώσσες όπως 

η Java ή C ++. Αυτό είναι επίσης αρκετά δηµοφιλές µεταξύ των 

πανεπιστηµίων, µε αποτέλεσµα µια µεγάλη δεξαµενή ταλέντων. Θεωρείται 

ένας πολύ παραγωγικός τρόπος γραφής κώδικα, και µερικά από αυτά 

προέρχονται από την αναγνωσιµότητα και την απλή σύνταξη. Ορισµένα 

προέρχονται από τις καλά σχεδιασµένες και πλούσιες ενσωµατωµένες 

δυνατότητές του και την τυπική βιβλιοθήκη, καθώς και από τη διάθεση 

διαφόρων δοµοστοιχείων και βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα από τρίτους.81 
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∆εδοµένου ότι είναι εύκολο να γίνει κατανοητό, είναι επίσης εύκολο να 

διατηρηθεί. Η γλώσσα είναι επίσης δυναµικά ευέλικτη και δακτυλογραφηµένη, 

µε κώδικα που δεν είναι τόσο λεπτοµερής όσο άλλες γλώσσες. Αλλά αυτή η 

δυναµική δακτυλογράφηση θα µπορούσε επίσης να αποτελέσει µειονέκτηµα, 

το οποίο θα συζητήσουµε αργότερα. 

9. Απλή και γρήγορη 

Η κοινότητα Python προσφέρει γρήγορη και αποτελεσµατική υποστήριξη 

στους χρήστες και εκατοντάδες χιλιάδες προγραµµατιστές εργάζονται σκληρά 

για να βρουν και να διορθώσουν σφάλµατα και να αναπτύξουν νέες 

ενηµερώσεις και βελτιώσεις στη γλώσσα. Προσφέρει επίσης γρήγορη 

ανατροφοδότηση µε πολλούς τρόπους. Για ένα, οι προγραµµατιστές µπορούν 

να παρακάµψουν διάφορες εργασίες που θα έπρεπε να γίνουν σε άλλες 

γλώσσες. Αυτό µειώνει τον χρόνο και το κόστος κάθε προγράµµατος και τη 

συντήρηση που απαιτείται για το πρόγραµµα. Η Python επιτρέπει επίσης 

γρήγορη προσαρµογή του κώδικα. Η γλώσσα µπορεί να οριστεί ως έτοιµη για 

εκτέλεση, απαιτώντας απλά έναν απλό κώδικα για εκτέλεση. Η αναπαραγωγή 

και ο έλεγχος του κώδικα γίνεται πολύ πιο απλή µε τη γλώσσα, η οποία 

προσφέρει επίσης ένα στυλ ανάπτυξης από κάτω προς τα πάνω για την 

εύκολη κατασκευή της εφαρµογής σας ελέγχοντας βασικές λειτουργίες στον 

διερµηνέα προτού αρχίσει ο χρήστης  να γράφει κώδικα ανώτατου 

επιπέδου.82 

Ο διερµηνέας είναι εύκολα επεκτάσιµος, επιτρέποντάς σας να ενσωµατώσετε 

τον κώδικα C µε µια απλή µονάδα επέκτασης. Η Python ενθαρρύνει την 

επαναχρησιµοποίηση του προγράµµατος µε πακέτα και ενότητες. Ορισµένες 

µονάδες είναι ήδη διαθέσιµες µε την τυπική βιβλιοθήκη, απαραίτητη για τη 

διανοµή Python. Μπορεί ο χρήστης  να µοιραστεί τη λειτουργικότητα µεταξύ 

διαφορετικών προγραµµάτων, διασπώντας τα σε διάφορες ενότητες. 

                                                                                                                                                                      

  
82

 learning to program with Pythob Richard  L. Halterman, (2011), (pdf) 

 



- 105 - 

 

Η γλώσσα µπορεί να τρέξει σε πολλά συστήµατα αλλά διατηρεί την παρόµοια 

διεπαφή και ο σχεδιασµός της δεν αλλάζει πολύ µε το κάθε λειτουργικό 

σύστηµα, αφού είναι γραµµένο σε φορητό ANSI C. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί 

εύκολα να γράψει κάποιος Python σε Mac,  αφού δοκιµάσει το ένα σύστηµα 

Linux και µεταφόρτωση σε έναν υπολογιστή µε Windows.83 

10.Ευχρηστία µε IoT 

Το ∆ιαδίκτυο των πραγµάτων ή του ∆ιαδικτύου έχει ανοίξει τεράστιες 

ευκαιρίες και η Python µπορεί να διαδραµατίσει βασικό ρόλο στη χρήση 

αυτών των ευκαιριών. Η γλώσσα γίνεται µια δηµοφιλής επιλογή για το IoT, µε 

νέες πλατφόρµες όπως το Raspberry Pi που βασίζεται σε αυτό. Η τεκµηρίωση 

για το Raspberry P δηλώνει ότι η γλώσσα είναι εύκολη στη χρήση και τη 

δύναµη. 

11. Ασύγχρονη κωδικοποίηση 

Η Python έχει αποδειχθεί αρκετά αποτελεσµατική για τη σύνταξη ασύγχρονου 

κώδικα, ο οποίος χρησιµοποιεί έναν ενιαίο βρόχο συµβάντων για να κάνει 

εργασία σε µικρές µονάδες αντί να γράφει χρήσεις. Αυτό συµβαίνει επειδή 

είναι ευκολότερο να γράφει καθώς και να διατηρεί χωρίς να δηµιουργεί 

σύγχυση σε έρευνες ή αδιέξοδα ή άλλα ζητήµατα. Αυτές οι γεννήτριες είναι 

πολύ χρήσιµες για τη διεµπλοκή λειτουργίας πολλών βρόχων επεξεργασίας. 

12. Μία λιγότερο περιορισµένη προσέγγιση προγραµµατισµού 

Σε σύγκριση µε την Java, η Python χρησιµοποιεί πολύ λιγότερο περιορισµένη 

προσέγγιση προγραµµατισµού πολλαπλών παραδειγµάτων. Για παράδειγµα, 

δεν χρειάζεται να δηµιουργήσει ξεχωριστή κλάση OO για εκτύπωση "Hello 

World" στην Python, αλλά πρέπει να το κάνει στην Java. Το Python είναι 

πολυπαραδειγµατικό και υποστηρίζει λειτουργικά, διαδικαστικά και 

αντικειµενοστραφή στυλ προγραµµατισµού.  
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Στην Python, τίποτα και όλα µπορεί να είναι ένα αντικείµενο. Μπορεί να 

γράψει εφαρµογές στη γλώσσα χρησιµοποιώντας πολλά παραδείγµατα 

προγραµµατισµού και µπορεί ακόµα να γράψει καθαρό, σαφή και κατανοητό 

κώδικα OO.84 

13. Ενσωµάτωση Εφαρµογών Επιχειρήσεων 

Η Python είναι µια εξαιρετική επιλογή για µια γλώσσα προγραµµατισµού που 

περιλαµβάνει Enterprise Integration Application (EAI). Κάνει την ανάπτυξη 

υπηρεσιών ανάπτυξης ιστοσελίδων πιο εύκολη, επικαλούµενη CORBA ή 

COM στοιχεία και απευθείας κλήση από και προς Java, C + + ή C κώδικα. 

Παρέχει σηµαντικές λειτουργίες ελέγχου διαδικασιών και υλοποιεί κοινές 

µορφές και πρωτόκολλα δεδοµένων διαδικτύου, επεξεργάζεται γλώσσες 

σήµανσης όπως XL, εκτελείται από τον ίδιο κώδικα byte στα σύγχρονα 

λειτουργικά συστήµατα και µπορεί να ενσωµατωθεί ως γλώσσα δέσµης 

ενεργειών. 

 14. Η χρήση του στην ανάπτυξη ιστού 

Η Python µπορεί να χρησιµοποιηθεί και χρησιµοποιείται εκτενώς για την 

ανάπτυξη ιστοσελίδων, για σκοπούς που κυµαίνονται από την ανάπτυξη 

εφαρµογών web υψηλής τεχνολογίας έως απλή scripting CGI σε πλαίσια 

µεγάλης κλίµακας όπως το TurboGears και το Django . Άλλα παραδείγµατα 

χρήσης της Python στην ανάπτυξη ιστού περιλαµβάνουν το πλαίσιο 

εφαρµογής Quixote web, το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου Plone και το 

διακοµιστή εφαρµογής Zope. 

Μπορεί εύκολα να δηµιουργήσει κάποιος τη δική του λύση µε βάση τις 

εύχρηστες και εκτεταµένες τυποποιηµένες βιβλιοθήκες της Python. Η Python 

παρέχει διασυνδέσεις για τις περισσότερες βάσεις δεδοµένων, λειτουργεί 
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καλά µε άλλες τεχνολογίες ανάπτυξης ιστού και διαθέτει ισχυρές 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας κειµένου και κειµένου.85 

15. Η χρήση του σε επιστηµονικές και αριθµητικές εφαρµογές 

Μπορεί να χρησιµοποιήσει τη βιβλιοθήκη απεικόνισης της Python, καθώς και 

τα εργαλεία εργαλείων απεικόνισης MayaVi και VTK 3D, καθώς και άλλα 

εργαλεία όπως το ScientificPython και το Numeric Python για την ανάπτυξη 

αριθµητικών και επιστηµονικών εφαρµογών. Πολλές από αυτές τις εφαρµογές 

µπορούν επίσης να υποστηριχθούν από την Ενσωµάτωση της ∆ιανοµής 

Python.86 

16. Σάρωση εφαρµογών και δοκιµές λογισµικού 

Η ισχυρή ενσωµάτωση της Python µε το Java και το C και το C ++ καθιστά 

πολύ χρήσιµη τη χρήση scripting εφαρµογών. Σχεδιάστηκε από την αρχή για 

να είναι ενσωµατωµένο και µπορεί να είναι µια εξαιρετική επιλογή για µια 

γλώσσα δέσµης ενεργειών για την προσαρµογή ή την επέκταση µεγαλύτερων 

εφαρµογών. Η Python µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για εκτεταµένες 

δοκιµές λογισµικού, χάρη στις ισχυρές δυνατότητες επεξεργασίας κειµένου και 

ενοποίησης. Στην πραγµατικότητα, η Python έρχεται ακόµη και µε το πολύ 

δικό της πλαίσιο δοκιµών µονάδων. Η Python µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 

για την ανάπτυξη εφαρµογών GUI υψηλής ποιότητας. Μπορεί να 

χρησιµοποιήσει ανοιχτές τεχνολογίες για να αναπτύξει την εφαρµογή στα 

περισσότερα λειτουργικά συστήµατα. Υποστήριξη για άλλα πλαίσια GUI όπως 

Motif, X11, Delphi, Carbon και MFC είναι επίσης διαθέσιµα. 

17. Η χρήση του Python σε πρωτότυπα και πλεονεκτήµατα ανοικτού κώδικα 

Το πρωτότυπο σε Python είναι αρκετά εύκολο και γρήγορο, µε αποτέλεσµα 

την ανάπτυξη του τελικού συστήµατος σε αρκετές περιπτώσεις. ∆εδοµένου ότι 
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η Python είναι αρκετά ευέλικτη, µπορείτε εύκολα να αναδιαµορφώσετε κώδικα 

για γρήγορη ανάπτυξη από το πρώτο πρωτότυπο έως το τελικό προϊόν. Η 

φύση της ανοιχτής πηγής της Python είναι επίσης ένα τεράστιο πλεονέκτηµα. 

Είναι καλά σχεδιασµένο, κλιµακωτό, φορητό, εύρωστο και γρήγορο λόγω της 

φύσης του. Η σύνταξή του είναι εύκολη και έχει ξεκάθαρα και καλά 

αναπτυγµένα προηγµένα γλωσσικά χαρακτηριστικά. Με πολλούς τρόπους, η 

Python ξεπερνά τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες άλλων συγκρίσιµων 

λύσεων που διατίθενται στο εµπόριο. 

Η άδεια ανοιχτού κώδικα της Python επιτρέπει επίσης την απεριόριστη 

τροποποίηση, αναδιανοµή και χρήση της γλώσσας και των εφαρµογών που 

βασίζονται σε αυτήν. Η πλήρης πηγή είναι διαθέσιµη και δεν υπάρχει κόστος 

αδειοδότησης, το οποίο αποτελεί τεράστιο εξοικονόµηση κόστους. Η 

υποστήριξη διατίθεται δωρεάν µέσω πόρων του διαδικτύου. 

18. Σάρωση διακοµιστή87 

Η Python θεωρείται ισχυρή γλώσσα προγραµµατισµού για διακοµιστές. Ο 

κώδικας του µοιάζει µε ψευδοκώδικα όπως και άλλες γλώσσες δέσµης 

ενεργειών και δεν έχει πλούσια ή περίπλοκη σύνταξη. Έχει κατασκευαστεί 

έτσι ώστε να εστιάζετε λιγότερα στην εντολή που θέλει να χρησιµοποιήσει και 

να επικεντρωθεί στους επιχειρηµατικούς κανόνες της εφαρµογής. 

19. Φορητότητα και διαδραστικότητα 

Ένα άλλο τεράστιο πλεονέκτηµα της Python είναι η φορητότητα και η 

διαδραστικότητα, καθιστώντας την πολύ πιο εύκολη στην εκµάθηση. Παρέχει 

δυναµική σηµασιολογία και δυνατότητες γρήγορης δηµιουργίας πρωτοτύπων. 

Συχνά θεωρείται ως γλώσσα κόλλας, συνδέοντας τα διαφορετικά υπάρχοντα 

εξαρτήµατα. Είναι εξαιρετικά ενσωµατωµένο σε εφαρµογές, ακόµη και σε 

εκείνες που χρησιµοποιούν άλλες γλώσσες προγραµµατισµού. Αυτό µας δίνει 
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τη δυνατότητα να διορθώσουµε νέες ενότητες στην Python και να 

επεκτείνουµε το βασικό λεξιλόγιο της.88 
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