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Πρόλογοσ 

O οδθγόσ για τον εκπαιδευτικό αποτελεί  «εργαλείο»  για  τον  διδάςκοντα  και  περιζχει 
διδακτικζσ-παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και πρακτικζσ υλοποίθςθσ του νζου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν 
(ΡΣ) ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα. 

κοπόσ και τόχοι του Οδθγοφ Εκπαιδευτικοφ 

Ο οδθγόσ του εκπαιδευτικοφ λειτουργεί ςυμπλθρωματικά με το ΡΣ και ζχει ςτόχο να βοθκιςει 
τον εκπαιδευτικό ςτθ διδακτικι διαχείριςθ των ενοτιτων και ςτθν υλοποίθςθ τθσ φιλοςοφίασ του. 
Χρθςιμεφει ςτον εκπαιδευτικό τόςο ςτο ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ όςο και κατά τθ διεξαγωγι τθσ, 
προσ τθν επίτευξθ υψθλϊν μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, παρζχοντασ  πρόςκετεσ γνϊςεισ και πθγζσ 
ςχετικά με τισ κεματικζσ  ενότθτεσ του ΡΣ ι επικαιροποιϊντασ υπάρχουςεσ. 

Αποτελείται, με βάςθ τισ οδθγίεσ του ΛΕΡ, από δφο μζρθ.  

Στο πρϊτο  μζροσ περιλαμβάνονται: 

 Συνοπτικι  αναφορά  ςτο  φιλοςοφικό πλαίςιο του μακιματοσ. 

 Βαςικζσ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ, κατευκφνςεισ και παραδείγματα για τθν 
αξιολόγθςθ. 

 Συνοπτικζσ  οδθγίεσ  για  τθ  διδαςκαλία κάκε ενότθτασ  του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν.   

 Σχετικι βιβλιογραφία. 

Στο δεφτερο μζροσ περιλαμβάνονται, χαρακτθριςτικά  παραδείγματα  ςχεδίων μακθμάτων  (ι  
και  ςχεδίων  εργαςίασ)  ςφμφωνα  με  τα  προτεινόμενα  ςτο  ΡΣ.   

Παραδοχζσ – υμβάςεισ 

Στο παρόν τεφχοσ, το γζνοσ χρθςιμοποιείται γενικά, εκτόσ χαρακτθριςτικϊν περιπτϊςεων, 
υπονοϊντασ ιςότιμα και τα δφο γζνθ. 

Οι όροι «Ρλθροφορικι» και «Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν» κα χρθςιμοποιοφνται εναλλακτικά και 
ιςοδφναμα. Ραρόμοια χρθςιμοποιοφνται οι όροι ψευδοκϊδικασ/ψευδογλϊςςα και 
αλφαρικμθτικά/ςυμβολοςειρζσ. 

Ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να ελζγχει τουσ προτεινόμενουσ υπερςυνδζςμουσ και το περιεχόμενο 
των δικτυακϊν πόρων πριν τθν αξιοποίθςι τουσ ςτθν τάξθ, για τθν όποια πικανότθτα αλλαγισ τουσ 
ςτο μζλλον. Οι αναφερόμενοι ςφνδεςμοι προςπελάςτθκαν ςτισ 5/1/2015 από τουσ ςυγγραφείσ.  

Συνίςταται θ όςο το δυνατόν χριςθ ανοικτοφ λογιςμικοφ και λογιςμικοφ κακϊσ και υπθρεςιϊν 
του ΡΣΔ. 

Πλα τα παραδείγματα ςε Python που παρουςιάηονται ςτον οδθγό ζχουν αναπτυχκεί με τθν 
ζκδοςθ 2.7.9 τθσ γλϊςςασ και το περιβάλλον IDLE, χωρίσ αυτό να περιορίηει τον εκπαιδευτικό ςτθν 
προςαρμογι τουσ ςε επόμενθ ζκδοςθ.  

Θ προτεινόμενθ διάρκεια κάκε ενότθτασ ςτο ΡΣ αποτελεί το μζςο όρο των διδακτικϊν ωρϊν. Ο 
εκπαιδευτικόσ μπορεί να αναπροςαρμόηει τθ διάρκεια ανάλογα με το γνωςτικό υπόβακρο των 
μακθτϊν, ςτο προτεινόμενο εφροσ των διδακτικϊν ωρϊν ςτο ΡΣ (από-ζωσ).  

Θ όλθ ομάδα ευελπιςτεί ςτθ Διαδικτυακι ανάρτθςθ του Οδθγοφ, ςε θλεκτρονικι μορφι για να 
είναι δυνατι θ βελτίωςθ και θ επζκταςι του, από τθν κοινότθτα των εκπαιδευτικϊν Ρλθροφορικισ. 
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Σο Π και θ φιλοςοφία του μακιματοσ 
Ο μακθτισ - πολίτθσ τον οποίο κζλουμε να εκπαιδεφςουμε πρζπει να αποκτιςει από τθν 

εκπαίδευςι του το απαραίτθτο ςφνολο γνϊςεων, δεξιοτιτων/ικανοτιτων και ςτάςεων, ϊςτε να 
αντιμετωπίηει τισ αυξανόμενεσ ανάγκεσ τόςο κατά τθ ςυνζχιςθ των ςπουδϊν του όςο και ςε αυτζσ 
τθσ κακθμερινισ ηωισ. Να μπορεί να μακαίνει αυτόνομα, αλλά και να ςυνεργάηεται, να επικοινωνεί 
και να αντιμετωπίηει προβλθματικζσ καταςτάςεισ ςε μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ. 

Σφμφωνα δε με τθν πρόταςθ του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων (2012) για το 
«Νζο Σχολείο (Σχολείο του 21ου αιϊνα)» κα πρζπει να δοκεί ειδικι μζριμνα ςτθν εμβάκυνςθ των 
υπό διδαςκαλία γνωςτικϊν αντικειμζνων που κα δίνει τθ δυνατότθτα ςτο μακθτι να εμπλουτίςει 
κατάλλθλα τισ γνϊςεισ, ειδικά ςε γνωςτικά αντικείμενα που ςχετίηονται με τισ προτιμιςεισ του ςε 
επιςτθμονικζσ κατευκφνςεισ και πεδία εξειδίκευςθσ. 

Σε ζναν κόςμο που περιβάλλεται από τθν τεχνολογία και τθ ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ με 
υπολογιςτζσ ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ, θ εκμάκθςθ των βαςικϊν εννοιϊν και δομϊν 
προγραμματιςμοφ ωσ ςυνάρτθςθ του τρόπου λειτουργίασ του υπολογιςτι, αποτελεί ουςιαςτικι 
προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςι τουσ. Επιπλζον, θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων 
ςυγγραφισ «κϊδικα» βοθκάει ςτθν καλλιζργεια του κριτικοφ τρόπου ςκζψθσ, ςτθν εξερεφνθςθ 
νζων ιδεϊν και ςτθ βελτίωςθ τθσ δθμιουργικότθτασ, τόςο για τθν εργαςία όςο και για τθν 
επικοινωνία.  

Στθ ςθμερινι διαδικτυωμζνθ κοινωνία που εξελίςςεται ραγδαία, είναι απαραίτθτθ θ 
εμπλοκι των μακθτϊν τθσ Γϋ ΓΕΛ, ιδιαίτερα αυτϊν που κα ακολουκιςουν ςτθν Τριτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ ςυγγενι πεδία με τθν Επιςτιμθ των Υπολογιςτϊν (ΕΥ), να ζρκουν ςε επαφι με τθ 
κεματολογία και τθ διεπιςτθμονικι φφςθ τθσ ΕΥ. Στο ςθμείο αυτό διευκρινίηουμε ότι οι όροι 
«Ρλθροφορικι» και «Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν» κα χρθςιμοποιοφνται εναλλακτικά και ιςοδφναμα. Ο 
ςυνδυαςμόσ  κεωρίασ αλλά και πρακτικισ ςτο εργαςτιριο τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ, ζχει ωσ 
ςτόχο να προςφζρει ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία τόςο να αφομοιϊςουν τισ ζννοιεσ τθσ ΕΥ όςο και 
να αναπτφξουν δεξιότθτεσ και ςτάςεισ μζςα ςε ζνα ςυνεργατικό και αλλθλεπιδραςτικό περιβάλλον 
μάκθςθσ και δθμιουργίασ. 

Η ταυτότθτα του μακιματοσ και Π 

Το μάκθμα «Ρλθροφορικι» ςφμφωνα με το άρκρο 57 Νόμου 4310 (ΦΕΚ 258/8-12-2014) 
ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Είναι μάκθμα τθσ Γϋ τάξθσ του Γενικοφ Λυκείου, μάκθμα προςανατολιςμοφ προσ τισ κετικζσ 
και τισ τεχνολογικζσ επιςτιμεσ. Απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ οι οποίοι επιλζγουν το 
Επιςτθμονικό Ρεδίο Εξειδίκευςθσ (ΕΡΕ) το οποίο ζχει το μάκθμα αυτό ωσ προχπόκεςθ για 
τθν ειςαγωγι τουσ ςε Ρανεπιςτιμια και ΤΕΛ. Διδάςκεται ζξι (6) ϊρεσ ανά εβδομάδα. 

 Είναι πανελλαδικά γραπτά εξεταηόμενο, όπωσ αναφζρεται ςτο Φ.Ε.Κ 193/Α/17-9-2013 

«Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ», άρκρο 4 
«Ειςαγωγι ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ αποφοίτων Γενικοφ Λυκείου» και ςτο ΦΕΚ 
258/Α/8-12-2014, άρκρο 57 «φκμιςθ κεμάτων διάρκρωςθσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 
Γενικοφ Λυκείου Ραράγραφοσ 2».  

κοπόσ του μακιματοσ 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να αναπτφξουν οι μακθτζσ αναλυτικι και ςυνκετικι ςκζψθ, να 
αποκτιςουν ικανότθτεσ μεκοδολογικοφ χαρακτιρα και να μποροφν να επιλφουν προβλιματα και να 
δθμιουργοφν τα αντίςτοιχα προγράμματα ςε προγραμματιςτικό περιβάλλον. Να προςφζρει ζνα 
επιςτθμονικό υπόβακρο για τθν Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν και τθν αξιοποίθςι τθσ ςε άλλεσ επιςτιμεσ,  
παράλλθλα με μια εφαρμοςμζνθ προςζγγιςθ όπου χρθςιμοποιείται μια πραγματικι γλϊςςα 
προγραμματιςμοφ. Αποτελεί δε τθ ςφνδεςθ και ςυνζχεια μεταξφ των μακθμάτων Ρλθροφορικισ 
που προθγικθκαν, όπωσ: 

 Το μάκθμα Γενικισ Ραιδείασ «Ειςαγωγι ςτισ Αρχζσ τθσ Επιςτιμθσ των Θ/Υ» τθσ Βϋ Λυκείου, 
με μία (1) ϊρα ανά εβδομάδα (Ρρόγραμμα Σπουδϊν του μακιματοσ «Ειςαγωγι ςτισ Αρχζσ 
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τθσ Επιςτιμθσ των Θ/Υ» Βϋ Τάξθσ Γενικοφ Λυκείου και Επαγγελματικοφ Λυκείου, ΦΕΚ 
934/Β/14-4-2014). Μάκθμα που ειςάγει τουσ μακθτζσ ςε βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Επιςτιμθσ 
Υπολογιςτϊν, ζτςι ϊςτε να γνωρίςουν τομείσ και κεμελιϊδεισ ζννοιεσ και να αναπτφξουν 
τθν αναλυτικι και ςυνκετικι τουσ ςκζψθ.  

 Το μάκθμα επιλογισ «Εφαρμογζσ Ρλθροφορικισ» τθσ Αϋ Λυκείου (2 ϊρεσ ανά εβδομάδα), 
το οποίο ολοκλθρϊνει τισ βαςικζσ γνϊςεισ που ζχουν αποκτιςει οι μακθτζσ από το 
Γυμνάςιο (Ρρόγραμμα Σπουδϊν του μακιματοσ «Εφαρμογζσ Ρλθροφορικισ» Αϋ τάξθσ 
Γενικοφ Λυκείου, ΦΕΚ 932/Β/14-4-2014).  

 Τα μακιματα Ρλθροφορικισ ςτο Γυμνάςιο και ειδικά το μάκθμα «Ρλθροφορικι» τθσ Γϋ 
Γυμναςίου ςτο οποίο οι μακθτζσ εμπλζκονται με κεμελιϊδεισ ζννοιεσ προγραμματιςμοφ 
υπολογιςτϊν και αποκτοφν βαςικζσ δεξιότθτεσ.    

 Το μάκθμα «Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) ςτθν 
Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ και ςτα ολοιμερα δθμοτικά ςχολεία που λειτουργοφν με Ενιαίο 
Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ) (ΦΕΚ 1139/Β/28-7-2010) με ςτοιχεία 
προγραμματιςτικισ λογικισ. 

Ρροκειμζνου το μάκθμα να παρζχει ζνα γόνιμο περιβάλλον μάκθςθσ και πρακτικισ προτείνεται 
και κεωρείται αναγκαίο, όπωσ αναφζρκθκε, να διδάςκεται ςτο Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ, με τισ ζξι 
(6) ϊρεσ διδαςκαλίασ να διαρκρϊνονται ςε τζςςερισ (4) ϊρεσ για τθν κάλυψθ τθσ φλθσ με όλεσ τισ 
κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ και ςε δφο (2) για επιπλζον δραςτθριότθτεσ εμπζδωςθσ και 
εμβάκυνςθσ.   

Θ εξοικείωςθ με μια ςφγχρονθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ και αντίςτοιχα προγραμματιςτικά 
περιβάλλοντα ανάπτυξθσ εφαρμογϊν, αποτελεί ουςιϊδεσ ςυςτατικό τθσ εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο 
του μακιματοσ «Ρλθροφορικι». Οι μακθτζσ κα πρζπει να αξιοποιιςουν προγραμματιςτικά 
περιβάλλοντα για να αναπτφξουν περαιτζρω ικανότθτεσ για τθ δθμιουργία προγραμμάτων, κακϊσ 
και τθν επιλογι κατάλλθλων μορφϊν αρχείων ανάλογα με το κάκε υπολογιςτικό πρόβλθμα. Ακόμθ, 
κα πρζπει να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςτον προγραμματιςμό και τθ χριςθ κατάλλθλων διεπαφϊν 
προγραμματιςμοφ εφαρμογϊν - γνωςτϊν ωσ ΑΛ (Application-Programming Interface), κακϊσ και 
εργαλείων λογιςμικοφ και βιβλιοκθκϊν για τθν υποβοικθςθ τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων με 
αξιοποίθςθ υπολογιςτϊν. Ρρζπει να εξοικειωκοφν με τθν αξιοποίθςθ διαδικαςτικϊν και 
αντικειμενοςτρεφϊν γλωςςϊν προγραμματιςμοφ ςε ανάλογα προγραμματιςτικά περιβάλλοντα 
ανάπτυξθσ εφαρμογϊν, κακϊσ και με τα βαςικά τουσ χαρακτθριςτικά. Ακόμθ, κα πρζπει να τουσ 
δοκοφν οι αφορμζσ για να προβλθματιςτοφν και να αναλογιςτοφν τισ κοινωνικζσ και θκικζσ 
επιπτϊςεισ τθσ εργαςίασ τουσ, υιοκετϊντασ κατάλλθλεσ ςυμπεριφορζσ επικοινωνίασ, κυρίωσ όταν 
εργάηονται ωσ μζλθ μιασ ομάδασ. 

Το μάκθμα βαςίηεται τόςο ςτθν παράςταςθ αλγορίκμων ςε ψευδοκϊδικα, εξελλθνιςμζνο 
περιβάλλον, όςο και ςε πραγματικι γλϊςςα προγραμματιςμοφ, όπου χρθςιμοποιείται θ γλϊςςα 
Python, για τθν ανάπτυξθ των προγραμμάτων, προκειμζνου να δϊςει ςτο μακθτι μια κακαρι και ςε 
βάκοσ ανάλυςθ κεμάτων κφρια αλγορικμικισ και προγραμματιςμοφ. Αυτό διότι θ Python 
υποςτθρίηει διαφορετικά είδθ προγραμματιςμοφ όπωσ διαδικαςιακόσ, δθλωτικόσ, 
αντικειμενοςτρεφισ, αλλά και διότι αξιοποιείται ευρζωσ, λόγω τθσ ευκολίασ χριςθσ τθσ, από τθ 
διεκνι εκπαιδευτικι κοινότθτα. Επίςθσ παρουςιάηει μεγάλεσ ομοιότθτεσ με τθ χριςθ ψευδοκϊδικα, 
ενϊ διακζτει πλθκϊρα βιβλιοκθκϊν (modules) για περαιτζρω προχωρθμζνθ αξιοποίθςι τθσ, 
ςτοιχεία που τθν κάνουν κατάλλθλθ για ζνα ειςαγωγικό μάκθμα ςτθν ΕΥ. 
Οι επιμζρουσ ςκοποί του ΡΣ του μακιματοσ είναι θ ανάπτυξθ: 

 του αναγκαίου γνωςτικοφ υποβάκρου των μακθτϊν 
 τθσ κριτικισ τουσ ςκζψθσ 
 τθσ δθμιουργικότθτασ 
 τθσ ανκρϊπινθσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ 
 κετικϊν ςτάςεων ςτθ μάκθςθ 
κακϊσ και θ 
 δθμιουργία ενεργϊν, δθμοκρατικϊν πολιτϊν. 
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Ωσ προσ τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα το ΡΣ εκτείνεται ςε τζςςερισ διαςτάςεισ: 
 ςτα μακθςιακά αποτελζςματα, δθλαδι ςτισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ που κα 

αποκτιςουν οι μακθτζσ 
 ςτα βαςικά περιεχόμενα και τα αντικείμενα με τα οποία αναμζνεται να αςχολθκοφν οι 

μακθτζσ ςτο μάκθμα, κακϊσ και τθν οργάνωςι τουσ 
 ςτισ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που προτείνονται, κακϊσ και τθν παιδαγωγικι φιλοςοφία 

που τισ διζπει 
 ςτο εκπαιδευτικό υλικό, όπου προτείνεται θ αξιοποίθςθ πολλαπλοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 

Ειδικότερα το ΡΣ του μακιματοσ «Ρλθροφορικι» κακϊσ και ο Οδθγόσ για τον Εκπαιδευτικό που το 
ςυνοδεφει, ςτοχεφουν ςτο να: 

 δίνουν το γενικό πλαίςιο με βάςθ το οποίο καλείται να προγραμματίςει, ςχεδιάςει και 
οργανϊςει τθ διδαςκαλία του ο εκπαιδευτικόσ Ρλθροφορικισ 

 δίνουν τθ δυνατότθτα ευελιξίασ ςτον εκπαιδευτικό να παρεμβαίνει και να αυτενεργεί ςτο 
 περιεχόμενο και ςτθ μζκοδο διδαςκαλίασ. 

 περιγράφουν με ςαφινεια τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα για τισ ικανότθτεσ που κα 
πρζπει να αποκτιςουν οι μακθτζσ, ικανότθτεσ από τισ οποίεσ απορρζει θ επιλογι 
περιεχομζνων και διάρκρωςθσ τθσ φλθσ, κακϊσ και οι μζκοδοι διδαςκαλίασ και 
αξιολόγθςθσ. 

 εξαςφαλίηουν τθ ςυνζχεια και τθ ςφνδεςθ τθσ γνϊςθσ από προθγοφμενεσ τάξεισ και 
βακμίδεσ εκπαίδευςθσ. 

 διακρίνονται από ςυνοπτικότθτα, ϊςτε να αποτελοφν εργαλείο επικοινωνίασ και 
κακοδιγθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ, προςιτό για τον εκπαιδευτικό, διατθρϊντασ τθν 
ιςορροπία ανάμεςα ςτα διαφορετικά είδθ μάκθςθσ. 

 υποςτθρίηουν τθν εμβάκυνςθ ϊςτε να καλλιεργοφνται περαιτζρω οι γνϊςεισ,  δεξιότθτεσ-
ικανότθτεσ,  αλλά και ςτάςεισ των μακθτϊν ςτα υπό μελζτθ κζματα. 

 λαμβάνουν υπόψθ διαφορετικζσ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ και τουσ διαφορετικοφσ ρυκμοφσ 
μάκθςθσ των μακθτϊν, τισ ιδιαιτερότθτεσ ςτθν τάξθ, τισ διαφορετικζσ κοινωνικό-
πολιτιςμικζσ αναπαραςτάςεισ και όλα τα άλλα ςτοιχεία που καταςτοφν τθ διδαςκαλία μια 
μοναδικι, μθ-τυποποιθμζνθ διαδικαςία 

 προωκοφν μεκοδολογίεσ, που καλλιεργοφν το βιωματικό και ςυνεργατικό τρόπο μάκθςθσ, 
ενςωματϊνοντασ ςτοιχεία τθσ ςφγχρονθσ ηωισ 

 αξιοποιοφν τισ νζεσ τεχνολογίεσ, που αποτελοφν βαςικό ςυντελεςτι τθσ νζασ 
πραγματικότθτασ του ψθφιακοφ ςχολείου,  ςτθ διδαςκαλία. 

 προτείνουν ςχζδια εργαςίασ, που να υποςτθρίηουν τθν ζρευνα και όχι τθν αποςτικιςθ. 
 χρθςιμοποιοφν πλοφςιο εκπαιδευτικό υλικό (πολλαπλζσ αναπαραςτάςεισ) από διάφορεσ 

πθγζσ 
 προτείνουν διάφορεσ εναλλακτικζσ μεκόδουσ και μορφζσ (διαγνωςτικισ, διαμορφωτικισ 

και τελικισ) αξιολόγθςθσ 
 ζχουν δομθμζνθ διάρκρωςθ και να κάνουν ορκι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τθσ ορολογίασ του 

γνωςτικοφ αντικειμζνου 
 λαμβάνουν υπόψθ τθ χρονικι διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ και το αντίςτοιχο μζγεκοσ του 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 

Προτεινόμενθ πορεία διδαςκαλίασ 

Θ διδαςκαλία εξελίςςεται παράλλθλα ςε δυο άξονεσ. Ο πρϊτοσ άξονασ αφορά ςτθν κάλυψθ τθσ 
φλθσ και περιλαμβάνει τισ δυνατζσ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ, ενϊ ο δεφτεροσ εςτιάηει ςτθν 
εμπζδωςθ τθσ διδαχκείςασ φλθσ. Και οι δφο άξονεσ είναι δυνατόν να περιζχουν κάκε διδακτικι 
δραςτθριότθτα, όπωσ και εργαςία ςε υπολογιςτζσ. 

Η Αρχιτεκτονικι και θ Ειδικι φιλοςοφία του Π 

Το ΡΣ αποτελείται από: 
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α) Κεματικζσ Ενότθτεσ με το χρονικό εφροσ που προτείνεται να αφιερωκεί ςε κακεμιά.  
β) Τα αναμενόμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα  ανά ενότθτα. 
γ) Ενδεικτικζσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτθριότθτεσ ανά ενότθτα. 
δ) Ρθγζσ αναηιτθςθσ διδακτικοφ υλικοφ. 
Τζλοσ, αναφζρεται ςτο τρόπο και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ.  

Το ΡΣ ςυνοδεφεται από τον Οδθγό Εκπαιδευτικοφ που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του 

και «εργαλείο» ςτον διδάςκοντα. Στοχεφει ςτθν ανάδειξθ τθσ γενικισ φιλοςοφίασ και του 

εκπαιδευτικοφ προςανατολιςμοφ του ΡΣ, κακϊσ και των διδακτικϊν προςεγγίςεων που 

προτείνονται. Επίςθσ, ςτθν αποτελεςματικι υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν κατά το ςχεδιαςμό και 

τθν οργάνωςθ, τόςο τθσ διδαςκαλίασ τουσ όςο και τθσ μακθςιακισ πορείασ και κακοδιγθςθσ των 

μακθτϊν, ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ και τισ παιδαγωγικζσ ςτρατθγικζσ του νζου ΡΣ. Ρεριζχει 

διδακτικζσ-παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και πρακτικζσ υλοποίθςθσ του ΡΣ ςτθ ςχολικι 

πραγματικότθτα. 

Θ διαμόρφωςθ τθσ παροφςασ πρόταςθσ για το ΡΣ: 
 Βαςίηεται κυρίωσ ςτο διεκνζσ πρότυπο CSTA / ACM K–12 Computer Science Standard 

[Computer Science Teachers Association (CSTA) 2011. K-12 Computer Science Standards. 
Revised 2011. Retrieved August 1, 2014. 
http://csta.acm.org/Curriculum/sub/CurrFiles/CSTA_K-12_CSS.pdf], τθσ Ομάδασ Ρροτφπων 
(The CSTA Standards Task Force) τθσ Εταιρείασ Εκπαιδευτικϊν Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν 
(Computer Science Teachers Association (CSTA)) των ΘΡΑ ςε ςυνεργαςία με τθν ACM 
(Association for Computing Machinery).  

 Ρροςαρμόηει τα παραπάνω ςτθν προθγοφμενθ εμπειρία των μακθτϊν και ςτθν ελλθνικι 
πραγματικότθτα, όπωσ αναφζρκθκε ςχετικά. 

 Ρλθροί τουσ ςκοποφσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 1 του Νόμου 4186 «Αναδιάρκρωςθ τθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ 193/Α/17-9-2013.  

 Ρλθροί τα κριτιρια που αναφζρκθκαν ςε προθγοφμενθ παράγραφο.  

Σο ςφςτθμα και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 

Οι γραπτζσ προαγωγικζσ εξετάςεισ του μακιματοσ γίνονται με  τζςςερα (4) κζματα από τθν 
εξεταςτζα φλθ, με τα οποία ελζγχεται θ γνϊςθ και θ κατανόθςθ εννοιϊν και ορολογίασ, θ κριτικι 
ικανότθτα, θ δυνατότθτα αναπαραγωγισ γνωςτικϊν ςτοιχείων, θ ικανότθτα του μακθτι να αναλφει, 
να ςυνκζτει και να δθμιουργεί, ςυνδυάηοντασ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που απζκτθςε για τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων. Σθμαντικι κεωρείται και πρζπει να ακολουκείται θ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ κατά 
τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ. Σε κάκε περίπτωςθ διαμορφϊνεται με τισ τρζχουςεσ οδθγίεσ του 
Υ.ΡΑΛ.Κ. 

Διδακτικι μεκοδολογία 

Θ διδακτικι του μακιματοσ γίνεται με βάςθ τον κοινωνικό εποικοδομιςμό και τισ ςφγχρονεσ 
κεωριςεισ για τθν «επεξεργαςία των πλθροφοριϊν». Το μάκθμα προτείνεται και πρζπει να γίνεται 
ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ ακολουκϊντασ μεκόδουσ αναηιτθςθσ και ανακάλυψθσ για τθν 
οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ. Με κατάλλθλα απλά παραδείγματα επιδιϊκεται οι μακθτζσ να 
αντιλθφκοφν τισ διάφορεσ ζννοιεσ και να είναι ικανοί να αξιολογοφν και οργανϊνουν τισ ζννοιεσ 
αυτζσ ςε νοθτικζσ δομζσ, ςυςτθματοποιϊντασ και ολοκλθρϊνοντασ τισ πρότερεσ εμπειρίεσ τουσ. Ωσ 
κοινωνικι οργάνωςθ τθσ τάξθσ ακολουκείται και θ ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ ιδιαίτερα ςε 
κζματα αναηιτθςθσ, διερεφνθςθσ και ανάπτυξθσ εφαρμογϊν. Πςον αφορά τισ εκπαιδευτικζσ 
τεχνικζσ προτείνεται να ακολουκοφνται οι πλζον ενεργθτικζσ εξ αυτϊν. Χρθςιμοποιοφνται ςυχνά 
αυκεντικά παραδείγματα από τον πραγματικό κόςμο. Ο κακθγθτισ λειτουργεί ωσ διευκολυντισ για 
τθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ από τον μακθτι κινοφμενοσ με τεχνικζσ του «πλαιςίου ςτιριξθσ» 
(scaffolding). 
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Θεματικζσ ενότθτεσ και Χρονοπρογραμματιςμόσ διδαςκαλίασ 

Οι ενότθτεσ του ΡΣ και ο προτεινόμενοσ χρονοπρογραμματιςμόσ είναι ο ακόλουκοσ: 

 

 Θεματικζσ Ενότθτεσ 

Ώρεσ 

Προόδου 
φλθσ 

Προτεινόμενεσ 

(Από –Ζωσ) 

Ώρεσ 
εμπζδωςθσ 

Προτεινόμενεσ 

(Από –Ζωσ) 

 

1 Ειςαγωγι ςτθν Υπολογιςτικι Σκζψθ 4 (3-5) - 

2 Υπολογιςτισ Γενικοφ Σκοποφ: Υλικό και Λογιςμικό 6 (5-7) 4 (3-5) 

3 Βαςικά ςτοιχεία γλϊςςασ προγραμματιςμοφ 2 (1-3) 4 (3-5) 

4 Λογικι οργάνωςθ δεδομζνων κατά τθν αποκικευςι τουσ 4 (3-5) 4 (3-5) 

5 Από το πρόβλθμα ςτον αλγόρικμο 8 (7-9) 4 (3-5) 

6 Από τον αλγόρικμο ςτο πρόγραμμα 6 (5-7) 8 (7-9) 

7 Ρροθγμζνα ςτοιχεία γλϊςςασ προγραμματιςμοφ 6 (5-7) 8 (7-9) 

8 Δομζσ Δεδομζνων 10 (9-11) 4 (3-5) 

9 Κλαςικοί αλγόρικμοι 12 (10-14) 6 (5-7) 

10 Επίδοςθ και πολυπλοκότθτα αλγορίκμων 12 (10-14) 8 (7-9) 

11 Αντικειμενοςτρεφισ Ρρογραμματιςμόσ 10 (9-11) 6 (5-7) 

12 Ρεριβάλλοντα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ 4 (3-5) 2 (1-3) 

13 Εφαρμογζσ ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ με χριςθ API 2 (1-3) 6 (5-7) 

14 Ρλθροφοριακά Συςτιματα 8 (7-9) - 

 

Οι ςτόχοι, κεματικζσ ενότθτεσ και ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ του ΡΣ φαίνονται ςτον ακόλουκο 
πίνακα. 
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ΣΟΧΟΙ 

Οι μακθτζσ πρζπει να είναι 
ικανοί: 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ 

*Ενδεικτικζσ Ϊρεσ (εφροσ) 
προόδου φλθσ + Ενδεικτικζσ Ϊρεσ 

(εφροσ) εμπζδωςθσ φλθσ+ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

● Να περιγράφουν τι 
περιλαμβάνει θ ζννοια τθσ 
υπολογιςτικισ ςκζψθσ (ΥΣ). 

● Να περιγράφουν τθ ςθμαςία 
τθσ ΥΣ ςτθν επίλυςθ 
προβλθμάτων τθσ κακθμερινισ 
ηωισ. 

● Να περιγράφουν τα 
χαρακτθριςτικά τθσ 
υπολογιςτικισ ςκζψθσ.  

● Να αναλφουν ζνα υπολογιςτικό 
πρόβλθμα περιγράφοντασ τισ 
βαςικζσ διαδικαςίεσ με τισ 
οποίεσ αντιμετωπίηεται 
(διάςπαςθ, αναγνϊριςθ 
προτφπων, γενίκευςθ και 
ςχεδίαςθ αλγορίκμου). 

 

1. Ειςαγωγι ςτθν Τπολογιςτικι 
κζψθ 

*4 (από 3 ζωσ 5) + 0 Ω ] 

 

1.1 Η ζννοια τθσ  υπολογιςτικισ 
ςκζψθσ 

 1.2 Χαρακτθριςτικά (π.χ. 
αφαίρεςθ - abstraction, 
μοντελοποίθςθ, γενίκευςθ, 
μεταςχθματιςμόσ,  πρότυπα - 
patterns). 

1.3 Τπολογιςτικι ςκζψθ και 
επίλυςθ προβλθμάτων 

 

● Eπεξιγθςθ ςκοποφ και ςτόχων 
μακιματοσ και τρόπου 
εργαςίασ. 

● Σφνδεςθ υπολογιςτικισ ςκζψθσ 
με τθν επίλυςθ προβλθμάτων 
κακθμερινότθτασ και από τθ 
ςχολικι εμπειρία των μακθτϊν 
μζςω ςυηιτθςθσ και 
καταιγιςμοφ ιδεϊν. 

● Μζςα από μια μελζτθ 
περίπτωςθσ ενόσ ςφνκετου 
προβλιματοσ από τισ εμπειρίεσ 
και τισ γνϊςεισ των μακθτϊν, οι 
μακθτζσ, εργαηόμενοι ςε 
ομάδεσ, αναλφουν το 
πρόβλθμα ςε απλοφςτερα, 
εντοπίηουν τα δεδομζνα και 
ςχεδιάηουν τθν επεξεργαςία 
που απαιτείται για τθν επίλυςθ 
του προβλιματοσ. 

 
● Να περιγράφουν με τθ 

βοικεια ενόσ διαςτρωματικοφ 
αφαιρετικοφ μοντζλου μελζτθσ 
τα βαςικά ςτοιχεία και τισ 
λειτουργίεσ που απαιτοφνται 
για τθν επίλυςθ ενόσ 
προβλιματοσ μζςω 
υπολογιςτι.  

● Να εξθγοφν τθν οργάνωςθ τθσ 
κλαςικισ von Neumann 
μθχανισ και των κφριων 
λειτουργικϊν μονάδων τθσ. 

● Να επεξθγοφν το ρόλο και τουσ 
περιοριςμοφσ του υλικοφ και 
του λογιςμικοφ ςτθν επίλυςθ 
προβλθμάτων ςε ζνα 
υπολογιςτικό ςφςτθμα. 

● Να περιγράφουν τον τρόπο 
που τα δεδομζνα (ακζραιοι, 
πραγματικοί, χαρακτιρεσ, κλπ) 
αναπαριςτϊνται ςε ζναν 
υπολογιςτι. 

● Να αντιςτοιχίηουν τουσ τφπουσ 
δεδομζνων με ανάλογεσ 
εντολζσ ISA.  

2. Τπολογιςτισ Γενικοφ κοποφ: 
Τλικό και Λογιςμικό   

[6 (5-7) + 4 ( 3- 5) Ω+  
 

2.1 Από τθν επικυμθτι 
ςυμπεριφορά (λφςθ 
προβλιματοσ) ςτα 
θλεκτρονικά ςτοιχεία  

2.2 Επίπεδα αφαίρεςθσ:  

2.2.1 Ρρόβλθμα 

2.2.2 Αλγόρικμοσ 

2.2.3 Ρρόγραμμα 

2.2.4 Αρχιτεκτονικι Μθχανισ 
(ISA)  

2.2.5 Μικρο-αρχιτεκτονικι  

2.2.6 Λογικά Κυκλϊματα 

2.2.7 Θλεκτρονικά Στοιχεία  

2.3 Μοντζλο von Neumann  

2.4 Αντιςτοιχία τφπων δεδομζνων 
και εντολϊν ISΑ (αναφορά) 

2.5 Αναπαράςταςθ δεδομζνων 

2.5.1 Δυαδικό, δεκαδικό 

● Οι μακθτζσ εργαηόμενοι ςε 
ομάδεσ να αναηθτιςουν πθγζσ 
και πόρουσ για α) τθν 
αρχιτεκτονικι von Neumann 
και β) τα επίπεδα αφαιρετικισ 
μελζτθσ ενόσ υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ. 

● Επίδειξθ του κφκλου εκτζλεςθσ 
εντολισ (π.χ c = a +b). 

● Με ενδεικτικά παραδείγματα 
να εξθγθκοφν οι τρόποι 
αναπαράςταςθσ των 
δεδομζνων.  

● Με χριςθ Hexdump να 
διερευνιςουν τθν 
αναπαράςταςθ του 
περιεχομζνου διαφόρων τφπων 
αρχείων. 
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2.5.2 Ακζραιοι αρικμοί 
● μθ προςθμαςμζνοι 
● ςυμπλιρωμα ωσ προσ 1 

και 2 
● αρικμθτικζσ και λογικζσ 

πράξεισ 
● υπερχείλιςθ (overflow) 

2.5.3 Ρραγματικοί αρικμοί 
(κινθτισ υποδιαςτολισ με 
μονι κακϊσ και με διπλι 
ακρίβεια) 

2.5.4 Οκταδικό, δεκαεξαδικό   

2.5.5 Unicode, ASCII 

● Να περιγράφουν τουσ βαςικοφσ 
τφπουσ δεδομζνων και τισ 
βαςικζσ εντολζσ τθσ γλϊςςασ 
προγραμματιςμοφ. 

● Να αναγνωρίηουν και να 
χρθςιμοποιοφν τισ βαςικζσ 
μακθματικζσ ςυναρτιςεισ 
γλϊςςασ προγραμματιςμοφ. 

● Να χρθςιμοποιοφν το 
διερμθνευτι γλϊςςασ 
προγραμματιςμοφ για να 
κάνουν απλζσ πράξεισ. 

● Να χρθςιμοποιοφν το 
προγραμματιςτικό περιβάλλον 
για ςφνταξθ κϊδικα 
προγράμματοσ και μετζπειτα 
εκτζλεςισ του. 

 

3.  Βαςικά ςτοιχεία γλϊςςασ 
 προγραμματιςμοφ  

[2 (1-3) + 4 (3-5) Ω+ 
a. Τφποι δεδομζνων 

3.1 Σφποι δεδομζνων 

3.2 Βαςικζσ εντολζσ  

3.3 Αρικμθτικζσ και λογικζσ 
πράξεισ 

3.4 Βαςικζσ ςυναρτιςεισ (ζτοιμεσ 
μακθματικζσ)  

3.5 Περιβάλλοντα 
προγραμματιςμοφ  

3.6 Απλά προγράμματα 

 

● Οι μακθτζσ εργαηόμενοι 
ατομικά ι ανά δφο (pair 
programming) να 
πειραματιςτοφν με τον 
διερμθνευτι τθσ γλϊςςασ 
εκτελϊντασ πράξεισ με χριςθ 
των δομικϊν ςτοιχείων τθσ 
Python (θ Python ωσ 
αρικμομθχανι).  

● Οι μακθτζσ, με χριςθ  του 
περιβάλλοντοσ 
προγραμματιςμοφ τθσ Python 
IDLE, αναπτφςςουν απλά 
προγράμματα (αποκθκευμζνα 
ςενάρια εντολϊν), ωσ μια 
πρϊτθ πρακτικι άςκθςθ για 
τθν επίλυςθ προβλθμάτων.   

● Να περιγράφουν τον τρόπο 
αναπαράςταςθσ τθσ 
μεταβλθτισ ςτθν κφρια μνιμθ.  

● Να περιγράφουν τον τρόπο 
αποκικευςθσ τιμϊν ςτθν κφρια 
μνιμθ ϊςτε να υλοποιοφν τθ 
δομι του Ρίνακα και τθσ 
Λίςτασ. 

● Να αναγνωρίηουν τουσ 
διαφορετικοφσ τφπουσ αρχείων 
και να τουσ αντιςτοιχοφν με τισ 
εφαρμογζσ που τα 
δθμιοφργθςαν.   

● Να αναφζρουν και επεξθγοφν 
τρόπουσ και μεκοδολογίεσ 
κωδικοποίθςθσ και ςυμπίεςθσ 
δεδομζνων ςε αρχεία. 

4.  Λογικι οργάνωςθ δεδομζνων 
και αποκικευςι τουσ   

[4 (3-5) + 4 (3-5) Ω+ 

 

4.1 Κφρια Μνιμθ 

4.1.1 Μεταβλθτζσ  

4.1.2 Δομζσ Δεδομζνων:  
● Στατικζσ: πίνακασ  
● Δυναμικζσ: λίςτα 

4.2 Αρχεία 

4.2.1 Τφποι αρχείων και 
αντιςτοιχία με εφαρμογζσ.  

4.2.2 Συμπίεςθ  
● μθ-απωλεςτικι 
● απωλεςτικι 

 

● Να επιδειχκοφν (π.χ. με 
προςομοίωςθ) α) θ δομι τθσ 
κφριασ μνιμθσ και διευκφνςεισ 
και β) οι διαφορζσ 
αποκικευςθσ μεταξφ πίνακα 
και λίςτασ. 

● Να γίνει επίδειξθ 
προςομοίωςθσ τθσ λειτουργίασ 
ενόσ αλγόρικμου ςυμπίεςθσ.  

● Να αναηθτιςουν-
πειραματιςτοφν οι μακθτζσ, 
εργαηόμενοι ςε ομάδεσ, 
αλγόρικμουσ απωλεςτικισ (π.χ. 
αρχεία MP3) και μθ 
απωλεςτικισ (LZW, RLE) 
ςυμπίεςθσ και να τισ 
ςυνδζςουν με μορφζσ αρχείων 
που χρθςιμοποιοφν ςυχνά 
(εικόνασ, βίντεο). 
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● Να αναγνωρίηουν ζνα ςφνκετο 
πρόβλθμα και τα 
πλεονεκτιματα που 
προκφπτουν από τθν ανάλυςι 
του ςε απλοφςτερα. 

● Να επιλφουν προβλιματα 
χρθςιμοποιϊντασ τα βιματα 
ανάλυςθσ ςε επιμζρουσ 
προβλιματα, με αξιοποίθςθ 
υπαρχουςϊν λφςεων. 

● Να επιλζγουν κατά τον 
ςχεδιαςμό αλγορίκμου τισ 
κατάλλθλεσ αλγορικμικζσ 
δομζσ, όπωσ θ ακολουκία, θ 
επιλογι, θ επανάλθψθ και θ 
αναδρομι. 

● Να περιγράφουν ζναν 
αλγόρικμο μζςω ψευδοκϊδικα 
ι διαγράμματοσ ροισ. 

 

5. Από το πρόβλθμα ςτον 
αλγόρικμο  

[8 (7-9)+4 (3-5) Ω+ 

 

5.1 Ειςαγωγι ςτθ διαχείριςθ τθσ 
πολυπλοκότθτασ ενόσ 
προβλιματοσ 

5.1.1 H αξία τθσ αφαίρεςθσ 

5.1.2 Aνάλυςθ ενόσ 
προβλιματοσ ςε 
απλοφςτερα 
υποπροβλιματα 

5.2 Περιγραφι με ψευδοκϊδικα 
/ διάγραμμα ροισ 

5.3 Αλγορικμικζσ δομζσ: 
ακολουκία, επιλογι, 
επανάλθψθ, αναδρομι  

 

● Να ςυηθτθκοφν παραδείγματα 
απλϊν και πολφπλοκων - 
 ςφνκετων προβλθμάτων.  

● Μζςω παραδείγματοσ να 
αναδειχκεί θ αξία τθσ 
«αφαίρεςθσ» για τθ διαχείριςθ 
τθσ  πολυπλοκότθτασ ενόσ 
προβλιματοσ. 

● Επίδειξθ ζτοιμων αλγορίκμων 
ςε ψευδοκϊδικα και 
διάγραμμα ροισ.  

● Εξάςκθςθ των μακθτϊν ςτθν 
αξιοποίθςθ βαςικϊν 
αλγορικμικϊν δομϊν, με 
εναλλακτικοφσ τρόπουσ 
παρουςίαςθσ.   

● Να επεξθγοφν τθ λογικι 
ςυγγραφισ  προγραμμάτων 
ανά είδοσ προγραμματιςμοφ 
(Διαδικαςιακόσ, 
Αντικειμενοςτρεφισ και 
Συναρτθςιακόσ 
προγραμματιςμόσ). 

● Να  υλοποιοφν ζναν  πλιρθ 
κφκλο ανάπτυξθσ 
προγράμματοσ ςε περιβάλλον 
προγραμματιςμοφ (ςυγγραφι 
κϊδικα, αποςφαλμάτωςθ, 
μετάφραςθ/διερμθνεία, 
εκτζλεςθ).  

● Να επιλζγουν και να 
χρθςιμοποιοφν βαςικζσ 
αλγορικμικζσ δομζσ, όπωσ 
ακολουκία, επιλογι, 
επανάλθψθ και δομζσ 
δεδομζνων, όπωσ οι 
Συμβολοςειρζσ και οι Λίςτεσ 
ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ. 

 

 

6. Από τον αλγόρικμο ςτο 
πρόγραμμα 

[6 (5-7) + 8 (7-9) Ω+ 

6.1 Η λογικι ςυγγραφισ 
προγράμματοσ ανάλογα με 
το είδοσ προγραμματιςμοφ 
 (θ χριςθ τθσ γλϊςςασ 
προγραμματιςμοφ ωσ 
εργαλείο ζκφραςθσ τθσ 
ςχεδίαςθσ) 
● Διαδικαςιακόσ 

προγραμματιςμόσ 
● Αντικειμενοςτρεφισ 

προγραμματιςμόσ  
● Συναρτθςιακόσ 

προγραμματιςμόσ 

6.2 Διαδικαςία ςυγγραφισ, 
μετάφραςθσ και εκτζλεςθσ 
προγράμματοσ 

6.3 φνταξθ εντολϊν γλϊςςασ 
προγραμματιςμοφ 

6.3.1 Αλγορικμικζσ δομζσ 
(ακολουκία, επιλογι, 
επανάλθψθ) 

6.3.2 Δομζσ δεδομζνων  
● Συμβολοςειρζσ (ι 

Αλφαρικμθτικά) (Strings) 
● Λίςτεσ (Επεξεργαςία 

λιςτϊν, Τελεςτζσ, 
Μζκοδοι) 

 
● Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν 

(ιςτοεξερεφνθςθ) για τα είδθ 
προγραμματιςμοφ, όπωσ ο 
Διαδικαςιακόσ, 
Αντικειμενοςτρεφισ, 
Συναρτθςιακόσ 
προγραμματιςμόσ και του 
τρόπου λειτουργίασ του 
κακενόσ. 

● Επίδειξθ ςε Python και 
εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ 
ςυγγραφισ, μετάφραςθσ και 
εκτζλεςθσ προγράμματοσ. 

● Ραρουςίαςθ και 
πειραματιςμόσ των 
αλγορικμικϊν δομϊν τθσ 
Python με παράλλθλθ αναφορά 
ςε αντίςτοιχεσ δομζσ τθσ 
ψευδογλϊςςασ.  

● Ανάλυςθ των βαςικϊν κανόνων 
ςυγγραφισ ενόσ προγράμματοσ 
ςε Python (χριςθ εςοχϊν, 
ςχόλια, ειςαγωγικά κλπ). 

● Επεξεργαςία ςυμβολοςειρϊν 
(π.χ ςυνζνωςθ). 

● Βαςικζσ λειτουργίεσ ςε λίςτεσ 
(εμφάνιςθ, ειςαγωγι, 
διαγραφι ςτοιχείου κ.λπ). 
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● Να αναγνωρίηουν αντικείμενα 
και να περιγράφουν τα 
χαρακτθριςτικά τουσ. 

● Να αναγνωρίηουν τισ 
ςυναρτιςεισ και τθ χριςθ των 
παραμζτρων. 

● Να ςυντάςςουν ςυναρτιςεισ 
που πραγματοποιοφν μια 
ςυγκεκριμζνθ εργαςία και να 
αξιοποιοφν τα πλεονεκτιματα 
που προκφπτουν.  

● Να εντοπίηουν-τεκμθριϊνουν 
τθν εμβζλεια των μεταβλθτϊν 
ςε ζνα πρόγραμμα ι ςε μια 
ςυνάρτθςθ. 

● Να επεξθγοφν απλοφσ 
αναδρομικοφσ αλγόρικμουσ. 

● Να εφαρμόηουν λειτουργίεσ 
ςτισ δομζσ δεδομζνων: Λεξικό, 
Ρλειάδα. 

● Να εφαρμόηουν βαςικζσ 
λειτουργίεσ ςε αρχεία που 
χρθςιμοποιεί θ γλϊςςα 
προγραμματιςμοφ. 

 

7. Προθγμζνα ςτοιχεία γλϊςςασ 
προγραμματιςμοφ  

[6 (5-7) + 8 (7-9) Ω+ 

 

7.1 Αντικείμενα 

7.2 Οριςμόσ ςυναρτιςεων 
● τυπικζσ-πραγματικζσ 

παράμετροι 
● εμβζλεια μεταβλθτϊν 

7.3 Αναδρομι 

7.4 Δομθμζνθ ςυγγραφι- 
αρκρϊματα (modules) 

7.5 Ενςωματωμζνεσ (Built-in) 
δομζσ δεδομζνων  
● Λεξικό 
● Ρλειάδεσ (Tuples)

  

7.6 Αρχεία δεδομζνων 
● Τφποι αρχείων ςτθ 

γλϊςςα 
προγραμματιςμοφ 

● Χειριςμόσ αρχείων 
(άνοιγμα, κλείςιμο) 

● Λειτουργίεσ ςε αρχεία 
(ανάγνωςθ - εγγραφι 
κλπ.) 

 
 

 
● Αναφορά ςτισ ζννοιεσ 

Αντικείμενο και Μζκοδοι του 
αντικειμζνου, με 
παραδείγματα. 

● Να επεξθγθκεί ότι όλα ςτθν 
Python είναι αντικείμενα με 
μεκόδουσ επί αυτϊν.  

● Ραρουςίαςθ παραδειγμάτων 
με αντικείμενα 
(ςυμβολοςειρζσ, λίςτεσ κ.λπ). 

● Εξάςκθςθ ςτο χειριςμό 
μεκόδων επί αντικειμζνου  (π.χ 
μζκοδοι χειριςμοφ 
ςυμβολοςειράσ). 

● Να εξθγθκεί  ο οριςμόσ 
ςυναρτιςεων, θ χριςθ των 
παραμζτρων, θ κλιςθ τουσ και 
θ επιςτροφι τιμϊν κακϊσ και θ 
εμβζλεια των μεταβλθτϊν. 

● Επίδειξθ αναδρομικϊν 
αλγορίκμων και υλοποίθςθ με 
παράδειγμα (π.χ. αρικμοί 
Fibonacci). 

● Επίδειξθ χριςθσ βιβλιοκθκϊν 
με παραδείγματα. 

● Εξάςκθςθ ςε χειριςμό βαςικϊν 
λειτουργιϊν ςε δομζσ 
δεδομζνων όπωσ  το Λεξικό και 
θ Ρλειάδα. 

● Αναφορά ςε τφπουσ αρχείων 
ςτθν Python, δυνατοφσ 
τρόπουσ  χειριςμοφ τουσ 
(άνοιγμα, κλείςιμο) και 
λειτουργίεσ  (ανάγνωςθ, 
εγγραφι). 

● Εξάςκθςθ ςτο χειριςμό 
αρχείων. 

● Να περιγράφουν τουσ τφπουσ 
δομϊν δεδομζνων: Ρίνακασ, 
Σφνολο, Στοίβα - Σωρόσ - Ουρά, 
Δζνδρο, Γράφοσ. 

● Να ςυγκρίνουν και να 
επιλζγουν τθν καταλλθλότερθ 
δομι ανάλογα με τον τφπο του 
προβλιματοσ. 

● Να εφαρμόηουν βαςικζσ 
λειτουργίεσ ςε δομζσ 
δεδομζνων. 

8. Δομζσ δεδομζνων 

[10 (9-11) + 4 (3-5) Ω] 

8.1 Πίνακεσ (μονοδιάςτατοι - 
πολυδιάςτατοι) 

8.2 φνολα 

8.3 τοίβα - ωρόσ - Ουρά 

8.4 Δζνδρα 

8.5 Γράφοι 
● Ρίνακασ Γειτνίαςθσ 
● Λίςτα Γειτνίαςθσ 
● Σφγκριςθ 

αναπαραςτάςεων (μνιμθ 
και πολυπλοκότθτα 
βαςικϊν λειτουργιϊν) 

 
● Μζςω παραδειγμάτων 

ςχεδιαςμοφ ςε ψευδογλϊςςα 
και υλοποίθςθσ ςε Python να 
αναπαραςτακοφν δομζσ 
δεδομζνων όπωσ: πίνακασ, 
ςφνολο, ςτοίβα, ουρά, δζνδρο, 
γράφοσ (π.χ. δίκτυο δεδομζνων 
ι οδικό δίκτυο με γράφουσ ι 
ιεραρχικι δομι ενόσ 
ςυςτιματοσ αρχείων). 

● Μζςω παραδειγμάτων να 
ςυγκρίνουν και να επιλζγουν 
(ανάπτυξθ προβλθματιςμοφ) 
τθν καταλλθλότερθ δομι 
ανάλογα με τον τφπο του 
προβλιματοσ. 

● Να εφαρμόςουν 
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ομαδοςυνεργατικά βαςικζσ 
λειτουργίεσ ςτισ δομζσ 
δεδομζνων (είςοδοσ, εφρεςθ 
κλπ). 

● Να υλοποιοφν ςε γλϊςςα 
προγραμματιςμοφ τουσ 
 κλαςικοφσ αλγόρικμουσ:  
Αναηιτθςθσ, Ταξινόμθςθσ και 
Διάςχιςθσ Γράφων. 

● Να ςυγκρίνουν και να 
επιλζγουν τον κατάλλθλο 
αλγόρικμο ανάλογα με το είδοσ 
του προβλιματοσ.  

9. Κλαςικοί Αλγόρικμοι   

[12 (10-14)+6 (5-7) Ω+ 

 

9.1 Αναηιτθςθ 
● ςειριακι 
● δυαδικι 

9.2 Σαξινόμθςθ 
● γριγορθ (quick) 
● με ςυγχϊνευςθ (merge) 

9.3 Διάςχιςθ γράφων 
● κατά πλάτοσ  
● κατά βάκοσ 

 

● Δραςτθριότθτα (εννοιολογικι 
χαρτογράφθςθ) αναηιτθςθσ 
και κατθγοριοποίθςθσ 
κλαςικϊν αλγορίκμων, με τουσ 
μακθτζσ να εργάηονται ςε 
ομάδεσ. 

● Δραςτθριότθτα ςχεδιαςμοφ 
κλαςικϊν αλγορίκμων ςε  
Ψευδογλϊςςα και υλοποίθςθ  
ςε Python με ι χωρίσ 
αναδρομικότθτα. 

 

● Να ςυγκρίνουν τθν επίδοςθ 
δφο αλγορίκμων για τθν 
επίλυςθ ςυγκεκριμζνου 
προβλιματοσ (benchmarking). 

● Να αναφζρουν περιοριςμοφσ 
ωσ προσ το χϊρο και το χρόνο 
ανά κατθγορία αλγορίκμων. 

● Να υπολογίηουν τθν επίδοςθ 
αλγορίκμων αναηιτθςθσ και 
ταξινόμθςθσ. 

● Να εξθγοφν τι ςθμαίνει 
ανάλυςθ χειρότερθσ 
περίπτωςθσ ενόσ αλγόρικμου. 

10. Επίδοςθ και 
πολυπλοκότθτα Αλγορίκμων 

[12 (10-14)+8 (7-9) Ω+ 

 

10.1 Περιοριςμοί ωσ προσ 
χρόνο και χϊρο 

10.2 Ανάλυςθ 
πολυπλοκότθτασ ωσ προσ 
χρόνο/χϊρο  

10.2.1 Υπολογιςμόσ βθμάτων: 
● αναηιτθςθ 

o ςειριακι (sequential 
search) 

o δυαδικι (binary 
search)  

● ταξινόμθςθ  
o γριγορθ ταξινόμθςθ 

 (quick sort) 
o ταξινόμθςθ με 

ςυγχϊνευςθ (merge 
sort ) 

10.2.2 Ανάλυςθ χειρότερθσ 
περίπτωςθσ  

10.2.3 Αςυμπτωτικόσ 
ςυμβολιςμόσ 

10.3.4 Βαςικζσ αςυμπτωτικζσ 
κλάςεισ αποδοτικότθτασ 

 

 

● Να δοκοφν- ςυηθτθκοφν 
παραδείγματα που 
αναδεικνφουν τθν ςχζςθ 
χϊρου-χρόνου ςτθν εκτζλεςθ 
αλγορίκμων. 

● Ρρακτικό πρόβλθμα, π.χ. 
password cracking με αργι 
κρυπτογράφθςθ (25 φορζσ 
DES) ςε Python (βιματα: 
δθμιουργία υποψιφιου 
ςυνκθματικοφ, 
κρυπτογράφθςθ, ςφγκριςθ με 
αποκθκευμζνο) 
○ εξαντλθτικι αναηιτθςθ 

(exhaustive search) - online 
(χρόνοσ) 

○ αναηιτθςθ με 
προχπολογιςμζνουσ 
πίνακεσ (dictionary) - offline 
(χϊροσ) 

○ Αξιολόγθςθ/Σφγκριςθ 
● Μελζτθ περίπτωςθσ-

Υπολογιςμόσ βθμάτων για τθν 
ανάλυςθ αλγορίκμων 
αναηιτθςθσ και ταξινόμθςθσ 
ωσ προσ το χρόνο εκτζλεςθσ. 

● Μελζτθ επαναλθπτικοφ και 
αναδρομικοφ αλγορίκμου τθσ 
δυαδικισ αναηιτθςθσ 

● Ραρουςίαςθ και ςυηιτθςθ για 
κλαςικά προβλιματα και 
υπολογιςμόσ πολυπλοκότθτασ 
αντίςτοιχων αλγορίκμων (π.χ. 
γριγορθ ταξινόμθςθ, 
αλγόρικμοσ του Ευκλείδθ κλπ). 
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● Να περιγράφουν τισ διαφορζσ 
ανάμεςα ςτον Διαδικαςτικό και 
τον Αντικειμενοςτρεφι 
προγραμματιςμό. 

● Να αξιοποιοφν τεχνικζσ του 
αντικειμενοςτρεφοφσ 
προγραμματιςμοφ.  

● Να ορίηουν και να 
χρθςιμοποιοφν κλάςεισ κακϊσ 
και ιδιότθτεσ και μεκόδουσ.  

● Να ξεχωρίηουν τθν ζννοια τθσ 
κλάςθσ από εκείνθ του 
αντικειμζνου. 

● Να αντιλαμβάνονται το ρόλο 
τθσ κλθρονομικότθτασ και του 
πολυμορφιςμοφ ςτθ 
δθμιουργία 
επαναχρθςιμοποιιςιμου 
κϊδικα. 

11. Αντικειμενοςτρεφισ 
Προγραμματιςμόσ    

[10 (9-11) + 6 (5-7) Ω+ 

 

11.1 Αντικείμενα και κλάςεισ 

11.2 τιγμιότθπα (αυτόματθ 
αρχικοποίθςθ αντικειμζνων) 

11.3 Ιδιότθτεσ και μζκοδοι 

11.4 Κλθρονομικότθτα και 
πολυμορφιςμόσ 

11.5 Eνκυλάκωςθ και 
απόκρυψθ πλθροφορίασ 

 

● Μζςω ενδεικτικοφ 
παραδείγματοσ, να 
αναδειχκοφν οι ζννοιεσ του 
αντικειμενοςτρεφοφσ 
προγραμματιςμοφ π.χ θ κλάςθ 
Πχθμα (Αυτοκίνθτα, 
αεροπλάνα, πλοία) ι θ κλάςθ 
Ηϊο (Κθλαςτικά, πουλιά κ.λπ). 

● Να εξθγθκεί, με τθ χριςθ 
παραδειγμάτων ςε Python, ο 
τρόποσ οριςμοφ κλάςεων, 
ιδιοτιτων και μεκόδων και ωσ 
“μαφρα κουτιά”  να ειςαχκεί θ 
ζννοια των υποκλάςεων και τθσ 
κλθρονομικότθτασ.  

● Οι μακθτζσ να εξαςκθκοφν ςτθ 
δθμιουργία  κλάςεων και ςτθ 
χριςθ αντικειμζνων μζςα από 
παραδείγματα από τθν 
κακθμερινι ηωι που είναι 
κοντά ςτα βιϊματα τουσ. 

● Nα διακρίνουν τα 
πλεονεκτιματα χριςθσ 
ολοκλθρωμζνου περιβάλλοντοσ 
ανάπτυξθσ. 

● Να περιγράφουν τα εργαλεία 
που περιλαμβάνει ζνα 
ολοκλθρωμζνο περιβάλλον 
ανάπτυξθσ. 

● Να ςυγγράφουν ποιοτικό 
κϊδικα ακολουκϊντασ κανόνεσ 
ορκισ ςυγγραφισ (ονόματα 
μεταβλθτϊν, εςοχζσ, 
τεκμθρίωςθ). 

● Να εφαρμόηουν τεχνικζσ 
αποςφαλμάτωςθσ 
προγραμμάτων με χριςθ 
εργαλείων ενόσ περιβάλλοντοσ 
ανάπτυξθσ. 

12. Ολοκλθρωμζνα 
Περιβάλλοντα Ανάπτυξθσ 
λογιςμικοφ – IDE 

  [4 (3-5) + 2 (1-3) Ω+ 

 

12.1 Περιβάλλοντα - Εργαλεία 

12.2 Ορκι ςυγγραφι κϊδικα  

12.2 Σεχνικζσ  

        Αποςφαλμάτωςθσ 

  

 
● Αναηιτθςθ και οργάνωςθ 

πλθροφοριϊν για τθν ζννοια 
του Ολοκλθρωμζνου 
Ρεριβάλλοντοσ Ανάπτυξθσ 
(Integrated Development 
Environment- IDE). 
Συμπλιρωςθ  πίνακα ςχετικά 
με το ρόλο, τθ χρθςιμότθτά 
τουσ και τα μζρθ που 
αποτελοφνται.  

● Σφναψθ ςυμβολαίου κανόνων 
ςυγγραφισ ποιοτικοφ κϊδικα 
λαμβάνοντασ υπόψθ διεκνι 
πρότυπα.  

● Σφγκριςθ,  ωσ προσ τισ 
δυνατότθτεσ, διαφορετικϊν 
προγραμματιςτικϊν 
περιβαλλόντων για τθ γλϊςςα 
Python. 

● Να δοκοφν παραδείγματα 
προγραμμάτων ςτα οποία να 
εντοπιςτοφν και να ςυηθτθκοφν 
περιπτϊςεισ ςυντακτικϊν και 
λογικϊν λακϊν. 

● Να χρθςιμοποιοφν 
περιβάλλοντα, Application 
Program Interfaces (APIs) και 
βιβλιοκικεσ για τθν ανάπτυξθ 
και τροποποίθςθ εφαρμογϊν 
λογιςμικοφ. 

● Να ενιςχφςουν τθν 
δθμιουργικι τουσ ςκζψθ, να 

13.  Εφαρμογζσ ςε Γλϊςςα 
Προγραμματιςμοφ με χριςθ API 

[2 (1-3) + 6 (5-7) Ω+ 

 

 

 
● Ραρουςίαςθ - επεξιγθςθ τθσ 

Διεπαφισ Ρρογραμματιςμοφ 
Εφαρμογϊν  (Application 
Programming Interface - API). 

● Αναηιτθςθ  ζτοιμων APIs 
υπθρεςιϊν κοινωνικισ 
δικτφωςθσ τα οποία 
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ελζγξουν μεγάλο όγκο 
πλθροφοριϊν και τισ 
διαςυνδζςεισ τουσ μζςω τθσ 
οπτικοποίθςθσ δεδομζνων 

● Να αναγνωρίςουν τθν ςυμβολι 
τθσ πλθροφορικισ ςτθν 
επίλυςθ μεγάλων 
επιςτθμονικϊν διακεματικϊν 
προβλθμάτων μζςω τθσ 
οπτικοποίθςθσ δεδομζνων. 

● Να αποκτιςουν εμπειρία ςτθν 
ςυγγραφι και διαχείριςθ ενόσ 
ςφνκετου, διακεματικοφ ζργου. 

επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ 
εφαρμογϊν ανάςυρςθσ από 
αυτζσ ςτοιχείων. 

● Ανάπτυξθ εφαρμογισ όπωσ: 
● Εφαρμογι οπτικοποίθςθσ 

δεδομζνων. 
● Γραφικι Διεπαφι Χριςτθ 

(GUI). 
● Διαδικτυακι εφαρμογι. 

● Να περιγράφουν τι είναι ζνα 
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (ΡΣ).  

● Να απαρικμοφν τα ςυςτατικά 
ςτοιχεία  ενόσ ΡΣ.  

● Να γνωρίςουν τισ κατθγορίεσ 
εφαρμογισ ενόσ ΡΣ και τισ 
περιοχζσ που αξιοποιείται. 

● Να κατονομάηουν και να 
αναλφουν τισ φάςεισ και τα 
ςτάδια ανάπτυξθσ ενόσ ΡΣ. 

● Να υιοκετιςουν μια ευρφτερθ 
οπτικι για τα προβλιματα και 
τισ  λφςεισ-προγράμματα χωρίσ 
να εςτιάηουν μόνο ςτο επίπεδο 
των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, 
αλλά λαμβάνοντασ υπόψθ τον 
πραγματικό κόςμο 
(επιχειριςεισ, διοίκθςθ κλπ). 

14. Πλθροφοριακά υςτιματα 

[8 (7-9) + 0 Ω+  

 

14.1 Σφποι Πλθροφοριακϊν 
υςτθμάτων 

14.2 Μζρθ – ςυνιςτϊςεσ Π 
(Τλικό - ςυςτιματα, Λογιςμικό, 
Δεδομζνα, Διαδικαςίεσ, 
Ανκρϊπινο δυναμικό) 

14.3 Ο κφκλοσ ηωισ ανάπτυξθσ 
Π 

14.4 Θζματα διαχείριςθσ Π 
● Γενικζσ αρχζσ ςτθν 

ανάπτυξθ ΡΣ 
● Κζματα αςφάλειασ 

πλθροφοριϊν 
● Ο ρόλοσ των βάςεων 

δεδομζνων ςτα 
Ρλθροφοριακά 
Συςτιματα Διοίκθςθσ 

● Ο ανκρϊπινοσ 
παράγοντασ ςτθν 
αποδοχι ενόσ ΡΣ 

 

● Να αναηθτιςουν εργαηόμενοι 
ομαδοςυνεργατικά 
Ρλθροφοριακά Συςτιματα ςε 
διάφορεσ περιοχζσ, όπωσ:  
○ ςυςτιματα υποςτιριξθσ 

αποφάςεων 
○ ςυςτιματα διαχείριςθσ 

γνϊςθσ 
● Να ςυηθτθκοφν τα 

πλεονεκτιματα χριςθσ ΡΣ. 
● Να διακρίνουν τισ βαςικζσ 

οντότθτεσ και τισ ςχζςεισ 
μεταξφ τουσ ςε ζνα ΡΣ για μια 
κεματικι περιοχι, όπου να 
αναδεικνφονται οι ςυνιςτϊςεσ 
του, όπωσ το Λογιςμικό, το 
Υλικό, το ανκρϊπινο δυναμικό 
και οι ρόλοι του. 

● Με παιχνίδι ρόλων να 
ςυνεργαςτοφν ςε μια απλι 
μελζτθ περίπτωςθσ για τθ 
δθμιουργία μίασ μικρισ 
μελζτθσ ςκοπιμότθτασ για τθν 
ανάπτυξθ ενόσ οικείου ΡΣ 
ςτουσ μακθτζσ. 
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Ενότθτεσ ΡΣ 
1. Ειςαγωγι ςτθν Τπολογιςτικι κζψθ 

1.1 Λζξεισ Κλειδιά 

Υπολογιςτικι Σκζψθ, Επίλυςθ Ρροβλιματοσ, Ανάλυςθ προβλιματοσ, Υποπροβλιματα, Αφαίρεςθ 
(abstraction), Αναγνϊριςθ Ρροτφπων (patterns), Μεταςχθματιςμόσ, Μοντελοποίθςθ, Γενίκευςθ.  

1.2 Προτεινόμενοσ Χρόνοσ 

Τζςςερισ (4) διδακτικζσ ϊρεσ προόδου φλθσ. 

1.3 κοπόσ-τόχοι 

Μετά το τζλοσ τθσ ενότθτεσ οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ: 

 Να περιγράφουν τι περιλαμβάνει θ ζννοια τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ (ΥΣ). 

 Να περιγράφουν τθ ςθμαςία τθσ ΥΣ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων τθσ κακθμερινισ ηωισ. 

 Να περιγράφουν τα χαρακτθριςτικά τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ. 

 Να αναλφουν ζνα υπολογιςτικό πρόβλθμα περιγράφοντασ τισ βαςικζσ διαδικαςίεσ με 
τισ οποίεσ αντιμετωπίηεται (διάςπαςθ, αναγνϊριςθ προτφπων, γενίκευςθ και ςχεδίαςθ 
αλγόρικμου). 

1.4 Πλαίςιο 

Σφμφωνα με τουσ Cuny, Snyder, Wing (2010) θ υπολογιςτικι ςκζψθ αφορά «ςτισ  διεργαςίεσ  τθσ 
ςκζψθσ που εμπλζκονται ςτθ μορφοποίθςθ προβλθμάτων και των λφςεϊν τουσ ζτςι ϊςτε οι λφςεισ 
να μποροφν να αναπαραςτακοφν ςε μορφι που μπορεί αποτελεςματικά να υλοποιθκοφν από ζναν 
επεξεργαςτι πλθροφορίασ». Θ Wing (2010), που ζκανε δθμοφιλι τθν ιδζα τθσ υπολογιςτικισ 
ςκζψθσ ςτθν ευρφτερθ εκπαιδευτικι κοινότθτα (Wing 2006), επεξθγεί ότι «θ υπολογιςτικι ςκζψθ 
περιγράφει τθ νοθτικι δραςτθριότθτα μορφοποίθςθσ ενόσ προβλιματοσ ϊςτε να επιδζχεται 
υπολογιςτικζσ λφςεισ. Οι λφςεισ αυτζσ μπορεί να υλοποιθκοφν είτε από τον  άνκρωπο είτε από τθ  
μθχανι ι το ςυνδυαςμό ανκρϊπων και μθχανϊν μαηί». Θ υπολογιςτικι ςκζψθ είναι μια προςζγγιςθ 
επίλυςθσ προβλιματοσ που ενιςχφει το ςυνδυαςμό των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν με τισ ανκρϊπινεσ 
ιδζεσ. Δεν αντικακιςτά τθν ζμφαςθ ςτθ δθμιουργία, ςτθ λογικι και ςτθ κριτικι ςκζψθ, αλλά 
αντίκετα τονίηει αυτζσ τισ δεξιότθτεσ μζςα από τθν ανάδειξθ τρόπων για τθν οργάνωςθ ενόσ 
προβλιματοσ, ϊςτε να μπορεί να υποςτθριχκεί θ επίλυςι τουσ από υπολογιςτζσ. 

Θ υπολογιςτικι ςκζψθ περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίηεται, τα παρακάτω χαρακτθριςτικά 
(Selby and Woollard, 2014): 

 Μορφοποίθςθ προβλθμάτων με τρόπο ϊςτε να επιτρζπει τθ χριςθ υπολογιςτι και 
άλλων εργαλείων για τθν επίλυςι τουσ. 

 Εννοιολογικι αφαίρεςθ και επιλογι τθσ απαραίτθτθσ πλθροφορίασ για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ πολυπλοκότθτασ των ςφνκετων προβλθμάτων. 

 Διάςπαςθ ενόσ προβλιματοσ ςε απλοφςτερα υποπροβλιματα. 

 Λογικι οργάνωςθ και ανάλυςθ δεδομζνων. 

 Αναπαράςταςθ δεδομζνων μζςα από μοντζλα και προςομοιϊςεισ. 

 Αυτοματοποίθςθ των λφςεων μζςα από τθν αλγορικμικι ςκζψθ. 
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 Αναγνϊριςθ, ανάλυςθ και υλοποίθςθ πικανϊν λφςεων με ςκοπό τθν επίτευξθ των 
αποτελεςματικότερων και αποδοτικότερων ςυνδυαςμϊν βθμάτων και πόρων. 

 Γενίκευςθ και μεταφορά τθσ διαδικαςίασ επίλυςθσ του ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ ςε 
μια ευρφτερθ ποικιλία από προβλιματα.  

1.5 Διδακτικζσ Προτάςεισ 

Ο εκπαιδευτικόσ αναπτφςςει ςτουσ μακθτζσ τθ διερευνθτικι και ςυμμετοχικι διάκεςθ, δίνοντάσ 
τουσ προβλιματα προσ επίλυςθ που είναι κοντά ςτα βιϊματά τουσ από τθν κακθμερινι ηωι και 
ςχετίηονται με διάφορα γνωςτικά αντικείμενα. Μζςα από μια δθμιουργικι διαδικαςία, θ 
διδαςκαλία πρζπει να προάγει τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν, προτρζποντάσ τουσ 
να αναπτφςςουν πρωτοβουλίεσ, να πειραματίηονται και να διερευνοφν. Μζςα από κατάλλθλα 
επιλεγμζνεσ μελζτεσ περίπτωςθσ, οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να κατανοιςουν το προσ επίλυςθ 
πρόβλθμα, να το αναλφςουν ςε απλοφςτερα, να εντοπίςουν τα απαραίτθτα δεδομζνα, να το 
μορφοποιιςουν κατάλλθλα, να ςυνκζςουν τθ λφςθ του και  ςτθ ςυνζχεια να τθ γενικεφςουν ϊςτε 
να επιλφουν γριγορα νζα προβλιματα. Ραράλλθλα ο εκπαιδευτικόσ καλλιεργεί το πνεφμα 
ςυνεργαςίασ κακϊσ και τθν αυτοπεποίκθςθ των μακθτϊν για τθν επίλυςθ ςφνκετων προβλθμάτων 
μακαίνοντάσ τουσ να εμμζνουν ςτθ λφςθ τουσ.  

 Οι διδακτικζσ τεχνικζσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν προςζγγιςθ των εννοιϊν τθσ 
ενότθτασ είναι: θ μελζτθ περίπτωςθσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων, οι ερωτιςεισ, ο καταιγιςμόσ 
ιδεϊν, το παιχνίδι ρόλων, θ ςυηιτθςθ, θ δθμιουργία μοντζλων, θ οπτικοποίθςθ τθσ ανάλυςθσ 
προβλιματοσ και τθσ ςυλλογιςτικισ με διαγράμματα (πίνακεσ, εννοιολογικοφσ χάρτεσ, διαγράμματα 
οργάνωςθσ δομισ).  Θ διδακτικι τεχνικι τθσ ειςιγθςθσ προτείνεται να περιοριςτεί ςτον ελάχιςτο 
χρόνο για τθν παρουςίαςθ ι ολοκλιρωςθ τθσ ενότθτασ και των νζων εννοιϊν. 

Είναι ςθμαντικό να εμπλουτιςτεί το μάκθμα με ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ διαφορετικοφ τφπου. Οι 
προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ πρζπει να ζχουν νόθμα για τουσ μακθτζσ, να ζχουν ςχζςθ με τθν 
κουλτοφρα τουσ, τισ εμπειρίεσ και τισ ευρφτερεσ γνϊςεισ τουσ. Σε κάκε διαδικαςία μάκθςθσ τα 
άτομα είναι επιλεκτικά ωσ προσ το τι και το πϊσ κα μάκουν. Οι μακθτζσ φιλτράρουν, 
επεξεργάηονται και οργανϊνουν τα ερεκίςματα που δζχονται, προςπακϊντασ να βρουν νόθμα ςε 
αυτό που αντιλαμβάνονται. Τα κίνθτρα, οι αντιλιψεισ και οι γνϊςεισ που ιδθ ζχουν είναι 
κακοριςτικοί παράγοντεσ για τθ μάκθςθ. 

Στο ςυνολικό διακζςιμο χρόνο πρζπει να λθφκεί υπόψθ ο απαραίτθτοσ χρόνοσ για τθ γνωριμία 
του εκπαιδευτικοφ με τθν τάξθ ςτα πρϊτα μακιματα. Με τθν ζναρξθ των μακθμάτων, ο 
εκπαιδευτικόσ πρζπει να ανιχνεφςει τισ ατομικζσ διαφορζσ ςτθ μάκθςθ για κάκε μακθτι, τισ τυχόν 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ ι προβλιματα που μπορεί να αντιμετωπίηουν οριςμζνοι μακθτζσ, κακϊσ  και 
τισ πρότερεσ  γνϊςεισ τουσ,  ϊςτε να  τισ λάβει υπόψθ του ςτο ςχεδιαςμό των μακθμάτων. Θ εικόνα 
τθσ τάξθσ μπορεί να ςυμπλθρωκεί αντλϊντασ πλθροφορίεσ από το ςφλλογο των διδαςκόντων για το 
γνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν, κακϊσ και για το ευρφτερο κοινωνικό πλαίςιο που είναι ενταγμζνο 
το ςχολείο. Με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία ο εκπαιδευτικόσ κα μπορζςει να κτίςει τθ διδακτικι 
προςζγγιςθ για τθν παρουςίαςθ των νζων εννοιϊν, επεκτείνοντασ τισ πρότερεσ γνϊςεισ και 
αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν ι τροποποιϊντασ κατάλλθλα τυχόν  παρανοιςεισ τουσ. 

1.6 Χϊροσ 

Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ – Αίκουςα. 

1.7 Εποπτικά Μζςα-Διδακτικά Μζςα 

Υπολογιςτζσ, Ρρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, Ρίνακασ Μαρκαδόρου ι Διαδραςτικόσ πίνακασ, 
Βιντεοπροβολζασ ι Eπιδιαςκόπιο (Overhead Projector), Λογιςμικό Υπολογιςτικϊν Φφλλων, 
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Διαδικτυακά εργαλεία ςυνεργατικισ γραφισ wikis τθσ θλεκτρονικισ ςχολικισ τάξθσ, κατάλλθλα 
λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ και υπολογιςτικϊν φφλλων. 

1.8 Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ 

1.8.1 Δραςτθριότθτα 1: Διαχείριςθ προβλθμάτων 

Για τα προβλιματα που δίνονται ςτθ ςυνζχεια να ςυμπλθρωκεί θ ακόλουκθ πλθροφορία: 

Κατανόθςθ του προβλιματοσ: 

 Ροια δεδομζνα είναι γνωςτά; 

 Τι δεν είναι γνωςτό; 

 Ροιο είναι τα ηθτοφμενο; 

 Ροιεσ είναι οι ςυνκικεσ; 

 Να ςχεδιαςτεί θ λφςθ 

 Ροιο το πλάνο εργαςίασ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. 

Υλοποίθςθ τθσ λφςθσ 

 Χρθςιμοποιϊντασ το πλάνο εργαςίασ, να παρουςιαςτεί θ όλθ εργαςία και θ λφςθ. 

Να γίνει ανακεφαλαίωςθ και ςυηιτθςθ τθσ λφςθσ. 

Να γίνει καταγραφι των ςυλλογιςμϊν που ζγιναν πάνω ςτθ λφςθ αυτι. 

 Πρόβλθμα 1. Εφρεςθ των κάλπικων νομιςμάτων με μια ηφγιςθ 

Υπάρχουν δζκα ςακιά που περιζχουν 100 νομίςματα το κακζνα. Το κάκε νόμιςμα ηυγίηει 10 
γραμμάρια. Το ζνα από τα δζκα ςακιά ζχει μζςα μόνο κάλπικα νομίςματα τα οποία ηυγίηουν 9 
γραμμάρια το κακζνα. Ρϊσ μποροφμε με μία μόνο ηφγιςθ ςε μία θλεκτρονικι ηυγαριά ακριβείασ, να 
βροφμε ποιο ςακί περιζχει τα κάλπικα νομίςματα; 

Πρόβλθμα 2. Σο πρόβλθμα τθσ Χειραψίασ  

 Ασ υποκζςουμε ότι είκοςι άνκρωποι βρίςκονται μαηί με ζναν μακθτι ςε ζνα δωμάτιο και πρζπει 
ο μακθτισ να ανταλλάξει χειραψία με κάκε ζναν από αυτοφσ. Με πόςουσ ανκρϊπουσ τελικά κα 
ανταλλάξει χειραψία; Εάν υπάρχουν Ν (Ν>0) άνκρωποι μαηί με το μακθτι ςτο δωμάτιο, με πόςουσ 
τελικά  κα ζρκει αυτόσ ςε επαφι; 

1.8.2 Δραςτθριότθτα 2: Μελζτθ προβλιματοσ «Αςφαλισ πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο, 
ςφνταξθ ενόσ δεκάλογου ςυμβουλευτικϊν οδθγιϊν».  

Οι μακθτζσ χωριςμζνοι ςε ομάδεσ των πζντε ατόμων αναλαμβάνουν να μελετιςουν ζνα 
πρόβλθμα ωσ μελζτθ περίπτωςθσ. Για παράδειγμα να μελετιςουν το πρόβλθμα: «Αςφαλισ 
πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο – δθμιουργία ενόσ δεκαλόγου ςυμβουλευτικϊν οδθγιϊν». Για το ςκοπό 
αυτό καλοφνται να  ςυλλζξουν πλθροφορίεσ, να επιλζξουν τθν ουςιϊδθ πλθροφορία, να 
αξιοποιιςουν ςτατιςτικά δεδομζνα, να οργανϊςουν τα δεδομζνα που εντόπιςαν. Για τθ ςυλλογι 
και τθν οργάνωςθ των δεδομζνων αξιοποιοφν τουσ υπολογιςτζσ του εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ 
και το Διαδίκτυο. Στθ ςυνζχεια αναλφουν το πρόβλθμα ςε απλοφςτερα προβλιματα, ςυντάςςουν 
τον ςυμβουλευτικό οδθγό  και  παρουςιάηουν τθν εργαςία τουσ ςτθ τάξθ.  

Για τθν υποςτιριξθ τθσ ςυνεργαςίασ των ομάδων μπορεί να αξιοποιθκεί ζνα Διαδικτυακό 
εργαλείο ςυνεργατικισ γραφισ. Για παράδειγμα μπορεί να αξιοποιθκεί το εργαλείο wiki τθσ 
θλεκτρονικισ ςχολικισ τάξθσ (http://eclass.sch.gr/). Οι μακθτζσ οργανϊνουν το υλικό τουσ και 
δθμιουργοφν ζνα κοινό ζγγραφο που χωρίηεται ςε δφο μζρθ: Το πρϊτο μζροσ περιζχει τθν ανάλυςθ 
του προβλιματοσ και το δεφτερο το δεκάλογο των ςυμβουλευτικϊν οδθγιϊν.  

Ρροτεινόμενεσ Ρθγζσ:  

http://eclass.sch.gr/
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Δικτυακόσ κόμβοσ  του ςυνθγόρου του παιδιοφ (http://www.0-18.gr). Δείτε τθ «ςυνταγι» για 
αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο,  όπωσ προζκυψε από  το θλεκτρονικό φόρουμ τθσ Κοινότθτασ 
Εφιβων Συμβοφλων του Συνθγόρου του Ραιδιοφ http://www.0-18.gr/gia-paidia/nea/syntagi-gia-
asfali-ploigisi-sto-internet (τελευταία πρόςβαςθ 12/2014). 

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου με δραςτθριότθτεσ, άρκρα, εκπαιδευτικοφσ πόρουσ, 
προτάςεισ (http://www.saferinternet.gr). 

Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο: Ενθμερωτικόσ κόμβοσ Ρανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου (http://internet-
safety.sch.gr/). 

1.8.3 Δραςτθριότθτα 3: Ανάλυςθ ςφνκετου υπολογιςτικοφ προβλιματοσ 

Οι μακθτζσ, χωριςμζνοι ςε μικρζσ ομάδεσ των τριϊν ατόμων, καλοφνται να αναλφςουν ζνα 
ςφνκετο υπολογιςτικό πρόβλθμα που ςυνδζεται με τισ εμπειρίεσ τουσ και επθρεάηει τθν 
κακθμερινι τουσ ηωι. Για παράδειγμα το πρόβλθμα τθσ πρόγνωςθσ του καιροφ. Αρχικά 
προςπακοφν να χωρίςουν το πρόβλθμα ςε απλοφςτερα. Με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ 
μορφοποιοφν κατάλλθλα ζνα υπολογιςτικό φφλλο,  ϊςτε να  αναλφςουν τισ βαςικζσ κατθγορίεσ και 
τα δεδομζνα που πιςτεφουν ότι είναι απαραίτθτα για τθ επίλυςθ του προβλιματοσ.  

Εκτόσ από το υπολογιςτικό φφλλο για τθν καταγραφι τθσ ςυλλογιςτικισ των μακθτϊν και τθν   
αναπαράςταςθ των κατθγοριϊν του προβλιματοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν εργαλεία 
εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ (όπωσ το Cmap-tool http://cmaptools.en.softonic.com/)  

1.8.4 Δραςτθριότθτα 4: Επιλογι ςυντομότερθσ διαδρομισ 

Οι μακθτζσ χωριςμζνοι ςε μικρζσ ομάδεσ των δφο ατόμων αναλφουν ζνα κακθμερινό πρόβλθμα 
που ςυνδζεται με τισ εμπειρίεσ τουσ. Για παράδειγμα, θ επιλογι τθσ ςυντομότερθσ διαδρομισ που 
πρζπει να επιλζξουν για να μεταβοφν από το ςπίτι τουσ ςτθ πλατεία τθσ περιοχισ τουσ ι ςτο 
ςχολείο τουσ. Οι μακθτζσ αναλφουν τα δεδομζνα, που πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ για τθν 
επίλυςθ του προβλιματοσ. 

Οδθγίεσ 

Ο εκπαιδευτικόσ οπτικοποιεί το πρόβλθμα ςτο πίνακα με κατάλλθλθ γραφικι αναπαράςταςθ 
(επίδειξθ ενόσ απλοφ γράφου με τουσ βαςικοφσ κόμβουσ και τισ αντίςτοιχεσ ακμζσ με βάρθ) 
χρθςιμοποιϊντασ ζνα παράδειγμα. Για οικονομία του διδακτικοφ χρόνου προτείνεται το 
παράδειγμα και το αντίςτοιχο διάγραμμα να ζχει ετοιμαςτεί ιδθ και να παρουςιαςτεί με τθ 
βοικεια ενόσ εποπτικοφ μζςου (βιντεοπροβολζα).   

Για τθν υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ μπορεί να αξιοποιθκεί ζνασ ψθφιακόσ ι ζντυποσ χάρτθσ 
τθσ περιοχισ. Οι μακθτζσ αναγνωρίηουν τουσ βαςικοφσ κόμβουσ που μεςολαβοφν από τθν αφετθρία 
μζχρι να φτάςουν ςτον τελικό προοριςμό τουσ, τισ ακμζσ μεταξφ δφο κόμβων και τα βάρθ τουσ. 
Σθμειϊνονται πάνω ςτο χάρτθ οι βαςικοί κόμβοι με μια πινζηα (ψθφιακι ςτθ περίπτωςθ ενόσ 
ψθφιακοφ χάρτθ). Με ζνα εργαλείο υπογράμμιςθσ ςθμειϊνονται οι ακμζσ που ςυνδζουν τουσ 
κόμβουσ και τα μονοπάτια που δθμιουργοφνται. Με ζνα εργαλείο μζτρθςθσ τθσ απόςταςθσ οι 
μακθτζσ μετροφν τθ κάκε ακμι και ςθμειϊνουν τισ αντίςτοιχεσ αποςτάςεισ (βάρθ). Στθ ςυνζχεια 
προςκζτουν τα βάρθ για κάκε μονοπάτι που ςχθματίηεται από τθν αφετθρία μζχρι το τελικό 
προοριςμό και ςυγκρίνουν τα τελικά ακροίςματα, ϊςτε να βρουν τθ ςυντομότερθ διαδρομι. Με 
φυςικι γλϊςςα με βιματα περιγράφουν τθ διαδικαςία επίλυςθσ του προβλιματοσ και γενικεφουν 
τθ λφςθ.  

http://www.0-18.gr/
http://www.0-18.gr/gia-paidia/nea/syntagi-gia-asfali-ploigisi-sto-internet
http://www.0-18.gr/gia-paidia/nea/syntagi-gia-asfali-ploigisi-sto-internet
http://www.saferinternet.gr/
http://internet-safety.sch.gr/
http://internet-safety.sch.gr/
http://cmaptools.en.softonic.com/
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1.8.5 Δραςτθριότθτα 5: Διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ για το ςχεδιαςμό ενόσ 
εκπαιδευτικοφ παιχνιδιοφ 

Ανάπτυξθ ςυηιτθςθσ ςτθν τάξθ με κζμα τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων για τον ςχεδιαςμό 
ενόσ εκπαιδευτικοφ παιχνιδιοφ. Οι μακθτζσ αρχικά διατυπϊνουν με ςαφινεια το πρόβλθμα και 
αναλφουν τισ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ του. Στθ ςυνζχεια περιγράφουν με απλά βιματα τθ διαδικαςία 
λιψθσ των αποφάςεων τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ διάφορεσ μεταβλθτζσ (γνωςτζσ και άγνωςτεσ) 
όπωσ: πολυπλοκότθτα του παιχνιδιοφ, διακζςιμοι πόροι, αναμενόμενοσ χρόνοσ για τθν ολοκλιρωςι 
του, αρικμόσ διακζςιμων ανκρϊπων που κα εμπλακοφν ςτον ςχεδιαςμό, είδοσ του παιχνιδιοφ, 
γνωςτικά αντικείμενα που κα προςεγγίηει το παιχνίδι κ.ά.   
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2. Τπολογιςτισ Γενικοφ κοποφ: Τλικό και Λογιςμικό 

2.1 Λζξεισ Κλειδιά:  

Αρχιτεκτονικι Μθχανισ (ISA), Μικρο-αρχιτεκτονικι, Λογικά Κυκλϊματα, Θλεκτρονικά Στοιχεία, 
Μοντζλο von Neumann, Τρόποι αναπαράςταςθσ των δεδομζνων. 

2.2 Προτεινόμενοσ Χρόνοσ 

Δζκα (10) διδακτικζσ ϊρεσ: Ζξι (6) ϊρεσ κάλυψθ τθσ φλθσ και τζςςερισ (4) ϊρεσ εμβάκυνςθ. 

2.3   κοπόσ-τόχοι 

Μετά το τζλοσ τθσ ενότθτεσ οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ: 

 Να περιγράφουν με τθ βοικεια ενόσ διαςτρωματικοφ αφαιρετικοφ μοντζλου μελζτθσ 
τα βαςικά ςτοιχεία και τισ λειτουργίεσ που απαιτοφνται για τθν επίλυςθ ενόσ 
προβλιματοσ μζςω υπολογιςτι. 

 Να εξθγοφν τθν οργάνωςθ τθσ κλαςικισ von Neumann μθχανισ και των κφριων 
λειτουργικϊν μονάδων τθσ. 

 Να επεξθγοφν το ρόλο και τουσ περιοριςμοφσ του υλικοφ και του λογιςμικοφ ςτθν 
επίλυςθ προβλθμάτων ςε ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα. 

 Να περιγράφουν τον τρόπο που τα δεδομζνα (ακζραιοι, πραγματικοί, χαρακτιρεσ, κλπ) 
αναπαριςτϊνται ςε ζναν υπολογιςτι. 

 Να αντιςτοιχίηουν τουσ τφπουσ δεδομζνων με ανάλογεσ εντολζσ ISA. 

2.4 Πλαίςιο   

Θ ενότθτα αυτι ζχει ωσ ςτόχο να λειτουργιςει ωσ βαςικό υπόβακρο για τισ ενότθτεσ τθσ 
αλγορικμικισ ςκζψθσ και του προγραμματιςμοφ που ακολουκοφν. Για τθν κατανόθςθ των 
προγραμματιςτικϊν δομϊν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό οι μακθτζσ να ζχουν οικοδομιςει ζνα 
ολοκλθρωμζνο εννοιολογικό μοντζλο των βαςικϊν ςτοιχείων και των διαδικαςιϊν επεξεργαςίασ 
ενόσ υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ. Θ ανάπτυξθ προγραμμάτων που επιλφουν υπολογιςτικά 
προβλιματα απαιτεί ζνα ςυνδυαςμό γνϊςεων που δεν περιορίηονται μόνο ςτα πλαίςια των 
ςυντακτικϊν κανόνων χριςθσ μιασ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ.  

Οι μακθτζσ ζχουν δθμιουργιςει πολλζσ φορζσ λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ για τθ λειτουργία του 
υπολογιςτι ωσ υπολογιςτικό ςφςτθμα, δίνοντάσ του αρκετζσ φορζσ ανκρωπόμορφεσ ιδιότθτεσ, ωσ 
προσ το τρόπο επεξεργαςίασ (ο «εγκζφαλοσ» του υπολογιςτι) ι τθν αποκικευςθ των δεδομζνων 
ςτθ μνιμθ. Αυτζσ οι αντιλιψεισ εμφανίηονται αρκετζσ φορζσ ωσ εμπόδια ςτθν κατανόθςθ νζων 
εννοιϊν ςτον προγραμματιςμό. Για παράδειγμα, οι μακθτζσ δεν αντιλαμβάνονται τθν ανάγκθ τθσ 
αναλυτικισ περιγραφισ μιασ εντολισ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ γλϊςςασ, πιςτεφοντασ ότι ο 
υπολογιςτισ μπορεί να πραγματοποιεί νοθτικά «άλματα» και να τθν καταλάβει, όπωσ ο ανκρϊπινοσ 
νουσ ςυμπλθρϊνοντασ τα όποια λογικά κενά. Άλλθ ςυχνι παρανόθςθ, είναι θ αντίλθψθ των 
μακθτϊν για τθ μεταβλθτι ςτον προγραμματιςμό, κακϊσ τθν ταυτίηουν ςυχνά με αυτιν από το 
χϊρο των Μακθματικϊν, χωρίσ ςαφι προςδιοριςμό των χαρακτθριςτικϊν που αυτι ζχει. 

Με τθν ενότθτα αυτι προτείνεται θ οικοδόμθςθ (ςυμπλιρωςθ ι τροποποίθςθ) ενόσ 
απλοποιθμζνου μοντζλου τθσ λειτουργίασ του υπολογιςτι ωσ υπολογιςτικό ςφςτθμα, που κα  
βοθκιςει τουσ μακθτζσ ςτθν ανάπτυξθ αναλυτικισ ςκζψθσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων 
προγραμματίηοντασ τθ μθχανι. Για τθν οικοδόμθςθ αυτοφ του μοντζλου, κα πρζπει οι μακθτζσ να 
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κατανοιςουν τισ  λειτουργίεσ που εκτελοφνται ςτο εςωτερικό του υπολογιςτι κατά τθν εκτζλεςθ 
ενόσ προγράμματοσ, ζχοντασ ωσ βάςθ ότι ο υπολογιςτισ είναι μια ψθφιακι μθχανι που λειτουργεί 
με θλεκτρικό ρεφμα που τα πάντα μετατρζπονται ςε μια ςειρά από 0 και 1. 

Αξίηει να τονιςτεί ότι δεν αποτελεί ςκοπό τθσ ενότθτασ θ λεπτομερισ ανάπτυξθ τθσ 
αρχιτεκτονικισ Μθχανισ ISA, θ εμβάκυνςθ ςτα ψθφιακά κυκλϊματα ι ςτο μοντζλο von Neumann, 
αλλά θ αναφορά ςτα βαςικά δομικά ςτοιχεία και ςτισ λειτουργίεσ, ςε ζνα πρϊτο επίπεδο 
αφαίρεςθσ. 

2.5  Διδακτικζσ Προτάςεισ 

Για τθν προςζγγιςθ και τθν κατανόθςθ των εννοιϊν τθσ ενότθτασ ο εκπαιδευτικόσ αρχικά 
χρθςιμοποιεί δραςτθριότθτεσ αφόρμθςθσ για τθν κινθτοποίθςθ τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ των 
μακθτϊν, κακϊσ και για τθν ανίχνευςθ και ςτθ ςυνζχεια ςφνδεςθ των πρότερων γνϊςεϊν τουσ με 
τισ νζεσ ζννοιεσ. Με ςφντομθ ειςιγθςθ παρουςιάηει τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ ενότθτασ.  Στθ ςυνζχεια 
προτείνεται να χρθςιμοποιιςει ποικίλεσ διδακτικζσ τεχνικζσ ανάλογα με το γνωςτικό υπόβακρο των 
μακθτϊν και τθν ζννοια που πρζπει να προςεγγιςτεί. Ανάμεςα ςτισ διδακτικζσ τεχνικζσ που 
προτείνονται είναι:    

 Επίδειξθ, με τθ χριςθ εποπτικϊν μζςων. Για παράδειγμα θ επίδειξθ των τυπικϊν 
επιπζδων  αφαίρεςθσ ενόσ υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ ι θ επίδειξθ του κφκλου 
εκτζλεςθσ μιασ εντολισ (π.χ.  c=a+b). 

 Ραρουςίαςθ χαρακτθριςτικϊν παραδειγμάτων. Μζςα από παραδείγματα 
αναδεικνφονται και εξθγοφνται οι τρόποι αναπαράςταςθσ και αποκικευςθσ των 
δεδομζνων, θ αναπαράςταςθ των ακεραίων ςτο δυαδικό, δεκαδικό, οκταδικό και 
δεκαεξαδικό ςφςτθμα, οι πράξεισ δυαδικϊν ακεραίων με πρόςθμο, οι μετατροπζσ 
βάςθσ. Με χριςθ Hexdump παρουςιάηεται θ αναπαράςταςθ του περιεχομζνου 
διαφόρων τφπων αρχείων. 

 Διερεφνθςθ μζςω προςομοίωςθσ του τρόπου λειτουργίασ των βαςικϊν 
υποςυςτθμάτων τθσ αρχιτεκτονικισ Von Neumann και τθσ αναπαράςταςθσ των 
δεδομζνων. Για το ςκοπό αυτό μπορεί να αξιοποιθκοφν ψθφιακζσ διαδραςτικζσ 
εφαρμογζσ από το Διαδίκτυο, όπωσ μακθςιακά αντικείμενα από το «Ψθφιακό Σχολείο», 
ι εκπαιδευτικό λογιςμικό που είναι διακζςιμο για τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και 
προςεγγίηει κατάλλθλα τισ ζννοιεσ τθσ ενότθτασ (για παράδειγμα το εκπαιδευτικό 
λογιςμικό «Δ.Ε.Λ.Υ.Σ» ι το εκπαιδευτικό λογιςμικό «ΤΛΤΩΝ» από τθν εκπαιδευτικι 
πφλθ του Υ.ΡΑΛ.Κ –«e-yliko», για περιςςότερα δείτε τισ προτεινόμενεσ πθγζσ-
εκπαιδευτικοφσ πόρουσ ςτο τζλοσ τθσ ενότθτασ. 

 Δθμιουργία ι ςυμπλιρωςθ διαγραμμάτων ι/και εννοιολογικϊν χαρτϊν για τθν 
αναπαράςταςθ αφαιρετικϊν μοντζλων του υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ και τθν 
οργάνωςθ τθσ κλαςικισ von Neumann μθχανισ. 

 Ερωταποκρίςεισ για ανατροφοδότθςθ και κινθτοποίθςθ των μακθτϊν. 

 Σφντομεσ δραςτθριότθτεσ αναηιτθςθσ, ςυλλογισ και οργάνωςθσ ψθφιακϊν 
εκπαιδευτικϊν πολυμεςικϊν πόρων και πλθροφοριϊν ςχετικζσ με τισ ζννοιεσ τθσ 
ενότθτασ. Για τθν οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ και τθ ςυντόμευςθ του απαραίτθτου 
διδακτικοφ χρόνου για τθν υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ, το υλικό μπορεί να ζχει 
δομθκεί ςε μια Λςτοεξερεφνθςθ ι ςε ζνα Wiki (θ θλεκτρονικι ςχολικι τάξθ του 
Ρανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου  http://eclass.sch.gr/ προςφζρει μεταξφ άλλων εργαλείο 
Wiki, ςυηιτθςθ ομάδων, διαχείριςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και υπερςυνδζςμων). Οι 
μακθτζσ ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ ςε μικρζσ ομάδεσ, επιλζγουν το υλικό, το 
οργανϊνουν και το παρουςιάηουν ςφντομα ςτθν τάξθ. Ακολουκεί ςυηιτθςθ και 
ανακεφαλαίωςθ των κυριότερων ςθμείων.  

 Μικρζσ αςκιςεισ με κατάλλθλα διαμορφωμζνα φφλλα εργαςίασ, κακϊσ και απαντθτικά 
φφλλα ανατροφοδότθςθσ. 

http://eclass.sch.gr/
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Σθμαντικι είναι θ αξιοποίθςθ ποικίλου οπτικοποιθμζνου υλικοφ (βίντεο, ςχεδιαγράμματα, 
κινοφμενεσ ψθφιακζσ εικόνεσ), ϊςτε οι μακθτζσ  να ςυμπλθρϊςουν ι να τροποποιιςουν μζςα από 
τθν οπτικι αναπαράςταςθ τα νοθτικά τουσ μοντζλα για τισ λειτουργίεσ που εκτελοφνται ςτο 
εςωτερικό του υπολογιςτι και τθν αναπαράςταςθ των δεδομζνων. 

2.6 Χϊροσ   

Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ, Αίκουςα. 

2.7 Εποπτικά Μζςα-Διδακτικά Μζςα  

Υπολογιςτζσ με πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, Διαδραςτικόσ πίνακασ ι Ρίνακασ Μαρκαδόρου, 
Βιντεοπροβολζασ ι Eπιδιαςκόπιο (Overhead Projector), Εκπαιδευτικό λογιςμικό (π.χ. ΔΕΛΥΣ), 
κατάλλθλα διαμορφωμζνα φφλλα εργαςίασ. 

2.8 Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ 

2.8.1 Δραςτθριότθτα 1: Αρχιτεκτονικι von Neumann 

Δίνεται ζνα διάγραμμα επεξεργαςίασ δεδομζνων για προγραμματιηόμενο επεξεργαςτι 
δεδομζνων, με τθν επεξεργαςία  να προςεγγίηεται ωσ «μαφρο» αδιάφανο κουτί. 

 

 

Οι μακθτζσ,  ςε μικρζσ ομάδεσ των τριϊν ατόμων, καλοφνται να διερευνιςουν το υπολογιςτικό 
ςφςτθμα με βάςθ τθν αρχιτεκτονικι von Neumann, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να περιγράψουν τα 
βαςικά υποςυςτιματα και τθ διαδικαςία επεξεργαςίασ. Κάκε ομάδα αναλαμβάνει να βρει 
ψθφιακοφσ πόρουσ για τθν αρχιτεκτονικι von Neumann. Οι μακθτζσ αναηθτοφν μακθςιακά 
αντικείμενα ςτο «Ψθφιακό Σχολείο», τθν εκπαιδευτικι πφλθ ι άλλα αποκετιρια με ψθφιακοφσ 
εκπαιδευτικοφσ πόρουσ. Ανάμεςα ςτα μακθςιακά αντικείμενα μποροφν να είναι ςφντομα βίντεο, 
αλλθλεπιδραςτικζσ εφαρμογζσ προςομοίωςθσ, ψθφιακά μοντζλα αναπαράςταςθσ - 
ςχεδιαγράμματα των βαςικϊν υποςυςτθμάτων τθσ αρχιτεκτονικισ von Neumann. Κάκε ομάδα 
οργανϊνει το υλικό που ςυνζλεξε και ςτθ ςυνζχεια το παρουςιάηει ςτθν τάξθ. Αναπτφςςεται 
ςυηιτθςθ για τα βαςικά ςτοιχεία τθσ αρχιτεκτονικισ και τθ βαςικι λειτουργία τθσ. Συμπλθρϊνεται 
κατάλλθλα το αρχικό ςχιμα, ϊςτε να είναι εμφανι τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ 
επεξεργαςίασ. Θ δραςτθριότθτα ολοκλθρϊνεται με ανακεφαλαίωςθ από τον εκπαιδευτικό των 
βαςικϊν ςθμείων. 

Ενδεικτικι ερϊτθςθ εμπζδωςθσ: Οι μακθτζσ καλοφνται να απαντιςουν και να τεκμθριϊςουν τθν 
απάντθςι τουσ ςτθν ερϊτθςθ, αν ζνασ υπολογιςτισ μπορεί να λειτουργιςει χωρίσ κφρια μνιμθ.    

θμείωςθ: Δεν αποτελεί ςτόχο θ λεπτομερισ αναφορά ςτθ λειτουργία του μοντζλου τθσ 
αρχιτεκτονικισ von Neumann, αλλά ςε ζνα επίπεδο αφαίρεςθσ, θ περιγραφι των βαςικϊν 
υποςυςτθμάτων. 
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2.8.2 Δραςτθριότθτα 2: Επίπεδα ιεραρχίασ ενόσ υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ  

Ραρουςίαςθ, μζςω ςχθματικισ παράςταςθσ, των επιπζδων ιεραρχίασ ενόσ υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ. Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ζξι ομάδεσ. Κάκε ομάδα αναλαμβάνει από ζνα  επίπεδο και 
ςτθ ςυνζχεια ςυλλζγει και οργανϊνει ςχετικό ψθφιακό υλικό και πλθροφορίεσ από το Διαδίκτυο, 
ενϊ ζνασ εκπρόςωποσ τθσ ομάδασ παρουςιάηει το υλικό ςτθ τάξθ. Οι ομάδεσ ενϊνουν το υλικό ςε 
ζνα κοινό αρχείο παρουςίαςθσ, ϊςτε να ζχουν ολοκλθρωμζνθ εικόνα για το υπολογιςτικό ςφςτθμα. 
Στθ ςυνζχεια, ο εκπαιδευτικόσ επιλφει τυχόν απορίεσ και με ερωταποκρίςεισ ελζγχει το βακμό 
κατανόθςθσ από τουσ μακθτζσ. Στο τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ ανακεφαλαιϊνει τα κυριότερα 
ςθμεία. 

Για τθν υποςτιριξθ τθσ ςυνεργαςίασ των ομάδων μπορεί να αξιοποιθκεί ζνα Διαδικτυακό 
εργαλείο ςυνεργατικισ γραφισ. Οι μακθτζσ οργανϊνουν το υλικό τουσ και δθμιουργοφν ζνα κοινό 
ζγγραφο με διαγράμματα, πλθροφορίεσ και υπερςυνδζςεισ ςε ζνα Wiki. Για παράδειγμα μπορεί να 
αξιοποιθκεί το εργαλείο wiki τθσ θλεκτρονικισ ςχολικισ τάξθσ (http://eclass.sch.gr/). 

 

 

Εναλλακτικι διδακτικι πρόταςθ προςζγγιςθσ: Ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει ςφντομα τα 
επίπεδα του μοντζλου του υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ ςτουσ μακθτζσ χωρίσ να αναφερκεί ςτθν 
ιεραρχία τουσ. Στθ ςυνζχεια με τθν βοικεια βιντεοπροβολζα και ενόσ εργαλείου εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ (ι οποιουδιποτε άλλου προγράμματοσ που δθμιουργεί εφκολα ιεραρχικά 
διαγράμματα) καλεί τουσ μακθτζσ, με καταιγιςμό ιδεϊν, να τοποκετιςουν πάνω ςτο γράφθμα τα 
επίπεδα με τθ ςειρά τεκμθριϊνοντασ τθν άποψθ τουσ για τισ επιλογζσ τουσ. Ραρουςιάηεται 
οπτικοποιθμζνθ θ τελικι μορφι του μοντζλου και αναπτφςςεται ςυηιτθςθ για τθ δομι του.  

2.8.3 Δραςτθριότθτα 3: Αναπαράςταςθ δεδομζνων ςτον υπολογιςτι 

Οι μακθτζσ, με κατάλλθλα διαμορφωμζνα φφλλα εργαςίασ, αξιοποιοφν προςομοιϊςεισ, 
διαδραςτικζσ εφαρμογζσ και εκπαιδευτικό λογιςμικό από το Διαδίκτυο, όπωσ το εκπαιδευτικό 
λογιςμικό που είναι διακζςιμο ςτθν εκπαιδευτικι πφλθ εκπαιδευτικι πφλθ του Υ.ΡΑΛ.Κ (e-yliko)  και 
ςτο αποκετιριο  μακθςιακϊν αντικειμζνων του Ψθφιακοφ Σχολείου (Φωτόδεντρο). 

http://eclass.sch.gr/
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Ενδεικτικά παραδείγματα 

Ραράδειγμα 1: Αξιοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ “ΔΕΛΥΣ” που είναι διακζςιμο ςτθν 
εκπαιδευτικι πφλθ e-yliko (http://tinyurl.com/o4hktsc). Για τθν οπτικοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ αναπαράςταςι τουσ ςτον υπολογιςτι, οι μακθτζσ 
πειραματίηονται με μικρζσ αςκιςεισ-δραςτθριότθτεσ με τθν ενότθτα «Επεξεργαςία δεδομζνων» του 
λογιςμικοφ. Συγκεκριμζνα με κατάλλθλα διαμορφωμζνο φφλλο εργαςίασ προτείνεται ςτουσ 
μακθτζσ να πειραματιςτοφν με τισ εφαρμογζσ που παρζχει το λογιςμικό ςτθν ενότθτα για τθν 
αποκικευςθ/ανάκτθςθ χαρακτιρα, τθ δυαδικι παράςταςθ αρικμϊν, τθν πρόςκεςθ αρικμϊν και τισ 
λογικζσ πφλεσ. Για τθν καλφτερθ λειτουργία του λογιςμικοφ προτείνεται να εκτελείται απευκείασ 
από CD χωρίσ να γίνει εγκατάςταςθ του ςτουσ υπολογιςτζσ του εργαςτθρίου. 

Ραράδειγμα 2: Αξιοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ “ΤΛΤΩΝ” από τθν εκπαιδευτικι πφλθ 
e-yliko (http://tinyurl.com/lwxsucb). Για τθν οπτικοποίθςθ τθσ αρχιτεκτονικισ μθχανισ ISA οι 
μακθτζσ πειραματίηονται με ζτοιμα παραδείγματα με τθν εφαρμογι «ΑΒΑΚΑΣ» (προςομοίωςθ τθσ 
λειτουργίασ υπολογιςτι) του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ “ΤΛΤΩΝ”. Για παράδειγμα 
χρθςιμοποιϊντασ τον ςυμβολομεταφραςτι τθσ εφαρμογισ φορτϊνουν ζνα ζτοιμο πρόγραμμα 
(απόλυτθ τιμι) και το μετατρζπουν ςε γλϊςςα μθχανισ ςε δυαδικό κϊδικα. Στθ ςυνζχεια 
μεταφζρουν τον κϊδικα ςτθ μνιμθ του «ΑΒΑΚΑ» και παρακολουκοφν βιμα προσ βιμα τθν 
εκτζλεςθ των εντολϊν. Ο εκπαιδευτικόσ κακοδθγεί τουσ μακθτζσ όπου χρειαςτεί και επεξθγεί τα 
βαςικά ςθμεία τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ.  

Ραράδειγμα 3: Αξιοποίθςθ τθσ προςομοίωςθσ «Μυκικι Μθχανι» και του μεταγλωττιςτι  που τθ 
ςυνοδεφει για μετατροπι απλϊν εντολϊν Python ςε κϊδικα assembly. Θ προςομοίωςθ είναι 
γραμμζνθ ςε python και αποτελεί μζροσ του ζργου Openbook Python for Fun  
http://www.openbookproject.net/courses/python4fun/simulator.html 

2.8.4  Δραςτθριότθτα 4: Μετατροπι δεκαεξαδικϊν αρικμϊν ςε δυαδικοφσ 

Δίνονται αςκιςεισ μετατροπισ δεκαεξαδικϊν αρικμϊν ςτο δυαδικό ςφςτθμα και αντίςτροφα. Για 
τθν οπτικοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ και τθν κατανόθςι τθσ, ενδείκνυται θ χριςθ κατάλλθλα 
διαμορφωμζνου φφλλου εργαςίασ ι διαμορφωμζνου υπολογιςτικοφ φφλλου ςε ζντυπθ ι 
προτιμότερο ςε θλεκτρονικι μορφι. 
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2.10 Πθγζσ - Πρόςκετο Τλικό - Χριςιμοι Εκπαιδευτικοί Πόροι 

 Ανοικτά Μακιματα από το ΜΛΤ: Computation Structures MIT OPEN COURSE WARE 
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-004-
computation-structures-spring-2009/index.htm (τελευταία προςπζλαςθ 02/01/2015).  

 Δικτυακόσ τόποσ με ςυλλογι από εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και προςομοιϊςεων με Java 
applets για τα υπολογιςτικά ςυςτιματα και τθν αναπαράςταςθ δεδομζνων  
http://math.hws.edu/TMCM/java/index.html(τελευταία προςπζλαςθ 02/01/2015).  

 Δικτυακόσ τόποσ με ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό και υπερςυνδζςεισ για τθ προςζγγιςθ των 
δυαδικϊν αρικμϊν  http://csunplugged.org/binary-numbers (τελευταία προςπζλαςθ 
02/01/2015).  

 Εκπαιδευτικό Λογιςμικό ΔΕΛΥΣ- Διαδραςτικό εκπαιδευτικό λογιςμικό για Υπολογιςτικά 
Συςτιματα. Ρεριλαμβάνει μεταξφ άλλων μικρόκοςμουσ διερεφνθςθσ τθσ κωδικοποίθςθσ 
δεδομζνων. Διακζςιμο για τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα από τθν εκπαιδευτικι πφλθ του 
Υ.ΡΑΛ.Κ e-yliko: http://tinyurl.com/o4hktsc (τελευταία προςπζλαςθ 02/01/2015). 

 Εκπαιδευτικό Λογιςμικό «ΤΛΤΩΝ» διακζςιμο ςτθν εκπαιδευτικι Ρφλθ του Υ.ΡΑΛ.Κ,  e-yliko 
(http://www. e-yliko.gr To λογιςμικό “ΤΛΤΩΝ” προςεγγίηει μεταξφ άλλων κζματα 
Αρχιτεκτονικισ Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν. Ζχει δθμιουργθκεί από το εργαςτιριο 
Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων του Ε.Μ.Ρ. Μεταξφ άλλων περιζχει τθν εφαρμογι 
προςομοίωςθσ "Άβακασ" για τθν εςωτερικι οργάνωςθ και λειτουργία του υπολογιςτι.  
http://tinyurl.com/lwxsucb (τελευταία προςπζλαςθ 02/01/2015). 

 Ρροςομοίωςθ υπολογιςτικισ μθχανισ «Μυκικι Μθχανι» και μεταγλϊττιςθσ εντολϊν 
python ςε κϊδικα assemply για τθ «Μυκικι Μθχανι». Θ προςομοίωςθ είναι γραμμζνθ ςε 
python και αποτελεί μζροσ του ζργου Openbook Python for Fun  
http://www.openbookproject.net/courses/python4fun/simulator.html (τελευταία 
προςπζλαςθ 03/01/2015). 

 Ρλατφόρμα θλεκτρονικισ ςχολικισ τάξθσ. Μεταξφ άλλων περιζχει εργαλεία για τθν 
ενορχιςτρωςθ ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων, εργαλεία ςυνεργατικισ γραφισ (wikis) και 
οργάνωςθσ διαδικτυακϊν εκπαιδευτικϊν πόρων (http://eclass.sch.gr/ ). 

2.11 θμειϊςεισ ενότθτασ εκπαιδευτικοφ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-004-computation-structures-spring-2009/index.htm
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-004-computation-structures-spring-2009/index.htm
http://math.hws.edu/TMCM/java/index.html
http://csunplugged.org/binary-numbers
http://tinyurl.com/o4hktsc
http://tinyurl.com/lwxsucb
http://www.openbookproject.net/courses/python4fun/simulator.html
http://eclass.sch.gr/
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3. Βαςικά ςτοιχεία γλϊςςασ προγραμματιςμοφ 

3.1 Λζξεισ Κλειδιά:   

Ρεριβάλλοντα προγραμματιςμοφ, γνωριμία με τθ γλϊςςα Python, Τφποι δεδομζνων, Βαςικζσ 
εντολζσ, Αρικμθτικζσ και λογικζσ πράξεισ, Βαςικζσ ζτοιμεσ μακθματικζσ ςυναρτιςεισ. 

3.2 Προτεινόμενοσ Χρόνοσ   

Ζξι (6) διδακτικζσ ϊρεσ: Δφο (2) ϊρεσ διδαςκαλία φλθσ και τζςςερισ (4) ϊρεσ εμβάκυνςθ. 

3.3 κοπόσ-τόχοι: 

Μετά το τζλοσ τθσ ενότθτεσ οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ: 

 Να περιγράφουν τουσ βαςικοφσ τφπουσ δεδομζνων και τισ βαςικζσ εντολζσ τθσ 
γλϊςςασ προγραμματιςμοφ. 

 Να αναγνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν τισ βαςικζσ μακθματικζσ ςυναρτιςεισ γλϊςςασ 
προγραμματιςμοφ. 

 Να χρθςιμοποιοφν το διερμθνευτι γλϊςςασ προγραμματιςμοφ για να κάνουν απλζσ 
πράξεισ. 

 Να χρθςιμοποιοφν το προγραμματιςτικό περιβάλλον για ςφνταξθ κϊδικα 
προγράμματοσ και μετζπειτα εκτζλεςισ του. 

3.4 Πλαίςιο   

Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ ενότθτασ είναι θ εξοικείωςθ των μακθτϊν με ζνα προγραμματιςτικό 
περιβάλλον μιασ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ που χρθςιμοποιείται ευρζωσ. Να εκτελοφν ςε αυτό 
απλζσ εντολζσ και μακθματικζσ ςυναρτιςεισ. Για το ςκοπό αυτό προτείνεται ωσ προγραμματιςτικό 
περιβάλλον, το περιβάλλον τθσ γλϊςςασ Python (εδϊ θ ζκδοςθ 2.7.9, με τθν παρουςία δφο 
κυρίαρχων εκδόςεων τθσ γλϊςςασ Python, τισ 2.7.x και 3.4.x κατά το χρόνο γραφισ του οδθγοφ). Θ 
επιλογι τθσ ζκδοςθσ αυτοφ του προγραμματιςτικοφ περιβάλλοντοσ δεν είναι περιοριςτικι, αρκεί να 
είναι αποδεκτοί οι ςυντακτικοί κανόνεσ των προθγοφμενων εκδόςεων τθσ γλϊςςασ. Εξάλλου, 
ςκοπόσ δεν είναι θ εξάντλθςθ των νζων δυνατοτιτων και βιβλιοκθκϊν που ςυνοδεφουν κάκε 
ζκδοςθ, αλλά θ μεταφορά μιασ αλγορικμικισ λφςθσ ενόσ προβλιματοσ ςε ζνα ςφγχρονο και ευρζωσ 
γνωςτό προγραμματιςτικό περιβάλλον για τθν εκτζλεςι τθσ από ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα.  

Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να μεταφορτϊςει και να εγκαταςτιςει το προγραμματιςτικό περιβάλλον 
από το δικτυακό τόπο υποςτιριξθσ τθσ γλϊςςασ Python https://www.python.org/. Αρχικά επιλζγει 
τθν ζκδοςθ τθσ γλϊςςασ και το λειτουργικό ςφςτθμα που ζχει ο υπολογιςτισ που κα εγκαταςτιςει 
το περιβάλλον προγραμματιςμοφ, ςτθ ςυνζχεια το μεταφορτϊνει και το εγκακιςτά. Το 
ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ ονομάηεται IDLE από τα αρχικά των λζξεων 
Integrated DeveLopment Environment - Ολοκλθρωμζνο Ρεριβάλλον Ανάπτυξθσ.  

3.5 Διδακτικζσ Προτάςεισ 

Ο εκπαιδευτικόσ με ςφντομθ επίδειξθ εξθγεί ςτουσ μακθτζσ: 

 τουσ βαςικοφσ τφπουσ δεδομζνων (int, float και bool) 

 τισ εντολζσ εξόδου και εκχϊρθςθσ τιμισ 

 τουσ τελεςτζσ (αρικμθτικοί, ςυγκριτικοί, λογικοί) και τισ εκφράςεισ (αρικμθτικζσ, 
λογικζσ) 

 τθν προτεραιότθτα των πράξεων 

https://www.python.org/
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 τισ βαςικζσ μακθματικζσ ςυναρτιςεισ τθσ βιβλιοκικθσ math τθσ Python (fabs, exp, log, 
sqrt, cos, sin, tan) και τθσ ςυνάρτθςθσ type(). 

Ραράλλθλα, με κατάλλθλα διαμορφωμζνα φφλλα εργαςίασ, ανακζτει ςτουσ μακθτζσ απλζσ 
αςκιςεισ για πειραματιςμό με το προγραμματιςτικό περιβάλλον. Οι μακθτζσ πειραματίηονται 
αρχικά με το Python Shell που είναι μζροσ του ολοκλθρωμζνου περιβάλλοντοσ προγραμματιςμοφ. 
To Python Shell ουςιαςτικά επιτρζπει τθ ςυγγραφι κάκε εντολισ ξεχωριςτά (θ εντολι ακολουκεί 
μετά τα τρία ςφμβολα >>>) και τθν άμεςθ εκτζλεςι τθσ με τθ βοικεια του διερμθνευτι τθσ 
γλϊςςασ. Για παράδειγμα, οι μακθτζσ μποροφν να ξεκινιςουν από τθ ςφνταξθ τθσ εντολισ (print) 
για τθν εμφάνιςθ του κλαςικοφ μθνφματοσ χαιρετιςμοφ «Καλημέρα σε όλους» και να ςυνεχίςουν με 
τθν εκτζλεςθ απλϊν και ςταδιακά πιο ςφνκετων αρικμθτικϊν πράξεων. 

 

 >>> print "Καλθμζρα ςε όλουσ" 

Καλθμζρα ςε όλουσ 

Για τθν επεξεργαςία και τθν αποκικευςθ ενόσ προγράμματοσ κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί το 
περιβάλλον IDLE τθσ Python. Γενικά θ διαδικαςία ζχει ωσ εξισ: Άνοιγμα νζου αρχείου (New File), 
ςφνταξθ του κϊδικα του προγράμματοσ, αποκικευςθ του προγράμματοσ (Save, όνομα αρχείου με 
κατάλθξθ .py), εκτζλεςθ του προγράμματοσ (από τθν επιλογι Run-Run Module), εμφάνιςθ των 
αποτελεςμάτων ςτο Python Shell.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ των αςκιςεων ο εκπαιδευτικόσ ςυντονίηει τθ διαδικαςία, 
λειτουργεί ωσ διευκολυντισ αλλά δεν παρεμβαίνει, αφινοντασ τουσ μακθτζσ να πειραματιςτοφν. 
Ραρακινεί τουσ μακθτζσ να ψάχνουν τρόπουσ να κάνουν τα απλά προγράμματα να δουλζψουν και 
να παρακολουκοφν τθν ανατροφοδότθςθ που παίρνουν από το προγραμματιςτικό περιβάλλον. Με 
αυτό το τρόπο οι μακθτζσ προςεγγίηουν τισ επιτυχθμζνεσ ι αποτυχθμζνεσ προςπάκειζσ τουσ όχι ωσ 
αμοιβι ι ποινι αλλά ωσ χριςιμθ πλθροφορία. Θ προςζγγιςθ αυτι ςυντελεί ςτθν ανάπτυξθ 
εςωτερικϊν κινιτρων ςτο μακθτι προκειμζνου να εμπλακεί επιτυχϊσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία 
και να εμπλουτίςει ςταδιακά το «ρεπερτόριο» τθσ επικοινωνίασ του με τον υπολογιςτι μζςα από τθ 
χριςθ τθσ γλϊςςασ Python. 

Μετά τθν υλοποίθςθ κάκε άςκθςθσ – δραςτθριότθτασ οι μακθτζσ ςυμπλθρϊνουν τισ απαντιςεισ 
τουσ ςε φφλλο εργαςίασ. Ο εκπαιδευτικόσ  χρθςιμοποιϊντασ τθ τεχνικι τθσ ςυηιτθςθσ καλεί τουσ 
μακθτζσ να παρουςιάςουν τισ απαντιςεισ και να ςυμμετάςχουν ςτθν εξαγωγι χριςιμων 
ςυμπεραςμάτων, όπωσ για παράδειγμα για τθν προτεραιότθτα των αρικμθτικϊν πράξεων. Στο 
πίνακα τθσ τάξθσ ι με τθν αξιοποίθςθ ενόσ βιντεοπροβολζα ι ενόσ overhead Projector δίνονται οι 
ορκζσ απαντιςεισ και ανακεφαλαιϊνονται τα κυριότερα ςθμεία.    

Οι μεταβλθτζσ και θ εντολι εκχϊρθςθσ τιμισ. 

Θ γλϊςςα Python παρζχει εντυπωςιακζσ εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ ζκφραςθσ για τθ διαχείριςθ 
μεταβλθτϊν, που διευκολφνουν τον προγραμματιςτι. Για τθν χρθςιμοποίθςθ μιασ μεταβλθτισ δεν 
απαιτείται θ διλωςι τθσ, ενϊ μπορεί να εκχωριςουμε διαφορετικοφσ τφπουσ τιμϊν (ακζραιεσ, 
κινθτισ υποδιαςτολισ, ςυμβολοςειρζσ, λίςτα, αντικείμενο κ.ά.). Στθ πραγματικότθτα θ Python 
διαχειρίηεται τθ μεταβλθτι ωσ αντικείμενο. 

Οι δυνατότθτεσ αυτζσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ευκολία ςφνταξθσ μιασ εντολισ και τθ δυνατότθτα 
άμεςθσ διερμθνείασ τθσ δθμιουργοφν ζνα γόνιμο περιβάλλον πειραματιςμοφ και διερεφνθςθσ για 
τουσ μακθτζσ μζςα από τθν υλοποίθςθ κατάλλθλων δραςτθριοτιτων. Ραρόλα αυτά θ ποικιλία 
διαφορετικϊν εκφράςεων ςε ςυμβολικό επίπεδο μπορεί να αποτελζςουν εμπόδια για τον αρχάριο 
προγραμματιςτι ωσ προσ τθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ μεταβλθτισ αν αυτζσ δεν ειςαχκοφν από 
τον εκπαιδευτικό ςταδιακά. Για παράδειγμα θ γλϊςςα Python παρζχει τισ δυνατότθτεσ: 
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Ανάκεςθσ τιμισ ςε περιςςότερεσ από μία μεταβλθτζσ με μια εντολι 
metavliti1=metavliti2=metavliti3=15 ι ανάκεςθσ τιμϊν με τθ ςειρά διατυπϊνοντασ τθν ζκφραςθ: x, 
y=10, 18. Στο παράδειγμα το x παίρνει τθ τιμι 10 ενϊ το y τθν τιμι 18. Θ ζκφραςθ x, y, z = 10, 20, 
“Μυρτϊ” εκχωρεί ςτο x το 10, ςτο y το 20 και ςτο z τθ ςυμβολοςειρά Μυρτϊ. Άλλο χαρακτθριςτικό 
παράδειγμα είναι θ ζκφραςθ για τθν αντιμετάκεςθ τιμϊν μεταξφ δφο μεταβλθτϊν: x , y = y , x.  

Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ μεταβλθτισ και το τρόπο που θ Python τθ 
διαχειρίηεται προτείνεται ο εκπαιδευτικόσ να παρουςιάςει αρχικά πιο παραδοςιακοφσ τρόπουσ 
εκχϊρθςθσ (χ = 10, onoma = “Μυρτϊ”) ςε αντιςτοιχία με τισ εντολζσ του αντίςτοιχου αλγορίκμου 
εκφραςμζνου με ψευδοκϊδικα (χ  10) και ςτθ ςυνζχεια να παρουςιάςει ςταδιακά τισ νζεσ 
δυνατότθτεσ τθσ γλϊςςασ.    

3.6 Χϊροσ   

Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ. 

3.7 Εποπτικά Μζςα-Διδακτικά Μζςα:  

Υπολογιςτζσ με εγκατεςτθμζνο το ολοκλθρωμζνο περιβάλλον ανάπτυξθσ τθσ γλϊςςασ Python 
(IDLE), Διαδραςτικόσ πίνακασ ι Ρίνακασ Μαρκαδόρου, Βιντεοπροβολζασ ι Eπιδιαςκόπιο (Overhead 
Projector), κατάλλθλα διαμορφωμζνα φφλλα εργαςίασ. 

3.8 Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ 

3.8.1 Δραςτθριότθτα 1: Ο διερμθνευτισ τθσ γλϊςςασ Python 

Οι μακθτζσ πειραματίηονται ςτο διερμθνευτι τθσ γλϊςςασ Python και εμφανίηουν βαςικά 
μθνφματα χαιρετιςμοφ με χριςθ τθσ εντολισ print. 

3.8.2 Δραςτθριότθτα 2: Ο διερμθνευτισ τθσ γλϊςςασ Python ωσ αρικμομθχανι 

Οι μακθτζσ εργαηόμενοι ατομικά πειραματίηονται με τον διερμθνευτι τθσ γλϊςςασ Python 
(Python Shell) χρθςιμοποιϊντασ τον ωσ αρικμομθχανι. Μζςα από κατάλλθλα διαμορφωμζνο φφλλο 
εργαςίασ αρχικά εικάηουν τα αποτελζςματα τθσ πράξθσ που τουσ ηθτείται και επαλθκεφουν το 
αποτζλεςμα χρθςιμοποιϊντασ τθ γλϊςςα. Οι ερωτιςεισ είναι διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ 
ειςάγοντασ τουσ μακθτζσ ςτισ αρικμθτικζσ πράξεισ, ςτουσ αρικμθτικοφσ τφπουσ δεδομζνων, ςτθν 
προτεραιότθτα των πράξεων, ςε απλζσ μακθματικζσ ςυναρτιςεισ. 

Ενδεικτικό Φφλλο Εργαςίασ 

Τάξθ.......................................   Τμιμα:.......................................................... 

Θμερομθνία:.............................................................................................. 

Πνομα:........................................................ Επϊνυμο:...................................................... 

Συμπλιρωςε κατάλλθλα τον παρακάτω πίνακα. Στθν αριςτερι ςτιλθ παρουςιάηεται μια πράξθ 
που πρζπει να εκτελεςτεί ςτον υπολογιςτι χρθςιμοποιϊντασ το προγραμματιςτικό περιβάλλον τθσ 
γλϊςςασ Python. Αρχικά να ςυμπλθρωκεί θ μεςαία ςτιλθ με τα αποτελζςματα που πιςτεφουμε ότι 
κα εμφανιςτοφν ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι μετά τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ. Να γίνει επαλικευςθ 
των αποτελεςμάτων που ςυμπλθρϊκθκαν πλθκτρολογϊντασ και εκτελϊντασ κάκε πράξθ ξεχωριςτά 
μζςα ςτο περιβάλλον τθσ γλϊςςασ Python. 
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Ρράξεισ 
Αποτζλεςμα που 

πιςτεφουμε ότι κα εμφανιςτεί 
Τι εμφανίηεται τελικά ςτθν 

οκόνθ 

2 + 3     

3560 – 130     

……..      

5 * 3 + 2     

5 * (3 + 2)     

5 * (3 + 2) / 10     

3 * 3.75 / 1.5     

..........     

5 ** 2     

3 ** 4     

.......     

 Ερωτιςεισ: 

 Από τα παραπάνω μπορεί να διαμορφωκοφν οι βαςικοί κανόνεσ για τθν προτεραιότθτα 
των πράξεων ςτθ γλϊςςα Python;  
.............................................................................................................................................. 

 Ροιοι οι βαςικοί αρικμθτικοί τελεςτζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν Python; 
.............................................................................................................................................. 

 Χρθςιμοποιϊντασ τθ βοικεια του περιβάλλοντοσ τθσ γλϊςςασ Python βρείτε τισ απλζσ 
μακθματικζσ ςυναρτιςεισ που παρζχει (όπωσ fabs, exp, log, sqrt, cos, sin, tan). 
.............................................................................................................................................. 

3.8.3 Δραςτθριότθτα 4: Κανόνεσ ςφνταξθσ ςτθ γλϊςςα Python 

Ειςαγωγι ςτουσ κανόνεσ ςφνταξθσ τθσ γλϊςςασ Python. Να προςεγγιςτοφν οι ζννοιεσ: 

 Μεταβλθτζσ (variables), οι οποίεσ αποκθκεφουν τιμζσ για μελλοντικι χριςθ.  

 Τφποι δεδομζνων (data types), όπωσ αρικμοί (numbers) και λογικοί (booleans).  

 Σχόλια που κάνουν τον κϊδικα ευανάγνωςτο.  

 Αρικμθτικοί τελεςτζσ (Arithmetic operations), +, -, *, /, **, % 

 Λογικοί τελεςτζσ ςφγκριςθσ ==, !=, <, >, <=, >= 

 Τελεςτζσ λογικϊν πράξεων not, or, and. 

Μετά από πρακτικι εξάςκθςθ: 

 Να γράψετε μια απλι γραμμι ςχολίων τθσ αρεςκείασ ςασ (προςοχι να ξεκινάει με #) 
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 Να οριςτεί θ μεταβλθτι arithmos να περιζχει τθν τιμι 1.234 (αρικμόσ κινθτισ 
υποδιαςτολισ). 

 Να οριςτεί θ μεταβλθτι arithmos_tetragwno να περιζχει το τετράγωνο τθσ arithmos. 

 Να εμφανιςτοφν ςτθν οκόνθ οι τιμζσ των μεταβλθτϊν arithmos, arithmos_tetragwno. 

 Να οριςτεί θ μεταβλθτι logikh να περιζχει τθ τιμι True. 

 Να οριςτεί θ μεταβλθτι paixnidia να περιζχει τθν ακζραια τιμι 10. 

 Να γίνουν λογικοί ζλεγχοι για το περιεχόμενο τθσ μεταβλθτισ paixnidia, με χριςθ των 
λογικϊν τελεςτϊν ςφγκριςθσ ςε ςυνδυαςμό με τουσ τελεςτζσ λογικϊν πράξεων 
(paixnidia == 8, paixnidia > 8,..., paixnidia == 8 or paixnidia == 10, paixnidia ==9 and 
paixnidia == 10). 

 

>>> # φψωςε ςε δφναμθ 

>>> arithmos = 1.234 

>>> arithmos_tetragwno = arithmos ** 2 

>>> print arithmos, arithmos_tetragwno  

 

Αποτζλεςμα ςτθν οκόνθ: 1.234 1.522756 

 

>>> logikh = True 

>>> print logikh 

 Αποτζλεςμα ςτθν οκόνθ: True 

 

>>> paixnidia = 10 

>>> paixnidia == 8 

False 

>>> paixnidia == 8 or paixnidia == 10 

True 

>>> not paixnidia == 8 

True 

>>> paixnidia >= 8 

True 

>>> paixnidia != 8 

True 

>>> paixnidia <= 8 

False 

>>> 
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3.8.4 Δραςτθριότθτα 4: Αςκιςεισ χειριςμοφ μιγαδικϊν αρικμϊν 

Οι μακθτζσ με χριςθ του περιβάλλοντοσ προγραμματιςμοφ IDLE μποροφν να πειραματιςτοφν και 
να υλοποιιςουν απλζσ αςκιςεισ χειριςμοφ μιγαδικϊν αρικμϊν.  

3.8.5 Δραςτθριότθτα 5: Τλοποίθςθ απλοφ προγράμματοσ ςε Python 

Οι μακθτζσ με χριςθ του περιβάλλοντοσ προγραμματιςμοφ IDLE πειραματίηονται και υλοποιοφν 
απλά προγράμματα προγραμματιςμοφ. Με κατάλλθλα διαμορφωμζνο φφλλο εργαςίασ δίνεται 
ςτουσ μακθτζσ ζνα απλό πρόβλθμα (για παράδειγμα θ εφρεςθ του εμβαδοφ τριγϊνου). Οι μακθτζσ 
ςχεδιάηουν με απλά βιματα τθ λφςθ του και ςτθ ςυνζχεια τθ μεταφζρουν με κατάλλθλεσ εντολζσ 
ςτο προγραμματιςτικό περιβάλλον. Ο εκπαιδευτικόσ αναπτφςςει κζματα ςχετικά με τθ μεταβλθτι, 
τουσ βαςικοφσ τφπουσ δεδομζνων (αρικμοί, λογικοί), τουσ αρικμθτικοφσ τελεςτζσ, τθν εντολι 
εκχϊρθςθσ τιμισ και εμφάνιςθσ (print). Ραράλλθλα επεξθγεί τθ ςθμαςία τθσ τιρθςθσ των κανόνων 
ςωςτισ ςυγγραφισ και τεκμθρίωςθσ του κϊδικα (προςκικθ ςχολίων που τον κάνουν ευανάγνωςτο, 
επιλογι κατάλλθλων ονομάτων για τισ μεταβλθτζσ κ.α).  

Να γραφεί αλγόρικμοσ που να υπολογίηει και να εκτυπϊνει το εμβαδό τριγϊνου βάςθσ 10 και 
φψουσ 15. Το εμβαδό δίνεται από τον τφπο Ε= (β*υ)/2. Στθ ςυνζχεια να γραφεί πρόγραμμα που να 
υλοποιεί τον αλγόρικμο εμβαδό τριγϊνου ςε γλϊςςα Python. 

 

Ψευδοκϊδικασ  Πρόγραμμα ςε Python 

 

Αλγόρικμοσ  Εμβαδό_Τριγϊνου 

ΒΑΣΘ← 10  

ΥΨΟΣ← 15  

ΕΜΒΑΔΟ← (ΒΑΣΘ*ΥΨΟΣ)/2  

Εκτφπωςε «ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΟΥ ΤΛΓΩΝΟΥ  

ΕΛΝΑΛ:», ΕΜΒΑΔΟ  

ΤΕΛΟΣ Εμβαδό_Τριγϊνου 

 

>>> # ΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΛΓΩΝΟΥ 

>>> BASH = 10 

>>> YPSOS = 15 

>>> EMBADO = (BASH * YPSOS)/ 2 

>>> print 'TO EMBAΔΟ ΤΟΥ ΤΛΓΩΝΟΥ ΕΛΝΑΛ: ', 

EMBADO 

 

Αποτζλεςμα ςτθ οκόνθ: 

TO EMBAΔΟ ΤΟΥ ΤΛΓΩΝΟΥ ΕΛΝΑΛ:  75 

Οδθγία ςχετικά με τθν ονοματολογία μιασ μεταβλθτισ: Θ ειςαγωγικι δραςτθριότθτα μπορεί 
μεταξφ άλλων να αποτελζςει αφόρμθςθ για τθν ανάπτυξθ ςυηιτθςθσ ςχετικά με τθν επιλογι 
χαρακτθριςτικοφ ονόματοσ για μια μεταβλθτι. Για παράδειγμα για τθ μεταβλθτι τθσ βάςθσ του 
τριγϊνου επιλζγουμε το όνομα ΒΑΣΘ. Συχνά οι μακθτζσ πιςτεφουν ότι οι μεταβλθτζσ που ζχουν ζνα 
χαρακτθριςτικό όνομα δε μποροφν να αλλάξουν ρόλο και να χρθςιμοποιθκοφν για κάτι άλλο. Για το 
λόγο αυτό προτείνεται να διευκρινιςτεί ότι θ τακτικι επιλογισ χαρακτθριςτικοφ ονόματοσ είναι ζνασ 
κανόνασ καλισ πρακτικισ αλλά δεν απαιτείται από τθ μθχανι. Οι μακθτζσ μποροφν να 
πειραματιςτοφν και ςτθ μεταβλθτι τθσ βάςθσ να εκχωριςουν τθν τιμι του φψουσ και αντίςτροφα 
και ςτθ ςυνζχεια να ελζγξουν το αποτζλεςμα. Επιπρόςκετα ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να παρουςιάςει 
τουσ κανόνεσ που ορίηει θ γλϊςςα Python για τθν επιλογι ονόματοσ μίασ μεταβλθτισ. 
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course.eu/course.php (τελευταία προςπζλαςθ 02/01/2015) 
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(τελευταία προςπζλαςθ 4/01/2015) 
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4. Λογικι οργάνωςθ δεδομζνων κατά τθν αποκικευςι τουσ 

4.1 Λζξεισ Κλειδιά:  

Κφρια Μνιμθ, Μεταβλθτι, Στατικζσ και Δυναμικζσ Δομζσ Δεδομζνων, Ρίνακασ, Λίςτα, Τφποι 
Αρχείων, Κωδικοποίθςθ ανά τφπο αρχείου/εφαρμογισ, Συμπίεςθ απωλεςτικι, ςυμπίεςθ μθ-
απωλεςτικι. 

4.2 Προτεινόμενοσ Χρόνοσ 

Οκτϊ (8) διδακτικζσ ϊρεσ. (4) ϊρεσ προόδου τθσ φλθσ και (4) για εμπζδωςθ. 

4.3 κοπόσ-τόχοι 

Μετά το τζλοσ τθσ ενότθτασ οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ: 

 Να περιγράφουν τον τρόπο αναπαράςταςθσ τθσ μεταβλθτισ ςτθν κφρια μνιμθ. 

 Να περιγράφουν τον τρόπο αποκικευςθσ τιμϊν ςτθν κφρια μνιμθ, ϊςτε να ςυνιςτοφν 
τθ δομι του Ρίνακα και τθσ Λίςτασ. 

 Να αναγνωρίηουν τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ αρχείων και να τουσ αντιςτοιχοφν με τισ 
αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ που τα δθμιοφργθςαν.  

 Να αναφζρουν και επεξθγοφν τρόπουσ και μεκοδολογίεσ κωδικοποίθςθσ και ςυμπίεςθσ 
δεδομζνων ςε αρχεία. 

4.4 Πλαίςιο   

Θ ενότθτα αυτι ζχει ωσ ςκοπό να λειτουργιςει ωσ βαςικό υπόβακρο για τισ ενότθτεσ τθσ 
αλγορικμικισ ςκζψθσ και του προγραμματιςμοφ ςυμπλθρϊνοντασ το μοντζλο λειτουργίασ και 
αναπαράςταςθσ των δεδομζνων του υπολογιςτι, που προςεγγίςτθκε ςτθ 2θ ενότθτα «Υπολογιςτισ 
Γενικοφ Σκοποφ: Υλικό και Λογιςμικό». Οι μακθτζσ μζςα από τθν ενότθτα αυτι ζχουν τθν ευκαιρία 
να εμβακφνουν ςτθ λογικι οργάνωςθ των δεδομζνων που αποκθκεφονται ςτο υπολογιςτικό 
ςφςτθμα ςε επίπεδο κφριασ μνιμθσ, κακϊσ και ςτουσ διαφορετικοφσ τφπουσ αρχείων ςε ςχζςθ με 
τισ εφαρμογζσ που τα δθμιοφργθςαν και ςτισ μεκοδολογίεσ κωδικοποίθςθσ και ςυμπίεςθσ 
δεδομζνων ςε αρχεία.   

Οι μακθτζσ εμφανίηεται να παρουςιάηουν δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ εννοιϊν τθσ κφριασ μνιμθσ  
και ςυγκεκριμζνα: 

 Στθ λειτουργία τθσ κφριασ μνιμθσ μζςα ςε ζναν υπολογιςτι. 

 Στθν οργάνωςθ τθσ μνιμθσ και τθ χρθςιμότθτα των διευκφνςεων μνιμθσ για τθν 
προςπζλαςθ ςτο περιεχόμενό τθσ.  

 Στθν κατανόθςθ τθσ προςωρινισ αποκικευςθσ (δεδομζνων και προγραμμάτων) ςτθν 
κφρια μνιμθ. 

Οι δυςκολίεσ αυτζσ δθμιουργοφν αρκετζσ παρανοιςεισ ςτον προγραμματιςμό για τθ διαχείριςθ 
των μεταβλθτϊν ι των δομϊν δεδομζνων του πίνακα και τθσ λίςτασ. Αναφορικά με τθ μεταβλθτι, 
παρότι οι μακθτζσ ζχουν αντιμετωπίςει τθν ζννοια και ςε προθγοφμενεσ τάξεισ, παρατθρείται οι 
αντιλιψεισ τουσ για τθ μεταβλθτι ςτο προγραμματιςμό να μθν είναι ξεκάκαρθ και να ταυτίηουν τισ 
ιδιότθτεσ τθσ με αυτζσ που ζχει ςτα μακθματικά. Ρολλζσ φορζσ οι μακθτζσ ζχουν οικοδομιςει 
θμιτελείσ αναπαραςτάςεισ ςχετικά με τθν μεταβλθτι προςεγγίηοντασ τθν για παράδειγμα ωσ ζνα 
«κουτί που τοποκετοφμε μζςα κάποιο περιεχόμενο» χωρίσ να μποροφν να περιγράψουν με 
ςαφινεια τα χαρακτθριςτικά τθσ.  
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Επιπρόςκετα οι αναπαραςτάςεισ αυτζσ δθμιουργοφν προβλιματα κατανόθςθσ για τον τφπο μιασ 
μεταβλθτισ, τθ διαδικαςία εκχϊρθςθσ τιμισ ι τθ δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςισ τθσ μζςα ςε 
ζνα πρόγραμμα με τον ίδιο ι διαφορετικό ρόλο. Οι δυςκολίεσ αυτζσ εμφανίηονται ςυχνά ςε πιο 
ςφνκετεσ αλγορικμικζσ δομζσ (επανάλθψθ, αναδρομι) ι όταν προςεγγίηονται κζματα εμβζλειασ 
των μεταβλθτϊν που χρθςιμοποιοφνται ςε ςυναρτιςεισ. 

Με ςτόχο τθ ςυμπλιρωςθ ι τθν τροποποίθςθ των νοθτικϊν αναπαραςτάςεων προτείνεται ωσ 
διδακτικι ςτρατθγικι αρχικά θ οικοδόμθςθ ενόσ νοθτικοφ μοντζλου για τθ μνιμθ του υπολογιςτι 
και των διαδικαςιϊν που πραγματοποιοφνται κατά τθν εκτζλεςθ μιασ απλισ εντολισ που ςχετίηεται 
με τθ μεταβλθτι (εκχϊρθςθ τιμισ, εμφάνιςθσ κ.ά). Θ προςζγγιςθ πρζπει να διατθρείται ςε ζνα 
πρϊτο επίπεδο αφαίρεςθσ παρουςιάηοντασ με εμφανι τρόπο το όλον, χωρίσ να δίνεται ιδιαίτερθ 
ζμφαςθ ςε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ από το χϊρο τθσ αρχιτεκτονικισ υπολογιςτϊν.  

Στισ επόμενεσ ενότθτεσ, οι μακθτζσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να εμβακφνουν με τισ ζννοιεσ τθσ 
μεταβλθτισ, του πίνακα και τθσ λίςτασ πειραματιηόμενοι με το προγραμματιςτικό περιβάλλον. 
Εκμεταλλευόμενοι το γνωςτικό τουσ υπόβακρο που ζχουν δομιςει από τισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ, 
μεταςχθματίηουν και ςυμπλθρϊνουν τισ ιδζεσ τουσ επιλφοντασ προβλιματα και αςκιςεισ με 
ανατροφοδότθςθ από τον υπολογιςτι. Ο εκπαιδευτικόσ ανιχνεφει τυχόν γνωςτικζσ παρανοιςεισ, 
ενορχθςτρϊνει τισ δραςτθριότθτεσ, κακοδθγεί και επεξθγεί όπου κρίνει ότι αυτό είναι ςκόπιμο. Θ 
αξιοποίθςθ τεχνικϊν και εργαλείων για τθν οπτικοποίθςθ των διαδικαςιϊν (πίνακα μεταβλθτϊν, 
οπτικοποιθμζνθ βιμα προσ βιμα εκτζλεςθ εντολϊν) μπορεί να ςυντελζςει ςε αυτι τθν 
κατεφκυνςθ. 

4.5 Διδακτικζσ Προτάςεισ 

Θ ενότθτα χωρίηεται ςε δφο βαςικζσ υποενότθτεσ: 

 Μεταβλθτι, Ρίνακεσ-Λίςτεσ και Κφρια Μνιμθ 

 Τφποι αρχείων και ςυμπίεςθ δεδομζνων.  

4.5.1 Διδακτικζσ Προτάςεισ: Μεταβλθτι, Πίνακεσ-Λίςτεσ και Κφρια Μνιμθ 

Ειςαγωγι -Αφόρμθςθ 

Ο εκπαιδευτικόσ αρχικά μζςα από ερωταποκρίςεισ κινθτοποιεί τουσ μακθτζσ και ανιχνεφει τισ 
πρότερεσ γνϊςεισ τουσ. Με ςφντομθ ειςιγθςθ παρουςιάηει τισ βαςικζσ ζννοιεσ και κάνει ςφνδεςθ 
με τισ ζννοιεσ που αναπτφχκθκαν ςτθ δεφτερθ ενότθτα.  

Μζροσ μακιματοσ κάλυψθσ φλθσ  

Κατά τθ διάρκεια του μζρουσ του μακιματοσ κάλυψθσ τθσ φλθσ κα πρζπει να προςεγγιςτοφν: 

 Θ μεταβλθτι ςε ςχζςθ με τθ δομι τθσ κφριασ μνιμθσ με αναφορά ςτισ κζςεισ μνιμθσ 
και ςτθ διεφκυνςι τουσ. 

 Θ δομι του πίνακα ωσ ςτατικι δομι και ο τρόποσ αναπαράςταςθσ και αποκικευςθσ των 
περιεχομζνων του (με ςφντομθ αναφορά ςτθν τοπικότθτα τθσ αναφοράσ για τα 
προγράμματα και τα δεδομζνα). 

 Θ δομι τθσ λίςτασ και ο τρόποσ αναπαράςταςθσ και αποκικευςθσ των περιεχομζνων 
τθσ ωσ δυναμικι δομι.  

Για τθν ανάπτυξθ του κυρίου μζρουσ του μακιματοσ προτείνεται να χρθςιμοποιθκοφν ποικίλεσ 
διδακτικζσ τεχνικζσ ανάλογα με το γνωςτικό υπόβακρο των μακθτϊν και τθν ζννοια που πρζπει να 
προςεγγιςτεί. Ανάμεςα ςτισ διδακτικζσ τεχνικζσ που προτείνονται είναι:  
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 Θ επίδειξθ με χριςθ εποπτικϊν μζςων. Για παράδειγμα θ επίδειξθ με κατάλλθλα 
απλοποιθμζνα ςχεδιαγράμματα τθσ κφριασ μνιμθσ, των γραμμϊν διευκφνςεων, των 
γραμμϊν δεδομζνων (προβάλλοντασ απλοποιθμζνα οπτικά αναπαραςταςιακά μοντζλα). 

 Θ παρουςίαςθ και θ διερεφνθςθ απλϊν χαρακτθριςτικϊν παραδειγμάτων για τθ μεταβλθτι, 
τουσ πίνακεσ, τισ λίςτεσ. 

 Ερωταποκρίςεισ για ανατροφοδότθςθ και κινθτοποίθςθ των μακθτϊν. 

 Σθμαντικι είναι θ αξιοποίθςθ ποικίλου οπτικοποιθμζνου υλικοφ (βίντεο, ςχεδιαγράμματα, 
κινοφμενεσ ψθφιακζσ εικόνεσ, προςομοιϊςεισ) για τθν αναπαράςταςθ των εννοιϊν τθσ 
ενότθτασ, ϊςτε οι μακθτζσ να ςυμπλθρϊςουν ι να τροποποιιςουν μζςα από τθν 
οπτικοποίθςθ τα νοθτικά τουσ μοντζλα για τθ κφρια μνιμθ του υπολογιςτι και τισ βαςικζσ 
λειτουργίεσ, που εκτελοφνται ςτο εςωτερικό του υπολογιςτι. 

 Εμβάκυνςθ-Εφαρμογι-Επεκτάςεισ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ ςτο ςχολικό εργαςτιριο Ρλθροφορικισ προτείνεται θ 
υλοποίθςθ ποικίλων δραςτθριοτιτων για τθν ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν, τθν ανάπτυξθ 
πνεφματοσ ςυνεργαςίασ, τον πειραματιςμό. Μζςα από δραςτθριότθτεσ οι μακθτζσ προτείνεται να 
ειςάγονται ςτο αυκεντικό πρόβλθμα τθσ αναπαράςταςθσ τθσ πλθροφορίασ. 

Ρροτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ: 

Σφντομεσ δραςτθριότθτεσ αναηιτθςθσ, ςυλλογισ και οργάνωςθσ ψθφιακϊν εκπαιδευτικϊν 
πολυμεςικϊν πόρων και πλθροφοριϊν ςχετικζσ με τισ ζννοιεσ τθσ ενότθτασ. Οι μακθτζσ 
ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ ςε μικρζσ ομάδεσ, επιλζγουν το υλικό, το οργανϊνουν και το 
παρουςιάηουν ςφντομα ςτθ τάξθ. Ακολουκεί ςυηιτθςθ και ανακεφαλαίωςθ των κυριότερων 
ςθμείων.  

Δραςτθριότθτεσ προςομοίωςθσ. Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να αξιοποιιςει το λογιςμικό 
υπολογιςτικϊν φφλλων, κατάλλθλεσ ψθφιακζσ εφαρμογζσ προςομοίωςθσ από το Διαδίκτυο ι 
εκπαιδευτικό λογιςμικό που είναι διακζςιμο για τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα (για παράδειγμα το 
«ΤΛΤΩΝ» εφαρμογι «ΑΒΑΚΑΣ» διακζςιμο ςτθν εκπαιδευτικι πφλθ «e-yliko» του Υ.ΡΑΛ.Κ). Στισ 
προτεινόμενεσ Ρθγζσ-Ρρόςκετο Υλικό- Χριςιμοι Εκπαιδευτικοί Ρόροι ςτο τζλοσ τθσ ενότθτασ 
δίνονται πλθροφορίεσ και ςχετικοί υπερςφνδεςμοι. Ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ςχεδιάςει τθν 
αξιοποίθςι τουσ και να ελζγξει τουσ προτεινόμενουσ υπερςυνδζςμουσ πριν τουσ χρθςιμοποιιςει 
ςτθ τάξθ. Για τθν αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςι τουσ προτείνεται να τισ εντάξει ςτο διδακτικό 
ςχεδιαςμό του ςφμφωνα με το γνωςτικό υπόβακρο των μακθτϊν, τθν υλικοτεχνικι υποδομι του 
εργαςτθρίου, το διακζςιμο διδακτικό χρόνο. 

Δραςτθριότθτεσ απλισ εφαρμογισ ανάκεςθσ τιμϊν (ακεραίων, κινθτισ υποδιαςτολισ, strings και 
λίςτεσ) ςε μεταβλθτζσ και εμφάνιςι τουσ ςτο προγραμματιςτικό περιβάλλον τθσ Python (εδϊ, μια 
και ο διδακτικόσ χρόνοσ είναι περιοριςμζνοσ ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να δϊςει περιςςότερθ ζμφαςθ 
ςτθν 6θ ενότθτα). 

4.5.2 Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ: Kφρια Μνιμθ-Μεταβλθτζσ-Πίνακεσ-Λίςτεσ 

4.5.2.1 Δραςτθριότθτα 1θ: Δραςτθριότθτα αντιμετάκεςθσ μεταβλθτϊν με αξιοποίθςθ 
υπολογιςτικϊν φφλλων. 

Σκοπόσ: Θ προςζγγιςθ τθσ μεταβλθτισ μζςα από μια απλοποιθμζνθ προςομοίωςθ ςε ζνα πρϊτο 
αφαιρετικό επίπεδο με υπολογιςτικό φφλλο για τθ κζςθ και τθ διεφκυνςθ τθσ μεταβλθτισ ςτθν 
κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. 
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Ο εκπαιδευτικόσ με κατάλλθλα διαμορφωμζνο φφλλο εργαςίασ ανακζτει ςε μικρζσ ομάδεσ των 
δφο ατόμων να πραγματοποιιςουν τθν αντιμετάκεςθ δφο ακζραιων τιμϊν που περιζχονται ςε δφο 
μεταβλθτζσ χ και y με τθ βοικεια του υπολογιςτικοφ φφλου. 

 Ζςτω ότι ζχουμε τθ μεταβλθτι χ με περιεχόμενο τον ακζραιο αρικμό 12 και τθ μεταβλθτι y με 
περιεχόμενο τον ακζραιο αρικμό 20. Χρθςιμοποιϊντασ ζνα υπολογιςτικό φφλλο αντιςτοιχιςτε τθ 
μεταβλθτι χ ςτθ κζςθ μνιμθσ (κελί) με διεφκυνςθ Β(2) και εκχωριςτε (ςτο κελί) τθν τρζχουςα 
ακζραια τιμι τθσ 12 (περιεχόμενο). Ραρόμοια αντιςτοιχιςτε τθ μεταβλθτι y ςτθ κζςθ μνιμθσ (κελί) 
με διεφκυνςθ Β(3) και εκχωριςτε (ςτο κελί) τθν τρζχουςα ακζραια τιμι 20 (περιεχόμενο). 
Ρροςπακιςτε να αντιμετακζςετε τισ τιμζσ αυτζσ ϊςτε θ μεταβλθτι χ (ςτθ κζςθ B(2) να πάρει τθ 
τιμι τθσ μεταβλθτισ y και θ μεταβλθτι y (ςτθ κζςθ Β(3) τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ x. Στθ ςυνζχεια 
περιγράψτε τθ διαδικαςία με φυςικι γλϊςςα με βιματα. 

Οδθγία: Οι μακθτζσ αφοφ φκάςουν ςτθ λφςθ, τθν περιγράφουν ςε φυςικι γλϊςςα με βιματα, 
ενϊ ςτθ ςυνζχεια παρουςιάηουν τθ λφςθ ςτθ τάξθ. Ο εκπαιδευτικόσ με χριςθ εποπτικοφ μζςου 
παρουςιάηει τισ αναλογίεσ και τισ διαφορζσ που ζχει θ δραςτθριότθτα με τθ διαχείριςθ μεταβλθτϊν 
ςτθν κφρια μνιμθ, χρθςιμοποιϊντασ ζνα χαρακτθριςτικό διάγραμμα απεικόνιςθσ των διευκφνςεων 
και του περιεχομζνου μιασ περιοχισ τθσ κφριασ μνιμθσ. Με ερωτιςεισ κινθτοποιεί τουσ μακθτζσ να 
εκφράςουν τισ ςκζψεισ τουσ και διευκρινίηει τυχόν απορίεσ. Στο τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ γίνεται 
ανακεφαλαίωςθ των κυριότερων ςθμείων που αναπτφχκθκαν.  

4.5.2.2 Δραςτθριότθτα 2θ: Αξιοποίθςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και εφαρμογϊν 
προςομοιϊςεων που είναι διακζςιμα ςτο Διαδίκτυο 

Οι μακθτζσ με κατάλλθλα διαμορφωμζνα φφλλα εργαςίασ αξιοποιοφν προςομοιϊςεισ και 
διαδραςτικζσ εφαρμογζσ και εκπαιδευτικό λογιςμικό από το Διαδίκτυο, όπωσ το εκπαιδευτικό 
λογιςμικό που είναι διακζςιμο ςτθν εκπαιδευτικι εκπαιδευτικι πφλθ του Υ.ΡΑΛ.Κ και του 
αποκετθρίου μακθςιακϊν αντικειμζνων (Φωτόδεντρο) του Ψθφιακοφ Σχολείου.  

Ραράδειγμα 

Αξιοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ “ΤΛΤΩΝ” από τθν εκπαιδευτικι πφλθ e-yliko 
(http://tinyurl.com/lwxsucb). Για τθν οπτικοποίθςθ των βαςικϊν λειτουργιϊν τθσ κφριασ μνιμθσ, οι 
μακθτζσ χωριςμζνοι ςε μικρζσ ομάδεσ των δφο ατόμων πειραματίηονται με ζτοιμα παραδείγματα 
με τθν εφαρμογι «ΑΒΑΚΑΣ» (προςομοίωςθ λειτουργίασ υπολογιςτι) του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 
“ΤΛΤΩΝ”. Χρθςιμοποιϊντασ το ςυμβολομεταφραςτι τθσ εφαρμογισ φορτϊνουν ζνα ζτοιμο 
πρόγραμμα (απόλυτθ τιμι) και το μετατρζπουν ςε γλϊςςα μθχανισ ςε δυαδικό κϊδικα. Στθ 
ςυνζχεια πατϊντασ το κουμπί μεταφοράσ από το πίνακα ελζγχου του ςυμβολομεταφραςτι, 
μεταφζρουν τον κϊδικα ςτθ μνιμθ του ΑΒΑΚΑ. Ο εκπαιδευτικόσ επεξθγεί τθ διαδικαςία και δίνει 
ζμφαςθ ςτθν περιγραφι και τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ κφριασ μνιμθσ όπωσ αυτι απεικονίηεται 
ςτο λογιςμικό. Στο τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ ανακεφαλαιϊνει τα κυριότερα ςθμεία. 

 Οδθγίεσ -Σθμειϊςεισ 

 Αν δεν υπάρχει ο διακζςιμοσ διδακτικόσ χρόνοσ, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να περιοριςτεί ςτθν 
επίδειξθ τθσ διαδικαςίασ με βιντεοπροβολζα, ςτθν περιγραφι του τρόπου απεικόνιςθσ ςτθν κφρια 
μνιμθ. Δεν αποτελεί ςτόχο τθσ δραςτθριότθτασ θ αναλυτικι περιγραφι και θ διερεφνθςθ των 
λειτουργιϊν που εκτελοφνται ςτθν Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ. Ο εκπαιδευτικόσ αναπτφςςει 
γόνιμο διάλογο ςτθν τάξθ για τισ αναλογίεσ και τισ διαφορζσ που ζχει θ προςομοίωςθ με τθν 
πραγματικι διαχείριςθσ τθσ κφριασ μνιμθσ ωσ προσ τισ μεταβλθτζσ, τισ κζςεισ μνιμθσ και τθ 
διευκυνςιοδότθςθ. Για τον τρόπο χριςθσ του λογιςμικοφ του «ΑΒΑΚΑ» προτείνεται να μελετιςετε 
ζγκαιρα το εγχειρίδιο χριςθσ που ςυνοδεφει το λογιςμικό «Τρίτων» ςε θλεκτρονικι μορφι. 

          

http://tinyurl.com/lwxsucb
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χιμα: Στιγμιότυπο από τον «ΑΒΑΚΑ» του λογιςμικοφ «ΤΛΤΩΝ» 

4.5.2.3 Δραςτθριότθτα 3θ: Άντλθςθ και οργάνωςθ πλθροφοριϊν και ςχθματικϊν 
αναπαραςτάςεων για τθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι και για τισ δομζσ δεδομζνων του 
πίνακα και τθσ λίςτασ από το Διαδίκτυο. 

 Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε μικρζσ ομάδεσ των τριϊν ατόμων. Με κατάλλθλα διαμορφωμζνο 
φφλλο εργαςίασ καλοφνται να αναηθτιςουν από το Διαδίκτυο, πλθροφορίεσ για τθν κφρια μνιμθ 
του υπολογιςτι, τθ διευκυνςιοδότθςι τθσ, κακϊσ και για τουσ τρόπουσ αναπαράςταςθσ και 
αποκικευςθσ των περιεχομζνων του πίνακα και τθ λίςτασ. Οργανϊνουν τισ πλθροφορίεσ και τισ 
παρουςιάηουν ςφντομα ςτθ τάξθ. Αναπτφςςεται ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ διαφορζσ ανάμεςα ςτον 
πίνακα και τθ λίςτα και αναφζρονται χαρακτθριςτικά παραδείγματα. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
δραςτθριότθτασ ο εκπαιδευτικόσ ανακεφαλαιϊνει τα κυριότερα ςθμεία ςτθν τάξθ. 

4.5.3 Διδακτικζσ Προτάςεισ για τθν υποενότθτα τθσ υμπίεςθσ Δεδομζνων 

Ειςαγωγι -Αφόρμθςθ 

Ο εκπαιδευτικόσ με ςφντομθ ειςιγθςθ παρουςιάηει μερικά παραδείγματα εφαρμογισ ςυμπίεςθσ 
δεδομζνων. Ανάλογα με τισ εμπειρίεσ, τισ γνϊςεισ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν, τουσ καλεί με 
ερωτοαποκρίςεισ να απαντιςουν μζςα από παραδείγματα ςε ερωτιματα ςχετικά με τθν 
χρθςιμότθτα ςυμπίεςθσ των δεδομζνων (ωσ προσ τθν αποκικευςθ, τθ μετάδοςθ, το κόςτοσ, τθν 
ποιότθτα-ικανοποίθςθ χριςθσ εφαρμογϊν πολυμζςων). Θ υψθλι ςυχνότθτα δειγματολθψίασ και το 
μεγάλο μζγεκοσ δείγματοσ δθμιουργεί ζνα ψθφιακό αρχείο μεγάλου μεγζκουσ για το οποίο πρζπει: 

 Να βρεκεί κατάλλθλοσ αποκθκευτικόσ χϊροσ. 

 Θ πλθροφορία του ψθφιακοφ αρχείου να μεταφζρεται αρκετά γριγορα προσ 
αναπαραγωγι ςτα αντίςτοιχα υποςυςτιματα (ιχου, εικόνασ, βίντεο). 

 Θ πλθροφορία να μεταφζρεται ικανοποιθτικά γριγορα ςτα δίκτυα υπολογιςτϊν. 

Για τθν ικανοποίθςθ των χρθςτϊν κα μποροφςε να ιςχυριςτεί κανείσ ότι μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν μζςα αποκικευςθσ με μεγαλφτερθ χωρθτικότθτα και δίκτυα μετάδοςθσ 
πλθροφοριϊν με μεγαλφτερο εφροσ (bandwidth). Στθν περίπτωςθ αυτι λαμβάνεται υπόψθ ο 
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ςυντελεςτισ του κόςτουσ. Τελικά ςυμπιζηουμε δεδομζνα για να γλυτϊςουμε χϊρο και χρόνο και να 
ελαχιςτοποιιςουμε το κόςτοσ.  

Με βάςθ τουσ παραπάνω άξονεσ ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να κζςει μια ςειρά από ερωτιματα 
αφόρμθςθσ για τθ χρθςιμότθτα ςυμπίεςθσ δεδομζνων. Ενδεικτικά αναφζρονται: 

 Ρόςθ διάρκεια αςυμπίεςτου βίντεο μπορεί να αποκθκευτεί ςε ζνα DVD; 

 Τι χωρθτικότθτασ αποκθκευτικό μζςο απαιτείται για να διατθρθκοφν ψθφιακά 
αντίγραφα αςφαλείασ για όλα τα ψθφιοποιθμζνα αρχιτεκτονικά ςχζδια που ζχουν 
δθμιουργθκεί ςε ζνα αρχιτεκτονικό γραφείο ι για να αποκθκευτοφν οι απεικονιςτικζσ 
εξετάςεισ αςκενϊν (μαγνθτικζσ ακτινογραφίεσ, υπζρθχοι) ςε ζνα διαγνωςτικό ιατρικό 
κζντρο. 

 Ρόςο πρζπει να περιμζνει ο χριςτθσ για να δει ζνα βίντεο με το κινθτό του τθλζφωνο 
ςε μια ιςτοςελίδα που ζχει επιςκεφκεί; 

 Τι προβλιματα μπορεί να παρουςιαςτοφν όταν ςε μια τθλεδιάςκεψθ ο χριςτθσ ακοφει 
τθν απάντθςθ των ςυνομιλθτϊν μετά από τθ διζλευςθ αρκετοφ χρόνου; 

 Ρόςο επιβαρφνεται ο καταναλωτισ αν ζχει χρζωςθ με βάςθ τθ διάρκεια ςφνδεςθσ ι με 
βάςθ τον όγκο τθσ διακινοφμενθσ πλθροφορίασ; 

Εφαρμόηοντασ τθ τεχνικι του καταιγιςμοφ ιδεϊν καταγράφονται οι απαντιςεισ των μακθτϊν 
ςτον πίνακα τθσ τάξθσ. Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ των πζντε ατόμων για να 
επιλζξουν και να οργανϊςουν τισ απαντιςεισ ςτισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ. Για τθν επιλογι των 
κατάλλθλων απαντιςεων μπορεί να ανατρζξουν ςτο Διαδίκτυο για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. 
Ραρουςιάηεται ςτθν τάξθ ολοκλθρωμζνοσ ο πίνακασ με τισ απαντιςεισ οργανωμζνεσ ςε κατθγορίεσ. 
Ακολουκεί ςυηιτθςθ ςτθ τάξθ. Ο εκπαιδευτικόσ ανακεφαλαιϊνει τα κυριότερα ςθμεία. 

Μζροσ μακιματοσ κάλυψθσ φλθσ 

Με ςφντομθ ειςιγθςθ ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει τθ ςυμπίεςθ δεδομζνων και τρόπουσ 
απωλεςτικισ και μθ απωλεςτικισ ςυμπίεςθσ. Αξιοποιϊντασ τισ προτεινόμενεσ πθγζσ του Διαδικτφου 
μζςα από χαρακτθριςτικά οπτικοποιθμζνα παραδείγματα προςομοίωςθσ παρουςιάηει και επεξθγεί 
χαρακτθριςτικοφσ τρόπουσ ςυμπίεςθσ δεδομζνων (προτείνεται να επιλεγοφν ζνα με δφο 
χαρακτθριςτικά παραδείγματα από αλγορίκμουσ μθ απωλεςτικισ ςυμπίεςθσ όπωσ του αλγορίκμου 
LZW). Στθ ςυνζχεια οργανϊνει τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ των τριϊν ατόμων για να αναηθτιςουν 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ για τουσ τρόπουσ ςυμπίεςθσ από το Διαδίκτυο (δείτε τθ 1θ δραςτθριότθτα 
τθσ υποενότθτασ) και να δθμιουργιςουν ζνα λεξικό βαςικϊν όρων. 

Για τθν περίπτωςθ απωλεςτικϊν τρόπων ςυμπίεςθσ που αφοροφν κυρίωσ τα πολυμζςα (εικόνα, 
ιχοσ, βίντεο) προτείνεται να γίνει ςφνδεςθ με πρότερεσ γνϊςεισ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τθ 
ψθφιακι αναπαράςταςθ, τθ δειγματολθψία, τον όγκο των δεδομζνων. Στα δεδομζνα αυτά, που 
αφοροφν πολυμεςικζσ εφαρμογζσ θ μικρι διαφοροποίθςθ από τθν αρχικι μορφι των δεδομζνων 
δεν επιφζρει ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Κακϊσ το τελικό αποτζλεςμα αξιολογείται από τισ ανκρϊπινεσ 
αιςκιςεισ (ακουςτό φάςμα, ψυχοακουςτικά μοντζλα, όραςθ), μπορεί να εφαρμοςτεί απωλεςτικι 
ςυμπίεςθ χωρίσ πολλζσ φορζσ να γίνουν αντιλθπτζσ οι αλλοιϊςεισ ςτθν ποιότθτα των δεδομζνων. 
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι δεν αποτελεί ςτόχοσ τθσ ενότθτασ θ αναλυτικι περιγραφι των απωλεςτικϊν 
τρόπων ςυμπίεςθσ. 

Εμβάκυνςθ-Εφαρμογι-Επεκτάςεισ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ ςτο ςχολικό εργαςτιριο Ρλθροφορικισ, οι μακθτζσ υλοποιοφν 
τθ 2θ δραςτθριότθτα και πειραματίηονται με τθ μετατροπι πάνω ςε δεδομζνα αρχεία. Επίςθσ 
μποροφν να αξιοποιθκοφν προςομοιωτζσ υπολογιςμοφ του μεγζκουσ ενόσ αρχείου (ιχου ι βίντεο) 
τροποποιϊντασ διάφορεσ παραμζτρουσ. Αν υπάρχει διακζςιμοσ χρόνοσ αξιοποιοφνται οι 
αλλθλοεπιδραςτικζσ εφαρμογζσ επίδειξθσ (δείτε ςχετικζσ πθγζσ-πόρουσ) για τθ διερεφνθςθ και το 
πειραματιςμό με τρόπουσ ςυμπίεςθσ δεδομζνων. 
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θμείωςθ-Οδθγία: Δεν αποτελεί ςκοπό τθσ ενότθτασ θ ςτείρα απομνθμόνευςθ τρόπων 
ςυμπίεςθσ δεδομζνων. Επίςθσ δεν αποτελεί ςκοπό τθσ ενότθτασ θ ανάπτυξθ αςκθςιολογίου πάνω 
ςτουσ αλγόρικμουσ απωλεςτικισ και μθ απωλεςτικισ ςυμπίεςθσ δεδομζνων. 

 Χϊροσ: Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ με υπολογιςτζσ κατάλλθλα διαμορφωμζνουσ για τθν 
ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων. 

Εποπτικά Μζςα-Διδακτικά Μζςα: Υπολογιςτζσ με πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, Διαδραςτικόσ 
πίνακασ ι πίνακασ μαρκαδόρου, Βιντεοπροβολζασ ι Eπιδιαςκόπιο (Overhead Projector), Λογιςμικό 
Υπολογιςτικϊν Φφλλων, κατάλλθλα διαμορφωμζνα φφλλα εργαςίασ, εκπαιδευτικό λογιςμικό 
προςομοίωςθσ «Τρίτων». 

4.5.4 Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ: Τποενότθτα υμπίεςθ Δεδομζνων 

4.5.4.1 Δραςτθριότθτα 1θ: Αναηιτθςθ, οργάνωςθ πλθροφοριϊν και δθμιουργία wiki λεξικοφ 
για απωλεςτικοφσ και μθ απωλεςτικοφσ τρόπουσ ςυμπίεςθσ δεδομζνων 

Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε μικρζσ ομάδεσ των τριϊν ατόμων. Με κατάλλθλα διαμορφωμζνο 
φφλλο εργαςίασ καλοφνται να αναηθτιςουν από το Διαδίκτυο, πλθροφορίεσ για εναλλακτικοφσ 
τρόπουσ απωλεςτικισ (MPEG-1 Audio Layer 3 για τθ ψθφιακι κωδικοποίθςθ αρχείων ιχου MP3, 
πρότυπο ςυμπίεςθ εικόνασ JPEG) και μθ απωλεςτικισ (LZW, RLE) ςυμπίεςθσ και να τισ ςυνδζςουν 
με μορφζσ αρχείων που χρθςιμοποιοφν ςυχνά (ιχου, εικόνασ, βίντεο κ.α).  

Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ με τθν υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ οργανϊνουν το υλικό τουσ και 
δθμιουργοφν ςε ζνα Wiki ζνα λεξικό όρων για τουσ βαςικοφσ τρόπουσ ςυμπίεςθσ. Για τθν 
υλοποίθςθ του λεξικοφ μπορεί να αξιοποιθκεί το εργαλείο wiki τθσ θλεκτρονικισ ςχολικισ τάξθσ 
(http://eclass.sch.gr/). Το λεξικό είναι εμπλουτιςμζνο με πολυτροπικά κείμενα, με διαγράμματα, 
υπερςυνδζςεισ για πρόςκετο εκπαιδευτικό υλικό, παραδείγματα, ςφντομα εκπαιδευτικά βίντεο. 
Αφοφ ολοκλθρωκεί θ οργάνωςθ των χριςιμων πλθροφοριϊν και θ ςφνταξθ του λεξικοφ γίνεται 
ςφντομθ παρουςίαςθ ςτθν τάξθ. Αναπτφςςεται ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ των 
απωλεςτικϊν και μθ απωλεςτικϊν τρόπων ςυμπίεςθσ ανά περίπτωςθ. Αναφζρονται χαρακτθριςτικά 
παραδείγματα. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ ο εκπαιδευτικόσ ανακεφαλαιϊνει τα 
κυριότερα ςθμεία ςτθν τάξθ. 

4.5.4.2 Δραςτθριότθτα 2θ: φγκριςθ διάφορων τφπων αρχείων πριν και μετά τθ ςυμπίεςθ τουσ 

Οι μακθτζσ χωριςμζνοι ςε ομάδεσ των δφο ατόμων καλοφνται να πειραματιςτοφν με 
προγράμματα ςυμπίεςθσ πάνω ςε δεδομζνα αρχεία. Για τθν υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ ςτουσ 
υπολογιςτζσ του εργαςτθρίου ζχουν εγκαταςτακεί διάφορα προγράμματα ςυμπίεςθσ αρχείων (π.χ. 
.zip) κακϊσ και προγράμματα μετατροπισ αρχείων πολυμζςων ςε άλλθ ςυμπιεςμζνθ μορφι (για 
παράδειγμα για μετατροπι ενόσ αρχείου ιχου .wav ςε .mp3, ι τθ μετατροπι μιασ εικόνασ ςε .jpg 
μορφι). Στουσ μακθτζσ δίνονται ζτοιμα αρχεία για τθ μετατροπι ι προτρζπονται να 
μεταφορτϊςουν ςυγκεκριμζνα αρχεία από αξιόπιςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ. Στθ ςυνζχεια οι 
μακθτζσ βλζπουν από τισ ιδιότθτεσ του αρχείου το μζγεκόσ του πριν και μετά τθ ςυμπίεςθ και το 
ςυγκρίνουν. Ακολουκεί ςυηιτθςθ ςτθ τάξθ για τθ ςυμπίεςθ αρχείων δεδομζνων και τουσ τφπουσ 
αρχείων. 

4.5.4.3 Δραςτθριότθτα 3θ: Διερεφνθςθ τρόπων ςυμπίεςθσ δεδομζνων μζςα από 
αλλθλεπιδραςτικζσ εφαρμογζσ προςομοίωςθσ κα ςφντομα βίντεο. 

Διερεφνθςθ παραδειγμάτων τρόπων ςυμπίεςθσ δεδομζνων μζςα από οπτικοποιθμζνεσ 
αλλθλεπιδραςτικζσ εφαρμογζσ προςομοίωςθσ-επίδειξθσ. 

Με κατάλλθλο διαμορφωμζνο φφλλο εργαςίασ οι μακθτζσ διερευνοφν μικρζσ εφαρμογζσ 
οπτικοποιθμζνων επιδείξεων τρόπων ςυμπίεςθσ δεδομζνων (προτείνεται να περιοριςτεί θ 

http://eclass.sch.gr/
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δραςτθριότθτα ςε μθ απωλεςτικοφσ τρόπουσ). Ακολουκεί ςφντομθ ςυηιτθςθ για τθν εξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων. Στθν υποενότθτα 4.7 «πθγζσ-πρόςκετο υλικό-εκπαιδευτικοί πόροι» μπορείτε να 
βρείτε διαδικτυακζσ πθγζσ με προςομοιϊςεισ, βίντεο και ςχεδιαγράμματα χαρακτθριςτικϊν 
αλγορίκμων μθ απωλεςτικϊν τρόπων ςυμπίεςθσ.  
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http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall14/cos226/lectures/55DataCompression.pdf 

4.7 Πθγζσ-Πρόςκετο Τλικό- Χριςιμοι Εκπαιδευτικοί Πόροι 

 Λογιςμικό «ΤΛΤΩΝ» διακζςιμο ςτθν εκπαιδευτικι Ρφλθ του Υ.ΡΑΛ.Κ, e-yliko 
(http://www. e-yliko.gr To λογιςμικό “ΤΛΤΩΝ” προςεγγίηει μεταξφ άλλων κζματα 
Αρχιτεκτονικισ Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν. Ζχει δθμιουργθκεί από το εργαςτιριο 
Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων του Ε.Μ.Ρ. Μεταξφ άλλων περιζχει τθν εφαρμογι 
προςομοίωςθσ "ΆΒΑΚΑΣ" για τθν εςωτερικι οργάνωςθ και λειτουργία του υπολογιςτι 
(τελευταία προςπζλαςθ 02/01/2015)  http://tinyurl.com/lwxsucb  

 

 Ρροςομοίωςθ κρυφισ μνιμθσ από το Ε.Κ.Ρ.Α Τμιμα Ρλθροφορικισ. 
http://hermes.di.uoa.gr/simulation.html (τελευταία προςπζλαςθ 02/01/2015) 

 Διαδραςτικι επίδειξθ αλγορίκμων ςυμπίεςθσ δεδομζνων, δειγματολθψίασ, 
υπολογιςμοφ μεγζκουσ αρχείων ιχου με οπτικοποίθςθ και δυνατότθτα 
ανατροφοδότθςθσ. O Δικτυακόσ Τόποσ αποτελεί τον κόμβο διανομισ του Wolfram 
Demonstrations Project, ζμπνευςθ του Stephen Wolfram δθμιουργοφ του Mathematica. 
Το πρόγραμμα ζχει ωσ ςτόχο τθ παραγωγι και διανομι ΕΛ/ΛΑΚ εκπαιδευτικϊν 
διαδραςτικϊν και οπτικοποιθμζνων επιδείξεων για τθν επιςτιμθ, τθν τεχνολογία, τα 
μακθματικά, τθν τζχνθ και για αρκετά άλλα επιςτθμονικά πεδία. Για τθν εκτζλεςθ των 
αρχείων επιδείξθσ ςτον υπολογιςτι απαιτείται θ εγκατάςταςθ του Wolfram CDF Player 
(παρζχεται δωρεάν). Στθ ςυνζχεια μπορεί κανείσ να κατεβάςει και να εκτελζςει το 
αρχείο επίδειξθσ ι να το εκτελζςει απ’ευκείασ (on-line) από το φυλλομετρθτι-browser).  
http://demonstrations.wolfram.com/topic.html?topic=Data+Compression&limit=20 
(τελευταία προςπζλαςθ 02/01/2015)  

 Demos για τθν επίδειξθ του μθ απωλεςτικοφ αλγορίκμου ςυμπίεςθσ δεδομζνων LZW 
και του αλγορίκμου Huffman από το δικτυακό τόπο του Princeton University για τθν 
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http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall14/cos226/lectures/55DataCompression.pdf
http://tinyurl.com/lwxsucb
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υποςτιριξθ του μακθμάτων Αλγορικμικισ και δομϊν δεδομζνων (τελευταία 
προςπζλαςθ 02/01/2015). 

http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall14/cos226/demo/55DemoLZW.mov  

http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall14/cos226/demo/55DemoHuffman.mov 

 Διαδραςτικι εφαρμογι για τθν οπτικοποιθμζνθ επίδειξθ (με Applet) ςυμπίεςθσ 
δεδομζνων.  Από το δικτυακό κόμβο του Ρανεπιςτθμίου Mannheim -Praktische 
Informatik IV (Prof. Dr. Wolfgang Effelsberg): http://pi4.informatik.uni-
mannheim.de/pi4.data/content/animations/losslesscompression/index.html 

 Δικτυακόσ τόποσ Computer Science Unplugged με διδακτικζσ προτάςεισ, υλικό, και 
πθγζσ για τθ προςζγγιςθ τθσ ςυμπίεςθσ δεδομζνων: http://csunplugged.org/text-
compression (τελευταία προςπζλαςθ 02/01/2015).  

 Οn line Tutorials του Κακθγθτι D.Marshall από το Ρανεπιςτιμιο του Cardiff ςχετικά με 
τθ ςυμπίεςθ δεδομζνων (τελευταία προςπζλαςθ 02/01/2015). 

http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/Multimedia_CM0340/PDF/08_CM0340_Basic_Compressio
n_Algorithms.pdf 

http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/Multimedia_CM0340/PDF/10_CM0340_JPEG.pdf 

http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/Multimedia_CM0340/PDF/11_CM0340_MPEG_Video.pdf 

 Άρκρο χωριςμζνο ςε τρία κφρια μζρθ για τθν ςυμπίεςθ δεδομζνων που εςτιάηεται ςτθ 
ςυμπίεςθ εικόνασ, βίντεο και ιχου. Ρεριζχει επίςθσ on-line εφαρμογι υπολογιςμοφ 
μεγζκουσ αρχείων βίντεο (τελευταία προςπζλαςθ 02/01/2015). 

http://dvd-hq.info/data_compression.php 

http://dvd-hq.info/bitrate_calculator.php 
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4.8 θμειϊςεισ ενότθτασ εκπαιδευτικοφ 
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5. Από το πρόβλθμα ςτον αλγόρικμο 

5.1 Λζξεισ Κλειδιά:  

Αλγορικμικι ςκζψθ, Ανάλυςθ προβλιματοσ, Αφαίρεςθ, Ρεριγραφι και Αναπαράςταςθ 
αλγορίκμου, Ψευδοκϊδικασ, Διάγραμμα ροισ, δομι ακολουκίασ, δομι επιλογισ, δομι 
επανάλθψθσ, αναδρομι. 

5.2 Προτεινόμενοσ Χρόνοσ:  

Δϊδεκα (12) διδακτικζσ ϊρεσ. Οκτϊ (8) ϊρεσ προόδου τθσ φλθσ και τζςςερισ (4) για εμπζδωςθ. 

5.3 κοπόσ-τόχοι 

Μετά το τζλοσ τθσ ενότθτασ οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ: 

 Να αναγνωρίηουν ζνα ςφνκετο πρόβλθμα και τα πλεονεκτιματα που προκφπτουν από 
τθν ανάλυςι του ςε απλοφςτερα. 

 Να επιλφουν προβλιματα χρθςιμοποιϊντασ τα βιματα ανάλυςθσ ςε επιμζρουσ 
προβλιματα, με αξιοποίθςθ υπαρχουςϊν λφςεων. 

 Να επιλζγουν κατά τον ςχεδιαςμό αλγορίκμου τισ κατάλλθλεσ αλγορικμικζσ δομζσ, 
όπωσ θ ακολουκία, θ επιλογι, θ επανάλθψθ και θ αναδρομι. 

 Να περιγράφουν ζναν αλγόρικμο μζςω ψευδοκϊδικα ι διαγράμματοσ ροισ.  

5.4 Πλαίςιο-Διδακτικζσ Προτάςεισ  

Στθν ενότθτα αυτι προςεγγίηονται κζματα για τθ δομι ενόσ προβλιματοσ και τθσ 
πολυπλοκότθτάσ του, για τθ διαδικαςία τθσ αφαίρεςθσ κατά τθν απλοποίθςθ ενόσ προβλιματοσ, 
για τθν ανάλυςθ ενόσ προβλιματοσ ςε απλοφςτερα υποπροβλιματα, για τθν περιγραφι τθσ λφςθσ 
του με αλγορικμικό τρόπο εκφραςμζνθ με ψευδοκϊδικα ι διάγραμμα ροισ, για τισ αλγορικμικζσ 
δομζσ τθσ ακολουκίασ, τθσ επιλογισ, τθσ επανάλθψθσ και τθσ αναδρομισ. 

 Θ ςχεδίαςθ αλγορίκμων είναι μια βαςικι διεργαςία τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ. Σχετίηεται με τθ 
διαδικαςία επίλυςθσ του προβλιματοσ, με τθν ανάλυςι του ςε απλοφςτερα και κυρίωσ με τθν 
καταςκευι και μορφοποίθςθ τθσ λφςθσ του, ϊςτε να μπορεί να αναπαραςτακεί ςε μορφι που 
μπορεί να υλοποιθκεί αποτελεςματικά από τον υπολογιςτι. Θ διαδικαςία κατανόθςθσ του 
προβλιματοσ, θ ανάλυςθ τθσ δομισ του και θ ςχεδίαςθ τθσ λφςθσ του με αλγορικμικό τρόπο ωσ 
διεργαςίεσ ςκζψθσ δεν ακολουκοφν πάντοτε μια ευκεία ακολουκιακι διαδικαςία ιδιαίτερα ςτθ 
περίπτωςθ ςφνκετων προβλθμάτων. Συχνά απαιτείται θ ςπειροειδισ ανάπτυξθ νοθτικϊν 
διεργαςιϊν με επιςτροφι και ανατροφοδότθςθ ςε προθγοφμενα ςτάδια. Τα βαςικά ςτάδια μιασ 
τζτοιασ ανάπτυξθσ περιλαμβάνουν:  

 Κατανόθςθ του προβλιματοσ και οριςμόσ του ςε απλοποιθμζνθ μορφι ςε ςχζςθ με τθν 
αρχικι διατφπωςθ του κρατϊντασ τθ χριςιμθ πλθροφορία 

 ανάλυςθ του ςε απλοφςτερα υποπροβλιματα 

 αναδιατφπωςθ ςκζψεων για τισ γενικζσ και ειδικζσ περιπτϊςεισ για τθν επίλυςθ του 

 ανίχνευςθ γνωςτϊν προτφπων 

 καταςκευι του αλγορίκμου περιγράφοντασ τισ ενζργειεσ για τθ λφςθ του 

 αξιολόγθςθ του αλγορίκμου και τθσ λφςθσ που δόκθκε 

 επιςτροφι αν χρειαςτεί ςε προθγοφμενα ςτάδια και ανακαταςκευι του αλγορίκμου 
μζχρι τθν επίλυςθ του προβλιματοσ με αποτελεςματικό τρόπο 

 γενίκευςθ τθσ λφςθσ, ϊςτε να μπορεί να εφαρμοςτεί ςε παρόμοια προβλιματα. 
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 Πςον αφορά τθ διδαςκαλία του αντικειμζνου ςτθ τάξθ είναι ςθμαντικό να αναδειχκεί θ 
ςυλλογιςτικι που αναπτφςςεται κακϊσ και οι διαδικαςίεσ που πραγματοποιοφνται. Μζςα από 
απλά ςτθν αρχι προβλιματα, ο εκπαιδευτικόσ ςε κάκε ςτάδιο κακοδθγεί τουσ μακθτζσ. Με 
κατάλλθλα ερωτιματα τουσ ενκαρρφνει να κατακζτουν ελεφκερα τισ ςκζψεισ τουσ και τισ 
αποφάςεισ που ζλαβαν για να οδθγθκοφν ςτθ λφςθ τουσ προβλιματοσ. Οι μακθτζσ αναπτφςςουν τθ 
ςυλλογιςτικι τουσ, προςεγγίηουν τθν επίλυςθ του προβλιματοσ και καταςκευάηουν αλγορίκμουσ. 

 Θ κατανόθςθ τθσ αλγορικμικισ λογικισ από τουσ μακθτζσ ςτθν ενότθτα αυτι είναι ιδιαίτερα 
ςθμαντικι για τθν προςζγγιςθ των ενοτιτων που ακολουκοφν. Ραρότι οι μακθτζσ ζχουν 
προςεγγίςει το ςχεδιαςμό αλγορίκμων και ςε προθγοφμενεσ τάξεισ, ο εκπαιδευτικόσ προτείνεται να 
ςυμπεριλάβει ποικίλεσ διδακτικζσ τεχνικζσ για τθ διαδικαςία ανάλυςθσ του προβλιματοσ και 
ςχεδίαςθσ τθσ αλγορικμικισ λφςθσ του. Θ κατανόθςθ των βαςικϊν αλγορικμικϊν δομϊν τθσ 
ακολουκίασ, τθσ επιλογισ, τθσ επανάλθψθσ και τθσ αναδρομισ είναι απαραίτθτθ για τθν καταςκευι 
αλγορίκμων και απαιτεί από τουσ μακθτζσ τθν ενεργοποίθςθ ιδιαίτερων νοθτικϊν διεργαςιϊν. Θ 
προςζγγιςθ τθσ αλγορικμικισ λογικισ προχποκζτει τθν ικανότθτα των μακθτϊν να μποροφν να 
ερμθνεφουν αλλά και να εκφράηουν τθ λφςθ ςε διαφορετικά ςυςτιματα αναπαράςταςθσ: 
ψευδοκϊδικα, διάγραμμα ροισ και αργότερα με μορφι κϊδικα μιασ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ. 
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ οικοδόμθςθ τθσ αλγορικμικισ λογικισ δεν εξαντλείται ςτθν ενότθτα αυτι, 
αλλά λειτουργεί ωσ βαςικό νοθτικό ςκαλοπάτι για τθν οικοδόμθςθ των εννοιϊν των επόμενων 
ενοτιτων.  

Ανάμεςα ςτισ διδακτικζσ τεχνικζσ που προτείνεται να ςυμπεριλάβει ο εκπαιδευτικόσ ςτον 
διδακτικό ςχεδιαςμό είναι:  

 Θ παρουςίαςθ χαρακτθριςτικϊν παραδειγμάτων. Για παράδειγμα ο εκπαιδευτικόσ 
παρουςιάηει χαρακτθριςτικά παραδείγματα που είναι οικεία ςτουσ μακθτζσ και 
επεξθγεί τθ ςθμαςία τθσ αφαίρεςθσ για τθ διαχείριςθ τθσ πολυπλοκότθτασ ενόσ 
προβλιματοσ. 

 Θ ςφντομθ ειςιγθςθ. Ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει ςφντομα τουσ βαςικοφσ τρόπουσ 
αναπαράςταςθσ αλγορίκμων που κα χρθςιμοποιθκοφν (ψευδοκϊδικα και διάγραμμα 
ροισ δεδομζνων) και τισ αλγορικμικζσ δομζσ (ακολουκία, επιλογι, επανάλθψθ, 
αναδρομι).  

 Ραρουςίαςθ και διερεφνθςθ οπτικοποιθμζνων μοντζλων αλγορίκμων για γνωςτά 
προβλιματα. Για παράδειγμα οι Ρφργοι του Ανόι, αλγόρικμοι κρυπτογράφθςθσ κ.ά. 
(δείτε προτεινόμενεσ πθγζσ-εκπαιδευτικοφσ πόρουσ). 

 Οι ερωταποκρίςεισ και ο καταιγιςμόσ ιδεϊν, ϊςτε να ενιςχυκεί θ ενεργι ςυμμετοχι 
των μακθτϊν και θ αυτοπεποίκθςθ τουσ κατακζτοντασ ςκζψεισ, απόψεισ ςχετικά με τθν 
επίλυςθ προβλιματοσ και τθν καταςκευι αλγορίκμων. 

 Θ μελζτθ περίπτωςθσ. Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ αναλαμβάνουν να μελετιςουν μια μελζτθ 
περίπτωςθσ ενόσ ςφνκετου προβλιματοσ που είναι κοντά ςτα ενδιαφζροντά τουσ και 
ςτα βιϊματα τουσ. Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ενεργά ςτα ςτάδια κακοριςμοφ του, ςτθν 
απλοφςτευςθ του προβλιματοσ, ςτθ διάςπαςθ του ςε υποπροβλιματα, ςτο ςχεδιαςμό 
τθσ λφςθσ ενόσ υποπροβλιματοσ (για οικονομία χρόνου) με αλγορικμικό τρόπο, ςτισ 
διαδικαςίεσ γενίκευςθσ του. 

Λδιαίτεροσ χρόνοσ πρζπει να αφιερωκεί για τθν πρακτικι εφαρμογι και τθν εμβάκυνςθ ςτισ 
ζννοιεσ. Οι μακθτζσ μζςα από προβλιματα προσ επίλυςθ διερευνοφν και καταςκευάηουν 
αλγορίκμουσ. Αρχικά οι μακθτζσ επιλφουν απλά κλαςικά προβλιματα. Στθ ςυνζχεια προτείνονται 
προσ επίλυςθ ζνα με δφο (ανάλογα το διακζςιμο εκπαιδευτικό χρόνο) πιο ςφνκετα προβλιματα. 

Για παράδειγμα μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν προβλιματα που ςχετίηονται με διαδικαςίεσ 
αυτοματοποίθςθσ και ρομποτικισ επιλζγοντασ ελκυςτικά και κατανοθτά κζματα για τουσ μακθτζσ 
κοντά ςτα ενδιαφζροντα και ςτα βιϊματά τουσ. Τα προβλιματα αυτά ςχετίηονται με διάφορα 
γνωςτικά πεδία από τα Μακθματικά, τθ Φυςικι, τθ Βιολογία, τθ Μθχανικι και αναδεικνφουν τθν 
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αξιοποίθςθ των αλγορικμικϊν δομϊν τθσ ακολουκίασ, τθσ επιλογισ, τθσ επανάλθψθσ ι τθσ 
αναδρομισ. Στισ ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ (δραςτθριότθτα_1) προτείνεται ωσ πρόβλθμα προσ 
επίλυςθ θ προςομοίωςθ τθσ λειτουργίασ μιασ «ζξυπνθσ» κατοικίασ με αιςκθτιρεσ και 
αυτοματιςμοφσ για να διατθρείται μια ςτακερι κερμοκραςία με τθν ελάχιςτθ κατανάλωςθ 
ρεφματοσ. 

Άλλθ κατθγορία προβλθμάτων που μπορεί να αξιοποιθκεί ςτθν ενότθτα είναι αυτι τθσ 
καταςκευισ εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν και παιχνιδιϊν quiz με ερωτιςεισ εγκυκλοπαιδικϊν 
γνϊςεων. Τα προβλιματα αυτά ςχετίηονται με μια μεγάλθ ποικιλία γνωςτικϊν αντικειμζνων από τθ 
φυςικι, τθ βιολογία, τα οικονομικά, τθν ιςτορία, τθ λογοτεχνία, τθν τζχνθ, τα μακθματικά κ.ά. Οι 
μακθτζσ καλοφνται να αναλφςουν το πρόβλθμα ςχεδίαςθσ και καταςκευισ ενόσ εκπαιδευτικοφ 
παιχνιδιοφ και να επιλφςουν μια απλι υποπερίπτωςι του (δραςτθριότθτα 2). 

5.5 Χϊροσ  

Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ - Αίκουςα. 

5.6 Εποπτικά Μζςα-Διδακτικά Μζςα  

Υπολογιςτζσ με πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, Διαδραςτικόσ ι πίνακασ Μαρκαδόρου, 
Βιντεοπροβολζασ ι Eπιδιαςκόπιο (Overhead Projector), Λογιςμικό Υπολογιςτικϊν Φφλλων, 
κατάλλθλα διαμορφωμζνα φφλλα εργαςίασ. 

5.7 Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ 

5.7.1 Δραςτθριότθτα 1 

Μία ομάδα μακθτϊν αποφάςιςαν να δθμιουργιςουν μια μικρογραφία ςε μακζτα ενόσ ςπιτιοφ 
για να προςομοιϊςουν τθ λειτουργία μιασ «ζξυπνθσ» κατοικίασ. Για το ςκοπό αυτό ςυνζδεςαν 
διάφορουσ αιςκθτιρεσ με ζνα μικροεπεξεργαςτι, που κα ελζγχει το εξωτερικό περιβάλλον και 
ανάλογα κα ενεργοποιοφνται διάφοροι αυτοματιςμοί (άνοιγμα παρακφρου, άνοιγμα κουρτινϊν, 
ενεργοποίθςθ ανεμιςτιρα κ.ά.) για τθ προςαρμογι του ςπιτιοφ, ϊςτε να διατθρείται μία ςτακερι 
κερμοκραςία γφρω ςτουσ 20 με 25 βακμοφσ Cο  με το ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ. 

Να αναλφςετε το πρόβλθμα ςε απλοφςτερα υποπροβλιματα, ϊςτε να υποςτθρίξετε το 
ςχεδιαςμό τθσ διάταξθσ. Κρατιςτε τισ χριςιμεσ πλθροφορίεσ και ςτθ ςυνζχεια καταγράψτε τισ 
κατθγορίεσ και τισ παραμζτρουσ που πρζπει να λάβετε υπόψθ ςασ για τθν υλοποίθςθ τθσ λφςθσ.  

Στθ ςυνζχεια υλοποιιςτε αλγόρικμο εκφραςμζνο ςε λογικό διάγραμμα που να περιγράφει τα 
βαςικά βιματα που πρζπει να εκτελζςει ο μικροεπεξεργαςτισ, ϊςτε αν θ κερμοκραςία αυξθκεί να 
ανοίξει αυτόματα το παράκυρο τθσ ςκεπισ για να μπει φρζςκοσ αζρασ. Από ποιον αιςκθτιρα κα 
πάρει αυτιν τθν πλθροφορία ωσ είςοδο; Ροιεσ ςυνκικεσ πρζπει να ικανοποιθκοφν ϊςτε να κλείςει 
το παράκυρο; Επζκταςθ: Ροια νζα προβλιματα μπορεί να δθμιουργθκοφν όταν ανοίξει το 
παράκυρο ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ οι ςυνκικεσ που πρζπει τελικά να ικανοποιθκοφν για να δοκεί 
θ αντίςτοιχθ εντολι για να ανοίξει το παράκυρο;  

Σθμείωςθ: Εναλλακτικά μπορεί να αποφαςίςετε να επιλφςετε κάποιο άλλο υποπρόβλθμα που 
ςυντελεί ςτθν διατιρθςθ τθσ επικυμθτισ κερμοκραςίασ. 

5.7.2 Δραςτθριότθτα 2 

Είςτε μζλοσ μιασ ομάδασ για τθν καταςκευι ενόσ θλεκτρονικοφ εκπαιδευτικοφ παιχνιδιοφ ςε 
μορφι quiz με ερωτιςεισ για διάφορα εγκυκλοπαιδικά κζματα. Αναλφςτε το πρόβλθμα τθσ 
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δθμιουργίασ του παιχνιδιοφ ςε απλοφςτερα υποπροβλιματα. Για ζνα μικρό τμιμα του παιχνιδιοφ 
περιγράψτε ζναν αλγόρικμο που για μια ερϊτθςθ, αρχικά κα διαβάηει τθν απάντθςθ και κα ελζγχει 
τθν ορκότθτά τθσ. Στθ ςυνζχεια κα επιςτρζφει ςτον παίκτθ του παιχνιδιοφ ανάλογο μινυμα. Το 
παιχνίδι κα ςταματάει αν ο παίκτθσ απαντιςει πάνω από τρεισ φορζσ λάκοσ. Ρροςπακιςτε να 
γενικεφςετε τθ λφςθ που περιγράψατε ςτον αλγόρικμο, ϊςτε να εφαρμοςτεί για μια μεγαλφτερθ 
ομάδα ερωτιςεων. Εμπλουτίςτε το παιχνίδι με βακμοφσ και ξεκινιςτε. 

Οδθγίεσ: Οι μακθτζσ με καταιγιςμό ιδεϊν κατακζτουν τισ απόψεισ τουσ για τισ κατθγορίεσ και τισ 
παραμζτρουσ που πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ για τθν υλοποίθςθ του παιχνιδιοφ. Ανάμεςα ςτισ 
παραμζτρουσ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ενδεικτικά μπορεί να αναφερκοφν: 

 οι κανόνεσ του παιχνιδιοφ, 

 ο τρόποσ βακμολογίασ, 

 το είδοσ των ερωτιςεων (πολλαπλισ επιλογισ, απευκείασ απάντθςθσ κλπ), 

 τα γνωςτικά πεδία που κα αντλθκοφν οι ερωτιςεισ και οι ςωςτζσ απαντιςεισ τουσ, 

 ο τρόποσ ανανζωςθσ των ερωτιςεων και των αντίςτοιχων ςωςτϊν απαντιςεων τουσ, 

 θ μορφι του παιχνιδιοφ, 

 το γραφικό του περιβάλλον, 

 ο τρόποσ ειςαγωγισ των απαντιςεων, 

 ο αρικμόσ των παιχτϊν που μπορεί να ςυμμετάςχουν. 

 αν μπορεί να παίηουν οι παίχτεσ μεταξφ τουσ ι εναλλάξ; 

 αν το παιχνίδι κα είναι Διαδικτυακό; 

Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ ςε ομάδεσ ςυγκεντρϊνουν και ομαδοποιοφν ςε κατθγορίεσ και ςε 
υποκατθγορίεσ τισ ιδζεσ από το καταιγιςμό ιδεϊν. Για τθν οπτικοποίθςθ των ςκζψεϊν τουσ μπορεί 
να χρθςιμοποιθκεί ζνα υπολογιςτικό φφλλο ι ζνα εργαλείο εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ (όπωσ το 

popplet http://popplet.com/). Ραρουςιάηονται τα αποτελζςματα ςτθ τάξθ και αναπτφςςεται 
ςυηιτθςθ για τθ διαδικαςία και τα πλεονεκτιματα διάςπαςθσ του αρχικοφ προβλιματοσ ςε 
επιμζρουσ υποπροβλιματα. 

Στθ ςυνζχεια κάκε ομάδα αποφαςίηει τθ μορφι που κα ζχει θ ερϊτθςθ και θ απάντθςθ κακϊσ 
και το περιεχόμενό τθσ. Αφοφ καταγράψει τισ αποφάςεισ τθσ ςτο φφλλο εργαςίασ, ςχεδιάηει τον 
αλγόρικμο. Ανάμεςα ςτα ερωτιματα που πρζπει να απαντιςουν οι μακθτζσ είναι: 

 Τι μεταβλθτζσ κα χρθςιμοποιθκοφν; 

 Τι τφποσ δεδομζνων (αρικμόσ, αλφαρικμθτικό) κα είναι θ μεταβλθτι για τθν 
αποκικευςθ των απαντιςεων; 

 Ροια ι ποιεσ αλγορικμικζσ δομζσ κα πρζπει να επιλζξουν για να ςχεδιάςουν τον 
αλγόρικμο; 

 Ροιεσ ςυνκικεσ πρζπει να ικανοποιοφνται για να ςταματιςει το παιχνίδι; 

 Ρωσ κα μετράνε τον αρικμό των λακεμζνων απαντιςεων; 

Αναπτφςςεται ςφντομθ ςυηιτθςθ, ϊςτε οι μακθτζσ να κατανοιςουν ότι ανάλογα με τισ 
αποφάςεισ που κα πάρουν κα επθρεαςτεί και ο τρόποσ ςχεδίαςθσ του αλγορίκμου. Για παράδειγμα 
αν αποφαςίςουν ότι οι απαντιςεισ κα είναι αλφαρικμθτικά τότε κα πρζπει να χειριςτοφν όλουσ 
τουσ δυνατοφσ τρόπουσ που μπορεί να απαντιςει ο παίχτθσ (με κεφαλαία, με μικρά χωρίσ τόνουσ, 
με μικρά με τόνουσ κλπ.). Ζνασ εφκολοσ τρόποσ είναι να επιλζξουν τισ απαντιςεισ πολλαπλισ 
επιλογισ αρικμθμζνεσ με ακεραίουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι για τθν απάντθςθ αρκεί να διαβαςτεί 
ζνασ ακζραιοσ αρικμόσ. Για τθ ςχεδίαςθ του αλγορίκμου κα χρειαςτεί να χρθςιμοποιθκεί θ δομι 
επανάλθψθσ, αφοφ ο παίχτθσ ζχει περιςςότερεσ από μία ευκαιρίεσ να απαντιςει ςωςτά ςτθν 
ερϊτθςθ. 

5.8 Δραςτθριότθτεσ-Αςκιςεισ με απλά προβλιματα προσ επίλυςθ 

Ενδεικτικά αναφζρονται: 

http://popplet.com/).
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5.8.1 Δραςτθριότθτα 1θ 

Να γραφεί αλγόρικμοσ ςε ψευδοκϊδικα και ςε διάγραμμα ροισ που να διαβάηει τρεισ ακεραίουσ 
αρικμοφσ και να υπολογίηει το μζςο όρο τουσ. Το αποτζλεςμα να εμφανίηεται ςτθν οκόνθ. 

5.8.2 Δραςτθριότθτα 2θ 

Να γραφεί αλγόρικμοσ με διάγραμμα ροισ που να υπολογίηει το άκροιςμα 1+2+3+...+100 

 

5.8.3 Δραςτθριότθτα 3θ 

Να γραφεί αλγόρικμοσ ςε ψευδοκϊδικα που να επιλφει τθν εξίςωςθ ΑΧ+Β=0, για A και Β 
πραγματικοφσ αρικμοφσ. 

5.8.4 Δραςτθριότθτα 4θ 

Να μετατρζψετε το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου ςε ιςοδφναμα του χρθςιμοποιϊντασ τισ άλλεσ 
δυο εντολζσ επανάλθψθσ (όςο_επανάλαβε και για..από...μζχρι): 

α ← 5 

β ← 7 

Επανάλαβε 

       Εμφάνιςε β, α 

       β ← β + 5 

Μζχρισ_Πτου (β > 40) 

5.8.5 Δραςτθριότθτα 5θ 

Να γραφεί αλγόρικμοσ ςε ψευδοκϊδικα που βρίςκει ςε ποιον όρο το άκροιςμα 1+2+3+4+… 
γίνεται μεγαλφτερο του 2000. 
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5.8.6 Δραςτθριότθτα 6θ 

Να γραφεί αλγόρικμοσ ςε ψευδοκϊδικα που δζχεται τριψιφιο κετικό ακζραιο και ελζγχει αν 
είναι παλίνδρομοσ (o αρικμόσ παραμζνει ο ίδιοσ όταν αναςτρζψουμε τθ ςειρά των ψθφίων του π.χ. 
131, 797). 

5.8.7 Δραςτθριότθτα 7θ 

Να μετατραπεί θ παρακάτω δομι ςφνκετθσ επιλογισ ςε μία μόνο εντολι εκχϊρθςθσ που να ζχει 
το ίδιο ακριβϊσ αλγορικμικό αποτζλεςμα. 

Αν Χ*Υ+Η > 200 τότε 
    κ ← Ψευδισ 
αλλιϊσ 
    κ ← Αλθκισ 
Τζλοσ_Αν 

5.8.8 Δραςτθριότθτα 8θ 

Να γραφεί ιςοδφναμα το παρακάτω τμιμα αλγορίκμου με μία απλι δομι επιλογισ. 
Αν k>0 τότε 
    f ←140+z 
Αλλιϊσ 
    f ←100 
Τελοσ_Αν 

5.8.9 Δραςτθριότθτα 9θ 

Να γραφεί αλγόρικμοσ ςε ψευδοκϊδικα που υλοποιεί τον υπολογιςμό τθσ ακολουκίασ Fibonacci. 

5.8.10 Δραςτθριότθτα 10θ 

Να γραφεί αλγόρικμοσ ςε ψευδοκϊδικα που υλοποιεί τον υπολογιςμό τθσ δφναμθσ χωρίσ χριςθ 
του τελεςτι «^». 

5.8.11 Δραςτθριότθτα 11θ 

Να γραφεί αλγόρικμοσ που να εξετάηει και να εμφανίηει πόςοι από τουσ αρικμοφσ που 
υπάρχουν μεταξφ του 50 και του 500 είναι πολλαπλάςια του 3. 

5.8.12 Δραςτθριότθτα 12θ 

Να γραφεί αλγόρικμοσ ο οποίοσ διαβάηει αρικμοφσ μζχρι να δοκεί ο αρικμόσ 0 και εμφανίηει τον 
αρικμό που δόκθκε τισ περιςςότερεσ ςυνεχόμενεσ φορζσ. 

 

5.8.13 Άςκθςθ Αυτοαξιολόγθςθσ 

Ερωτιςεισ ςωςτοφ/λάκουσ 

Χαρακτθρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ ςωςτζσ ι λάκοσ βάηοντασ () ι ( Λ). 

  

1. Θ τιμι τθσ μεταβλθτισ είναι το περιεχόμενο τθσ αντίςτοιχθσ κζςθσ μνιμθσ και δεν 
μεταβάλλεται ςτθ διάρκεια εκτζλεςθσ του αλγορίκμου. 
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2. Σε ζνα διάγραμμα ροισ ο ρόμβοσ δθλϊνει τθν είςοδο ι τθν ζξοδο τιμϊν. 

3. Ζνασ αλγόρικμοσ είναι μια πεπεραςμζνθ ςειρά ενεργειϊν. 

4. Οι ενζργειεσ που ορίηει ζνασ αλγόρικμοσ είναι αυςτθρά κακοριςμζνεσ. 

5. Θ ζννοια του αλγορίκμου ςυνδζεται αποκλειςτικά με τθν Ρλθροφορικι. 

6. Θ λογικι πράξθ "ι" μεταξφ δφο προτάςεων είναι ψευδισ, όταν οποιαδιποτε από τισ 
δφο προτάςεισ είναι ψευδισ. 

7. Στθ δομι επιλογισ μπορεί μία ι περιςςότερεσ εντολζσ να μθν εκτελεςτοφν. 

8. Θ δομι επιλογισ επιτρζπει τθ διενζργεια ελζγχων κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των 
αλγορίκμων. 

9. Αν ζχουμε τθν εντολι Υ ← (Χ<9), τότε θ μεταβλθτι Υ είναι λογικοφ τφπου. 

10. Θ λογικι παράςταςθ x ΚΑΛ ΟΧΛ(x) είναι πάντα ψευδισ ανεξάρτθτα από τθν τιμι του x. 

11. Ο ρόμβοσ ςε ζνα διάγραμμα ροισ ζχει 2 εξόδουσ. 

12. Κάκε εντολι ΟΣΟ μπορεί να μετατραπεί ςε μια ιςοδφναμθ εντολι ΓΛΑ. 

13. Αν θ ςυνκικθ τθσ ΟΣΟ είναι αλθκισ τότε ο βρόχοσ κα εκτελεςτεί οπωςδιποτε πάνω 
από μια φορά. 

14. Ο βρόχοσ Για I από 0 μζχρι 3 με_βιμα 3 εκτελείται τρεισ φορζσ. 

15. Με χριςθ τθσ εντολισ ΟΣΟ επιτυγχάνεται θ επανάλθψθ μίασ διαδικαςίασ με βάςθ 
κάποια ςυνκικθ. 

16. Οι εντολζσ τθσ επαναλθπτικισ ΟΣΟ κα εκτελεςτοφν τουλάχιςτον μια φορά. 

17. Πταν το πλικοσ των επαναλιψεων είναι γνωςτό, δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ 
εντολι επανάλθψθσ ΟΣΟ. 

18. Θ εντολι επανάλθψθσ ΜΕΧΛΣ_ΟΤΟΥ εκτελείται υποχρεωτικά τουλάχιςτον μία φορά. 

19. Ο βρόχοσ Για Κ από 7 μζχρι 7 δεν εκτελείται καμία φορά. 

20. Ο βρόχοσ Για Κ από 4 μζχρι 1 εκτελείται 4 φορζσ. 

21. Θ εντολι επανάλθψθσ ΓΛΑ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί όταν ζχουμε άγνωςτο αρικμό 
επαναλιψεων. 

22. Δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ ίδια μεταβλθτι ωσ μετρθτισ δφο ι περιςςότερων 
βρόχων που ο ζνασ βρίςκεται ςτο εςωτερικό του άλλου. 

23. Πταν ζνασ βρόχοσ είναι εμφωλευμζνοσ ςε άλλο, ο βρόχοσ που ξεκινάει τελευταίοσ 
πρζπει να ολοκλθρϊνεται πρϊτοσ. 

24. Θ επανάλθψθ που δεν τελειϊνει ποτζ παραβιάηει το κριτιριο τθσ περατότθτασ. 

25. Μια δομι επιλογισ είναι δυνατό να περιζχει μια δομι επανάλθψθσ. 
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Wing, J. (2010). Research Notebook: Computational Thinking - What and Why? The Link. 
Pittsburgh, PA: Carneige Mellon. Διακζςιμο:  
http://www.cs.cmu.edu/~CompThink/resources/TheLinkWing.pdf  (τελευταία προςπζλαςθ 
23/12/2014) 

5.10  Πθγζσ - Πρόςκετο Τλικό - Χριςιμοι Εκπαιδευτικοί Πόροι 

Επίδειξθ αλγορίκμων με οπτικοποίθςθ και δυνατότθτα ανατροφοδότθςθσ. O Δικτυακόσ Κόμβοσ 
αποτελεί το κόμβο διανομισ του Wolfram Demonstrations Project, ζμπνευςθ του Stephen Wolfram. 
Το πρόγραμμα ζχει ωσ ςτόχο τθ παραγωγι και διανομι ΕΛ/ΛΑΚ εκπαιδευτικϊν διαδραςτικϊν και 
οπτικοποιθμζνων  επιδείξεων για τθν επιςτιμθ, τθν τεχνολογία, τα μακθματικά, τθ τζχνθ και  για 
αρκετά άλλα επιςτθμονικά πεδία. Για τθν εκτζλεςθ των αρχείων επίδειξθσ ςτον υπολογιςτι 
απαιτείται θ εγκατάςταςθ του Wolfram CDF Player (παρζχεται δωρεάν). Στθ ςυνζχεια μπορεί κανείσ 
να κατεβάςει και να εκτελζςει το αρχείο επίδειξθσ ι να το εκτελζςει απευκείασ (on-line) από το 
φυλλομετρθτι-browser).    

 http://demonstrations.wolfram.com/topics.html?Algorithms#123 (τελευταία προςπζλαςθ 
05/01/2015) 

Δικτυακόσ τόποσ με ψθφιακό υλικό για τθν ειςαγωγι ςτθν αλγορικμικι ςκζψθ: 
http://www.teaching-materials.org/algorithms/ (τελευταία προςπζλαςθ 05/01/2015). 

Δικτυακόσ τόποσ Computer Science Unplugged με διδακτικζσ προτάςεισ, υλικό, και πθγζσ:  
http://csunplugged.org/ (τελευταία προςπζλαςθ 05/01/2015). 

Ψθφιακό Σχολείο-Αποκετιριο Φωτόμετρο. Ρεριζχει μεταξφ άλλων μακθςιακά αντικείμενα για 
τθν προςζγγιςθ τθσ αλγορικμικισ ςκζψθσ (τελευταία προςπζλαςθ 05/01/2015) 
http://photodentro.edu.gr/lor/subject-search?locale=el 

Αποκετιριο εκπαιδευτικϊν πολυφαςικϊν πόρων Merlot II. Ρεριζχει μεταξφ άλλων διαδραςτικό 
εκπαιδευτικό υλικό για τθν προςζγγιςθ διαφόρων αλγόρικμων. http://tinyurl.com/ldfme7a 
(τελευταία προςπζλαςθ 05/01/2015). 

Εργαλείο on-line για τθ καταςκευι διαγραμμάτων ροισ https://www.gliffy.com (τελευταία 
προςπζλαςθ 05/01/2015). 

5.11 θμειϊςεισ ενότθτασ εκπαιδευτικοφ 
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………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Από τον αλγόρικμο ςτο πρόγραμμα 

6.1 Λζξεισ Κλειδιά  

Διαδικαςιακόσ προγραμματιςμόσ, Αντικειμενοςτρεφισ προγραμματιςμόσ, Συναρτθςιακόσ 
προγραμματιςμόσ, ςυγγραφι, μετάφραςθ και εκτζλεςθ προγράμματοσ, ςφνταξθ εντολϊν γλϊςςασ 
προγραμματιςμοφ, Ακολουκία, Επιλογι, Επανάλθψθ, Συμβολοςειρζσ (Αλφαρικμθτικά) (Strings), 
Λίςτεσ. 

6.2 Προτεινόμενοσ Χρόνοσ  

Δεκατζςςερισ (14) διδακτικζσ ϊρεσ. Ζξι (6) ϊρεσ προόδου τθσ φλθσ και οκτϊ (8) για εμπζδωςθ. 

6.3 κοπόσ-τόχοι 

Μετά το τζλοσ τθσ ενότθτεσ οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ: 

 Nα επεξθγοφν τθ λογικι ςυγγραφισ προγραμμάτων ανά είδοσ προγραμματιςμοφ 
(Διαδικαςιακόσ, Αντικειμενοςτρεφισ και Συναρτθςιακόσ προγραμματιςμόσ). 

 Να υλοποιοφν ζναν πλιρθ κφκλο ανάπτυξθσ προγράμματοσ ςε περιβάλλον 
προγραμματιςμοφ (ςυγγραφι κϊδικα, αποςφαλμάτωςθ, μετάφραςθ/διερμθνεία, 
εκτζλεςθ). 

 Να επιλζγουν και να χρθςιμοποιοφν βαςικζσ αλγορικμικζσ δομζσ και δομζσ δεδομζνων, 
όπωσ θ ακολουκία, επιλογι, επανάλθψθ και οι Συμβολοςειρζσ ι Λίςτεσ ςτθ γλϊςςα 
προγραμματιςμοφ. 

6.4 Πλαίςιο 

Θ ενότθτα ζχει ωσ βαςικό ςκοπό τθ γνωριμία με τα είδθ προγραμματιςμοφ και τθν υλοποίθςθ 
πλιρουσ κφκλου ανάπτυξθσ προγράμματοσ ςε περιβάλλον προγραμματιςμοφ, επιλζγοντασ τισ 
κατάλλθλεσ αλγορικμικζσ δομζσ αλλά και δομζσ δεδομζνων, όπωσ οι ςυμβολοςειρζσ και οι λίςτεσ. 

Οι μακθτζσ, αφοφ ολοκλιρωςαν τθν προθγοφμενθ ενότθτα και προςζγγιςαν κζματα ςχεδίαςθσ 
αλγορίκμων για τθν επίλυςθ προβλιματοσ, ζχουν τθν ευκαιρία να εξοικειωκοφν με τθ διαδικαςία 
ςυγγραφισ, μετάφραςθσ και εκτζλεςθσ προγράμματοσ χρθςιμοποιϊντασ το προγραμματιςτικό 
περιβάλλον IDLE τθσ γλϊςςασ Python (μιασ ευρζωσ γνωςτισ γλϊςςασ με ιςχυρι κοινότθτα 
υποςτιριξθσ και πολλζσ υλοποιθμζνεσ εφαρμογζσ). Χωρίσ να είναι αυτοςκοπόσ θ εξάντλθςθ όλων 
των εντολϊν τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ και των ςυντακτικϊν κανόνων που τισ ςυνοδεφει, οι 
μακθτζσ μακαίνουν τθ ςφνταξθ των βαςικϊν εντολϊν τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ για να 
υλοποιοφν τισ αλγορικμικζσ δομζσ τθσ ακολουκίασ, τθσ επιλογισ και τθσ επανάλθψθσ. 

O εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει ςταδιακά τθν υλοποίθςθ των δομϊν αυτϊν, μζςα από απλά ςτθν 
αρχι παραδείγματα. Μζςα ςτο διδακτικό του ςχεδιαςμό για τθ δομι επανάλθψθσ προτείνεται να 
ςυμπεριλάβει τθν αναλυτικι επεξιγθςθ για τισ ςυνκικεσ ελζγχου, το ςϊμα των εντολϊν που κα 
επαναλθφκοφν, τθν αρχικι κατάςταςθ των μεταβλθτϊν.  

Επιπρόςκετα ςτθν ενότθτα αυτι γίνεται ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ δομζσ δεδομζνων: 
ςυμβολοςειρζσ και λίςτεσ. Για τθν αξιοποίθςθ τθσ δυναμικισ δομισ τθσ λίςτασ οι μακθτζσ μζςα από 
παραδείγματα και δραςτθριότθτεσ εξοικειϊνονται με τθν επεξεργαςία τουσ, τουσ τελεςτζσ, τισ 
μεκόδουσ.  
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6.5 Διδακτικζσ Προτάςεισ 

Ο εκπαιδευτικόσ με ςφντομθ ειςιγθςθ ςυνδζει τθν ενότθτα με τισ ζννοιεσ των αλγορικμικϊν 
δομϊν και τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ που αναπτφχκθκαν ςτθ προθγοφμενθ ενότθτα. Με 
ερωτοαποκρίςεισ κινθτοποιεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν για ενεργι ςυμμετοχι ςτθ τάξθ.  

Στθ ςυνζχεια με απλά παραδείγματα παρουςιάηει αναλυτικά ςτουσ μακθτζσ τθ χριςθ του 
περιβάλλοντοσ IDLE τθσ Python για τθν ςυγγραφι του κϊδικα του προγράμματοσ, τθν αποκικευςθ 
του προγράμματοσ ςτουσ υπολογιςτζσ του ςχολικοφ εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ, τθ μετάφραςθ και 
εκτζλεςι του (ιδζεσ απλϊν παραδειγμάτων μπορείτε να βρείτε ςτισ προτεινόμενεσ πθγζσ-πρόςκετο 
υλικό- χριςιμοι εκπαιδευτικοί πόροι). Μζςα από παραδείγματα καλισ και κακισ γραφισ αναλφει 
τουσ κανόνεσ που πρζπει να τθροφνται για τθ ςυγγραφι ενόσ ευανάγνωςτου και τεκμθριωμζνου 
κϊδικα (χριςθ εςοχϊν, ςχόλια, ειςαγωγικά κλπ) 

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ενότθτασ ιδιαίτερθ βαρφτθτα δίνεται ςτθν υλοποίθςθ 
ςθμαντικοφ αρικμοφ δραςτθριοτιτων διαφορετικοφ τφπου, ϊςτε οι μακθτζσ να ζχουν τθ 
δυνατότθτα: 

 Να πειραματίηονται με τθ ςυγγραφι κϊδικα μζςα από τθν καταςκευι απλϊν 
προγραμμάτων. 

 Να υλοποιοφν με το προγραμματιςτικό περιβάλλον τθσ γλϊςςασ Python αλγορικμικζσ 
λφςεισ εκφραςμζνεσ ςε ψευδοκϊδικα, που περιζχουν διάφορεσ αλγορικμικζσ δομζσ 
(ακολουκία, ελζγχου, επανάλθψθσ). 

 Να διερευνοφν τι κάνει ζνα ζτοιμο πρόγραμμα και ςτθ ςυνζχεια επαλθκεφουν τισ 
αρχικζσ τουσ υποκζςεισ μζςα από το προγραμματιςτικό περιβάλλον. 

 Να πραγματοποιοφν αςκιςεισ διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ για τθν επεξεργαςία 
ςυμβολοςειρϊν και λιςτϊν. 

 Να αναηθτοφν, ςυλλζγουν και οργανϊνουν πλθροφορίεσ από το Διαδίκτυο ςχετικά με 
τα είδθ προγραμματιςμοφ, όπωσ ο Διαδικαςιακόσ, Αντικειμενοςτρεφισ, Συναρτθςιακόσ 
προγραμματιςμόσ και του τρόπου λειτουργίασ του κακενόσ.  

 Ο εκπαιδευτικόσ ενκαρρφνει και παρακινεί τουσ μακθτζσ να αναπτφςςουν πρωτοβουλίεσ, να 
αυτενεργοφν, να ανακαλφπτουν μόνοι τουσ τθ γνϊςθ μζςα από τον πειραματιςμό, προςπακϊντασ 
να κάνουν τα προγράμματα να δουλζψουν ζχοντασ ανατροφοδότθςθ από το προγραμματιςτικό 
περιβάλλον. 

 Μετά τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων, αναπτφςςεται ςυηιτθςθ. Οι μακθτζσ παρουςιάηουν 
τισ απαντιςεισ, κατακζτουν τισ ςκζψεισ τουσ και ςυμμετζχουν ςτθν εξαγωγι χριςιμων 
ςυμπεραςμάτων. Στον πίνακα τθσ τάξθσ ι με τθν αξιοποίθςθ ενόσ βιντεοπροβολζα δίνονται οι 
ορκζσ απαντιςεισ και ανακεφαλαιϊνονται τα κυριότερα ςθμεία.  

6.6 Χϊροσ  

Αίκουςα-Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ 

6.7 Εποπτικά Μζςα-Διδακτικά Μζςα:  

Υπολογιςτζσ με πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, Διαδραςτικόσ ι πίνακασ μαρκαδόρου, 
Βιντεοπροβολζασ ι Eπιδιαςκόπιο (Overhead Projector), Λογιςμικό Υπολογιςτικϊν Φφλλων, 
Ρρογραμματιςτικό περιβάλλον IDLE Python 2.7.9, διαδικτυακό εργαλείο wiki τθσ θλεκτρονικισ 
ςχολικισ τάξθσ. 
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6.8 Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ 

6.8.1 Δραςτθριότθτα: Σα βαςικά είδθ προγραμματιςμοφ, αναηιτθςθ και οργάνωςθ 
πλθροφοριϊν. 

Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε μικρζσ ομάδεσ των τριϊν ατόμων. Με κατάλλθλα διαμορφωμζνο 
φφλλο εργαςίασ καλοφνται να αναηθτιςουν από το Διαδίκτυο, πλθροφορίεσ για τα βαςικά είδθ 
προγραμματιςμοφ όπωσ το Διαδικαςιακό, Αντικειμενοςτρεφι και Συναρτθςιακό προγραμματιςμό 
κακϊσ και για τον τρόπο λειτουργίασ του κακενόσ. Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ των διαδικτυακϊν 
εκπαιδευτικϊν πόρων και τθν οικονομία του διδακτικοφ χρόνου ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να 
δθμιουργιςει μια ιςτοεξερεφνθςθ (http://webquest.org/, http://zunal.com/) ι να αξιοποιιςει τα 
εργαλεία υποςτιριξθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ (διαμοιραςμόσ πόρων, wiki, μονοπάτι μάκθςθσ, 
ςυνομιλία κ.α) που παρζχει θ θλεκτρονικι ςχολικι τάξθ (http://eclass.sch.gr/) . 

Οι μακθτζσ με τθν υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ, οργανϊνουν το υλικό τουσ και δθμιουργοφν 
ςε ζνα Wiki ζνα πολυτροπικό κείμενο για τα βαςικά είδθ προγραμματιςμοφ. Το κείμενο μπορεί να 
περιζχει διαγράμματα, υπερςυνδζςεισ για πρόςκετο, εκπαιδευτικό υλικό, παραδείγματα, ςφντομα 
εκπαιδευτικά βίντεο. Αφοφ ολοκλθρωκεί θ οργάνωςθ των χριςιμων πλθροφοριϊν και θ ςφνταξθ 
του κειμζνου γίνεται ςφντομθ παρουςίαςθ ςτθ τάξθ. Αναπτφςςεται ςυηιτθςθ ςχετικά με τισ 
διαφορζσ ανάμεςα ςτα βαςικά είδθ προγραμματιςμοφ, τα πλεονεκτιματα, τισ ςφγχρονεσ τάςεισ. 
Αναφζρονται χαρακτθριςτικά παραδείγματα. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ ο 
εκπαιδευτικόσ ανακεφαλαιϊνει τα κυριότερα ςθμεία ςτθν τάξθ. 

6.8.2  Δραςτθριότθτα: Δομι ακολουκίασ 

Να γραφεί πρόγραμμα που να επιλφει το νόμο του Ωμ (Ohm) και υπολογίηει τθν ζνταςθ του 
ρεφματοσ Λ για τάςθ V =220 Volt και R= 25 ohm. 

 

# Ρρόγραμμα εφρεςθσ ζνταςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

V = 220 

R = 25 

I = V / R 

print (" H ζνταςθ του ρεφματοσ είναι:", I, " A") 

 

Δομι Ελζγχου 

Θ εντολι ελζγχου ΑΝ_ΑΛΛΛΩΣ ςυντάςςεται ωσ: 

if <ςυνκικθ ελζγχου>: 

 #γράψε τισ εντολζσ εδϊ 

else: 
 #γράψε τισ εντολζσ εδϊ 

θμείωςθ!!!: Οι ομάδεσ εντολϊν που κα εκτελεςτοφν, αν ιςχφει μια ςυνκικθ, ορίηονται ωσ ζνα 
μπλοκ με εςοχι (κενά διαςτιματα) βάηοντασ τθ μια εντολι κάτω από τθν άλλθ! 

http://webquest.org/
http://zunal.com/
http://eclass.sch.gr/
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6.8.3  Δραςτθριότθτα: Δομι ελζγχου - Ηλικία  

Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάηει τθν θλικία ενόσ ατόμου. Αν θ θλικία είναι μεγαλφτερθ ι 
ίςθ των 18 ετϊν να εμφανίηει μινυμα ότι επιτρζπεται να ψθφίηει, διαφορετικά να εμφανίηει 
μινυμα ότι είναι αρκετά νζοσ ακόμα. 

  

Ψευδοκϊδικασ  Πρόγραμμα ςε Python 

Αλγόρικμοσ ΘΛΛΚΛΑ 

 Εκτφπωςε «Δϊςε τθν θλικία ςου:» 

Διάβαςε age 

Aν age >= 18 Tότε 

    Εκτφπωςε «Είςαι αρκετά μεγάλοσ και 

μπορείσ να ψθφίςεισ ςτισ εκνικζσ εκλογζσ’ 

Αλλιϊσ 

    Εκτφπωςε «Είςαι αρκετά μικρόσ ακόμα για 

να ψθφίςεισ ςτισ εκνικζσ εκλογζσ» 

Τζλοσ_Αν 

Τζλοσ ΘΛΛΚΛΑ 

 

age =  input ("Δϊςε τθν θλικία ςου: ") 

if age >= 18: 

    print("Είςαι αρκετά μεγάλοσ και μπορείσ να 

ψθφίςεισ ςτισ εκνικζσ εκλογζσ") 

else: 

    print("Είςαι αρκετά μικρόσ ακόμα για να 

ψθφίςεισ ςτισ εκνικζσ εκλογζσ") 

6.8.4 Δραςτθριότθτα Δομι ελζγχου - Εμφωλευμζνο Αν –Αλλιϊσ 

Το παρακάτω πρόγραμμα ανατροφοδοτεί τουσ  μακθτζσ για ζνα τεςτ αυταξιολόγθςθσ. Τι κα 
τυπϊςει για τουσ βακμοφσ  6, 10,  12, 15, 18, 20. Τι κα ςυμβεί αν κατά λάκοσ βάλουμε ωσ βακμό το 
25. Επζκταςθ: Ρϊσ κα μποροφςε να τροποποιθκεί το πρόγραμμα, ϊςτε να περιζχει και τθν 
περίπτωςθ που ο χριςτθσ δϊςει κατά λάκοσ ωσ βακμό ζναν αρνθτικό αρικμό.  

 

# Ειςαγωγι βακμοφ από το χριςτθ 

test = input('Ραρακαλϊ δϊςε το βακμό που πιρεσ από το τεςτ:') 

if test<=20: 

# Εμφωλευμζνο if 

    if test>= 18: 

        print 'Μπράβο τα πιγεσ πολφ καλά' 

        # για 18 <= test <= 20 

     else: 

           if test >= 15: 

                print 'Τα πιγεσ αρκετά καλά!' 

                # για 15<= test < 18` 

          else: 

                if test >= 10: 

                      print"Τα πιγεσ ςχετικά καλά. Κοίταξε πιο προςεκτικά το κεφάλαιο" 
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                     # για 10<=τεςτ<15 

                else: 

                     print "Κα πρζπει να διαβάςεισ ξανά το κεφάλαιο. Μθ διςτάςεισ να μου πεισ τισ  

                                 απορίεσ ςου" 

              # για τεςτ<10 

 else: 

 # για test >20 

 print "Ο βακμόσ που ζδωςεσ είναι μεγαλφτεροσ του είκοςι" 

 

 Θ Python προςφζρει τθ δυνατότθτα για ςφνταξθ ςφνκετων δομϊν ελζγχου με τθ χριςθ τθσ 
εντολισ elif. Θ ςφνταξθ είναι ωσ εξισ: 

 

if <ςυνκικθ>: 

      <εντολζσ> 

elif <ςυνκικθ2>: 

  <εντολζσ_2> 

else: 

 <εντολζσ_3> 

6.8.5 Δραςτθριότθτα: Δομι ελζγχου - Ζλεγχοσ κερμοςτάτθ για ψφξθ κζρμανςθ 

Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάηει τθν κερμοκραςία ενόσ δωματίου και αν θ κερμοκραςία 
είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από 32 βακμοφσ να εμφανίηει μινυμα για να ανοίξει θ ψφξθ του 
κλιματιςτικοφ, αν είναι μικρότερθ ι ίςθ από 16 να εμφανίηει μινυμα για να ανοίξει θ κζρμανςθ 
διαφορετικά να εμφανίηει μινυμα ότι δεν χρειάηεται να ανοίξει το κλιματιςτικό. 

 

temperature = int(input("Ροια είναι θ κερμοκραςία του δωματίου ςε βακμοφσ Κελςίου; ")) 

if temperature >= 32: 

    print("Άνοιξε τθ ψφξθ του κλιματιςτικοφ και ρφκμιςε τθ κερμοκραςία") 

elif temperature <= 16: 

    print("Άνοιξε τθ κζρμανςθ του κλιματιςτικοφ και ρφκμιςε για οικονομία τθ κερμοκραςία") 

else: 

    print("Θ κερμοκραςία είναι καλι δε χρειάηεται ακόμθ να ανοίξεισ το κλιματιςτικό") 

print("τζλοσ") 

6.8.6 Δραςτθριότθτα: Δομι ελζγχου 

Βρείτε τι κάνει το παρακάτω πρόγραμμα και δϊςτε με μια πρόταςθ ζνα χαρακτθριςτικό τίτλο. 
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number = input("Δϊςτε ζναν ακζραιο αρικμό: ") 

if number < 0: 

    print("Ο αρικμόσ είναι αρνθτικόσ") 

elif number > 0: 

    print("ο αρικμόσ είναι κετικόσ") 

else: 

    print("ο αρικμόσ είναι 0") 

  

6.8.7 Δραςτθριότθτα: Δομι Επανάλθψθσ 

Θ Python υποςτθρίηει δφο τφπουσ επανάλθψθσ: Βρόχο For και βρόχο While. 

6.8.7.1 Δραςτθριότθτα Δομι Επανάλθψθσ 1θ 

Εξοικείωςθ με τθν επανάλθψθ. 

Να γραφεί πρόγραμμα που να εκτυπϊνει πζντε (5) φορζσ το μινυμα «Κζλει αρετι και τόλμθ θ 
ελευκερία!» 

 

for metritis in range (5): 

             print "Κζλει αρετι και τόλμθ θ ελευκερία!" 

  

6.8.7.2 Δραςτθριότθτα Δομι Επανάλθψθσ 2θ 

Ρροςεγγίηοντασ τθ ςυνάρτθςθ range. 

H range() είναι μια ενςωματωμζνθ ςυνάρτθςθ τθσ γλϊςςασ Python. Ανάμεςα ςε άλλα 
χρθςιμοποιείται για τθν υπόδειξθ του αρικμοφ των επαναλιψεων που κα εκτελεςτοφν ςε ζνα 
βρόχο. 

Θ δομι τθσ ςυνάρτθςθσ range είναι τθσ μορφισ (αρχι, μζχρι, βιμα), όπου αρχι, μζχρι, βιμα 
ακζραιοι αρικμοί. Οι ενδείξεισ τθσ «αρχισ» και του «βιματοσ» δεν είναι υποχρεωτικζσ, αλλά μπορεί 
να προςτεκοφν ϊςτε θ επανάλθψθ να μοιάηει με τθ ςφνταξθ τθσ ψευδοκϊδικα. Αντίκετα θ ζνδειξθ 
«μζχρι» πρζπει πάντα να αναφζρεται. 

Ρειραματιςτείτε με τθ χριςθ τθσ ςυνάρτθςθσ range ςτο προγραμματιςτικό περιβάλλον τθσ 
Python για να δείτε τι παράγει θ ςυνάρτθςθ. Για παράδειγμα: 

range(10) παράγει τθ λίςτα: *0,1,2,3,4,5,6,7,8,9+. 

range(1, 8) παράγει τθ λίςτα: *1,2,3,4,5,7+ 

range(0, 35, 5) παράγει τθ λίςτα: *0,5,10,15,20,25, 30+ 

range(8, -1, -1) παράγει τθ λίςτα *8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0+ 

6.8.7.3 Δραςτθριότθτα Δομι Επανάλθψθσ 3θ  

Να γραφεί αλγόρικμοσ και το αντίςτοιχο πρόγραμμα ςε γλϊςςα Python που να διαβάηει πζντε 
τυχαίουσ ακεραίουσ αρικμοφσ και να υπολογίηει το άκροιςμα τουσ. 
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Ψευδοκϊδικασ Πρόγραμμα ςε Python 

Αλγόρικμοσ Άκροιςμα 
Sum← 0 
Για i από 1 μζχρι 5 
    Διάβαςε x 
    Sum← Sum+x 
Τζλοσ_επανάλθψθσ 
Εκτφπωςε Sum 
Τζλοσ_Άκροιςμα 

 
sum = 0 
for i in range(5): 
 x = input("Δϊςε ζναν αρικμό: " ) 
 sum = x + sum 
 
print('To αποτζλεςμα είναι ', sum) 
  

6.8.7.4 Δραςτθριότθτα Δομι Επανάλθψθσ 4θ 

Να γραφεί αλγόρικμοσ και το αντίςτοιχο πρόγραμμα ςε γλϊςςα Python που να υπολογίηει το 
άκροιςμα 1+2+3+...+100 

Ψευδοκϊδικασ  Πρόγραμμα ςε Python 

Αλγόρικμοσ ακροίηω 

Sum← 0 

Για i από 1 μζχρι 100 

    Sum← Sum+i 

Τζλοσ_επανάλθψθσ 

ΕκτΤφπωςε Sum 

Τζλοσ ακροίηω 

# Ρρόγραμμα Ακροίηω 

sum = 0 

for i in range(1, 101):    

 sum = sum + i 

 

print(sum) 

6.8.7.5 Δραςτθριότθτα Δομι Επανάλθψθσ 5θ 

Να γραφεί αλγόρικμοσ και το αντίςτοιχο πρόγραμμα ςε Python που να υπολογίηει τθν: 

1+1*2+1*2*3+…+1*2*3*…*ν 

 

Δομι Επανάλθψθσ με While βρόχο (ι Πςο <ςυνκικθ>  επανάλαβε) 
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6.8.7.6 Δραςτθριότθτα Δομι Επανάλθψθσ 6θ  

Να γραφεί, με χριςθ του βρόχου While, ο αντίςτοιχοσ αλγόρικμοσ και το αντίςτοιχο πρόγραμμα τθσ 
δραςτθριότθτασ 4. 

 

Ψευδοκϊδικασ Πρόγραμμα ςε Python 

Αλγόρικμοσ ακροίηω 

Sum← 0 

I← 1 

Πςο I<=100 επανάλαβε 

   Sum← Sum+i 

   I← i+1 

Τζλοσ_επανάλθψθσ 

Εκτφπωςε Sum 

Τζλοσ ακροίηω 

#Ρρόγραμμα Ακροίηω 

sum = 0 

i=1 

while i <= 100 : 

     sum = sum + i 

     i= i + 1 

 

print(sum) 

  

  

6.8.7.7 Δραςτθριότθτα Δομι Επανάλθψθσ 7θ  

Μία ςυνικθσ εφαρμογι του while βρόχου είναι να ελζγχει τθν εγκυρότθτα των δεδομζνων 
ειςόδου από τον χριςτθ. Συμπλιρωςε κατάλλθλα τθν παρακάτω ςυνκικθ ζτςι ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται ότι ο χριςτθσ κα ειςάγει τελικά τθν τιμι 'ναι' ι 'όχι'. 

 

choice = raw_input('Σασ ενδιαφζρει ο προγραμματιςμόσ? (ναι/όχι)') 

while ________: 

        choice = raw_input("Ραρακαλϊ δϊςτε ζγκυρθ τιμι ") 

 

6.8.7.8 Δραςτθριότθτα Δομι Επανάλθψθσ 8θ:  Δθμιουργία quiz 

Να γραφεί πρόγραμμα για τθν εφρεςθ τθσ απάντθςθσ ςε μια ερϊτθςθ πολλαπλισ επιλογισ (με 
τζςςερισ απαντιςεισ 1, 2, 3 και 4). Το πρόγραμμα κα δίνει αρχικά τθν ερϊτθςθ και τισ πικανζσ 
απαντιςεισ και κα ηθτάει από το χριςτθ να πλθκτρολογιςει τον αρικμό τθσ απάντθςθσ που κεωρεί 
ςωςτι. Αν θ απάντθςθ είναι λάκοσ κα εμφανίηει μινυμα λάκουσ και κα ηθτάει ξανά να δοκεί θ 
απάντθςθ. Θ διαδικαςία κα ςυνεχίηεται όςο θ απάντθςθ δεν είναι ςωςτι. Κάκε αποτυχθμζνθ 
προςπάκεια κα αποκθκεφεται ςε ζνα μετρθτι. Πταν απαντθκεί ςωςτά θ ερϊτθςθ κα εμφανίηεται 
ανάλογο μινυμα μαηί με τισ ςυνολικζσ προςπάκειεσ.  

 

# Ρρόγραμμα quiz 

print (" Ρου ζηθςε ο ςυγγραφζασ και ποιθτισ Γιάννθσ Σκαρίμπασ; " ) 

print ("1. ΑΚΘΝΑ") 

print ("2. ΡΑΤΑ ") 
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print ("3. ΧΑΛΚΛΔΑ") 

print ("4. ΛΩΑΝΝΛΝΑ")   

metriti = 0 

reply = 0 

while  reply != 3: 

 reply = input ("Βρεσ τθ ςωςτι απάντθςθ δίνοντασ τον αντίςτοιχο αρικμό που ςυνοδεφει τισ 

πικανζσ απαντιςεισ; ") 

 if reply != 3: 

               print("Ρρζπει να ξαναδοκιμάςεισ. Θ απάντθςθ ςου δεν είναι ςωςτι")          

           metriti = metriti + 1 

     

print (" MΡΑΒΟ ΑΡΑΝΤΘΣΕΣ ΣΩΣΤΑ ΜΕ ΤΘΝ", metriti, "θ ΡΟΣΡΑΚΕΛΑ") 

6.8.7.9 Δραςτθριότθτα Δομι Επανάλθψθσ 9θ  

Βρείτε τι κάνει το παρακάτω πρόγραμμα και δϊςτε με μία πρόταςθ ζναν χαρακτθριςτικό τίτλο. 

 

thenum = random.randint(1,100) 

print "Ζχω ςκεφτεί ζνα αρικμό από το 1 μζχρι το 100." 

print "Μπορείσ να τον μαντζψεισ;" 

guess = 0 

while guess != thenum: 

 guess=input("Δϊςε αρικμό: ") 

 if guess>thenum: 

        print "Ζδωςεσ μεγαλφτερο αρικμό" 

 if guess<thenum: 

        print "Ζδωςεσ μικρότερο αρικμό" 

 if guess==thenum: 

        print "Τον μάντεψεσ! 

 

 

6.8.8 Δραςτθριότθτα: Αλφαρικμθτικά  

H Python δίνει πολλζσ δυνατότθτεσ ςτθ διαχείριςθ αλφαρικμθτικϊν. Αλφαρικμθτικά μποροφν να 
ςυνενωκοφν, να επιλεγοφν ανεξάρτθτα μζρθ τουσ ι να διαγραφοφν. 
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6.8.8.1 Δραςτθριότθτα αλφαρικμθτικά 1θ 

Ειςαγωγι ςτουσ κανόνεσ ςφνταξθσ τθσ γλϊςςασ Python για τα αλφαρικμθτικά. Να 
προςεγγιςτοφν οι ζννοιεσ: 

 Μεταβλθτζσ (variables). 

 Ρράξεισ με αλφαρικμθτικά, τελεςτζσ. 

 Μζκοδοι. 

Ο εκπαιδευτικόσ με κατάλλθλα διαμορφωμζνο φφλλο εργαςίασ ανακζτει ςτουσ μακθτζσ να 
εκτελζςουν διάφορεσ ενζργειεσ και να πειραματιςτοφν με το διερμθνευτι τθσ γλϊςςασ Python, 
όπωσ για παράδειγμα παρουςιάηεται ςτθν αριςτερι ςτιλθ του παρακάτω πίνακα:  

 

Λίγθ πρακτικι εξάςκθςθ: 
Ενζργειεσ προσ εκτζλεςθ ςτο διερμθνευτι επιλζγοντασ τισ 
κατάλλθλεσ εντολζσ τθσ γλϊςςασ Python 
 

Αντίςτοιχεσ εντολζσ και 
αποτελζςματα ςτον 
διερμθνευτι 

 Ορίςτε ςε μια μεταβλθτι a να περιζχει τθ τιμι 
«Καλθμζρα » 

 Ορίςτε ςε μια μεταβλθτι b να περιζχει τθ τιμι 
«θλιόλουςτθ μζρα» 

 Ορίςτε ςε μια μεταβλθτι z το άκροιςμα των a και b. 

 Ορίςτε ςε μια μεταβλθτι d το γινόμενο τθσ a * 2. 

 Να εμφανιςτοφν ςτθν οκόνθ οι τιμζσ των μεταβλθτϊν 
a, b, z, d 

 Να βρεκεί με τθ ςυνάρτθςθ len() το μζγεκοσ του 
αλφαρικμθτικοφ b 

 Να επιλεγεί ζναν ςυγκεκριμζνοσ χαρακτιρασ από τo b 
για παράδειγμα b*1+ 

 Να επιλεγεί ζνα τμιμα από το αλφαρικμθτικό b *11 : 
15] 

 Να εφαρμοςτοφν ενδεικτικά μζκοδοι για τθν 
επεξεργαςία των αλφαρικμθτικϊν. Ραραδείγματα 
μεκόδων: b.capitalize (), b.upper(), b.lower(). 

 

a = "Καλθμζρα " 
b = "θλιόλουςτθ μζρα" 
 z = a + b 
d = a * 2 
print a 
Καλθμζρα 
print b 
θλιόλουςτθ μζρα 
print z 
Καλθμζρα θλιόλουςτθ μζρα 
print d 
Καλθμζρα Καλθμζρα 
len(b) 
15 
b[1]        λ 
b[11 : 15]    μζρα 

6.8.8.2 Δραςτθριότθτα αλφαρικμθτικά 2θ  

Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάηει μια λζξθ και να ελζγχει αν θ λζξθ είναι καρκινικι 
(ονομάηονται ςυμμετρικζσ λζξεισ οι οποίεσ μποροφν να διαβαςτοφν είτε από τθν αρχι είτε από το 
τζλοσ π.χ. ΑΝΝΑ, RADAR) εμφανίηοντασ ανάλογο μινυμα. 

6.8.9 Δραςτθριότθτα: Λίςτεσ  

Θ λίςτα ςτθ Python ζχει δυναμικό μζγεκοσ και τα αντικείμενά τθσ είναι οποιουδιποτε τφπου και 
ζχουν διάταξθ. 

daysofweek= *"Δευτζρα","Τρίτθ","Τετάρτθ","Ρζμπτθ","Ραραςκευι","Σάββατο","Κυριακι"+  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
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Για κάκε αντικείμενο που ειςάγεται ςτθ λίςτα δίνεται ζνασ αφξων αρικμόσ, που χρθςιμοποιείται 
για τθν αναφορά του ςτο αντικείμενο. Μπορεί κανείσ ανά πάςα ςτιγμι να προςκζςει, να διαγράψει 
ι να αλλάξει ζνα αντικείμενο ςε μία λίςτα. 

 Ο εκπαιδευτικόσ με μικρι ειςιγθςθ παρουςιάηει τθ δομι τθσ λίςτασ. Στθ ςυνζχεια δίνει 
χαρακτθριςτικά απλά παραδείγματα δθμιουργίασ και χειριςμοφ τθσ. Με μικρζσ αςκιςεισ καλεί τουσ 
μακθτζσ να πειραματιςτοφν περιςςότερο με τθ δομι. 

6.8.9.1 Δραςτθριότθτα λίςτεσ 1θ 

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα. Τι πιςτεφετε ότι κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ μετά τθν εκτζλεςθ 
του. Επαλθκεφςτε το αποτζλεςμα δοκιμάηοντασ το πρόγραμμα ςτο προγραμματιςτικό περιβάλλον 
τθσ Python. 

 

daysofweek= *"Δευτζρα","Τρίτθ","Τετάρτθ","Ρζμπτθ","Ραραςκευι","Σάββατο","Κυριακι"+ 

>>> print "κα ζχω πολφ ελεφκερο χρόνο τθν ", daysofweek*6+ 

  

Ερϊτθςθ: Ροιο πιςτεφετε ότι κα είναι το αποτζλεςμα μετά τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ; 

  

Απάντθςθ:  κα ζχω πολφ ελεφκερο χρόνο τθν  Κυριακι 

  

Ερμθνεία: Οι λίςτεσ ξεκινάνε από το ςτοιχείο 0 

Οι μακθτζσ δθμιουργοφν μια απλι λίςτα και ςτθ ςυνζχεια μποροφν να γράψουν μικρά 
προγράμματα για να διαχειριςτοφν τα δεδομζνα που περιζχει, για παράδειγμα ζνα μικρό βρόχο 
επανάλθψθσ για τθν εκτφπωςθ τουσ. Επίςθσ μποροφν να ςυνδυάςουν λίςτεσ για να δθμιουργιςουν 
νζεσ. 

6.8.9.2 Δραςτθριότθτα λίςτεσ 2θ 

Δίνονται τα παρακάτω προγράμματα. Τι πιςτεφετε ότι κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ μετά τθν 
εκτζλεςι τουσ. Καταγράψτε τισ απαντιςεισ ςασ ςτο φφλλο εργαςίασ. Στθ ςυνζχεια επαλθκεφςτε τισ 
απαντιςεισ ςασ εκτελϊντασ τα προγράμματα ςτο προγραμματιςτικό περιβάλλον τθσ Python. 

 

x = [21, 23, 25, 27] 

y = [5, 6, 7, 8] 

z = x + y 

print (z) 

Απάντθςθ: Αποτζλεςμα ςτθν οκόνθ:  *21, 23, 25, 27, 5, 6, 7, 8+ 

............... 

print (z [1]) 

Απάντθςθ: Αποτζλεςμα ςτθ οκόνθ: 23 

......... 

z[0] = 45 

print (z) 

Απάντθςθ: Αποτζλεςμα ςτθν οκόνθ: *45, 23, 25, 27, 5, 6, 7, 8+ 

............ 
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a = [x,y] 

print (a) 

print (a [1][2]) 

Απάντθςθ: Αποτζλεςμα ςτθν οκόνθ: **21, 23, 25, 27+, [5, 6, 7, 8]]    7 

...... 

 

6.8.9.3 Δραςτθριότθτα λίςτεσ 3θ 

Ραρατθριςτε αυτό που κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ. Δοκιμάςτε τισ ίδιεσ εντολζσ χωρίσ να ακολουκεί το , μετά 
τθν εντολι print. Τι παρατθρείτε; 

 

>>> for a in [15,27,31]: 
.... print a, 
 
Απάντθςθ: Αποτζλεςμα ςτθν οκόνθ: 15, 27, 31 
  
daysofweek = *"Δευτζρα","Τρίτθ","Τετάρτθ","Ρζμπτθ","Ραραςκευι","Σάββατο","Κυριακι"+ 
for item in daysofweek: 
 print (item), 
  
Αποτζλεςμα ςτθ οκόνθ: Δευτζρα Τρίτθ Τετάρτθ Ρζμπτθ Ραραςκευι Σάββατο Κυριακι 

 

6.8.9.4 Δραςτθριότθτα λίςτεσ 4θ 

Μελετιςτε το παρακάτω πρόγραμμα. Τι πιςτεφετε ότι εμφανίηεται ςτθν οκόνθ; Επαλθκεφςτε τισ 
υποκζςεισ ςασ εκτελϊντασ το πρόγραμμα ςτο προγραμματιςτικό περιβάλλον. Τι παρατθρείτε; 

 

listX = [1, 2, 3] 

listY = listX 

print 'listX =', listX, 'list =', listY 

listX[1] = 5000 

print 'listX =', listX, 'list =', listY 

listY[2] = 100 

print 'listX =', listX, 'list =', listY 

  

Διαδοχικά αποτελζςματα ςτθν οκόνθ 

listX = [1, 2, 3] list = [1, 2, 3] 

listX = [1, 5000, 3] list = [1, 5000, 3] 

listX = [1, 5000, 100] list = [1, 5000, 100] 
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6.8.9.5  Δραςτθριότθτα λίςτεσ 5θ 

Δθμιουργιςτε μια λίςτα με ηϊα τθσ κάλαςςασ. Στθ ςυνζχεια με τισ βαςικζσ μεκόδουσ 
προςπακιςτε να προςκζςετε, να διαγράψετε και να επανειςάγετε ςτοιχεία. 

Σθμείωςθ: Για τθ διαχείριςθ μίασ λίςτασ εφαρμόηονται βαςικζσ μζκοδοι όπωσ: θ append(X) για 
τθ προςκικθ ενόσ ςτοιχείου ςτο τζλοσ τθσ λίςτασ, θ insert (i, x) για τθν ειςαγωγι ενόσ ςτοιχείου x 
ςτθ λίςτα πριν το i ςτοιχείο, θ pop(i) για τθ διαγραφι του I ςτοιχείου. 

6.8.9.6 Δραςτθριότθτα λίςτεσ 6θ 

Βρείτε τι κάνει το παρακάτω πρόγραμμα. Επαλθκεφςτε τθν υπόκεςθ ςασ εκτελϊντασ το ςτο 
προγραμματιςτικό περιβάλλον τθσ γλϊςςασ. 

 

sqlist=[ ] 

for x in range(1,11): 

 sqlist.append(x*x) 

print sqlist 

6.8.9.7 Δραςτθριότθτα λίςτεσ 7θ 

Να γράψετε μια ςυνάρτθςθ ςε Python θ οποία κα δζχεται μια λίςτα από λζξεισ και κα 
επιςτρζφει τθν λζξθ που ςχθματίηεται από τα πρϊτα γράμματα των λζξεων. 

 

6.8.9.8 Δραςτθριότθτα λίςτεσ 8θ 

Να γράψετε ζνα πρόγραμμα ςε Python το οποία κα διαβάηει από το πλθκτρολόγιο μια λίςτα από 
λζξεισ μζχρι να δοκεί θ λζξθ ‘end’ και 

1. Κα εμφανίηει τθ λζξθ ι τισ λζξεισ με τα περιςςότερα γράμματα. (Υπόδειξθ: 
Καταςκευάςτε μια λίςτα με το πλικοσ των γραμμάτων κάκε λζξθσ). 

2. Κα εμφανίηει το πλικοσ των λζξεων που τελειϊνουν με το γράμμα ‘s’. 

 

Δραςτθριότθτα με ενδεικτικό Φφλλο Εργαςίασ για τουσ τφπουσ δεδομζνων και τισ μεταβλθτζσ.  

 Πνομα Επϊνυμο Μακθτι: ............................................................. 

Τμιμα.....................................Θμερομθνία:.......................................................... 

 Καταγράψετε ςτθ δεξιά ςτιλθ του πίνακα τι πιςτεφετε ότι κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ μετά τθν 
εκτζλεςθ των παρακάτω προγραμμάτων. Στθ ςυνζχεια επαλθκεφςτε τισ απαντιςεισ ςασ εκτελϊντασ 
τα προγράμματα μζςα από το περιβάλλον τθσ γλϊςςασ Python. 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 

x = 45 

x = 45.5 

print x 

print x + x 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΘΝ ΟΚΟΝΘ 
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x= "Μυρτϊ" 

y = "Βαςίλθ" 

print "Καλθμζρα", y, "και", x 

print "Καλθμζρα", x + y 

 

x = 12 

print x + 3 

  

  

x = 26 

x = y = z =  23 

print x, y, z 

x = y = "Ελευκερία" 

print x, y 

  

x , y, z = "Ελευκερία","Ρζτροσ", 2 

print x, y, z 

print x, y * z 

  

x , y = 8, 12 

print x, y 

  

a = 010 

print a 

  

x = 6 +4j 

y = 8 -3j 

z = x + y 

print z 

  

a = 0xA 

print a 

  

X = [11, 22, 33] 

Y = X 

X[2] = 700 

print X, Y 
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Οδθγίεσ - θμείωςθ για τον εκπαιδευτικό 

Οι μακθτζσ ατομικά ςυμπλθρϊνουν ςτο Φφλλο Εργαςίασ, απαντϊντασ ςτο ερϊτθμα τι πιςτεφουν 
ότι κα εμφανιςτεί ςτθ οκόνθ. Στθ ςυνζχεια ανοίγουν το περιβάλλον προγραμματιςμοφ τθσ Python 
και ελζγχουν τισ απαντιςεισ τουσ. Με αυτό το τρόπο ζχουν άμεςθ ανατροφοδότθςθ με το δικό τουσ 
ρυκμό από τον υπολογιςτι. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα αποτελζςματα ςτθν τάξθ και 
αναπτφςςεται ςυηιτθςθ ανατροφοδότθςθσ για τισ μεταβλθτζσ και τον τρόπο διαχείριςθσ τουσ από 
τθ γλϊςςα Python (οι μακθτζσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να εμβακφνουν και ςτθν επόμενθ ενότθτα). 
 
 
 

6.9 Πθγζσ-Πρόςκετο Τλικό- Χριςιμοι Εκπαιδευτικοί Πόροι 

Ο δικτυακόσ τόποσ υποςτιριξθσ τθσ γλϊςςασ Python, 

https://www.Python.org/ (τελευταία προςπζλαςθ 3/01/2015) 

Δικτυακόσ τόποσ που περιγράφει μζςα από απλά παραδείγματα τθ χριςθ του 
προγραμματιςτικοφ περιβάλλοντοσ IDLE τθσ Python(τελευταία προςπζλαςθ 08/01/2015), 

https://hkn.eecs.berkeley.edu/~dyoo/Python/idle_intro/IDLE_greek.htm   

Tutorial από το δικτυακό τόπο τθσ γλϊςςασ Python για τθν γνωριμία με τθ γλϊςςα Python – 
Δομι Ελζγχου και Δομζσ Επανάλθψθσ (τελευταία προςπζλαςθ 03/01/2015), 

https://docs.Python.org/2/tutorial/controlflow.html  

Τφποι Δεδομζνων Συμβολοςειρζσ, Λίςτεσ 

https://docs.Python.org/2/tutorial/introduction.html (τελευταία προςπζλαςθ 08/01/2015) 

Δικτυακόσ Τόποσ με Tutorial για τθν εκμάκθςθ τθσ ζκδοςθσ 2.7.x. τθσ Python. 

http://www.Python-course.eu/course.php (τελευταία προςπζλαςθ 02/01/2015) 

Tutorial για τθν ειςαγωγι ςτθ γλϊςςα Python: http://www.codecademy.com/tracks/Python  
(τελευταία προςπζλαςθ 4/01/2015) 

Εκπαιδευτικό υλικό με δραςτθριότθτεσ, βίντεο, διδακτικζσ προτάςεισ για τον εκπαιδευτικό  για 
τθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ Python: http://www.Pythonschool.net/category/basics.html (τελευταία 
προςπζλαςθ 02/01/2015)  

https://www.python.org/
https://hkn.eecs.berkeley.edu/~dyoo/python/idle_intro/IDLE_greek.htm
https://docs.python.org/2/tutorial/controlflow.html
https://docs.python.org/2/tutorial/introduction.html
http://www.python-course.eu/course.php
http://www.codecademy.com/tracks/python
http://www.codecademy.com/tracks/python
http://www.codecademy.com/tracks/python
http://www.codecademy.com/tracks/python
http://www.pythonschool.net/category/basics.html
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6.10 θμειϊςεισ ενότθτασ εκπαιδευτικοφ 
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………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7.  Πλθροφοριακά υςτιματα 

7.1 Λζξεισ Κλειδιά 

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (ΡΣ), τφποι πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, Κφκλοσ ηωισ ανάπτυξθσ ΡΣ, 
Βάςθ δεδομζνων, Αςφάλεια πλθροφοριϊν. 

7.2 Προτεινόμενοσ Χρόνοσ 

Οκτϊ (8) διδακτικζσ ϊρεσ διδαςκαλία φλθσ 

7.3 κοπόσ-τόχοι 

Μετά το τζλοσ τθσ ενότθτασ οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ: 

 Να περιγράφουν τι είναι ζνα Ρλθροφοριακό Σφςτθμα.  

 Να απαρικμοφν τα ςυςτατικά ςτοιχεία ενόσ ΡΣ.  

 Να γνωρίςουν τισ κατθγορίεσ εφαρμογισ ενόσ ΡΣ και τισ περιοχζσ που αξιοποιείται. 

 Να κατονομάηουν και να αναλφουν τισ φάςεισ και τα ςτάδια ανάπτυξθσ ενόσ ΡΣ. 

 Να υιοκετιςουν μια ευρφτερθ οπτικι για τα προβλιματα και τισ λφςεισ-προγράμματα 
χωρίσ να εςτιάηουν μόνο ςτο επίπεδο των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, αλλά 
λαμβάνοντασ υπόψθ τον πραγματικό κόςμο (επιχειριςεισ, διοίκθςθ κλπ). 

7.4 Πλαίςιο  

Τα Ρλθροφοριακά Συςτιματα (ΡΣ) είναι ιδιαίτερα ςθμαντικά για τθ λειτουργία, τθν εςωτερικι 
παραγωγικότθτα και τθν επικοινωνία και ςυναλλαγι με το εξωτερικό περιβάλλον των ςφγχρονων 
επιχειριςεων και οργανιςμϊν. Υπάρχουν πολλά επίπεδα χριςθσ και αξιοποίθςθσ των ΡΣ όπωσ: 

 Εςωτερικά Ρλθροφοριακά Συςτιματα (intranets). 

 Αυτοματοποίθςθ εργαςιϊν και διαδικαςιϊν που οδθγεί ςτθ μείωςθ του κόςτουσ. 

 Αναςχεδιαςμόσ διαδικαςιϊν και τρόπων εργαςίασ. 

 Βελτίωςθ και δθμιουργία νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν προσ τουσ πελάτεσ. 

 Διαχείριςθ γνϊςθσ. 

 Υποςτιριξθ λιψθσ αποφάςεων. 

 Εξωςτρεφι Ρλθροφοριακά Συςτιματα. 

 Θλεκτρονικι διαςφνδεςθ και ςυναλλαγζσ με τουσ πελάτεσ (Θλεκτρονικό Εμπόριο). 

 Θλεκτρονικι διαςφνδεςθ και ςυναλλαγζσ με τουσ προμθκευτζσ (Θλεκτρονικζσ 
Ρρομικειεσ). 

 Θλεκτρονικι ςυνεργαςία για το ςχεδιαςμό νζων προϊόντων. 

 Θλεκτρονικζσ Αγορζσ (E – marketplaces). 

 Θλεκτρονικι διαςφνδεςθ και παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ  πολίτεσ (θλεκτρονικι 
διακυβζρνθςθ). 

 Σκοπόσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι να γνωρίςουν οι μακθτζσ τθν ζννοια του Ρλθροφοριακοφ 
Συςτιματοσ και τισ περιοχζσ εφαρμογισ του. Αυτι θ οικοδόμθςθ γνϊςθσ κα γίνει ςταδιακά μζςα 
από παραδείγματα που κα παρουςιάηουν τα μζρθ (ςυνιςτϊςεσ) ενόσ ΡΣ κακϊσ και τον κφκλο ηωισ 
ανάπτυξισ του. Στθ ςυνζχεια, κα παρουςιαςτοφν και ςυηθτθκοφν κζματα διαχείριςθσ ενόσ ΡΣ, όπωσ 
θ αςφάλεια πλθροφοριϊν (εντοπιςμόσ και χαρακτθριςμόσ ωσ εμπιςτευτικϊν των πλθροφοριϊν που 
πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν και να προςτατευκοφν, ακεραιότθτα πλθροφοριϊν, 
εμπιςτευτικότθτα, διακεςιμότθτα πλθροφοριϊν, αλλά και αυκεντικότθτα, εγκυρότθτα, 
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μοναδικότθτα και μθ αποποίθςθ). Χριςθ βάςεων δεδομζνων (ΒΔ) (ςυλλογι και ανάλυςθ 
απαιτιςεων, εννοιολογικόσ ςχεδιαςμόσ ΒΔ, επιλογι ςυςτιματοσ διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων 
ΣΔΒΔ, λογικόσ ςχεδιαςμόσ ΒΔ, φυςικόσ ςχεδιαςμόσ ΒΔ, υλοποίθςθ ςυςτιματοσ ΒΔ, επεξεργαςία τθσ 
ΒΔ). Τζλοσ, θ κατανόθςθ των λειτουργικϊν και επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν,  αποτελεί τθν αιτία 
για τθ βελτίωςθ και τθν αυτοματοποίθςι τουσ μζςω τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ. Κζματα που 
αφοροφν ςτθν ανάλυςθ των επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν, τθν μοντελοποίθςθ και τθν αναβάκμιςι 
τουσ κα αναλυκοφν. 

7.5 Διδακτικζσ Προτάςεισ 

Ο εκπαιδευτικόσ με ςφντομθ ειςιγθςθ ςυνδζει τθν ενότθτα με τισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ, ωσ 
εφαρμογι τουσ. Με ερωτοαποκρίςεισ κινθτοποιεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν για ενεργό 
ςυμμετοχι ςτθ τάξθ και προωκεί τθν ανακάλυψθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν των ΡΣ από τουσ 
ίδιουσ τουσ μακθτζσ. 

Με τθ χριςθ παραδειγμάτων και ερωτιςεων ειςάγει τουσ μακθτζσ ςτθν ζννοια του 
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (βαςικι ςθμειογραφία) και των δομικϊν ςυνιςτωςϊν του (λογιςμικό, 
υλικό, διαδικαςίεσ και ανκρϊπινο δυναμικό). Λδιαίτερθ βαρφτθτα κα δοκεί ςτισ επιχειρθματικζσ 
διαδικαςίεσ κακϊσ θ αυτοματοποίθςι τουσ μζςω υπολογιςτϊν αποτελεί τον βαςικότερο λόγο 
υιοκζτθςθσ ΡΣ από τουσ οργανιςμοφσ.  

Οι μακθτζσ μζςα απο ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει να ανακαλφψουν περιοχζσ 
εφαρμογισ ενόσ ΡΣ και να καταλιξουν ςτθν κατθγοριοποίθςι τουσ. Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ζχει 
το ρόλο του αρωγοφ και του διευκολυντι ςτθ γνϊςθ δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να τθν 
ανακαλφψουν όςο το δυνατόν μόνοι τουσ (βακμοί ελευκερίασ) ςυνεργαηόμενοι μεταξφ τουσ. Στθ 
διαδικαςία αυτι πολλζσ φορζσ βοθκάει θ οπτικοποίθςθ τθσ γνϊςθσ (π.χ εννοιολογικι 
χαρτογράφθςθ των κατθγοριϊν των ΡΣ και παραδειγμάτων τουσ). Για τθν αποδοτικι ςυνεργαςία 
των μακθτικϊν ομάδων μπορεί χρθςιμοποιθκεί ζνα Διαδικτυακό λογιςμικό ςυνεργατικισ γραφισ 
(οργάνωςθ υλικοφ, κοινό ζγγραφο με διαγράμματα, πλθροφορίεσ και υπερςυνδζςμουσ ςε ζνα Wiki. 
Για παράδειγμα μπορεί να αξιοποιθκεί το εργαλείο wiki τθσ θλεκτρονικισ ςχολικισ τάξθσ 
http://eclass.sch.gr/). 

Με χριςθ μελζτθσ περίπτωςθσ ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να παρουςιάςει τα ςυςτατικά μζρθ ενόσ 
ΡΣ και τισ ςχζςεισ μεταξφ τουσ. Στθ ςυνζχεια μζςα από ςυηιτθςθ (ανάδραςθ) πρζπει να 
αναδειχκοφν τα πλεονεκτιματα χριςθσ ενόσ ΡΣ.  

Με απλοποιθμζνα παραδείγματα να αναδειχκεί θ διαφορά του Διαγράμματοσ οισ δεδομζνων 
ΔΔ (ροι δεδομζνων) με το Διάγραμμα οισ (ροι ελζγχου). 

Με επίδειξθ και πειραματιςμό κα παρουςιαςτεί λογιςμικό CASE (Upper και Lower) ζτςι ϊςτε οι 
μακθτζσ να εξοικειωκοφν με μεκόδουσ μοντελοποίθςθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων. 

Με καταιγιςμό ιδεϊν κα καλυφκοφν τα κζματα αςφάλειασ ενόσ ΡΣ, π.χ. πόροι (επιχειρθματικά 
ςχζδια, απόρρθτοσ κϊδικασ, ιδιωτικά κλειδιά κρυπτογράφθςθσ, ιδζεσ, χριματα, φιμθ). 

Με τισ παραπάνω προτάςεισ παρζχεται μακθςιακι υποςτιριξθ (scaffolding) και άρα προωκείται 
θ ςυμμετοχι, θ ςυνεργαςία και θ αυτόνομθ ανάπτυξθ όλων των μακθτϊν (ενεργά υποκείμενα 
μάκθςθσ). 

7.6 Χϊροσ 

Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ - Αίκουςα 

http://eclass.sch.gr/
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7.7 Εποπτκά Μζςα-Διδακτικά Μζςα 

Υπολογιςτζσ με πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, Διαδραςτικόσ ι πίνακασ μαρκοδόρου, 
Βιντεοπροβολζασ, Κατάλλθλα διαμορφωμζνα φφλλα εργαςίασ, Λογιςμικό CASE, Λογιςμικό 
εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ.  

7.8 Ενδεικτικζσ Δραςτθριότθτεσ 

7.8.1 Δραςτθριότθτα 1θ 

Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ των 2-3 ατόμων και αναλαμβάνουν να αναηθτιςουν με τθ 
χριςθ του Διαδικτφου, παραδείγματα ΡΣ ςε διαφορετικζσ κεματικζσ περιοχζσ (π.χ. ςυςτιματα 
υποςτιριξθσ αποφάςεων, διαχείριςθσ γνϊςθσ, διαχείριςθσ ςυναλλαγϊν, υποςτιριξθσ διοίκθςθσ 
κλπ.). Στθ ςυνζχεια όλεσ οι ομάδεσ μαηί οπτικοποιοφν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ τουσ με τθ 
χριςθ ενόσ ςυνεργατικοφ εργαλείου εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ (π.χ. Popplet, mindMeinder, 
Xmind κλπ.) και τα παρουςιάηουν ςτθν τάξθ. 

7.8.2 Δραςτθριότθτα 2θ 

Οι μακθτζσ εργαηόμενοι ομαδοςυνεργατικά, αφοφ μελετιςουν, να παρουςιάςουν τισ κοινωνικζσ 
και οικονομικζσ επιδράςεισ τθσ Ρλθροφορικισ και των ΡΣ κακϊσ επίςθσ και τον ςτρατθγικό τουσ 
ρόλο. 

7.8.3 Δραςτθριότθτα 3θ 

Οι αεροπορικζσ εταιρίεσ χρθςιμοποιοφν μεγάλα υπολογιςτικά ςυςτιματα και δίκτυα 
υπολογιςτϊν για να μποροφν τα ταξιδιωτικά γραφεία και οι ιδιϊτεσ να κάνουν κρατιςεισ και να 
εκτυπϊνουν το ειςιτιριό τουσ. Στο ςυγκεκριμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα να καταγράψετε τα 
βαςικά του μζρθ, τθν τεχνολογία που χρθςιμοποιείται, το διαφορετικό ανκρϊπινο δυναμικό και 
τουσ οργανιςμοφσ που ςυμμετζχουν και το είδοσ τθσ πλθροφορίασ που χρειάηονται (ςτοιχεία που 
απαιτοφνται). 

7.8.4 Δραςτθριότθτα 4θ 

Να γίνει ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ για τα παρακάτω: 

α)  Τι περιλαμβάνει θ φάςθ ςυντιρθςθσ ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 

β) Μετά τθν παράδοςθ ενόσ ΡΣ ζχουν ανιχνευκεί λάκθ. Ζτςι ενθμερϊκθκε θ εταιρεία ανάπτυξθσ 
του ςυςτιματοσ ϊςτε να διορκωκοφν. Να τεκμθριϊςετε ςε ποια φάςθ του κφκλου ηωισ και 
ανάπτυξθσ βρίςκεται το ΡΣ. 

(γ) Να εξθγθκεί ςε ποια φάςθ του κφκλου ηωισ και ανάπτυξθσ ενόσ ΡΣ ο αναλυτισ δθμιουργεί τα 
Διαγράμματα οισ Δεδομζνων (ΔΔ). 

7.8.5 Δραςτθριότθτα 5θ 

Να ςχεδιαςτεί διάγραµµα ροισ δεδομζνων (μοντελοποίθςθ ςυςτιματοσ) για το εξισ πρόβλθµα: 
Ζνα ξενοδοχείο κζλει να καταςκευάςει ζνα πρόγραµµα το οποίο διαβάηει το αρχείο πελατϊν (π.χ. 
customer.dat) και εκτυπϊνει το ενθμερωμζνο ποςό προςφοράσ ανάλογα µε τα ακόλουκα. 

Δομι Αρχείου: 
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Κωδικόσ 
Ρελάτθ 

 

 

Ονοµατεπϊνυµο 

 

 

Θμζρεσ 

διαμονισ 

 

 

Θμεριςια 
χρζωςθ 

 

 

Ρερίοδοσ* 

 

*Το πεδίο περίοδοσ δζχεται τιµζσ “υψθλι”/ “χαμθλι” 

Στθ ςυνζχεια εφαρμόηει ςτισ κρατιςεισ υψθλισ περιόδου οι οποίεσ ξεπερνοφν τισ πζντε μζρεσ 
διαμονισ, ζκπτωςθ 10%, αλλιϊσ 5%. Να εφαρμόηει ςτισ κρατιςεισ χαμθλισ περιόδου οι οποίεσ 
ξεπερνοφν τισ πζντε μζρεσ ζκπτωςθ 20%, αλλιϊσ 15%. 

7.8.6 Δραςτθριότθτα 6θ 

Τα παρακάτω καταγράφθκαν από αναλυτζσ ςυςτθμάτων ςτθ φάςθ τθσ προκαταρκτικισ ζρευνασ: 

i) Τα τζλθ κυκλοφορίασ των οχθμάτων κα εκτυπϊνονται αποκλειςτικά από το Διαδίκτυο μζςα 
από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Το 
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα πρζπει να τροποποιθκεί για να ακολουκιςει τα νζα δεδομζνα.  

ii) Θ ςχεδίαςθ και λειτουργία ιςτότοπου εκτιμάται ότι κα αυξιςει ςθμαντικά τουσ πελάτεσ και 
τισ πωλιςεισ τθσ εταιρείασ. 

iii) Λόγω του ςυνεχοφσ αυξανόμενου όγκου πλθροφοριϊν, πολλζσ υπθρεςίεσ του ςυςτιματοσ 
ζγιναν αργζσ και δφςχρθςτεσ, οπότε θ επιχείρθςθ δζχεται πολλά παράπονα πελατϊν. 

iv) Ο κφκλοσ εργαςιϊν μιασ επιχείρθςθσ ζχει υπερδιπλαςιαςτεί και οι πελάτεσ ςχθματίηουν 
ουρζσ ςτα ταμεία εξυπθρζτθςθσ.  

Να χαρακτθρίςετε ποια από τα παραπάνω αποτελοφν Ρρόβλθμα, Ευκαιρία ι Εντολι. 
Τεκμθριϊςτε τισ επιλογζσ ςασ. 

7.8.7 Δραςτθριότθτα 7θ 

Με ζναν υπολογιςτι χειρόσ, οι οδθγοί μιασ εταιρείασ ταχυμεταφορϊν ειςάγουν αυτόματα τισ 
υπογραφζσ των πελατϊν μαηί με πλθροφορίεσ για τθν παραλαβι-παράδοςθ και τον χρόνο μεταξφ 
τουσ. Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ εταιρείασ αξιοποιοφν αυτά τα δεδομζνα για να 
παρακολουκοφν τα δζματα κατά τθ μεταφορά. 

Συηθτιςτε τθν παραπάνω μελζτθ περίπτωςθσ (αναηθτιςτε ςτο Διαδίκτυο ςχετικζσ πλθροφορίεσ) 
και τεκμθριϊςτε τα ακόλουκα ερωτιματα: 

 Ροιεσ είναι οι είςοδοι, θ επεξεργαςία και οι ζξοδοι του ςυςτιματοσ; 

 Ροιεσ τεχνολογίεσ αξιοποιοφνται; Τι ςχζςθ ζχουν αυτζσ οι τεχνολογίεσ με τον 
επιχειρθματικό ςχεδιαςμό τθσ εταιρείασ; 

 Ροια προβλιματα αντιμετωπίηουν αυτζσ οι τεχνολογίεσ; 

7.8.8 Δραςτθριότθτα 8θ 

Στόχοσ αυτισ τθσ εργαςτθριακισ δραςτθριότθτασ είναι θ εξοικείωςθ των μακθτϊν με το 
λογιςμικό ενόσ ΡΣ μιασ επιχείρθςθσ το οποίο υποςτθρίηει: Ρελάτεσ-Ρρομθκευτζσ, Διαχείριςθ 
Ρωλιςεων, Αγορϊν, Αποκεμάτων, Ρωλθτϊν κλπ. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ 
αρχικά παρουςιάηεται ο εντοπιςμόσ και θ δθμιουργία των ομάδων δεδομζνων πελατϊν, 
προμθκευτϊν και ειδϊν. Ζπειτα οι μακθτζσ προςεγγίςουν να κατανοιςουν τθν αρχιτεκτονικι του 
ςυςτιματοσ και να αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία τθσ αςφαλοφσ διαχείριςθσ και διακίνθςθσ τθσ 
πλθροφορίασ ςε ζνα ΡΣ που λειτουργεί εντόσ μιασ επιχείρθςθσ.  
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Κζματα για ςυηιτθςθ:  

1. Εντοπίςτε τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία του ςυςτιματοσ.  

2. Αξιολογιςτε το ςφςτθμα με τα εξισ κριτιρια: Φιλικότθτα διεπαφισ - Ευχρθςτία - Αξιοπιςτία - 
Ταχφτθτα - Ρεριεκτικότθτα - Διαλειτουργικότθτα - Αςφάλεια.  

3. Να γραφοφν τα αρχεία τεκμθρίωςθσ που αφοροφν ςτα δεδομζνα του ΡΣ.  

7.8.9 Δραςτθριότθτα 9θ 

Σκοπόσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι θ ςφνταξθ μιασ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ για ζνα ΡΣ ενόσ 
οργανιςμοφ. Για παράδειγμα, ζνα Σφςτθμα Θλεκτρονικοφ Εμπορίου: Μία εταιρεία πϊλθςθσ 
θλεκτρονικϊν προϊόντων ηθτά τθν ανάπτυξθ ΡΣ. Το πλθροφοριακό αυτό ςφςτθμα κα πρζπει να 
καλφπτει τισ απαιτιςεισ εςωτερικισ λειτουργίασ, όπωσ θ διαχείριςθ αποκεμάτων και παραγγελιϊν 
τθσ επιχείρθςθσ, αλλά και τθσ πϊλθςθσ ειδϊν μζςω Διαδικτφου. Θ εταιρεία διακζτει προϊόντα όπωσ 
ΘΥ, smartphones, ψθφιακζσ κάμερεσ κ.ά.  

Οδθγία: μπορείτε να ακολουκιςετε τα εξισ ενδεικτικά βιματα:  

 Επιλογι προβλιματοσ που ςχετίηεται με ζναν οργανιςμό (όπωσ τον παραπάνω) το 
οποίο πρζπει να είναι κατάλλθλο για εφαρμογι των μεκόδων ανάλυςθσ και ςχεδίαςθσ 
ΡΣ. 

 Οριςμόσ τθσ εμβζλειασ του προβλιματοσ. 

 Οριςμόσ ενόσ ςυνόλου διάφορων λφςεων για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. 

 Οριςμόσ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ των εναλλακτικϊν λφςεων, αξιολόγθςθ τουσ και 
επιλογι τθσ καταλλθλότερθσ. 

 Για τθν λφςθ που επιλζξατε πρζπει να ςυντάξετε: Ζνα ςφνολο από βαςικζσ περιπτϊςεισ 
χριςθσ - διάγραμμα κλάςεων που να εξθγεί τισ βαςικζσ ζννοιεσ του πεδίου εφαρμογισ 
και τισ ςχζςεισ τουσ - διαγράμματα δραςτθριοτιτων - ςφνταξθ αναφοράσ. 

7.9 Βιβλιογραφία 

Avgerou, C., Cornford, T. (1993) “Developing Information Systems Concepts, Issues and Practice”, 
Macmillan Information Systems Series. 

Laudon, C., K., Laudon, J. (2012) “Essentials of Management Information Systems” 10th edition, 
Prentice Hall. 

7.10 Πθγζσ - Πρόςκετο Τλικό - Χριςιμοι Εκπαιδευτικοί Πόροι 

Μοντζλο πυραμίδασ τεςςάρων επιπζδων για τουσ διάφορουσ τφπουσ Ρ.Σ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_system#mediaviewer/File:Four-Level-Pramid-
model.png 

Εργαλεία εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ 

http://popplet.com/ 

http://www.mindmeister.com/ 

https://www.xmind.net/  

Συνοδευτικι ιςτοςελίδα για το βιβλίο: Laudon, K.C. and J.P. Laudon, Essentials of Management 
Information Systems, 10θ ζκδοςθ με πολλά παραδείγματα (case studies): 
http://wps.prenhall.com/bp_laudon_essmis_10/219/56286/14409392.cw/index.html(τελευταία 
προςπζλαςθ 10/01/2015) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_system#mediaviewer/File:Four-Level-Pramid-model.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_system#mediaviewer/File:Four-Level-Pramid-model.png
http://popplet.com/
http://www.mindmeister.com/
https://www.xmind.net/
http://wps.prenhall.com/bp_laudon_essmis_10/219/56286/14409392.cw/index.html
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IBM case studies: http://www-
03.ibm.com/software/businesscasestudies/us/en/corp?OpenForm&Site=corp&cty=en_us&lnk=msoR
L-cstu-usen (τελευταία προςπζλαςθ 10/01/2015) 

Επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ UML (πρότυπθ γλϊςςα μοντελοποίθςθσ ΡΣ) 

http://www.uml.org/  

 

θμειϊςεισ ενότθτασ εκπαιδευτικοφ 
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http://www-03.ibm.com/software/businesscasestudies/us/en/corp?OpenForm&Site=corp&cty=en_us&lnk=msoRL-cstu-usen
http://www-03.ibm.com/software/businesscasestudies/us/en/corp?OpenForm&Site=corp&cty=en_us&lnk=msoRL-cstu-usen
http://www-03.ibm.com/software/businesscasestudies/us/en/corp?OpenForm&Site=corp&cty=en_us&lnk=msoRL-cstu-usen
http://www.uml.org/
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Μζροσ 

 

Αναλυτικζσ δραςτθριότθτεσ 
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Φιλοςοφία των δραςτθριοτιτων 

Οι δραςτθριότθτεσ που δίνονται ςτθ ςυνζχεια ακολουκοφν μια διερευνθτικι/ανακαλυπτικι 
προςζγγιςθ ςφμφωνα με τθν οποία οι μακθτζσ κατακτοφν τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ του μακιματοσ 
μζςα από τον πειραματιςμό με το προγραμματιςτικό περιβάλλον. Οι μακθτζσ είτε επιλφουν 
προβλιματα ωσ μελζτεσ περίπτωςθσ είτε τουσ δίνονται τμιματα κϊδικα για να πειραματιςτοφν με 
αυτά και να εξάγουν ςυμπεράςματα που κα τουσ βοθκιςουν να ςχθματίςουν τα κεωρθτικά 
μοντζλα (αλγόρικμοι) που κζλουμε. Θ μελζτθ των αλγόρικμων με διερευνθτικό τρόπο, χρειάηεται 
υπομονι, επιμονι και χρόνο. Για αυτό το λόγο οι ϊρεσ που προτείνονται ςε κάποιεσ δραςτθριότθτεσ 
είναι ενδεικτικζσ. 

Τα ςχζδια των δραςτθριοτιτων που ακολουκοφν είναι δομθμζνα ςε τρία μζρθ: 

 Το περίγραμμα τθσ δραςτθριότθτασ, που περιζχει πλθροφορίεσ όπωσ ο προτεινόμενοσ 
χρόνοσ, τα εποπτικά μζςα, τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα κ.ά. 

 Τισ οδθγίεσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ όπου προτείνονται διάφορεσ διδακτικζσ 
ςτρατθγικζσ για τθν ειςαγωγι των μακθτϊν ςτισ νζεσ αυτζσ ζννοιεσ τθσ επιςτιμθσ των 
υπολογιςτϊν, με βάςθ το φφλλο εργαςίασ που ακολουκεί.  

 Το προτεινόμενο φφλλο εργαςίασ που δίνεται ςτουσ μακθτζσ (ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι 
μορφι). 

Πλα τα προγράμματα ςε Python ζχουν αναπτυχκεί ςτθν ζκδοςθ 2.7.9 τθσ γλϊςςασ, ενϊ μποροφν 
να μεταφερκοφν και ςτθν Python 3 με ελάχιςτεσ αλλαγζσ. 

Ρροτείνεται ο διδάςκων να καταγράψει τισ χριςιμεσ ςυναρτιςεισ που δίνονται ςτισ 
δραςτθριότθτεσ, όπωσ οι trace, random_array, timer και να τισ ςυγκεντρϊςει ςε ζνα άρκρωμα 
(module) το οποίο κα επεκτείνεται ςταδιακά και κα αποτελζςει τθ βιβλιοκικθ προγραμμάτων του 
μακιματοσ. 

 

 

 

 

 

1. χζδιο Δραςτθριότθτασ: Η ζννοια του Αλγορίκμου 

Ρροτεινόμενοσ χρόνοσ: 1 διδακτικι ϊρα 

Ρεριγραφι: 

Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του αλγορίκμου μζςα από τθν 
εναςχόλθςθ με ζνα αλγορικμικό πρόβλθμα, όπου οι 
μακθτζσ πρζπει να περιγράψουν τον αλγόρικμο επίλυςισ 
του ςε μια ςυγκεκριμζνθ γλϊςςα 

Ενότθτα: Από το πρόβλθμα ςτον Αλγόρικμο 

Εμπλεκόμενεσ Ζννοιεσ: Αλγόρικμοσ, Υπολογιςτικι Σκζψθ, Ρρόγραμμα 
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Διδακτικι Ρροςζγγιςθ: 
Ερωταποκρίςεισ, ανακαλυπτικι μάκθςθ, καταιγιςμόσ 
ιδεϊν 

Εποπτικά μζςα 

Βιντεοπροβολζασ 

Λογιςμικό προςομοίωςθσ/οπτικοποίθςθσ του 
προβλιματοσ από το Διαδίκτυο 

http://coolmath4kids.com/math_puzzles/Logic-
waterjars/index.html 

Χϊροσ Αίκουςα (ι και εργαςτιριο) 

 

1.1 Προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα 

Οι μακθτζσ μετά το τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ αναμζνεται: 

 να αναλφουν το πρόβλθμα ςε άλλα απλοφςτερα 

 να ανάγουν το πρόβλθμα ςε άλλα απλοφςτερα προβλιματα 

 να διακρίνουν ποια είναι τα επιτρεπτά βιματα που μποροφν να τουσ οδθγιςουν ςτθν 
επίλυςθ του προβλιματοσ 

 να μποροφν να περιγράψουν τον αλγόρικμο επίλυςθσ του προβλιματοσ ςτθ γλϊςςα τθσ 
νοθτισ μθχανισ που τουσ δίνεται 

 να αντιλθφκοφν τθν αναγκαιότθτα των γλωςςϊν προγραμματιςμοφ, ωσ γλϊςςεσ αυςτθρισ 
αναπαράςταςθσ των αλγορίκμων 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Οδθγίεσ για τον εκπαιδευτικό 

Θ δραςτθριότθτα αυτι ζχει διττό ςκοπό. Καταρχιν να ζρκουν ςε επαφι οι μακθτζσ με τθ 
διαδικαςία ανάλυςθσ και επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ που επιδζχεται αλγορικμικι λφςθ. Αφοφ 
ςκιαγραφιςουν τα βιματα του αλγορίκμου που οδθγοφν ςτθν επικυμθτι λφςθ του, ςτθ ςυνζχεια 
κα πρζπει να γράψουν ζνα πρόγραμμα ςτθ γλϊςςα τθσ νοθτισ μθχανισ που ζχει οριςτεί.  

Αν οι μακθτζσ δυςκολεφονται να ξεκινιςουν τθν επίλυςθ του προβλιματοσ, πικανόν επειδι 
δεν ζχουν κατανοιςει τθν εκφϊνθςθ, προτείνεται να γίνει επίδειξθ 2-3 εντολϊν, ϊςτε να 
αντιλθφκοφν ποιεσ είναι οι επιτρεπτζσ εντολζσ. Εδϊ ίςωσ να φανεί χριςιμθ θ οπτικοποίθςθ μζςω 
κατάλλθλου λογιςμικοφ από το Διαδίκτυο. 

Ρροτείνεται να τονιςτεί από τον εκπαιδευτικό ότι κατά τθν επίλυςθ του προβλιματοσ κα 
πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν μόνο οι τρεισ εντολζσ και ότι τα δοχεία μποροφν να γεμίηουν μόνο 

http://coolmath4kids.com/math_puzzles/Logic-waterjars/index.html
http://coolmath4kids.com/math_puzzles/Logic-waterjars/index.html
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μζχρι πάνω. Επίςθσ να δοκεί προςοχι ϊςτε θ ςφνταξθ των εντολϊν να είναι ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ που δίνονται. 

Στο τζλοσ να υπολογίςουν οι μακθτζσ το πλικοσ των βθμάτων του αλγορίκμου. Σε 
περίπτωςθ που κάποιοι μακθτζσ ςχεδιάςουν και δεφτερο αλγόρικμο να γίνει ςφγκριςθ των δυο 
αλγορίκμων όςον αφορά το πλικοσ των βθμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1  Φφλλο εργαςίασ: Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του αλγόρικμου 

ΟΝΟΜΑ …………………………………………………..       ΕΡΩΝΥΜΟ……………………………………………. 

ΤΑΞΘ………………………………………………….        ΤΜΘΜΑ…………   ΘΜ/ΝΛΑ: ……………………….. 

Μετριςτε ακριβϊσ 6 λίτρα, αν ζχετε ςτθν διάκεςι ςασ ζνα δοχείο των 5, ζνα των 7 λίτρων και 
μια πθγι με άφκονο νερό. Μπορείτε μόνο να γεμίηετε μζχρι πάνω και να αδειάηετε εντελϊσ τα 
δοχεία όςεσ φορζσ κζλετε.   

Για να πειραματιςτείτε με τθν οπτικοποίθςθ του προβλιματοσ, μπορείτε να μεταβείτε ςτθν 
παρακάτω ιςτοςελίδα: http://coolmath4kids.com/math_puzzles/Logic-waterjars/index.html 

Σασ δίνετε μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ για το πρόβλθμα των δοχείων θ οποία ζχει τισ εξισ 
τρεισ εντολζσ: 

http://coolmath4kids.com/math_puzzles/Logic-waterjars/index.html
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Γζμιςε( Α ) : Γεμίηει το δοχείο Α από τθ βρφςθ, π.χ. θ εντολι Γζμιςε( 5 ) γεμίηει το 5λιτρο 

Άδειαςε( Α ): Αδειάηει το δοχείο Α κάτω, π.χ. θ εντολι Άδειαςε( 5 ) αδειάηει το 5λιτρο 

Μετακίνθςε( Α,  Β ): Μετακινεί το περιεχόμενο του δοχείου Α ςτο δοχείο Β. π.χ. θ εντολι    

Μετακίνθςε( 5 , 7 ) κα μποροφςε να ζχει τα παρακάτω αποτελζςματα ανάλογα με το 
περιεχόμενο των δοχείων εκείνθ τθ ςτιγμι: 

1. Το 5λιτρο είναι γεμάτο και το 7λιτρο είναι άδειο. Σε αυτι τθν περίπτωςθ το 5λιτρο κα 
αδειάςει εντελϊσ και τα 5 λίτρα κα μετακινθκοφν ςτο 7λιτρο το οποίο κα κζλει ακόμα 2 
λίτρα για να γεμίςει. 

2. Το 5λιτρο είναι γεμάτο και το 7λιτρο ζχει 4 λίτρα. Σε αυτι τθν περίπτωςθ αδειάηουμε μζχρι 
να γεμίςει το 7λιτρο. Άρα κα μετακινθκοφν 3 λίτρα (3+4 = 7) ςτο 7λιτρο και κα μείνουν 2 
λίτρα ςτο 5λιτρο.  

Να αναπτφξετε αλγόρικμο ςτθν παραπάνω γλϊςςα προγραμματιςμοφ, ζτςι ϊςτε να μείνουν 
ακριβϊσ 6 λίτρα ςτο 7λιτρο. 

Δραςτθριότθτεσ για το ςπίτι 

Δραςτθριότθτα 1 

Αν είχατε ςτθν διάκεςι ςασ ζνα δοχείο των 3 και ζνα των 5 λίτρων να δϊςετε ζναν αντίςτοιχο 
αλγόρικμο ζτςι ϊςτε να μείνουν ακριβϊσ 4 λίτρα ςτο 5λιτρο. 

Δραςτθριότθτα 2 (ο γρίφοσ του νζου κόςμου) 

Τζςςερισ άνκρωποι κζλουν να διαςχίςουν μια γζφυρα. Αρχικά, βρίςκονται όλοι ςτθν ίδια πλευρά 
τθσ. Υπάρχει ζνα όριο των 17 λεπτϊν μετά το οποίο όλοι κα πρζπει να βρίςκονται ςτθν άλλθ άκρθ 
τθσ γζφυρασ. Είναι νφχτα και διακζτουν μόνο ζνα φακό. Το πολφ δφο άτομα μποροφν να διαςχίςουν 
ταυτόχρονα τθ γζφυρα, ςε κάκε χρονικι ςτιγμι. Πποια ομάδα διαςχίηει τθ γζφυρα, είτε του ενόσ 
είτε των δυο ατόμων, κα πρζπει να ζχει αυτι το φακό. Ο πρϊτοσ χρειάηεται 1 λεπτό για να διαςχίςει 
τθ γζφυρα, ο δεφτεροσ 2 λεπτά, ο τρίτοσ 5 λεπτά και ο τζταρτοσ χρειάηεται 10 λεπτά. Δυο άνκρωποι 
μαηί, κινοφνται με τθν ταχφτθτα του βραδφτερου από αυτοφσ. Θ νοθτι μθχανι ςτθν οποία κα 
εκτελεςτεί ο αλγόρικμό ςασ ζχει μόνο μια εντολι: 

Διάςχιςθ_Γζφυρασ( Α,  Β ): Ο Α και ο Β διαςχίηουν τθ γζφυρα ςτον χρόνο του βραδφτερου    

Διάςχιςθ_Γζφυρασ( Χ ): Ο Χ διαςχίηει τθ γζφυρα ςτον δικό του χρόνο  
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2. χζδιο Δραςτθριότθτασ: Αρικμομθχανι 

Ρροτεινόμενοσ Χρόνοσ: 2 διδακτικζσ ϊρεσ 

Ρεριγραφι: 

Χριςθ του διερμθνευτι τθσ γλϊςςασ ςαν αρικμομθχανι 
για ςφνκετουσ υπολογιςμοφσ ςε διάφορουσ τφπουσ 
δεδομζνων, αλφαρικμθτικά, αρικμοφσ (ακζραιουσ, 
κινθτισ υποδιαςτολισ),  

Ενότθτα: 
Γνωριμία με τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ 
Θ γλϊςςα Python ωσ αρικμομθχανι 

Εμπλεκόμενεσ Ζννοιεσ: Τφποι δεδομζνων, διερμθνευτισ τθσ Python 

Διδακτικι Ρροςζγγιςθ: 
Ρειραματιςμόσ με το περιβάλλον προγραμματιςμοφ, 
διερευνθτικι μάκθςθ 

Εποπτικά μζςα: Ρροβολζασ, υπολογιςτζσ, περιβάλλον προγραμματιςμοφ 

Χϊροσ: Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ 

 

2.1 Προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα 

Οι μακθτζσ μετά το τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ αναμζνεται: 

 να εξοικειωκοφν με το περιβάλλον του διερμθνευτι εντολϊν τθσ γλϊςςασ 
προγραμματιςμοφ 

 να πειραματιςτοφν με τουσ αρικμθτικοφσ και λογικοφσ τελεςτζσ τθσ γλϊςςασ 

 να υλοποιιςουν πράξεισ πολφ μεγάλων αρικμϊν 

 να μελετιςουν τον τρόπο με τον οποίο θ Python αναπαριςτά μιγαδικοφσ αρικμοφσ 
 

2.2 Οδθγίεσ για τον εκπαιδευτικό 

Είναι αναγκαίο να ζχουν ιδθ αναφερκεί οι βαςικοί τφποι τθσ Python (int, float, long, bool, 
str) και να ζχει δοκεί από ζνα παράδειγμα για τον κακζνα.  

Αρχικά γίνεται μια ςφντομθ παρουςίαςθ των αρικμθτικϊν, ςυγκριτικϊν και λογικϊν 
τελεςτϊν τθσ Python και δίνεται από ζνα παράδειγμα για κάκε περίπτωςθ. Στθ ςυνζχεια δίνεται 
ςτουσ μακθτζσ το φφλλο εργαςίασ ϊςτε να εξοικειωκοφν μζςω πειραματιςμοφ με το διερμθνευτι 
τθσ γλϊςςασ. 

Με βάςθ τα αποτελζςματα των εντολϊν προτείνεται να κακοδθγιςουμε τουσ μακθτζσ ςτθν 
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τθ λειτουργία κάποιων τελεςτϊν, όπωσ για παράδειγμα κα 
πρζπει να ςυηθτθκεί θ διαφορά μεταξφ του 3/2 και του 3.0/2.  

Πςον αφορά τουσ μιγαδικοφσ αρικμοφσ οι μακθτζσ κα πρζπει να χρθςιμοποιιςουν τθν 
εντολι help(complex) για να δουν τισ διακζςιμεσ μεκόδουσ του τφπου complex, αλλά και ξεχωριςτά 
για κάκε μζκοδο, π.χ. help(complex.conjugate).  
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Στο τζλοσ προτείνεται να δοκεί χρόνοσ ςτουσ μακθτζσ για να πειραματιςτοφν μόνοι τουσ με το 
διερμθνευτι τθσ Python, υπολογίηοντασ τισ δικζσ τουσ παραςτάςεισ. 

 

2.3  Φφλλο εργαςίασ: Αρικμομθχανι 

ΟΝΟΜΑ …………………………………………………..       ΕΡΩΝΥΜΟ……………………………………………. 

ΤΑΞΘ………………………………………………….        ΤΜΘΜΑ…………   ΘΜ/ΝΛΑ: ……………………….. 

Ανοίξτε το περιβάλλον προγραμματιςμοφ IDLE 

 

 
 
Να εκτελζςετε τισ παρακάτω εντολζσ ςτο διερμθνευτι τθσ γλϊςςασ και να απαντιςτε ςτα 

ερωτιματα που ακολουκοφν. 

Αρικμοί και Σφποι 

>>> 1+1 
>>> ‘1’ + ‘1’ 
>>> 16/3 
>>> 16.0/3 
>>> 16%3 
 

>>> 18+10 
>>> 18+10.0 
>>> 7.0/2 
>>> 7/2 
>>> 7%2 
 

>>>  type(28) 
>>>  type(3.14) 
>>>  type(“Python”) 
>>>  type(True) 
>>>  type(1j) 

>>> 2**4 
>>> 4**0.5 
>>> 2**1000 
>>> 2**100000 
>>> 2**(–1) 
 

    

Αλφαρικμθτικά 

>>> “Python” + “ 3” 
>>> 5 * “Python” 
>>> len( “Python ”) 
>>> len( “monty Python”) 
>>> name = ‘monty Python’ 
 

>>> name[0] 
>>> name[1] 
>>> name[3] 
>>> name[1:4] 

>>> name[1:] 
>>> name[3:] 
>>> name[6:] 
>>> name[:5] 
>>> name[:] 

Δυαδικοί και  Δεκαεξαδικοί αρικμοί 

>>> 0b100 
>>> 0b10 
>>> 0b11 
>>> 0b101 

>>> bin(4) 
>>> bin(6) 
>>> bin(128) 
>>> bin(2**10) 

>>> 0x10 
>>> 0x100 
>>> 0xA 
>>> 0xF 

>>> hex(256) 
>>> hex(16) 
>>> 0b1 + 0x1 
>>> 0b10*0x10 
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>>> 0b100000 >>> bin(2**5) 
 

>>> 0x1F 

Μιγαδικοί αρικμοί 

>>> 1j**2 
>>> (1–2j)* (1+2j) 
>>> abs( 3+4j ) 

>>> z = 1 – 1j 
>>> z.real 
>>> z.imag 

>>> z.conjugate() 
>>> z**2 
>>> z**16 

 

ΕΩΤΘΜΑΤΑ 
Τι ςυμπεράςματα βγάηετε από τα αποτελζςματα;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ροια από αυτά ςασ προκάλεςαν εντφπωςθ;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ροια είναι θ λειτουργία των τελεςτϊν που χρθςιμοποιοφνται; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. χζδιο Δραςτθριότθτασ: Ειςαγωγι ςτισ ςυναρτιςεισ τθσ Python 

Ρροτεινόμενοσ Χρόνοσ: 1 διδακτικι ϊρα 

Ρεριγραφι: Ειςαγωγι ςτισ ςυναρτιςεισ τθσ Python 

Ενότθτα: Συναρτιςεισ 

Εμπλεκόμενεσ Ζννοιεσ: Συναρτιςεισ, προγραμματιςμόσ ςε Python 

Διδακτικι Ρροςζγγιςθ: 
Διερευνθτικι μάκθςθ, Ρειραματιςμόσ με το περιβάλλον 
προγραμματιςμοφ 

Εποπτικά μζςα: 
Βιντεοπροβολζασ, υπολογιςτζσ, προγραμματιςτικό 
περιβάλλον 

Χϊροσ: Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ 

 

3.1 Προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα 

Οι μακθτζσ 

 να γενικεφουν ςτιγμιότυπα ςυναρτιςεων ςε μια γενικευμζνθ ςυνάρτθςθ 

 να ορίηουν τισ δικζσ τουσ ςυναρτιςεισ 

 να διακρίνουν τα βαςικά ςθμεία ςτον οριςμό μιασ ςυνάρτθςθσ 

 να κατανοοφν τθ ςθμαςία των παραμζτρων ςτισ ςυναρτιςεισ. 

3.2 Οδθγίεσ για τον εκπαιδευτικό 

Ο ςκοπόσ του πρϊτου βιματοσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να κατανοιςει ο μακθτισ ότι μια 
ςυνάρτθςθ χωρίσ ορίςματα δεν είναι τίποτα παραπάνω από τον χαρακτθριςμό ενόσ τμιματοσ 
κϊδικα με κάποιο όνομα για να μθν επαναλαμβάνεται.  

Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν διάφορα ςτιγμιότυπα τθσ ςυνάρτθςθσ printPython( N ), 
ϊςτε να φανεί θ ανάγκθ για γενίκευςθ όλων αυτϊν των ςτιγμιότυπων με τθ χριςθ τθσ παραμζτρου 
Ν.  

Θ εκχϊρθςθ τθσ ςυνάρτθςθσ printPython ςε μια μεταβλθτι κα προκαλζςει λάκοσ εκτζλεςθσ. 
Εδϊ κα πρζπει να φανεί θ ανάγκθ χριςθσ τθσ εντολισ return για επιςτροφι αποτελζςματοσ. Αυτό 
φαίνεται καλφτερα για μακθματικζσ ςυναρτιςεισ, όπωσ είναι θ root που δίνεται παρακάτω. Στο 
ςθμείο αυτό προτείνεται να τονιςτεί θ δυνατότθτα των ςυναρτιςεων να χρθςιμοποιθκοφν ςε 
ςφνκετεσ εμφωλευμζνεσ ςυναρτθςιακζσ εκφράςεισ. Ζνα παράδειγμα για να φανεί αυτό είναι ο 
υπολογιςμόσ τθσ 4θσ τθσ 6θσ ι τθσ 8θσ τετραγωνικισ ρίηασ ενόσ αρικμοφ. 

Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ καλοφνται να ςχεδιάςουν τθ δικι τουσ ςυνάρτθςθ για τον υπολογιςμό 
τθσ διακρίνουςασ μιασ δευτεροβάκμιασ εξίςωςθσ και να τθν χρθςιμοποιιςουν για τθν επίλυςι τθσ. 
Εδϊ πρζπει να ςυηθτθκεί το γεγονόσ τθσ χριςθσ τθσ ςυνάρτθςθσ δυο φορζσ, μια για κάκε ρίηα, ϊςτε 
να αποφφγουμε τθν επανάλθψθ του ίδιου τμιματοσ κϊδικα. 
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3.3  Φφλλο εργαςίασ: Ειςαγωγι ςτισ υναρτιςεισ τθσ Python 

ΟΝΟΜΑ …………………………………………………..       ΕΡΩΝΥΜΟ……………………………………………. 

ΤΑΞΘ………………………………………………….        ΤΜΘΜΑ…………   ΘΜ/ΝΛΑ: ……………………….. 

 

Δραςτθριότθτα 

Μζροσ 1ο: 

Ανοίξτε ζνα νζο αρχείο ςτθν Python ςτο οποίο κα προςκζςετε τουσ οριςμοφσ των ςυναρτιςεων 
που δίνονται παρακάτω. 

Ορίςτε τθ ςυνάρτθςθ printPython3, ϊςτε να εμφανίηει τθ λζξθ Python τρεισ (3) φορζσ. Στθ 
ςυνζχεια ορίςτε τθ ςυνάρτθςθ printPython9 , ϊςτε να εμφανίηει τθ λζξθ Python εννζα (9) φορζσ 

 

def  printPython3(): 
    print(‘Python’) 
    print(‘Python’) 
    print(‘Python’) 
>>> Python3() 
Python 
Python 
Python 

def  printPython9(): 
    print(‘Python’) 
    print(‘Python’) 
    print(‘Python’) 
    print(‘Python’) 
    print(‘Python’) 
    print(‘Python’) 
    print(‘Python’) 
    print(‘Python’) 
    print(‘Python’) 

Ερωτιςεισ:  

Ρϊσ μποροφμε να γράψουμε τθ ςυνάρτθςθ  printPython9  χρθςιμοποιϊντασ λιγότερεσ εντολζσ;   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ρϊσ μποροφμε να ορίςουμε  μια ςυνάρτθςθ θ οποία να εμφανίηει 21 φορζσ τθ λζξθ Python με 
αποκλειςτικι χριςθ των  ςυναρτιςεων printPython3() και printPython9(). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Μζροσ 2ο . ( θ ανάγκθ για γενίκευςθ) 

Δίνονται οι παρακάτω ςυναρτιςεισ ςε Python 

 

def printPython3():  
        for i in range(3): 
              print(‘Python’) 
 

def printPython12():  
        for i in range(12): 
              print(‘Python’) 

def printPython100():  
        for i in range(100): 
              print(‘Python’) 

Συμπλθρϊςτε κατάλλθλα τον οριςμό τθσ παρακάτω ςυνάρτθςθσ printPython ϊςτε να εμφανίηει 
τθ λζξθ Python Ν φορζσ,  και ςτθ ςυνζχεια δϊςτε τισ διπλανζσ κλιςεισ ςτον διερμθνευτι: 

 

>>> def printPython( ____ ):  
      for i in range( N ): 
         print(‘Python’) 
 

>>> printPython(3) 
>>> printPython(9) 
>>> printPython(21) 
>>> printPython(100) 
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Ερωτιςεισ:  

Ωσ προσ τι διαφζρει θ τελευταία ςυνάρτθςθ από όλεσ τισ προθγοφμενεσ;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ροια είναι θ ςχζςθ τθσ με αυτζσ;   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Δϊςτε ςτον διερμθνευτι τθν εντολι b = printPython( 2 ). Τι παρατθρείτε; Ρροςπακιςτε να 
αιτιολογιςετε το αποτζλεςμα. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Μζροσ 3ο  

Δοκιμάςτε τισ παρακάτω εντολζσ ςτο διερμθνευτι τθσ γλϊςςασ Python και ςτθ ςυνζχεια 
προςπακιςτε να απαντιςτε τισ ερωτιςεισ τθσ δραςτθριότθτασ: 

.  

>>> import math 
>>> def  root(number):             
            return  math.sqrt(number) 
>>> root( 16 ) 
>>> root( 2 ) 

>>> a = root( 16 ) 
>>> print( a ) 
>>> print(root(a)) 
>>> print(root(root(16))) 
 

Ερωτιςεισ: 

Ρεριγράψτε τι παρατθρείτε;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Τι πιςτεφετε ότι κάνει θ εντολι return; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Εργαςία (για το ςπίτι): Να ορίςετε ςυνάρτθςθ για τον υπολογιςμό τθσ διακρίνουςασ  

 τθσ εξίςωςθσ  , και ςτθ ςυνζχεια να αναπτφξετε πρόγραμμα για 
τθν επίλυςι τθσ.  
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4. χζδιο Δραςτθριότθτασ: Παράμετροι και εμβζλεια ςυναρτιςεων 

Ρροτεινόμενοσ Χρόνοσ: 2 διδακτικζσ ϊρεσ 

Ρεριγραφι: 
Δραςτθριότθτα ςχετικά με τθν μεταβίβαςθ παραμζτρων 
και τθν εμβζλεια των τοπικϊν μεταβλθτϊν ςτισ 
ςυναρτιςεισ 

Ενότθτα: Συναρτιςεισ 

Εμπλεκόμενεσ Ζννοιεσ: Συναρτιςεισ, παράμετροι, ορίςματα, τοπικζσ μεταβλθτζσ 

Διδακτικι Ρροςζγγιςθ: 
Διερευνθτικι μάκθςθ, Ρειραματιςμόσ με το περιβάλλον 
προγραμματιςμοφ 

Εποπτικά μζςα: 
Βιντεοπροβολζασ, υπολογιςτζσ, προγραμματιςτικό 
περιβάλλον 

Χϊροσ: Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ 

4.1 Προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα 

Οι μακθτζσ  

 να εξοικειωκοφν με τον πολυμορφιςμό ςυναρτιςεων και το δυναμικό ςφςτθμα τφπων τθσ 

Python 

 να κατανοιςουν τον μθχανιςμό μεταβίβαςθσ παραμζτρων ςτισ ςυναρτιςεισ τθσ Python 

 να μελετιςουν τον τρόπο μεταβίβαςθσ λιςτϊν ωσ παραμζτρουσ ςε ςυναρτιςεισ 

 να κατανοιςουν τουσ κανόνεσ εμβζλειασ τοπικϊν και κακολικϊν μεταβλθτϊν ςτθν Python. 

4.2 Οδθγίεσ για τον/τθν εκπαιδευτικό 

Στθν πρϊτθ δραςτθριότθτα τονίηεται ςτουσ μακθτζσ θ υπερφόρτωςθ ςυναρτιςεων ι 
πολυμορφιςμόσ λόγω του ςυςτιματοσ δυναμικϊν τφπων τθσ Python. Μια ςυνάρτθςθ αρκεί να 
οριςτεί μία φορά και μετά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για όλουσ τουσ τφπουσ. Θ απόφαςθ για το 
ποια ζκδοςθ τθσ ςυνάρτθςθσ ι του τελεςτι κα κλθκεί κακορίηεται δυναμικά ςε χρόνο εκτζλεςθσ. 

Να γίνει ςαφζσ ςτουσ μακθτζσ ότι όταν περνάμε απλοφσ τφπουσ ωσ παραμζτρουσ ςε 
ςυναρτιςεισ, το πζραςμα γίνεται κατά τιμι, δθλαδι δθμιουργείται αντίγραφο, οπότε οι αλλαγζσ 
μζςα ςτθ ςυνάρτθςθ δεν επθρεάηουν τθ μεταβλθτι-όριςμα.  

Αντίκετα οι λίςτεσ που είναι πιο ςφνκετα αντικείμενα δεν αντιγράφονται ολόκλθρεσ, αλλά μόνο 
θ αναφορά ςτθ κζςθ μνιμθσ που είναι αποκθκευμζνεσ. Οι τυχόν αλλαγζσ ςε ςτοιχεία τουσ περνάνε 
πίςω ςτα ορίςματα με τα οποία ζγινε θ κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ. Το αντίγραφο δθλαδι είναι 
επιφανειακό (shallow) και όχι λεπτομερζσ (deep). 

Μζςω παραδειγμάτων να φανεί ότι δεν είναι καλι πρακτικι να χρθςιμοποιοφμε μεταβλθτζσ που 
δεν ζχουν τοπικι εμβζλεια. 

Μια μεταβλθτι δθμιουργείται τθν πρϊτθ φορά που κα εμφανιςτεί ςτο αριςτερό μζροσ μιασ 
εκχϊρθςθσ. Μια τζτοια εντολι μζςα ςτθ ςυνάρτθςθ δθμιουργεί μια τοπικι μεταβλθτι θ οποία 
επικαλφπτει τθν μεταβλθτι που ζχει οριςτεί ζξω από τθ ςυνάρτθςθ.  
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4.3  Φφλλο εργαςίασ: Παράμετροι και Εμβζλεια υναρτιςεων 

ΟΝΟΜΑ …………………………………………………..       ΕΡΩΝΥΜΟ……………………………………………. 

ΤΑΞΘ………………………………………………….        ΤΜΘΜΑ…………   ΘΜ/ΝΛΑ: ……………………….. 

 

4.3.1 Δραςτθριότθτα 1 

Ανοίξτε ζνα νζο αρχείο ςτθν Python για να προςκζςετε  τουσ οριςμοφσ των ςυναρτιςεων που 
δίνονται παρακάτω. Στθ ςυνζχεια δϊςτε ςτον διερμθνευτι τισ  εντολζσ τθσ 2θ ςτιλθσ:  

 

Δθμιουργία τθσ ςυνάρτθςθσ 
Πειραματιςμόσ ςτο περιβάλλον Python 

Shell με άμεςθ εκτζλεςθ εντολϊν 

def add(arg1, arg2): 
     result = arg1+arg2 
     return result 
def times3(arg): 
     result = 3*arg 
     return result 

>>> add(10, 18) 
>>> add(10, 18.5) 
>>> add(‘Python ’, ‘3.4’) 
>>> times3(100) 
>>> times3(2.5) 
>>> times3(‘Python’) 

Μελετιςτε τα αποτελζςματα και καταγράψτε τα ςυμπεράςματα ςασ για τισ ςυναρτιςεισ και 
τουσ αρικμθτικοφσ τφπουσ και τα αλφαρικμθτικά.   

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.3.2 Δραςτθριότθτα 2 

Ερωτιματα: 

Τι πιςτεφετε ότι κάνει θ παρακάτω ςυνάρτθςθ;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ροιεσ κα είναι οι τελικζσ τιμζσ των c και d;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ρειραματιςτείτε ςτο προγραμματιςτικό περιβάλλον τθσ Python ϊςτε να επαλθκεφςετε τουσ 
ιςχυριςμοφσ ςασ. 

 

Δθμιουργία τθσ ςυνάρτθςθσ  Πειραματιςμόσ ςτο περιβάλλον Python 
Shell με άμεςθ εκτζλεςθ εντολϊν 

def swap(a, b): 
       temp = a 
       a = b 
       b = temp 
       print(a, b) 

>>> c = 2; d = 10 
>>> swap(c, d) 
>>> print(c, d) 
>>> m = [1,2,3]; k = [4,5,6] 
>>> print(m);  print(k) 
>>> swap(m, k) 
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Ερωτιςεισ: 

Ρωσ εξθγείτε τα αποτελζςματα;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Τι ςυμπζραςμα βγάηετε για τον μθχανιςμό μεταβίβαςθσ παραμζτρων ςτθν Python; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.3.3 Δραςτθριότθτα 3 

Δοκιμάςτε να εκτελζςετε τθν παρακάτω ςυνάρτθςθ ςτον διερμθνευτι τθσ Python για διάφορα 
δεδομζνα ειςόδου. Στθ ςυνζχεια προςπακιςτε να απαντιςτε τισ ερωτιςεισ τθσ δραςτθριότθτασ: 

 

Δθμιουργία τθσ ςυνάρτθςθσ 
Πειραματιςμόσ ςτο περιβάλλον Python 

Shell με άμεςθ εκτζλεςθ εντολϊν 

def swap0(a, b): 
       temp = a[0] 
       a[0]= b[0] 
       b[0] = temp 
       print(a, b) 

>>> m = [1,2,3]; k = [4,5,6] 
>>> swap0(m, k) 
>>> print(m);  print(k) 

Ερωτιςεισ: Ροιεσ διαφορζσ παρατθρείτε ωσ προσ τα αποτελζςματα τθσ δραςτθριότθτασ 2. 
Ρροςπακιςτε να τεκμθριϊςετε τθν άποψθ ςασ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.3.4 Δραςτθριότθτα 4 

Τι αναμζνετε να εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ κατά τθν εκτζλεςθ των παρακάτω προγραμμάτων; 
Εκτελζςτε τα παρακάτω τμιματα κϊδικα και εξθγιςτε τα αποτελζςματα. Ιταν αυτά που 
αναμζνατε; Ροια ερμθνεία δίνετε; 

 

>>> myglobal = 496 
>>> def function(b): 
             local = 28 
             print(myglobal) 
             myglobal = 8128 
             print(myglobal) 
>>> print(myglobal) 
>>> print(local) 

>>> myglobal = 496 
>>> def function2(b): 
             print(myglobal) 
             myglobal = myglobal + 1 
             print(myglobal) 
>>> print(myglobal) 
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5. χζδιο Δραςτθριότθτασ: Δομι Επιλογισ 

Ρροτεινόμενοσ χρόνοσ: 2 διδακτικζσ ϊρεσ 

Ρεριγραφι: 
Ζλεγχοσ αν το ςθμείο που επιλζγει με το ποντίκι ο χριςτθσ 
είναι εντόσ ενόσ ορκογωνίου παραλλθλογράμμου.  

Ενότθτα: Αλγορικμικζσ Δομζσ / Δομι Επιλογισ 

Εμπλεκόμενεσ Ζννοιεσ: Δομι επιλογισ, προγραμματιςμόσ ςε Python 

Διδακτικι Ρροςζγγιςθ: 
Ανακαλυπτικι/διερευνθτικι μάκθςθ, καταιγιςμόσ ιδεϊν, 
πειραματιςμόσ με το προγραμματιςτικό περιβάλλον 

Εποπτικά μζςα Θ/Υ, Ρροβολζασ, Ρεριβάλλον Ρρογραμματιςμοφ IDLE 

Χϊροσ Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ 

 

5.1 Προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα 

Ο μακθτζσ  

 να χρθςιμοποιοφν τθ δομι επιλογισ για επίλυςθ προβλθμάτων με ςφνκετεσ ςυνκικεσ με 

λογικοφσ τελεςτζσ 

 να διακρίνουν περιπτϊςεισ και να τισ κωδικοποιοφν με τθν αντίςτοιχθ δομι επιλογισ 

 να τροποποιοφν και να ςυμπλθρϊνουν κϊδικα που τουσ δίνεται, με ςυγκεκριμζνεσ 

προδιαγραφζσ 

 να πειραματιςτοφν και να τροποποιιςουν τον κϊδικα μιασ απλισ γραφικισ διεπαφισ ςτθν 

Python και να εξοικειωκοφν με τον προγραμματιςμό οδθγοφμενο από γεγονότα. 

5.2 Οδθγίεσ για τον εκπαιδευτικό 

Οι μακθτζσ γνωρίηουν ιδθ τθ δομι επιλογισ, από το μάκθμα Ειςαγωγι ςτισ Αρχζσ τθσ Επιςτιμθσ 
Υπολογιςτϊν τθσ Β’ Λυκείου. Ωςτόςο, πριν από αυτι τθν δραςτθριότθτα πρζπει να προθγθκεί μια 
παρουςίαςθ τθσ δομισ if..else και τθσ δομισ if..elif..else τθσ Python. Επίςθσ κα πρζπει να 
παρουςιαςτοφν με απλά παραδείγματα από τον κακθγθτι οι λογικοί τελεςτζσ and, not, or ςε 
αντιςτοιχία με τουσ τελεςτζσ και, όχι, ι τθσ ψευδογλϊςςασ που ιδθ γνωρίηουν οι μακθτζσ. 

Λδιαίτερθ προςοχι προτείνεται να δοκεί ςτο κζμα τθσ εςοχισ κϊδικα που κακορίηει ςε ποιον 
κλάδο τθσ δομισ επιλογισ ανικουν οι εντολζσ.  

Τζλοσ οι μακθτζσ κα πρζπει να μελετιςουν το αρχείο κϊδικα testRectangle.py και να εντοπίςουν 
το τμιμα του κϊδικα που χειρίηεται το ποντίκι. Στθ ςυνζχεια να πειραματιςτοφν με αυτό ϊςτε να 
αποκτιςουν μια εικόνα του προγραμματιςμοφ οδθγοφμενου από γεγονότα. 
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Β (x ,y ) 

Α(xrect,yrect) 

Ρλάτοσ, Φψοσ 

   Β (x, y) 

Α(xrect,yrect) 

Ρλάτοσ, Φψοσ 

5.3  Φφλλο εργαςίασ: Δομι Επιλογισ 

Στα γραφικά υπολογιςτϊν είναι πολλζσ φορζσ απαραίτθτο να γνωρίηουμε αν ζνα ςθμείο 
βρίςκεται εντόσ ι εκτόσ ενόσ ορκογωνίου παραλλθλογράμμου. Να φτιάξετε ζναν αλγόρικμο που κα 
εκτελεί αυτόν τον ζλεγχο, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα: 

 

 

 

 

 

Κάκε παραλλθλόγραμμο αναπαρίςταται από 4 ςτοιχεία: Τισ ςυντεταγμζνεσ (x,y) τθσ κάτω 
αριςτερά γωνίασ, το πλάτοσ (ςτον οριηόντιο άξονα) και το φψοσ (ςτον κάκετο άξονα). Στο ςχιμα 
βλζπουμε ότι ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ το ςθμείο Β είναι εκτόσ του ορκογωνίου ενϊ ςτθ 2θ εντόσ. 

Βιμα 1: Ροια ςυνκικθ πρζπει να ικανοποιοφν οι ςυντεταγμζνεσ του ςθμείου B(x,y) ϊςτε αυτό να 
βρίςκεται εντόσ του ορκογωνίου; Ροια είναι θ αντίςτοιχθ ςυνκικθ ϊςτε να είναι ακριβϊσ πάνω ςτο 
ςφνορο του ορκογωνίου; 

Βιμα 2: Να ανοίξετε ςτο περιβάλλον προγραμματιςμοφ IDLE το αρχείο testRectangle.py και να 
το εκτελζςετε. Τι παρατθρείτε; 

Κεωριςτε ότι το μπλε ορκογϊνιο ορίηεται από τθν κάτω αριςτερι γωνία με ςυντεταγμζνεσ 
(xrect, yrect), το πλάτοσ width ςτον οριηόντιο άξονα και το φψοσ height ςτον κάκετο άξονα. Επίςθσ 
όπου (x, y) είναι οι ςυντεταγμζνεσ του ςθμείου ςτο οποίο ζγινε κλικ με το ποντίκι. 

Βιμα 3:  Να υλοποιιςετε τθ ςυνάρτθςθ 

       def isInside(x,y,xrect, yrect, width, height) 

ζτςι ϊςτε να επιςτρζφει True όταν το ςθμείο όπου ζγινε κλικ είναι εντόσ του ορκογωνίου, 
διαφορετικά να επιςτρζφει False.  

Στθ ςυνζχεια να εκτελζςετε το πρόγραμμα και να δοκιμάςετε με το ποντίκι αν ζχει τθν επικυμθτι 
λειτουργικότθτα. 

Βιμα 4:  Να υλοποιιςετε τθ ςυνάρτθςθ 

   def isOnBorder(x,y,xrect, yrect, width, height) 

ζτςι ϊςτε να επιςτρζφει True όταν το ςθμείο όπου ζγινε κλικ είναι ακριβϊσ πάνω ςτο ςφνορο 
του ορκογωνίου, διαφορετικά να επιςτρζφει False. 

Να εκτελζςετε πάλι το πρόγραμμα και να ελζγξετε τθν λειτουργικότθτά του κάνοντασ κλικ πάνω 
ςτο ςφνορο του ορκογωνίου. 
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# testRectangle.py 

# Ραράρτθμα Κϊδικα Δραςτθριότθτασ: 

import Tkinter as tk 

import tkMessageBox 

 

def isInside(x,y,xrect, yrect, width, height): 

     

    ########################## 

    #  Γράψτε τον κϊδικά ςασ εδϊ 

    ########################## 

 

def isOnBorder(x,y,xrect, yrect, width, height): 

    ########################## 

    #  Γράψτε τον κϊδικά ςασ εδϊ 

    ########################## 

 

# ************************************************************ 

 

def showxy(event): 

    x = event.x 

    y = h - event.y 

    rwidth  = x2-x1 

    rheight = y2-y1 

    if isOnBorder(x,y, x1, y1, rwidth, rheight): 

        tkMessageBox.showinfo("Point test", "Point is on rectangle boundary") 

    elif isInside(x,y, x1, y1, rwidth, rheight): 

        tkMessageBox.showinfo("Point test","Point is inside rectangle") 

    else: 

        tkMessageBox.showinfo("Point test","Point is outside rectangle")         

 

tkMessageBox.Dialog("test") 

 

root = tk.Tk() 

root.title("Point Inside Rectangle Check") 
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w = 500 

h = 500 

cv = tk.Canvas(root, width=w, height=h, bg='white') 

cv.pack() 

 

xoffset=100 

yoffset=150 

x1 = xoffset 

y1 = yoffset 

x2 = w-xoffset 

y2 = h-yoffset 

dif = 20 

cv.create_rectangle(dif, dif, w-dif, h-dif, fill="blue", tag='rectangle2') 

cv.create_rectangle(x1, y1, x2, y2, fill="cyan", tag='rectangle1') 

 

cv.tag_bind('rectangle2', '<Button-1>', showxy) 

cv.tag_bind('rectangle1', '<Button-1>', showxy) 

 

root.mainloop() 
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6. χζδιο Δραςτθριότθτασ: Πίνακεσ και Λίςτεσ 

 

Ρροτεινόμενοσ Χρόνοσ: 2 διδακτικζσ ϊρεσ 

Ρεριγραφι: Οι πίνακεσ ωσ λίςτεσ ςτθν Python 

Ενότθτα: Ρίνακεσ 

Εμπλεκόμενεσ Ζννοιεσ: Λίςτεσ, μονοδιάςτατοι πίνακεσ, πίνακεσ δυο διαςτάςεων  

Διδακτικι Ρροςζγγιςθ: 
Διερευνθτικι μάκθςθ, πειραματιςμόσ ςτο 
προγραμματιςτικό περιβάλλον 

Εποπτικά μζςα Θ/Υ, Ρροβολζασ, Ρεριβάλλον Ρρογραμματιςμοφ IDLE 

Χϊροσ Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ 

6.1 Προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα 

Οι μακθτζσ: 

 να κατανοιςουν τθν αναπαράςταςθ των πινάκων ςτθν Python ωσ λίςτεσ 

 να δθμιουργοφν μονοδιάςτατουσ και διςδιάςτατουσ πίνακεσ με δομικό ςτοιχείο τθ δομι τθσ 

λίςτασ 

 να ςχεδιάηουν και να υλοποιοφν ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ βαςικοφσ αλγόρικμουσ 
επεξεργαςίασ πινάκων. 

6.2 Οδθγίεσ για τον εκπαιδευτικό 

Οι μακθτζσ ζχουν ιδθ ζρκει ςε επαφι με τισ λίςτεσ τθσ Python. 

Να τονιςτεί ςτουσ μακθτζσ θ δυναμικι φφςθ των δομϊν δεδομζνων ςτθν Python. Να φανεί μζςα 
από τα παραδείγματα ότι μια λίςτα είναι ταυτόχρονα και ζνασ μονοδιάςτατοσ πίνακασ, και ότι μια 
εμφωλευμζνθ λίςτα 2 επιπζδων είναι ζνασ πίνακασ δυο διαςτάςεων. 

Να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ και με τουσ δυο τρόπουσ ςάρωςθσ μιασ λίςτασ με τθ δομι 
επανάλθψθσ for. όπωσ φαίνεται παρακάτω για τθν περίπτωςθ ενόσ μονοδιάςτατου πίνακα: 

 

Χωρίσ μεταβλθτι-μετρθτι Με μεταβλθτι-μετρθτι 

for item in array: 
      print item  

for i in range(len(array)): 
    print array[i]  

ι για πίνακα δυο διαςτάςεων: 

for row in A: 

      for item in row: 

           print item ,  

      print 

for row in range(len(Α)): 

    for col in range(len(Α[row])): 

       print Α[row][col] ,  

    print 
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ι ςτα πιο ςυνθκιςμζνα ιδιϊματα για πίνακα array με N ςτοιχεία και πίνακα A με M  γραμμζσ και 
Ν ςτιλεσ: 

 

Κϊδικασ ςε Python Ψευδοκϊδικασ 

for i in range(N): 
   print array[i]  

Για i από 0 μζχρι N–1    
     Εμφάνιςε array[i] 
Σζλοσ_Επανάλθψθσ 

for i in range(M): 
   for j in range(N): 
       print A[ i ][ j ]  

Για i από 0 μζχρι M–1 
    Για j από 0 μζχρι N–1    
        Εμφάνιςε Α* i ][ j ]   
    Σζλοσ_Επανάλθψθσ 
Σζλοσ_Επανάλθψθσ 

Ππωσ φαίνεται παραπάνω, πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτο εφροσ των τιμϊν που 
παίρνουν οι δείκτεσ των πινάκων, διότι ςτθν Python όπωσ και ςε αρκετζσ γλϊςςεσ 
προγραμματιςμοφ (C++, Java, Ruby), θ αρίκμθςθ ςτουσ πίνακεσ ξεκινάει από το 0 και όχι από το 1. 
Οπότε καλό κα ιταν και ο ψευδοκϊδικασ που χρθςιμοποιοφμε να ακολουκεί το ίδιο ςχιμα 
δεικτοδότθςθσ ϊςτε να υπάρχει μια πιςτι αντιςτοιχία με τθν Python για να μθν δθμιουργείται 
ςφγχυςθ ςτουσ μακθτζσ. 

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι δεν υπάρχει ανάγκθ για εκτεταμζνθ χριςθ ψευδοκϊδικα για 
τθν διαχείριςθ πινάκων αφοφ οι δομζσ επανάλθψθσ τθσ Python βρίςκονται ςτο ίδιο επίπεδο 
αφαίρεςθσ με τον ψευδοκϊδικα. 

Επίςθσ, μποροφμε να ορίςουμε πίνακεσ δυο διαςτάςεων όπου κάκε γραμμι μπορεί να ζχει 
διαφορετικό πλικοσ ςτοιχείων, προςκζτοντασ ςε κάκε γραμμι διαφορετικό πλικοσ ςτοιχείων με 
τθν append.         
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6.3 Φφλλο Εργαςίασ:  Πίνακεσ και Λίςτεσ 

ΟΝΟΜΑ …………………………………………………..       ΕΡΩΝΥΜΟ……………………………………………. 

ΤΑΞΘ………………………………………………….        ΤΜΘΜΑ…………   ΘΜ/ΝΛΑ: ……………………….. 

6.3.1 Δραςτθριότθτα 1 

Τι κα εμφανίςουν οι παρακάτω εντολζσ; Τι ςυμπεράςματα βγάηετε; 

 

>>> mylist = [ [1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12] ] 
>>> print( mylist[0] ) 
>>> print( mylist[3][1] ) 
>>> print( mylist[0] + mylist[1] + mylist[2] + mylist[3] ) 
>>> print( [ mylist[0][2], mylist[1][2], mylist[2][2], mylist[3][2] ] ) 
>>> print [ mylist[0][1], mylist[1][1], mylist[2][1], mylist[3][1] ] 

6.3.2 Δραςτθριότθτα 2 

Δϊςτε ςτον διερμθνευτι τθσ Python τισ παρακάτω εντολζσ. 

 

>>> Α =  [ 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ] 
>>> Μ = [ [1, 1, 1],  [2, 2, 2],  [3,3,3], [4, 4, 4] ] 
>>> Α[0] 
>>> Μ[0] 
>>> len(A) 
>>> len(M) 
>>> len(M[1]) 

Στθ ςυνζχεια γράψτε το παρακάτω πρόγραμμα ςε ζνα αρχείο array.py, εκτελζςτε το και 
μελετιςτε τα αποτελζςματα: 

 

 
for item in Α: 
    print item, 
print 
for i in range(len(A)): 
    print A[i]  
 
for row in Μ: 
    for item in row: 
       print item,  
print 
 
for row in range(len(Μ)): 
    for col in range(len(Μ[row])): 
       print Μ[row][col] ,  
    print 
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6.3.3 Δραςτθριότθτα 3 

 Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ζτςι ϊςτε να εμφανίηονται τα ςτοιχεία τθσ 2θσ γραμμισ του πίνακα 
Μ. 

for ________ in ____: 
       print  __________ ,  
print  

 

6.3.4 Δραςτθριότθτα 4 

 Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ζτςι ϊςτε να εμφανίηονται τα ςτοιχεία τθσ τελευταίασ ςτιλθσ του 
πίνακα Μ. 

for ________ in ____: 

       print __________ ,  

print 

6.3.5 Δραςτθριότθτα 5 

 Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ζτςι ϊςτε να εμφανίηονται τα ςτοιχεία του  πίνακα Μ κατά ςτιλεσ 
και όχι κατά γραμμζσ. 

for ________ in __________: 

    for ________ in ____________: 

          print  __________ ,  

    print 
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7. χζδιο Δραςτθριότθτασ: Αλγόρικμοσ ςυμπίεςθσ δεδομζνων RLE 

Ρροτεινόμενοσ Χρόνοσ: 2 διδακτικζσ ϊρεσ 

Ρεριγραφι: 
Μια δραςτθριότθτα θ οποία εκτόσ από επεξεργαςία 
ςυμβολοςειρϊν παρουςιάηει και μια εφαρμογι του 
πολυμορφιςμοφ ςτθν Python 

Ενότθτα: Αντικείμενα, Συμβολοςειρζσ, Λίςτεσ 

Εμπλεκόμενεσ Ζννοιεσ: Αντικείμενα, πολυμορφιςμόσ, δυναμικό ςφςτθμα τφπων 

Ρροαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ: Διαχείριςθ λιςτϊν και ςυμβολοςειρϊν 

Διδακτικι Ρροςζγγιςθ: 
Καταιγιςμόσ ιδεϊν, πειραματιςμόσ με το 
προγραμματιςτικό περιβάλλον, ςχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ 
αλγορίκμων 

Εποπτικά μζςα Θ/Υ, Ρροβολζασ, Ρεριβάλλον Ρρογραμματιςμοφ IDLE 

Χϊροσ Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ 

 

7.1 Προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα 

Οι μακθτισ: 

 να εντοπίηουν και να διορκϊνουν τα λογικά λάκθ ςε ζναν αλγόρικμο 

 να χρθςιμοποιοφν τθν ιδιότθτα του πολυμορφιςμοφ τελεςτϊν τθσ Python  

 να εξοικειωκοφν με τουσ αλγορίκμουσ ςυμπίεςθσ δεδομζνων 

 να εμβακφνουν ςτθν επεξεργαςία ςυμβολοςειρϊν 

 να ςχεδιάηουν ςυναρτιςεισ ςτθν Python για τθν υλοποίθςθ αλγορίκμων βάςει 
ςυγκεκριμζνων προδιαγραφϊν. 

7.2 Οδθγίεσ για τον εκπαιδευτικό 

Για να πραγματοποιθκεί αποτελεςματικά θ δραςτθριότθτα αυτι κα πρζπει οι μακθτζσ να ζχουν 
εξοικειωκεί με τισ λίςτεσ και τισ ςυμβολοςειρζσ.  

7.2.1 Δραςτθριότθτα 1  

Αφοφ οι μακθτζσ εκτελζςουν το πρόγραμμα που τουσ δίνεται για διάφορα ςφνολα δεδομζνων ο 
εκπαιδευτικόσ ρωτάει τουσ μακθτζσ για ποιον ςκοπό πιςτεφουν ότι ςχεδιάςτθκε αυτό το 
πρόγραμμα και αν τον πετυχαίνει. 

Αφοφ μετά από καταιγιςμό ιδεϊν και ςυηιτθςθ καταλιξουμε ςτο ςκοπό του προγράμματοσ, 
δθλαδι ςτθν καταμζτρθςθ των ςυνεχόμενων εμφανίςεων κάκε χαρακτιρα, ρωτάμε τουσ μακθτζσ 
αν τα αποτελζςματα του προγράμματοσ ιταν τα αναμενόμενα, ι αν ζχουν εντοπίςει κάποιο λάκοσ. 
Το ζνα λάκοσ ςτο οποίο προτείνεται να κακοδθγιςουμε τουσ μακθτζσ, αν δεν το βρουν άμεςα, 
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είναι ότι το πλικοσ των εμφανίςεων των χαρακτιρων είναι κατά 1 μικρότερο. Άρα όταν ςυναντάμε 
νζο ςφμβολο ο μετρθτισ times πρζπει να επανεκκινείται από 1. 

Το επόμενο λάκοσ που είναι και το πικανότερο που κα ζκαναν οι μακθτζσ αν τουσ ηθτοφςαμε τθν 
εξ’ ολοκλιρου ανάπτυξθ του προγράμματοσ, είναι θ εκτφπωςθ του πλικουσ των εμφανίςεων του 
τελευταίου χαρακτιρα. Αυτό ςυμβαίνει γιατί ο τελικόσ υπολογιςμόσ του πλικουσ γίνεται όταν 
ςυναντιςουμε διαφορετικό χαρακτιρα, όμωσ μετά τον τελευταίο δεν υπάρχει άλλοσ χαρακτιρασ. 
Οπότε θ εκτφπωςθ του πλικοσ των εμφανίςεϊν του πρζπει να γίνει αμζςωσ μετά το τζλοσ τθσ 
επανάλθψθσ.  

7.2.2 Δραςτθριότθτα 2 

Στθ 2θ δραςτθριότθτα προτείνεται να ςυηθτθκεί με τουσ μακθτζσ θ πολυμορφικι ςυμπεριφορά 
των τελεςτϊν  ‘+’  και  ‘*’ . Ειδικά θ ςυμπεριφορά του τελεςτι ‘*’ ζχει εξαιρετικό ενδιαφζρον γιατί 
επαλθκεφει τθν ςχζςθ   

“Python” + “Python” + “Python” = 3 * “Python” . 
Ο βαςικόσ ςτόχοσ είναι να καταλάβουν οι μακθτζσ ότι ςτθν Python όλεσ οι αποφάςεισ 

λαμβάνονται ςε χρόνο εκτζλεςθσ, δθλαδι τθν τελευταία ςτιγμι (lazy evaluation). Αυτό προςδίδει 
ςτθν γλϊςςα τθ δυναμικι τθσ ςυμπεριφορά. 

Αυτό φαίνεται πολφ καλά ςτον υπολογιςμό του γινομζνου των ςτοιχείων-ηευγϊν του πίνακα zipt, 
όπου είναι πλζον φανερό ότι θ απόφαςθ για το είδοσ τθσ πράξθσ που επιτελείται λαμβάνεται τθ 
ςτιγμι τθσ εκτζλεςθσ. 

Εδϊ για να προετοιμάςουμε τουσ μακθτζσ για τθν επόμενθ δραςτθριότθτα τουσ ηθτάμε να 
ξαναγράψουν τον υπολογιςμό του text  

text = zipt[0]*zipt[1] + zipt[2]*zipt[3] + zipt[4]*zipt[5]   με χριςθ δομισ επανάλθψθσ. 

   text = "" 
   for i in range(0,len(zipt),2): 
         text = text + ziplist[i]*ziplist[i+1] 

7.2.3 Δραςτθριότθτα 3  

Αφοφ οι μακθτζσ εξοικειωκοφν με τθ λειτουργία του αλγορίκμου ςυμπίεςθσ RLE τουσ ηθτάμε να 
ςυμπλθρϊςουν τον οριςμό τθσ ςυνάρτθςθσ ςυμπίεςθσ RLEzip, το μεγαλφτερο μζροσ τθσ οποίασ 
υλοποίθςαν ςτθν πρϊτθ δραςτθριότθτα.  Τϊρα το ηεφγοσ ςυχνότθτα-χαρακτιρασ δεν εμφανίηεται 
ςτθν οκόνθ, αλλά προςτίκεται ςε μια λίςτα (ziplist) θ οποία επιςτρζφεται από τθ ςυνάρτθςθ.  Στθ 
ςυνζχεια κατά τθν αποςυμπίεςθ ςτθ ςυνάρτθςθ RLEunzip με μια επανάλθψθ ςαρϊνουμε τα 
αντικείμενα τθσ λίςτασ ανά δυο και με τον τελεςτι ‘*’ παράγουμε το αρχικό μινυμα όπωσ δείξαμε 
ςτθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα. 

def RLEcompress(text): 
    ziplist = [ ] 
    times = 0 
    prev = text[0] 
    for letter in text: 
        if (letter==prev): 
            times = times + 1 
        else: 
            ziplist = ziplist + [times, prev] 
            prev = letter 
            times = 1 
    ziplist = ziplist + [times, prev] 
         
    return ziplist 

def RLEuncompress(ziplist): 
    text = "" 
    for i in range(0,len(ziplist),2): 
        text = text + ziplist[i]*ziplist[i+1] 
    return text 
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7.3 Φφλλο Εργαςίασ: Αλγόρικμοσ υμπίεςθσ Δεδομζνων RLE 

ΟΝΟΜΑ …………………………………………………..       ΕΡΩΝΥΜΟ……………………………………………. 

ΤΑΞΘ………………………………………………….        ΤΜΘΜΑ…………   ΘΜ/ΝΛΑ: ……………………….. 

Δραςτθριότθτα 1 

Να γράψετε το παρακάτω πρόγραμμα ςε ζνα αρχείο rle.py και να το εκτελζςετε, για διάφορεσ 
τιμζσ τθσ μεταβλθτισ text. Αν δοκεί ωσ είςοδοσ θ ςυμβολοςειρά ‘ΑΑΑDDΒΒΒΒ’ κα πρζπει να 
πάρουμε ωσ ζξοδο 3 Α 2 D 4 Β . Ροια λειτουργία επιτελεί; Να εντοπίςετε και να διορκϊςετε πικανά 
λάκθ ϊςτε το πρόγραμμα να ζχει τθν επικυμθτι λειτουργία. 

 

text = ‘AAAAZZZBB’  ;  prev = text[0];  times = 0 
for letter in text: 
    if (letter == prev): 
        times = times + 1 
    else: 
        print(times, prev) 
        prev = letter 
        times = 0    

Δραςτθριότθτα 2    

Να εκτελζςετε τισ παρακάτω εντολζσ ςε Python. Στθ ςυνζχει απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ που 
ακολουκοφν.  

>>> 7 * 5 
>>> 7 * 5.0 
>>> 3 * ‘zen of Python ’ 
>>> zipt = *4, ‘1’, 3, ‘9’, 2, ‘7’+ 
>>> zipt[0]*zipt[1] 
>>> print  zipt[0]*zipt[1] + zipt[2]*zipt[3] + zipt[4]*zipt[5] 

Ερωτιςεισ 

Τι ςυμπεράςματα βγάηετε ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά του τελεςτι ‘*’;  

.............................................................................................................................................................. 

Από τι εξαρτάται;  

............................................................................................................................. ................................. 

Σε ποια φάςθ ανάπτυξθσ του προγράμματοσ ορίηεται; 

............................................................................................................................. ................................. 

Δραςτθριότθτα 3    

Ο αλγόρικμοσ RLE (Run Length Encoding αποτελεί ζναν από τουσ απλοφςτερουσ μθ 
απωλεςτικοφσ αλγορίκμουσ ςυμπίεςθσ δεδομζνων. Σφμφωνα με τθ μζκοδο αυτι, διατρζχεται θ 
ακολουκία των χαρακτιρων των δεδομζνων προσ ςυμπίεςθ και εντοπίηονται οι διαδοχικζσ 
επαναλιψεισ του ίδιου χαρακτιρα. Στθ ςυνζχεια αντικακίςτανται οι ςυνεχόμενεσ επαναλιψεισ με 
το πλικοσ τουσ, ακολουκοφμενο από τον χαρακτιρα, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω παράδειγμα: 
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Υλοποιιςετε τισ παρακάτω ςυναρτιςεισ ςυμπίεςθσ και αποςυμπίεςθσ με τον αλγόρικμο RLE και 
να τισ χρθςιμοποιιςετε για διάφορα δεδομζνα. 

 

# Συμπιζηει το κείμενο text ςτθ λίςτα ziplist και επιςτρζφει τθ λίςτα αυτι 
def RLEzip(text): 
         ziplist = [] 
                 # Ο κϊδικάσ ςασ γράφεται εδϊ   
        return ziplist 
# Δθμιουργεί το κείμενο text από τθν RLE-ςυμπιεςμζνθ λίςτα ziplist 
def RLEunzip(ziplist): 
   text = "" 
    # Ο κϊδικάσ ςασ γράφεται εδϊ   
   return text 
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