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Εισαγωγη
ΣΤΟΧ ΟΙ Μ ΑΘΗΣΗΣ

Η θεματική ενότητα οργανώνεται σε επιμέρους ενότητες που
περιλαμβάνουν παραδείγματα προγραμματιστικών έργων επικεντρωμένα
στην οδική ασφάλεια. Έτσι, εκτός από την εκμάθηση των βασικών αρχών
προγραμματισμού και των σχετικών εργαλείων λογισμικού, οι μαθητές
έχουν τη δυνατότητα να ευαισθητοποιηθούν στο πολύ σημαντικό ζήτημα
της οδικής ασφάλειας. Οι μαθητές μπορούν να ακολουθήσουν το υλικό
και να επιδιώξουν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα μέσω της πρακτικής
προσέγγισης της μάθησης με ενσωματωμένες εξατομικευμένες οδηγίες
σαν παιχνίδι που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα του μαθητή στο
σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμματιστικών έργων.
Το υλικό που ακολουθεί είναι οργανωμένο σε πέντε ενότητες με συνολική
προτεινόμενη διάρκεια διδασκαλίας τις 15 ώρες. Συνεπώς, κάθε μία από
τις πέντε ενότητες έχει προτεινόμενη διάρκεια 3 ωρών και αναμένεται να
χρησιμοποιηθεί μέσα σε 3-ωρα
εργαστήρια. Όλες οι ενότητες
περιλαμβάνουν προτάσεις για επεκτάσεις, ώστε να είναι δυνατή η
παράταση της διάρκειας τους από 3 ώρες σε 6 ώρες η κάθε μία, εάν είναι
επιθυμητή η εμβάθυνση στα αντίστοιχα θέματα. Συνακόλουθα, η
συνολική διάρκεια μαζί με τις επεκτάσεις είναι 30 ώρες. Να σημειωθεί
στο σημείο αυτό ότι οι δύο τελευταίες ενότητες θεωρούνται ως πρόσθετο
υλικό.
Οι εκπαιδευτές σε αυτά τα εργαστήρια αναμένεται να είναι ακαδημαϊκοί
ή φοιτητές. Ωστόσο, τα εργαστήρια μπορούν να υποστηριχθούν και από
εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ακολουθώντας τις
κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται και χρησιμοποιώντας το οικείο
εκπαιδευτικό υλικό κάθε ενότητας. Οι μαθητές που αναμένεται να
συμμετάσχουν σε αυτά τα εργαστήρια είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε,
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως μαθητές Γυμνασίου
και Λυκείου, χωρίς ισχυρή επιδεξιότητα στο STEM. Οι μαθητές θα
μπορούσαν να συνοδεύονται, αν το επιθυμούν, από τους καθηγητές τους
και να συνεργάζονται μαζί τους. Κατά συνέπεια, οι ενότητες είναι
δομημένες με τρόπο που τους επιτρέπει να ξεκινούν από πολύ βασικές
γνώσεις στον προγραμματισμό υπολογιστών και να αναπτύσσουν
σταδιακά τις προγραμματιστικές δεξιότητές τους χρησιμοποιώντας μια
κατάλληλη εκπαιδευτική γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί
τον αποκαλούμενο προγραμματισμό βασισμένο σε μπλοκ (block-based
programming)
(https://blog.penjee.com/what-is-block-basedcoding/).
Στόχος της θεματικής ενότητας είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες
μαθητές να αναπτύξουν τις πρακτικές γνώσεις και τις δεξιότητές τους
στον προγραμματισμό, να κατανοήσουν την πρακτική εφαρμογή του
STEM στις Τέχνες και το Σχεδιασμό, να αναπτύξουν γνώσεις και
δεξιότητες στο Physical Computing και να αντιληφθούν τη σημασία του
για την ανάπτυξη της καινοτομίας, να αναπτύξουν δεξιότητες για ομαδική
εργασία καθώς και για γραπτή και προφορική τεχνική επικοινωνία.
Τέλος, ο στόχος είναι να παρακινηθούν οι μαθητές να αλλάξουν τη στάση
τους προς το STEM και ενδεχομένως να ακολουθήσουν επαγγέλματα
που σχετίζονται με το STEM.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Ακροδέκτης Εισόδου-Εξόδου Γενικού Σκοπού

SE VET

Secondary Education VET
Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση

VET

Vocational Education and Training
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

STEM
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Φυσικές Επιστ., Τεχνολογία, Μηχανική & Μαθηματικά

STEAM

Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics
Φυσ. Επιστ., Τεχνολ., Τέχνες, Μηχανική & Μαθηματικά

PC

Personal Computer
Προσωπικός υπολογιστής

USB

Universal Serial Bus
Ενιαίος Σειριακός Δίαυλος

LED

Light Emitting Diode
Δίοδος Εκπομπής Φωτός

GND

Ground
Γείωση

COM port

Communication port
Θύρα επικοινωνίας
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ΞΕΚΙ ΝΩ ΝΤΑΣ Μ Ε
ΤΟ RAS P BE RRY PI

Το Raspberry Pi είναι μια πλακέτα η οποία χρειάζεται κάποια ρύθμιση
για να είναι λειτουργική. Συγκεκριμένα, αφού αποκτήσετε ένα Raspberry
Pi πρέπει να προσθέσετε ένα λειτουργικό σύστημα σε μια κάρτα μνήμης
και να τη τοποθετήσετε στην ειδική υποδοχή του. Επιπλέον, πρέπει να
έχετε μια οθόνη και να την συνδέσετε χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
HDMI. Τέλος, πρέπει να συνδέσετε, χρησιμοποιώντας υποδοχές USB
ένα ποντίκι και ένα πληκτρολόγιο. Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το
Raspberry Pi, θα πρέπει να μάθετε μερικά βασικά στοιχεία του
λειτουργικού συστήματος Linux και να εξοικειωθείτε με το PIXEL που
είναι η γραφική επιφάνεια εργασίας που παρέχεται από το Raspbian, το
πιο δημοφιλές Λειτουργικό Σύστημα για το Raspberry το οποίο και θα
χρησιμοποιήσουμε.
Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τη πλακέτα του Raspberry Pi 3 το
οποίο θα χρησιμοποιήσουμε σε όλες τις ενότητες αυτού του θέματος.
Όλες οι υποδοχές και οι συνδέσεις εμφανίζονται μαζί με τους ακροδέκτες
GPIO (πάνω πλευρά της πλακέτας). Η κάρτα μνήμης με το λειτουργικό
σύστημα Raspbian (θα δούμε στη συνέχεια πώς θα την εγκαταστήσετε)
θα πρέπει να τοποθετηθεί στην υποδοχή microSD που φαίνεται στην
αριστερή πλευρά της πλακέτας. Η οθόνη συνδέεται με ένα καλώδιο
HDMI στη θύρα εξόδου HDMI που φαίνεται στο κάτω μέρος της
εικόνας. Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι συνδέονται σε οποιαδήποτε από
τις θύρες USB που εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της πλακέτας.

Image 1: Raspberry Pi 3 Model B+. Σχεδιάγραμμα από:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RaspberryPi_3B.svg
Για να εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα Raspbian, θα πρέπει
πρώτα να το κατεβάσετε από τον επίσημο ιστότοπο: Ανοίξτε τον
αγαπημένο
σας
περιηγητή
και
επισκεφθείτε
τη
σελίδα
https://www.raspberrypi.org.
Έπειτα
επιλέξτε
την
ενότητα
“Downloads” στο μενού που βρίσκεται στη κορυφή της σελίδας. Μετά
επιλέξτε “Raspbian” όπως φαίνεται παρακάτω.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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Στην
επόμενη
σελίδα
(https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/) επιλέγετε ποια
έκδοση του Raspbian θέλετε να κατεβάσετε. Συνίσταται να επιλέξετε το
“Raspbian Buster with desktop and recommended software” έτσι ώστε
τα απαραίτητα πακέτα λογισμικού για τα μαθήματά μας να
εγκατασταθούν μαζί με το λειτουργικό σύστημα.
Ε ΓΚ ΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ ΤΟΥ
R AS P BI AN Κ ΑΙ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ RPI

Χρησιμοποιώντας μια USB συσκευή ανάγνωσης καρτών ή μια υποδοχή
κάρτας μνήμης SD διαμορφώστε την κάρτα micro SD που σκοπεύετε να
χρησιμοποιήσετε με το Raspberry και στη συνέχεια γράψτε το αρχείο
“.img” με το raspbian σε αυτή. Για να το κάνετε αυτό ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες:
1. Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης SD. Για να το κάνετε αυτό,
κάντε λήψη και εγκαταστήστε την επίσημη εφαρμογή SD
Memory
Card
Formatter
(https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/)
2. Τοποθετήστε το Raspbian στην κάρτα μνήμης SD. Για να γίνει
αυτό, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Win32 disk
imager
(https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/lates
t/download). Χρησιμοποιήστε το για να γράψετε το αρχείο
“.img” με το raspbian στην κάρτα micro SD που σκοπεύετε να
χρησιμοποιήσετε με το Raspberry.

ΧΡ ΗΣΙΜ ΟΠΟΙΩ ΝΤΑΣ
ΤΟ RAS P BE RRY PI
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Εκτελώντας το RPI για πρώτη φορά θα εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας
και θα σας ζητηθεί να προσδιορίσετε τη χώρα, τα δίκτυά σας και να
δώσετε έναν κωδικό πρόσβασης για ασφαλή είσοδο. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον επίσημο οδηγό Raspberry
Pi Beginner, σελ. 36-39 που μπορείτε να κατεβάσετε από:
https://www.raspberrypi.org/magpi-issues/Beginners_Guide_v1.pdf

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΤΟ ΠΕΡΙ ΒΑΛ Λ ΟΝ
MU IDE ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΠΡΟΓΡ ΑΜ Μ ΑΤΩ Ν
PYTHON

Ο Mu Editor είναι ένας από τους πολλούς απλούς αλλά ισχυρούς
επεξεργαστές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη
και εκτέλεση προγραμμάτων Python. Λειτουργεί στα περισσότερα
λειτουργικά
συστήματα
(Windows,
Linux,
Mac
OSX)
συμπεριλαμβανομένου του Raspbian. Περισσότερες λεπτομέρειες
μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://codewith.mu/en/. Για να το
εγκαταστήσετε σε Raspberry που χρησιμοποιεί το Raspbian, ο
ευκολότερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή
Recommended Software. Παρέχει μια επιλογή από τα καλύτερα
λογισμικά, που επιλέγονται χειροκίνητα από τους εθελοντές του
Raspbian και από το ίδρυμα του Raspberry Pi. Σημειώστε ότι για να
κάνετε λήψη αυτής της εφαρμογής χρειάζεστε σύνδεση στο διαδίκτυο.
Εάν το Raspberry Pi σας είναι συνδεδεμένο, κάντε κλικ στο εικονίδιο
μενού βατόμουρου, επιλέξτε Προτιμήσεις και τέλος κάντε κλικ στο
Συνιστώμενο Λογισμικό. Το εργαλείο θα φορτώσει και θα παρουσιάσει
πληροφορίες για το διαθέσιμο λογισμικό. Μετά από λίγο, θα εμφανιστεί
μια λίστα συμβατών πακέτων λογισμικού. Αυτά, όπως το λογισμικό στο
μενού βατόμουρου, είναι διατεταγμένα σε διάφορες κατηγορίες. Επιλέξτε
μια κατηγορία στο παράθυρο αριστερά για να δείτε λογισμικό από αυτήν
την κατηγορία ή κάντε κλικ στο κουμπί Όλα τα προγράμματα για να
δείτε τα πάντα. Εάν επιλέξετε Όλα τα προγράμματα, μπορείτε να
περιηγηθείτε στον αλφαβητικό κατάλογο των προγραμμάτων και να
βρείτε "Mu". Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εγκατάσταση στα δεξιά όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και πατήστε OK.

Εναλλακτικά, το mu μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας τις
ακόλουθες εντολές σε ένα τερματικό:
sudo apt-get install mu-editor
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, το mu είναι έτοιμο να τρέξει
από το μενού προγραμματσμός:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Το παρακάτω στιγμιότυπο παρουσιάζει το mu κατά την πρώτη εκτέλεση.
Μια μπάρα κουμπιών εμφανίζεται στην κορυφή και από κάτω της η
περιοχή επεξεργασίας όταν είναι δυνατή η εισαγωγή Python κώδικα.
Μόνο ένα σχόλιο εμφανίζεται αρχικά ζητώντας να γράψετε τον κώδικά
σας. Σημειώστε ότι τα σχόλια στην Python ξεκινούν με τον ειδικό
χαρακτήρα #. Ό,τι είναι μετά από αυτό το χαρακτήρα στην ίδια γραμμή
θεωρείται ένα σχόλιο. Τα σχόλια δεν επηρεάζουν την ερμηνεία και την
εκτέλεση του κώδικα Python. Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν τον
αναγνώστη ενός προγράμματος να κατανοήσει τη δομή και τη λειτουργία
του.

Αφού εισάγετε κάποιο κώδικα, μπορείτε να τον εκτελέσετε πατώντας το
αντίστοιχο κουμπί ('Εκτέλεση'). Μόλις πατηθεί αυτό το κουμπί, αλλάζει
σε ένα κουμπί 'Stop' και κάτω από την περιοχή επεξεργασίας εμφανίζεται
το παράθυρο εξόδου όπου εκτυπώνεται όλη η έξοδος του
προγράμματος. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει τι συμβαίνει
μετά το πάτημα του κουμπιού "Εκτέλεση" για να εκτελέσετε ένα απλό
πρόγραμμα που τυπώνει απλά το μήνυμα "Hello World!":
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Σημειώστε ότι για να μπορέσετε να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα, πρέπει
πρώτα να το αποθηκεύσετε. Στο παράδειγμα που παρουσιάστηκε στο
παραπάνω στιγμιότυπο οθόνης, το πρόγραμμα αποθηκεύτηκε με το
όνομα 'helloworld.py' που εμφανίζεται στην καρτέλα κάτω από τη
γραμμή κουμπιών και πάνω από την περιοχή επεξεργασίας.
Στο κάτω μέρος του παραθύρου mu, υπάρχει το παράθυρο υποσέλιδου.
Εμφανίζει μηνύματα μαζί με μια ένδειξη της τρέχουσας επιλεγμένης
λειτουργίας ('Python' στο παραπάνω screenshot) και ένα γρανάζι που
μπορεί να γίνει κλικ για να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαχείρισης.
Το mu υποστηρίζει διάφορους τρόπους λειτουργίας, οι οποίοι έχουν
κάποιες παρόμοιες λειτουργίες ενσωματωμένες σε πολλά κουμπιά στη
γραμμή κουμπιών στην κορυφή του παραθύρου mu. Στο παρακάτω
στιγμιότυπο οθόνης, αυτά τα κουμπιά εμφανίζονται στη λειτουργία
Python 3:






Το πρώτο κουμπί στα αριστερά χρησιμοποιείται για να αλλάξει η
λειτουργία.
Τα επόμενα τρία κουμπιά ('Νέο', 'Φόρτωση' και 'Αποθήκευση')
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, φόρτωση και αποθήκευση
αρχείων που περιέχουν κώδικα.
Τα επόμενα τέσσερα κουμπιά είναι συγκεκριμένα:
o

o

Το 'Εκτέλεση' χρησιμοποιείται για την εκτέλεση του
κώδικα Python που υπάρχει στον επεξεργαστή. Μόλις
ξεκινήσει ο κώδικας, αυτό το κουμπί θα αλλάξει σε
'Διακοπή' για να ενεργοποιήσει τον τερματισμό
εκτέλεσης του κώδικα Python.
Το κουμπί "Debug", όταν γίνεται κλικ, ξεκινά το οπτικό
πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων. Το εργαλείο
εντοπισμού σφαλμάτων παρέχει ένα περιβάλλον για την
εκτέλεση του κώδικα Python που καθιστά δυνατή την
παύση εκτέλεσης, την επιθεώρηση της κατάστασης
μεταβλητών στο τρέχον πρόγραμμα και το βήμα μέσω
του κώδικα για να δείτε πώς ερμηνεύεται από τον
διερμηνέα της Python. Με αυτόν τον τρόπο, αν
υπάρχουν σφάλματα στον κώδικα, είναι ευκολότερο να

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
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o

o



τα βρείτε και να τα διορθώσετε. Ωστόσο, εκτός από την
αναγνώριση και την επιδιόρθωση σφαλμάτων, ο οπτικός
εντοπιστής σφαλμάτων παρέχει ένα χρήσιμο εργαλείο για
να βοηθήσει στην απεικόνιση των εσωτερικών
λειτουργιών του κώδικα και να αποκτήσουμε μια
βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας του.
Το κουμπί "REPL", όταν πατήσετε, ανοίγει ένα πλαίσιο
κάτω από την περιοχή του επεξεργαστή. Αυτός το
πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του
κώδικα Python διαδραστικά. Σημειώστε ότι το REPL
σημαίνει "Read, Evaluate, Print, Loop" και αυτό
ακριβώς μπορεί να γίνει στο αντίστοιχο πλαίσιο: ο
κώδικας Python μπορεί να διαβαστεί, να αξιολογηθεί, να
εκτυπωθούν τα αποτελέσματα και στη συνέχεια να είναι
δυνατή η επαναφορά του βρόχου για ένα νέο κομμάτι
κώδικα της Python για ανάγνωση, αξιολόγηση, εκτύπωση
κ.λπ.
Το κουμπί "Plotter" ανοίγει το παράθυρο plotter κάτω
από την περιοχή επεξεργασίας. Αυτό το παράθυρο
παρέχει έναν εύχρηστο τρόπο για την απεικόνιση
αριθμητικών δεδομένων που παράγονται από το τρέχον
πρόγραμμα. Εάν το τρέχον πρόγραμμα διαβάζει, για
παράδειγμα, τιμές από αισθητήρες, αυτές οι τιμές
μπορούν να εμφανιστούν όμορφα.

Τα επόμενα τρία κουμπιά χρησιμοποιούνται για να αλλάξουν την
οπτική εμφάνιση του mu. Συγκεκριμένα, το κουμπί "Μεγέθυνση"
χρησιμοποιείται για να αυξήσει το μέγεθος της γραμματοσειράς
που χρησιμοποιείται ενώ το "Σμίκρυνση" για να το μειώσει. Το
κουμπί "Θέμα", όταν το πατήσετε επανειλημμένα, αλλάζει σε
τρία θέματα οθόνης: Ένα ελαφρύ θέμα ('Ημέρα') που
χρησιμοποιείται στα στιγμιότυπα οθόνης και θεωρείται συνήθως
το πιο βολικό για τα μάτια, ένα σκοτεινό θέμα ('Νύχτα') που
είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και παρουσιάζει τον κώδικα σε
μαύρο φόντο χρησιμοποιώντας διαφορετικά χρώματα
γραμματοσειράς για δεσμευμένες λέξεις, μεταβλητές, σχόλια
κλπ. και το ασπρόμαυρο θέμα «Υψηλή Αντίθεση» που
χρησιμοποιεί μαύρο φόντο και λευκό χρώμα γραμματοσειράς
για όλους τους κώδικες.

Τέλος, τα τρία τελευταία κουμπιά στα δεξιά της γραμμής κουμπιών
παρέχουν λειτουργικότητα για να ελέγξετε τη σύνταξη του κώδικα στην
περιοχή επεξεργασίας (χρησιμοποιώντας το κουμπί "Έλεγχος"), να
παρουσιάσετε τις σελίδες βοήθειας στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα
περιήγησης ιστού (κουμπί "Βοήθεια") και κλείστε τον επεξεργαστή
(κουμπί 'Quit'). Τα μηνύματα που σχετίζονται με την ορθότητα του
κώδικα, όταν πατηθεί το κουμπί "Έλεγχος" εμφανίζονται στην αριστερή
πλευρά του υποσέλιδου.
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Ε ΤΟΙΜ ΑΣΤΕ Ι ΤΕ !
ΞΕΚΙ Ν ΑΜ Ε !

Οι επόμενες ενότητες παρουσιάζουν πέντε μαθησιακές δραστηριότητες
που θα σας καθοδηγήσουν στα πρώτα σας βήματα για να μάθετε την
Python και να την χρησιμοποιήσετε για να αναπτύξετε ενδιαφέροντα
έργα σε ένα Raspberry Pi. Όλες οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται
προϋποθέτουν ότι έχετε πρόσβαση σε ένα σωστά ρυθμισμένο Raspberry
Pi για να εκτελέσετε τη Python 3 χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή Mu.
Καλή διασκέδαση!
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Πρώτα Βήματα στην Python – Παιχνίδι Εκτίμησης Χρόνου

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός αυτής της πρακτικής εργαστηριακής δραστηριότητας είναι να
μάθετε τα βασικά της Python και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον
επεξεργαστή mu για να αναπτύξετε τα δικά σας προγράμματα Python.
Θα δημιουργήσουμε ένα απλό, αλλά ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο θα
δοκιμάσει και θα αναπτύξει τα αντανακλαστικά και τις ικανότητές σας για
να υπολογίσετε χρονικές διάρκειες. Αυτή είναι μια δεξιότητα που μπορεί
να είναι πολύ χρήσιμη σε πολλές καταστάσεις που σχετίζονται με την
οδική ασφάλεια, το θέμα όλων των μαθησιακών δραστηριοτήτων που
παρουσιάζονται εδώ. Το παιχνίδι θα βασίζεται σε αλληλεπίδραση
βασισμένη στο κείμενο μεταξύ του παίκτη και του υπολογιστή Raspberry
Pi. Στις μαθησιακές δραστηριότητες που θα ακολουθήσουμε, θα
οικοδομήσουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τη χρήση γραφικών,
αισθητήρων, LED, κλπ.

ΣΥΝΟΨΗ

Όταν εκτελείται αυτό το πρώτο πρόγραμμα Python, ο χρήστης θα κληθεί
να δώσει το όνομά του. Ο υπολογιστής θα χαιρετήσει τον χρήστη και στη
συνέχεια θα του ζητήσει να πατήσει το πλήκτρο <enter> στο
πληκτρολόγιο μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό δευτερολέπτων που
επιλέγεται τυχαία μεταξύ του 3 και του 10. Αφού ο χρήστης πιέσει το
πλήκτρο <enter>, ο υπολογιστής παρουσιάζει τον πραγματικό χρόνο
που έχει περάσει, ώστε ο χρήστης να μπορεί να δει τη διαφορά με τη
διάρκεια του χρόνου που ζητήθηκε. Ακολουθεί ένα τυπικό αποτέλεσμα
μετά την εκτέλεση του προγράμματος:

Υπάρχει μια σύντομη καθυστέρηση κατά την εκτύπωση '...' έτσι ώστε ο
χρήστης να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην ερώτηση για την
απαιτούμενη εκτίμηση χρόνου.
Ο πλήρης κώδικας Python του τελικού προγράμματος είναι ο
ακόλουθος:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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ΘΕΩΡΙΑ

Προγράμματα υπολογιστών και η γλώσσα προγραμματισμού Python
Ένα πρόγραμμα υπολογιστή μπορεί να θεωρηθεί ως μια ακολουθία
οδηγιών που εκτελούνται η μία μετά την άλλη. Αυτές οι οδηγίες θα
μπορούσαν να παρουσιάσουν πληροφορίες στην οθόνη, να λάβουν
πληροφορίες από το πληκτρολόγιο, να επεξεργαστούν δεδομένα και να
αποθηκεύσουν τα αποτελέσματα στη μνήμη του υπολογιστή ή ακόμα και
να διακόψουν την εκτέλεση του προγράμματος για ορισμένο χρονικό
διάστημα.
Υπάρχουν πολλές γλώσσες προγραμματισμού που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός προγράμματος. Η Python είναι
μία από τις πιο ενδιαφέρουσες για μάθηση λόγω της απλότητας και της
δημοτικότητας της. Πρόκειται για μια νέα γλώσσα προγραμματισμού
που δημιουργήθηκε από τον Guido van Rossum στη δεκαετία του '90.
Πρόκειται για μια γενική γλώσσα προγραμματισμού, που σημαίνει ότι
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη οποιουδήποτε είδους
προγράμματος υπολογιστή. Είναι μια διερμηνευμένη γλώσσα, που
σημαίνει ότι οι περισσότερες από τις υλοποιήσεις της εκτελούν εντολές
άμεσα και ελεύθερα, χωρίς να χρειάζεται να συντάξετε ένα πρόγραμμα
Python στο σύνολό του σε οδηγίες μηχανής-γλώσσας. Ο διερμηνέας
εκτελεί το πρόγραμμα απευθείας, μεταφράζοντας κάθε δήλωση σε μια
ακολουθία μιας ή περισσοτέρων υπορουτίνων και έπειτα σε έναν άλλο
κώδικα γλώσσας μηχανής.
Ένα από τα πλεονεκτήματα της Python όσον αφορά την φυσική
υπολογιστική είναι ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Ο
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός είναι ένα παράδειγμα
προγραμματισμού που αντιμετωπίζει το ζήτημα της δομής των
προγραμμάτων παρέχοντας τα μέσα για να καθορίσετε τις ιδιότητες και
τις συμπεριφορές που είναι συνδυασμένες σε μεμονωμένα αντικείμενα.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

13

Πρόκειται για μια προσέγγιση για τη μοντελοποίηση συγκεκριμένων
αληθινών πραγμάτων ως αντικειμένων λογισμικού, τα οποία έχουν
ορισμένα δεδομένα που συνδέονται με αυτά και μπορούν να εκτελούν
ορισμένες λειτουργίες. Με αυτόν τον τρόπο, οι ηλεκτρονικές συσκευές,
όπως τα LED, οι αισθητήρες κ.λπ., μπορούν να μοντελοποιηθούν πολύ
αποτελεσματικά ως αντικείμενα και να καταστήσουν πολύ εύκολο τον
χειρισμό τους μέσω λογισμικού.
Συναρτήσεις και αρθρώματα στη Python
Οι συναρτήσεις είναι κομμάτια κώδικα που μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν κάθε φορά που ένας προγραμματιστής το θέλει.
Οι συναρτήσεις ξεκινούν με την κλήση τους χρησιμοποιώντας το όνομά
τους και μια λίστα, διαχωρισμένων με κόμμα, παραμέτρων εισόδου που
περικλείονται σε παρενθέσεις. Για παράδειγμα, η ακόλουθη γραμμή
κώδικα χρησιμοποιεί τη λειτουργία print () για να παρουσιάσει ένα
μήνυμα "Hello!", δωσμένο ως παράμετρο λειτουργίας, στην οθόνη:

Το αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση του στο mu είναι:

Ορισμένες λειτουργίες είναι άμεσα διαθέσιμες στην Python. Άλλες είναι
οργανωμένες σε ενότητες που πρέπει να εισαχθούν από ένα πρόγραμμα
για να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες τους. Για παράδειγμα, το
ακόλουθο κομμάτι κώδικα εισάγει τη λειτουργία ύπνου από το άρθρωμα
χρόνου και την χρησιμοποιεί για να παρουσιάσει τους αριθμούς από το 1
έως το 5, έτσι ώστε να υπάρχει καθυστέρηση 1 δευτερολέπτου μεταξύ της
εκτύπωσης ενός αριθμού και του επόμενου:

Και το αποτέλεσμα στην οθόνη είναι:
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Στον παραπάνω κώδικα έχουν περάσει τρεις παράμετροι εισόδου στη
λειτουργία print () στις γραμμές 03, 05, 07, 09 και 11 για να διασφαλιστεί
ότι η έξοδος είναι όπως αναμένεται. Συγκεκριμένα, η πρώτη παράμετρος
εισόδου end = "" χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ενός
χαρακτήρος που εκτυπώνεται μετά την εκτύπωση της πρώτης
παραμέτρου εισόδου και πριν εκτυπωθεί οτιδήποτε κάποια άλλη κλήση
της print() θα εκτυπώσει. Εάν παραλείπεται αυτή η παράμετρος (όπως
συνήθως συμβαίνει), η επόμενη εντολή εκτύπωσης θα εμφανίσει το
μήνυμα της στην επόμενη γραμμή στην οθόνη. Αυτό ισοδυναμεί με τη
χρήση end = "\n" στην προηγούμενη κλήση της print(). Το "\n"
ονομάζεται χαρακτήρας νέας γραμμής και χρησιμοποιείται για να
δηλώσει την αλλαγή γραμμής (δεν εμφανίζεται στην οθόνη ορατό
σύμβολο). Η παράμετρος εισόδου flush = True που χρησιμοποιείται
επίσης στην print() διασφαλίζει ότι η λειτουργία θα παρουσιάσει
απευθείας την τιμή της πρώτης παραμέτρου της στην οθόνη. Αυτό είναι
απαραίτητο επειδή η κανονική έξοδος είναι ρυθμισμένη να περιμένει
τουλάχιστον μέχρι να εκτυπωθεί μια νέα γραμμή. Χρησιμοποιώντας το
flush = True βεβαιώνετε ότι η έξοδος πηγαίνει κατευθείαν στην οθόνη
(το buffer είναι άδειο χωρίς να περιμένει νέα γραμμή).
Σημειώστε ότι η Python υποστηρίζει δύο τρόπους διαβίβασης
παραμέτρων εισόδου σε μια λειτουργία: Το ένα είναι μόνο
πληκτρολογώντας την τιμή της παραμέτρου (όπως στην περίπτωση της
πρώτης παραμέτρου εισόδου στις παραπάνω κλήσεις της λειτουργίας
εκτύπωσης). Το δεύτερο είναι από το όνομα παραμέτρου που
ακολουθείται από ένα = και την τιμή της παραμέτρου, όπως στην
περίπτωση end = "" και flush = True στη print () παραπάνω.
Βρόχοι και μεταβλητές
Στο προηγούμενο παράδειγμα, υπάρχουν πέντε παρόμοια ζεύγη οδηγιών
που εκτελούνται διαδοχικά. Για περιπτώσεις όπως αυτή όταν ένα
συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα εκτελείται επανειλημμένα, η Python
προσφέρει μια σειρά δομών βρόχου που μπορούν να κάνουν τον κώδικα
πιο κομψό και κατανοητό. Μία από τις πιο χρήσιμες τέτοιες δομές είναι
ο βρόχος. Το ακόλουθο κομμάτι κώδικα έχει την ίδια συμπεριφορά με
την προηγούμενη, αλλά χρησιμοποιεί ένα βρόχο για αντί για την
επανάληψη των ίδιων δηλώσεων:

Και το αποτέλεσμα στην οθόνη είναι:

Σημειώστε ότι οι δηλώσεις που επαναλαμβάνονται σε κάθε βήμα του
βρόχου είναι λίγο πιο μέσα (γραμμές 04-05). Να είστε προσεκτικοί με
την εσοχή όταν χρησιμοποιείτε βρόχους, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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να καθορίσετε ποια δήλωση ανήκει σε ποιο βρόχο.
Για να αλλάξετε τη ταχύτητα εκτύπωσης των χαρακτήρων, μπορεί να
αλλάξει ο αριθμός των δευτερολέπτων σε κατάσταση ηρεμίας (γραμμή
05). Τροποποιήστε τη γραμμή 05, όπως προτείνεται παρακάτω, για να
αυξήσετε την ταχύτητα εκτύπωσης κατά 100%:

Σημειώστε ότι ο βρόχος for καθορισε μια μεταβλητή c, στην οποία θα
ανατεθούν ένας προς έναν οι χαρακτήρες της συμβολοσειράς "12345".
Οι μεταβλητές μπορούν να θεωρηθούν ως ονομασμένες τοποθεσίες στη
μνήμη του υπολογιστή που μπορούν να αποθηκεύσουν ορισμένες τιμές.
Αυτές οι τιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δηλώσεις προγράμματος,
π.χ. ως παράμετροι εισόδου στις λειτουργίες. Επιπλέον, θα μπορούσαν να
τροποποιηθούν καθώς το πρόγραμμα εκτελείται, π.χ. κάθε φορά που ο
παραπάνω βρόχος επαναλαμβάνεται, στη μεταβλητή c θα εκχωρηθεί ο
επόμενος χαρακτήρας του "12345" ξεκινώντας από το πρώτο.
Σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού, οι μεταβλητές πρέπει να
δηλωθούν ή να οριστούν πριν χρησιμοποιηθούν. Αυτό δεν συμβαίνει στην
περίπτωση της Python: Οι μεταβλητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν
απευθείας όποτε χρειάζεται χωρίς να χρειάζεται να τις δηλώσετε εκ των
προτέρων. Για να δημιουργήσετε μια μεταβλητή, το μόνο που πρέπει να
κάνετε είναι να αποδώσει μια τιμή σε αυτήν. Ο συνήθης τρόπος
εκχώρησης εκτός από τον τρόπο για να το κάνετε για βρόχους, όπως
παρουσιάστηκε, είναι με ένα χαρακτήρα (=). Για παράδειγμα, ο
παρακάτω κώδικας εκχωρεί μια αριθμητική τιμή σε μια μεταβλητή και
στη συνέχεια την αυξάνει κατά 1.

Τα ονόματα μεταβλητών στη Python μπορούν να είναι οποιουδήποτε
μήκους και μπορούν να συνδυάσουν κεφαλαία και πεζά γράμματα (A-Z,
a-z), ψηφία (0-9) και χαρακτήρα υπογράμμισης (_). Ένα όνομα
μεταβλητής μπορεί να περιέχει ψηφία, αλλά ο πρώτος χαρακτήρας του
δεν μπορεί να είναι ένα ψηφίο. Για παράδειγμα, age, Age aGe, AGE,
a_g_e, _age, age_, _AGE_ είναι όλα τα έγκυρα ονόματα μεταβλητών
στην Python. Τέλος, τα ονόματα μεταβλητών δεν μπορούν να είναι
δεσμευμένες λέξεις της Python όπως False, True, import, from, for,
κ.λπ. Για να δείτε μια πλήρη λίστα των λέξεων-κλειδιών Python (μπορεί
να διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων εκδόσεων της Python), εκτελέστε τον
ακόλουθο κώδικα:

Τύποι δεδομένων στη Python
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Κάθε τιμή έχει έναν τύπο δεδομένων στη Python. Οι πιο σημαντικοί
τύποι έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στα παραπάνω παραδείγματα:






Ε ΞΑΣΚΗΣΗ

Integers (Ακέραιοι) είναι αριθμητικές τιμές, θετικές ή αρνητικές,
όπως 12, -1, 0 και -34.
Floating point numbers (Αριθμοί κινητής υποδιαστολής),
θετικό ή αρνητικό, όπως 3,14, -19,0, 0,0 και -34,4533.
Strings (Συμβολοσειρές) είναι ακολουθίες χαρακτήρων Unicode.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διπλά εισαγωγικά ή μεμονωμένα
εισαγωγικά για τον ορισμό τους: "a12", ‘nick’, "" ή ‘’ είναι η κενή
συμβολοσειρά, μια συμβολοσειρά με μηδενικούς χαρακτήρες.
Booleans (Δυαδικές τιμές) είναι δύο ειδικές τιμές: True (Αληθές)
and False (Ψευδές) που αντιπροσωπεύουν εάν κάτι είναι έγκυρο
(αληθές) ή άκυρο (ψευδές). Περισσότερα για αυτό το είδος τιμών,
στις επόμενες δραστηριότητες.

Το πιο απλό πρόγραμμα που παρουσιάζεται συνήθως κατά την εισαγωγή
μιας νέας γλώσσας προγραμματισμού είναι ένα πρόγραμμα που τυπώνει
απλά ένα μήνυμα "Hello World!". Έχουμε ήδη δει αυτό το απλό
πρόγραμμα στην προηγούμενη ενότητα κατά την παρουσίαση του
επεξεργαστή mu. Ας προσπαθήσουμε τώρα να κάνουμε αυτό το
πρόγραμμα πιο ενδιαφέρον με την εξατομίκευση του εκτυπωμένου
μηνύματος. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιήσουμε μια άλλη
ενσωματωμένη λειτουργία Python (όπως το print ()) για να επιτρέψουμε
στον χρήστη να εισάγει το όνομα του/της κατά την εκτέλεση του
προγράμματος, να αποθηκεύσει το όνομα σε μια μεταβλητή και να
χρησιμοποιήσει αυτήν την αποθηκευμένη τιμή για να χαιρετήσει τον
χρήστη. Ας δούμε πώς:

Όταν εκτελείται αυτός ο κώδικας, ο χρήστης καλείται να εισαγάγει το
όνομα του/της:

Αφού το πληκτρολογήσετε και πατήσετε <Enter>, εμφανίζεται ένας
χαιρετισμός:

Η πρώτη σημαντική έννοια που υπογραμμίζεται στον παραπάνω κώδικα
είναι η χρήση μεταβλητών. Οι μεταβλητές αντιστοιχούν στις θέσεις
μνήμης που περιέχουν κάποια τιμή. Επιπλέον, έχουν ένα όνομα που
αποτελείται από μια αλληλουχία γραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ειδικών χαρακτήρων '_' και αριθμητικών ψηφίων υπό την προϋπόθεση ότι
δεν χρησιμοποιούνται στην πρώτη θέση του ονόματος της μεταβλητής.
Συνεπώς, ισχύουν τα ακόλουθα ονόματα μεταβλητών: _username,
username1. Αντίθετα, το 5username δεν είναι έγκυρο όνομα μεταβλητής
επειδή ξεκινά με ένα αριθμητικό ψηφίο.
Σε αντίθεση με άλλες γλώσσες προγραμματισμού, οι μεταβλητές δεν
χρειάζεται να οριστούν με σαφήνεια στη Python. Οποτεδήποτε σε ένα
πρόγραμμα είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε μια νέα μεταβλητή,
είναι δυνατό να πληκτρολογήσετε ένα όνομα και να του αντιστοιχίσετε
μια τιμή χρησιμοποιώντας τον χειριστή εκχώρησης '='. Είναι σημαντικό
να υπογραμμίσουμε εδώ ότι ο χειριστής εκχώρησης στην Python
χρειάζεται να έχει ένα όνομα μεταβλητής στα αριστερά του και μια
έκφραση που υπολογίζει μια τιμή στα δεξιά του. Αυτή η έκφραση θα
μπορούσε να είναι μια κλήση λειτουργίας, όπως συμβαίνει στον
παραπάνω κώδικα όπου χρησιμοποιείται το αποτέλεσμα της κλήση
συνάρτησης, όπως φαίνεται στη παραπάνω περίπτωση της input (), για να
καθορίσει την τιμή που έχει αντιστοιχιστεί στη μεταβλητή name.
Για να χρησιμοποιήσετε την τιμή μιας μεταβλητής, πρέπει να την
αναφέρετε μόνο με το όνομά της όποτε χρειάζεται. Όταν εκτελείται ο
κώδικάς σας, το όνομα της μεταβλητής θα αντικατασταθεί με την
πραγματική τιμή της, όπως συμβαίνει με τη γραμμή 03 του παραπάνω
κώδικα όπου χρησιμοποιείται η τιμή της μεταβλητής name στη
συνάρτηση print() για να εκτυπώσει την τιμή που έχει αποθηκευτεί σε
αυτή (γραμμή 02 του κώδικα).
Όσον αφορά τη συνάρτηση input(), πρέπει να σημειωθεί ότι όταν
εκτελείται, ο υπολογιστής θα διακόψει την εκτέλεση και θα αναμένει για
είσοδο χρήστη. Οποιοσδήποτε τύπος χρήστη επιστρέφεται ως τιμή όταν
πατήσετε το πλήκτρο <Enter> στο πληκτρολόγιο. Αυτή η τιμή μπορεί
να αντιστοιχιστεί σε μια μεταβλητή, όπως συμβαίνει με τη γραμμή 02 του
παραπάνω κώδικα.
Τέλος, πρέπει να κάνουμε ορισμένες σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του
συμβόλου + στη γραμμή 03 του προγράμματος παραπάνω για να
συνδυάσουμε τις συμβολοσειρές. Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για
τη σύνδεση των συμβολοσειρών (είτε αποθηκεύονται σε μεταβλητές είτε
δίνονται απευθείας μεταξύ εισαγωγικών). Η έκφραση "Hello" + όνομα +
"!" θα συγκολλήσει αυτές τις τρεις σειρές μαζί δημιουργώντας μια νέα
σειρά.
Ας επεκτείνουμε τώρα το πρόγραμμα παραπάνω για να ζητήσουμε από
τον χρήστη να εκτιμήσει μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε τις ακόλουθες λειτουργίες από τις λειτουργικές
μονάδες της Python:




Η συνάρτηση time() από την ενότητα χρόνου που επιστρέφει την
τρέχουσα ώρα σε δευτερόλεπτα υποθέτοντας ότι η 1η
Ιανουαρίου, 12:00 π.μ., 1970 είναι το μηδέν του χρόνου
(ονομάζεται "εποχή" στην Python).
Η συνάρτηση sleep() από τη μονάδα χρόνου που θέτει σε παύση
την εκτέλεση του προγράμματος για συγκεκριμένο αριθμό
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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δευτερολέπτων κάθε φορά που καλείται. Για παράδειγμα, το
sleep(2) θα προκαλέσει διακοπή του προγράμματος για 2
δευτερόλεπτα.
 Η συνάρτηση randint() από την ενότητα τυχαία που επιστρέφει
έναν τυχαίο ακέραιο αριθμό εντός συγκεκριμένου εύρους. Για
παράδειγμα, η randint(2,4) θα επιστρέψει έναν τυχαίο ακέραιο
αριθμό μεταξύ 2 και 4.
Το πρώτο μέρος του προγράμματος περιέχει τις προηγούμενες 3
γραμμές κώδικα που έχουν επεκταθεί με τις απαραίτητες δηλώσεις για
εισαγωγή των απαραίτητων συναρτήσεων:

Στη συνέχεια, εισάγουμε μια μεταβλητή για να αποθηκεύσουμε τη
διάρκεια του χρόνου στόχου σε δευτερόλεπτα που ο χρήστης θα κληθεί
να εκτιμήσει. Αυτή η μεταβλητή θα αρχικοποιηθεί σε τυχαία τιμή μεταξύ
3 και 10, δηλαδή ο χρήστης θα κληθεί να υπολογίσει μια χρονική
διάρκεια μεταξύ 3 και 10 δευτερολέπτων.
Μετά τον προσδιορισμό της χρονικής διάρκειας για την εκτίμηση, το
πρόγραμμα θα παρουσιάσει ένα μήνυμα στο χρήστη για να
προετοιμαστεί για να εκτιμήσει μια χρονική διάρκεια και να του δώσει
μια σαφή εκκίνηση για να αρχίσει να εκτιμά:

Για να μετρήσει την πραγματική εκτίμηση του χρήστη, το πρόγραμμα θα
καλέσει τη συνάρτηση input() για να επιτρέψει στο χρήστη να πατήσει το
πλήκτρο <enter>. Πριν κληθεί αυτή τη συνάρτηση, καταγράφεται η
τρέχουσα ώρα και αποθηκεύεται σε μια ειδική μεταβλητή με όνομα
timeStart. Όταν ο χρήστης πιέσει το πλήκτρο <enter>, η συνάρτηση
input επιστρέφει και το πρόγραμμα υπολογίζει το χρόνο που παρήλθε
από το timeStart που καταγράφηκε μέχρι την τρέχουσα ώρα μετά την
επιστροφή της συνάρτησης input(). Ο χρόνος που έχει παρέλθει
αποθηκεύεται στη μεταβλητή timeElapsed και εμφανίζεται στην οθόνη
χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση print (). Ο αντίστοιχος κωδικός δίνεται
παρακάτω:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

19

Σημειώστε ότι για να εκτυπώσετε τον αριθμό που είναι αποθηκευμένος
στην μεταβλητή TimeLauded στην οθόνη (γραμμή 20) χρησιμοποιούμε
την str(), μια συνάρτηση που μετατρέπει έναν αριθμό σε μια
συμβολοσειρά έτσι ώστε να μπορεί να συνενωθεί με ένα κατάλληλο
μήνυμα για να παράσχει μια σημαντική έξοδο για το χρήστη.

ΩΡΑ ΓΙΑ
ΔΙ ΑΣΚΕ Δ ΑΣΗ

Τώρα που τρέξατε το πρώτο σας πρόγραμμα Python, μπορείτε να
απελευθερώσετε τη φαντασία σας και να προσπαθήσετε να το κάνετε πιο
ενδιαφέρον. Ακολουθούν μερικές ιδέες για περαιτέρω βελτιώσεις και
επεκτάσεις:
1. Αντί να επιλέξετε έναν τυχαίο αριθμό δευτερολέπτων για να
εκτιμήσει ο χρήστης, ζητήστε από έναν δεύτερο χρήστη να δώσει
τη διάρκεια του στόχου σε δευτερόλεπτα. Προσέξτε να
συντονίζετε τους χρήστες με την κατάλληλη εκτύπωση
μηνυμάτων.
2. Αλλάξτε τον τρόπο εκτύπωσης του τελικού μηνύματος στη
γραμμή 20 έτσι ώστε να παρουσιάζει τις μονάδες μέτρησης. Στη
συνέχεια, αναθεωρήστε περαιτέρω το πρόγραμμα έτσι ώστε να
εκτυπώνεται ο αριθμός των λεπτών ή των χιλιοστών του
δευτερολέπτου που έχουν περάσει αντί για δευτερόλεπτα.

Μ ΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΩΡ Α!

Πέρα από τις παραπάνω βελτιώσεις, μπορείτε να αναπτύξετε μια ποικιλία
παιχνιδιών που μαντεύονται αριθμοί χρησιμοποιώντας κόλπα που
περιλαμβάνουν πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση με
έναν αριθμό έναρξης και αφαίρεση του αρχικού αριθμού με τέτοιο τρόπο
ώστε να φτάνετε πάντα σε ένα συγκεκριμένο αριθμό. Για παράδειγμα:
1. Σκεφτείτε έναν αριθμό από το 1 έως το 100.
2. Πολλαπλασιάστε τον επι 4.
3. Προσθέστε 12.
4. Πολλαπλασιάστε επι 2.
5. Προσθέστε 16.
6. Διαρέστε δια 8.
7. Αφαιρέστε τον αριθμό που σκεφτήκατε.
Ο τελικός αριθμός είναι το 5! Αναπτύξτε ένα πρόγραμμα Python με
βάση τα παραπάνω ή βρείτε ένα άλλο παρόμοιο κόλπο για να
χρησιμοποιήσετε στο πρόγραμμα σας.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΟΝΟΜ ΑΤ Α
Μ ΕΤΑΒΛ ΗΤΩ Ν

Σε πολλές περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να συνθέσουμε ένα όνομα
μεταβλητής συνδυάζοντας δύο ή περισσότερες λέξεις μαζί. Σε τέτοιες
περιπτώσεις υπάρχουν κάποιες συμβάσεις που θα μπορούσαν να
υιοθετηθούν προκειμένου να ακολουθηθεί κάποιος κανόνας που θα
καταστήσει τον κώδικα πιο ξεκάθαρο.






Camel Case: Όλες οι λέξεις που αποτελούν το όνομα της
μεταβλητής είναι πληκτρολογούνται μαζί, χωρίς κενά μεταξύ
τους. Το πρώτο γράμμα της δεύτερης και οι επόμενες λέξεις
κεφαλαιοποιούνται. Παράδειγμα: maxStringLength
Pascal Case: Αυτή η προσέγγιση είναι ίδια με την Camel Case
αλλά το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης είναι επίσης
κεφαλαιοποιημένο. Παράδειγμα: MaxStringLength
Snake Case: Οι χαρακτήρες υπογράμμισης χρησιμοποιούνται
για να διαχωρίσουν τις λέξεις στο όνομα της μεταβλητής.
Παράδειγμα: max_string_length

Δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ προγραμματιστών σχετικά με την
προτιμώμενη προσέγγιση. Ωστόσο, όλοι συμφωνούν ότι αν κάνετε την
επιλογή σας θα πρέπει να το χρησιμοποιείτε με συνέπεια στον κώδικα
σας.
Εκτός από τη μεταβλητή, άλλα κατασκευάσματα της Python έχουν
ονόματα και οι προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω ισχύουν και
για αυτά. Τέτοιες κατασκευές περιλαμβάνουν συναρτήσεις, κλάσεις,
ενότητες κλπ. Ο Οδηγός στυλ για τον κώδικα Python (γνωστός ως PEP
8) παρέχει Συμβάσεις ονομάτων που αναφέρονται σε προτεινόμενα
πρότυπα για ονόματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα
με το αντίστοιχο αντικείμενο. Το PEP 8 προτείνει:



ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Snake Case θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ονόματα
μεταβλητών και λειτουργιών.
Η Pascal Case θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τα ονόματα
κλάσεων των ονομάτων.

1. Επιλέξτε ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό:
a. Η Python είναι μια διερμηνευμένη γλώσσα
προγραμματισμού
b. Η Python είναι μια γενική γλώσσα προγραμματισμού
c. Η Python είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα
προγραμματισμού
d. Όλα τα παραπάνω είναι σωστά
2. Η ενσωματωμένη συνάρτηση print() της Python χρησιμοποιείται
για να:
a. Εκτυπώνει
τις
τιμές
των
μεταβλητών
χρησιμοποιώντας τον εκτυπωτή
b. Εξάγει δεδομένα στην οθόνη του υπολογιστή
c. Υπολογίζει τις τιμές αριθμητικών πράξεων
d. Ενώνει συμβολοσειρές
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των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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3. Η ενσωματωμένη συνάρτηση input() της Python χρησιμοποιείται
για να:
a. Ενεργοποιήσει το πληκτρολόγιο του υπολογιστή
b. Διαβάσει έναν ακέραιο από το πληκτρολόγιο του
υπολογιστή
c. Διαβάσει μια συμβολοσειρά από το πληκτρολόγιο
d. Αναθέσει μια τιμή σε μία μεταβλητή
4. Οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται για να:
a. Αποθηκεύσουν τιμές στη μνήμη του Υπολογιστή
b. Κάνουν πράξεις μεταξύ αριθμών
c. Αποθηκεύσουν τα αποτελέσματα πολύπλοκων
υπολογισμών
d. Όλα τα παραπάνω
5. Ποιο από τα ακόλουθα αποσπάσματα κώδικα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να αυξήσει την τιμή μιας μεταβλητής κατά 4;
a. x = x + 4
b. x := x + 4
c. x := 4 + x
d. 4 + x -> x
6. Ποια συντακτική δομή χρησιμοποιείται για τον ορισμό ενός
μπλοκ κώδικα στην Python;
a. Παρενθέσεις
b. Εσοχή
c. Άγγιστρα
d. Όλα τα παραπάνω
7. Επιλέξτε ποιο από τα παρακάτω είναι αληθές:
a. Ένα όνομα μεταβλητής μπορεί να ξεκινήσει με ένα
αριθμητικό ψηφίο
b. Ένα όνομα μεταβλητής δεν μπορεί να ξεκινήσει με
ένα γράμμα
c. Ένα όνομα μεταβλητής δεν μπορεί να είναι μια λέξηκλειδί Python
d. Ένα όνομα μεταβλητής μπορεί να ξεκινήσει με
οποιοδήποτε σύμβολο
8. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της παρακάτω δήλωσης;
x = randint(3,10)
a. Στο x θα αποθηκευτεί μία τυχαία πραγματική τιμή από
το 3 μέχρι το 10
b. Στο x θα αποθηκευτεί ένας τυχαίος ακέραιος αριθμός
από το 3 μέχρι το 10
c. Στο x θα αποθηκευτεί ένας τυχαίος ακέραιος
μεγαλύτερος ή ίσος με το 3 και μικρότερος από το 10
d. Στο x θα αποθηκευτεί μία τυχαία πραγματική τιμή με
τρία ακέραια ψηφία και 10 δεκαδικά
9. Ποια είναι η σωστή δήλωση που πρέπει να εκτελεστεί ώστε ο
υπολογιστής να περιμένει για 1 λεπτό;
a. sleep(1)
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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b. sleep(60)
c. sleep(1m)
d. sleep(60s)
10. Ποια είναι η έξοδος του ακόλουθου κώδικα;

a. a*b*c
b. a*b*c*
c. abc
d. abc*
Correct answers: 1(d), 2(b), 3(c), 4(a), 5(a), 6(b), 7(c), 8(b), 9(b), 10(b)

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Επικοινωνώντας με τον Φυσικό Κόσμο μέσω LEDs
ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος αυτής της πρακτικής εργαστηριακής δραστηριότητας είναι να
αναπτύξει περαιτέρω το πρόγραμμα εκτίμησης χρόνου, να επικοινωνήσει
με τον φυσικό κόσμο χρησιμοποιώντας LEDs και να μάθει για τις
Boolean εκφράσεις στη Python μαζί με τη χρήση τους σε δομές ελέγχου
ροής (if-statements και while loops). Σε αυτή τη δραστηριότητα θα
παρουσιαστούν οι δυνατότητες του Raspberry PI για τον έλεγχο των
ηλεκτρονικών συσκευών και θα παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία της
κατασκευής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων καθώς και ο τρόπος ελέγχου τους
με χρήση του κώδικα Python.

ΣΥΝΟΨΗ

Το πρόγραμμα που αναπτύχθηκε σε αυτή τη μαθησιακή δραστηριότητα
θα επεκτείνει το πρόγραμμα εκτίμησης χρόνου που αναπτύχθηκε
προηγουμένως. Στο προηγούμενο πρόγραμμα ζητήθηκε η χρήση του
πλήκτρου <enter> στο πληκτρολόγιο μετά από ένα συγκεκριμένο
αριθμό δευτερολέπτων που επιλέχθηκε τυχαία μεταξύ 3 και 10. Η
υπόδειξη για εκκίνηση για την εκτίμηση της χρονικής διάρκειας δόθηκε
στην οθόνη του υπολογιστή. Σε αυτή τη μαθησιακή δραστηριότητα θα
χρησιμοποιηθεί ένα LED για να δώσει αυτή την προτροπή.
Συγκεκριμένα, ο χρήστης θα κληθεί να ξεκινήσει την εκτίμησή του μετά
από πέντε (5) αναβοσβησίματα ενός LED που θα συνδεθεί με το
Raspberry PI. Το πρόγραμμα δεν θα σταματήσει αφού ο χρήστης κάνει
την εκτίμησή του. Θα μπορεί να εκτελείται ξανά, εάν ο χρήστης το θέλει
ή να τερματίζει. Ακολουθεί μια τυπική περίοδος λειτουργίας του
προγράμματος:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

24

Το κύκλωμα που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της λυχνίας LED που
αναβοσβήνει από το πρόγραμμα παραπάνω, δίνεται στη συνέχεια.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το κόκκινο LED που εμφανίζεται σε αυτό το
κύκλωμα θα αναβοσβήνει 5 φορές όποτε ο χρήστης θα σας ζητήσει να
εκτιμήσει μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και στη συνέχεια θα
παραμείνει αναμμένη έως ότου ο χρήστης πιέσει <enter> στο
πληκτρολόγιο.
Τα απαραίτητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα για την κατασκευή αυτού του
κυκλώματος είναι τα εξής:
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Component

Description

Quantity

Resistor 220 Ω

1

LED 5mm

1

Ο πλήρης κώδικας Python του τελικού προγράμματος είναι ο
ακόλουθος:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΘΕΩΡΙΑ

Κάνοντας επιλογές στην Python
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα προγράμματά σας θα πρέπει να
αναλάβουν ορισμένες αποφάσεις, ανάλογα με συγκεκριμένες συνθήκες.
Σε μια τέτοια περίπτωση, ο κώδικάς σας θα ελέγξει την αντίστοιχη
κατάσταση εάν είναι αληθής ή ψευδής και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα
αποφασίσει τι πρέπει να κάνει στη συνέχεια.
Υπάρχουν εντολές Python που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
κάνουν επιλογές: Η εντολή if και η εντολή while. Ας τις δούμε μία προς
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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μία: Η εντολή if μοιάζει κάπως έτσι:

<logical expression> είναι μια έκφραση η οποία αξιολογείται ως True ή
False. Αν αξιολογηθεί ως True οι εντολές <statement> εκτελούνται.
Διαφορετικά, εκτελείται ο κώδικας από τη γραμμή 03 και μετά. Η εντολή
if μπορεί επίσης να χειριστή τη κατάσταση στην οποία η <logical
expression> αξιολογείται ως False. Ας δούμε πως:

Τώρα, εάν η <logical expression> αξιολογηθεί ως True, το
<statement1> εκτελείται. Εάν αξιολογηθεί ως False, το <statement2>
εκτελείται. Και στις δύο περιπτώσεις, ο κώδικας συνεχίζει από τη γραμμή
5 και μετά.
Η εντολή while χρησιμοποιεί επίσης λογικές εκφράσεις για τον έλεγχο
του τρόπου εκτέλεσης ορισμένων δηλώσεων. Η διαφορά με την if είναι
ότι αντί να εκτελεί κάποιον κώδικα μόνο μία φορά, όταν μια λογική
έκφραση είναι αληθής, επαναλαμβάνει αυτόν τον κώδικα ξανά και ξανά
μέχρι η λογική έκφραση να γίνει ψευδής. Η εντολή while μοιάζει κάπως
έτσι:

Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να συμβεί, εάν η <logical statement>
αξιολογηθεί ως False όταν ξεκινά η εντολή while, το <statement> δε θα
εκτελεστεί ποτέ. Τη στιγμή που η έκφραση <logical expression>
αξιολογηθεί ως False, η εκτέλεση θα περάσει στη γραμμή 03 και κάτω.
Λογικές εκφράσεις στη Python
Και οι δύο εντολές if και while βασίζονται σε λογικές εκφράσεις. Ας
δούμε πώς αυτές οι εκφράσεις είναι δομημένες. Οι απλές λογικές
εκφράσεις μπορούν να είναι μεταβλητές που έχουν τιμή τύπου boolean,
δηλαδή True ή False. Επιπλέον, θα μπορούσαν να είναι συγκρίσεις
αριθμητικών τιμών χρησιμοποιώντας τους τελεστές σύγκρισης <, <=,
==, >=, > ή >= για τη δοκιμή της σχέσης μεταξύ δύο αριθμών. Ο
παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις λεπτομέρειες.
Τελεστής
!=

Περιγραφή
Αξιολογείται ως True αν οι
τιμές των δύο τελεστέων δεν
είναι ίσες.

Παράδειγμα
(1 != 2) είναι True
(3 != 3) είναι False
(3 != 2) είναι False

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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<>

Αξιολογείται ως True αν οι
τιμές των δύο τελεστέων δεν
είναι ίσες.

(1 <> 2) είναι True
(3 <> 3) είναι False
(3 <> 2) είναι True

<

Αξιολογείται ως True αν η
τιμή του αριστερού τελεστέου
είναι μικρότερη από την τιμή
του δεξιού τελεστέου.

(1 < 2) είναι True
(3 < 3) είναι False
(3 < 2) είναι False

<=

Αξιολογείται στην τιμή True
αν η τιμή του αριστερού
τελεστέου είναι μικρότερη ή
ίση με την τιμή του δεξιού
τελεστέου.

(1 <= 2) είναι True
(3 <= 3) είναι True
(3 <= 2) είναι False

>

Εκτιμάται στην τιμή True αν
η τιμή του αριστερού
τελεστέου είναι μεγαλύτερη
από την τιμή του δεξιού
τελεστέου.

(1 > 2) είναι False
(3 > 3) είναι False
(3 > 2) είναι True

>=

Αξιολογείται ως True αν η
τιμή του αριστερού τελεστέου
είναι μεγαλύτερη ή ίση με την
τιμή του δεξιού τελεστέου.

(1 >= 2) είναι False
(3 >= 3) είναι True
(3 >= 2) είναι True

Οι συγκρίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μεταξύ τιμών άλλων
τύπων. Για παράδειγμα, οι συμβολοσειρές μπορούν να συγκριθούν επίσης
χρησιμοποιώντας τη λεξικογραφική σειρά τους. Ορίστε μερικά
παραδείγματα:
"George" > "Geography" είναι True
"George" < "Gorge" είναι True
"Gorge" <> "Geography" είναι True
Οι λογικές εκφράσεις μπορούν να συνδυαστούν σε πιο περίπλοκες
χρησιμοποιώντας boolean τελεστές. Ο παρακάτω πίνακας τους
παρουσιάζει λεπτομερώς:
Τελεστής

Περιγραφή

Παράδειγμα

not p

Αξιολογείται στην τιμή True
αν το p είναι ψευδές και False
αν το p είναι αληθές.

p and q

Εκτιμάται στο True αν τα p (1 != 2 and 3 == 3)
και q είναι True. Αλλιώς σε είναι True
(3 <> 3 and 1 < 2)
False.
είναι False

(not 1 < 2) είναι False
(not 2 >= 3) είναι True

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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p or q

Αξιολογείται ως True αν το p (1 <> 2 or 3 < 2) είναι
ή q είναι True. Αλλιώς ως True
(3 <> 3 or 3 < 2) είναι
False..
False

Επικοινωνία του Raspberry Pi με τον φυσικό κόσμο - Raspberry
pinout
Το Raspberry Pi παρέχει ένα σύνολο 40 ακίδων που του επιτρέπουν να
επικοινωνεί με τον φυσικό κόσμο συνδέοντας αισθητήρες και
ενεργοποιητές. Συγκεκριμένα, προσφέρει πολλές αμφίδρομες ακίδες
εισόδου/εξόδου, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ανάψετε
τις λυχνίες LED, τους κινητήρες περιστροφής ή να διαβάσετε πατήματα
κουμπιών. Όταν ένας ακροδέκτης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ενός
εξωτερικού εξαρτήματος με την αποστολή ηλεκτρικών σημάτων, λέμε ότι
χρησιμοποιείται ως ακροδέκτης εξόδου. Όταν ο ακροδέκτης
χρησιμοποιείται για την λήψη σημάτων, λέμε ότι χρησιμοποιείται ως
ακροδέκτης εισόδου. Το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει τη διάταξη
των ακίδων του Raspberry.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

30

Πρωτότυπα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων χρησιμοποιώντας
breadboard
Ένα breadboard είναι ένα πλέγμα τρυπών που μπορεί να φιλοξενήσει τις
άκρες των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ή των jumper. Αυτές οι οπές είναι
εσωτερικά συνδεδεμένες με σύρματα όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Οι μακριές οριζόντιες γραμμές συνήθως χρησιμοποιούνται για σύνδεση
με τη γείωση (μπλε γραμμές) ή τη θετική τάση 5V ή 3.3V (κόκκινες
γραμμές). Οι κατακόρυφες γραμμές είναι μικρότερες σε μήκος για να
διευκολύνουν τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Για να
συνδέσουμε δύο στήλες ή γραμμές μαζί χρησιμοποιούμε τα καλώδια
διασύνδεσης που έχουν δύο αρσενικούς ακροδέκτες και μπορούμε να
εισάγουμε κάθε άκρη σε μια ελεύθερη οπή κάθε σειράς ή στήλης.

Για να χρησιμοποιήσετε το Raspberry Pi με ένα breadboard κατά τη
διάρκεια των εργαστηριακών συνόδων που θα ακολουθήσουν,
υποθέτουμε ότι χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο για να συνδέσετε τις ακίδες
Raspberry Pi στο breadboard έτσι ώστε να διευκολύνεται η
πρωτοτύπηση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Στα διαγράμματα κυκλώματος που θα ακολουθήσουμε θα
παρουσιάσουμε μόνο το breadboard με το καλώδιο σε αυτό,
υποθέτοντας ότι το έχετε ήδη συνδέσει με το Raspberry Pi.
Light Emitting Diodes - Δίοδοι Εκπομπής Φωτός (LEDs)
Οι δίοδοι είναι ηλεκτρονικά εξαρτήματα δύο τερματικών που άγουν το
ηλεκτρικό ρεύμα κατά κύριο λόγο προς μία κατεύθυνση, δηλ. έχουν
ιδανικά μηδενική αντίσταση (πολύ χαμηλή) προς μία κατεύθυνση και
ιδανικά άπειρη αντίσταση (πολύ υψηλή) στην αντίθετη κατεύθυνση. Οι
λυχνίες LED είναι ένας ειδικός τύπος διόδων που εκπέμπουν φωτισμό
όταν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα που ρέει μέσα τους. Υπάρχουν διάφοροι
τύποι LED με διαφορετικά χρώματα στο φως που εκπέμπουν,
συμπεριλαμβανομένων των υπέρυθρων LED που εκπέμπουν υπέρυθρο
φως που δεν είναι ορατό με γυμνά μάτια.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Τα LED πρέπει να χρησιμοποιούνται προσεκτικά σε ηλεκτρονικά
κυκλώματα. Συγκεκριμένα:
1. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε προσεκτικά τους
ακροδέκτες τους έτσι ώστε η άνοδος να συνδεθεί στην πηγή
ισχύος (π.χ. + 5V) και η κάθοδος (-) να συνδεθεί με τη γείωση.
2. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν σε σειρά με το
LED μία αντίσταση για να περιοριστεί το ηλεκτρικό ρεύμα που
ρέει διαμέσου αυτού και έτσι να προστατεύσει το LED από την
καταστροφή.
Αντιστάτες
Η αντίσταση είναι ιδιότητα οποιουδήποτε ηλεκτρονικού εξαρτήματος,
ωστόσο, υπάρχουν ειδικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται μόνο για
την αντίσταση τους και μπορούν να βρεθούν σε πολλούς διαφορετικούς
τύπους, ανάλογα με την αντίσταση που απαιτείται για την εισαγωγή σε
ένα συγκεκριμένο κύκλωμα. Τέτοια εξαρτήματα ονομάζονται αντιστάτες.
Θα τους χρειαστούμε για να περιορίσουν την ποσότητα ηλεκτρικού
ρεύματος που διέρχεται από το LED, διότι διαφορετικά η ανοχή του θα
ξεπεραστεί και θα καεί. Σε αυτή τη περίπτωση χρήσης ο αντιστάτης
ονομάζεται περιοριστής ρεύματος. Το μέγεθος της αντίστασης είναι
ανάλογο με την τιμή ohm του αντιστάτη που είναι χρωματικά
κωδικοποιημένη στον ίδιο τον αντιστάτη.
Η μονάδα μέτρησης για την αντίσταση είναι τα Ohm (Ω). Η ένδειξη της
τιμής της αντίστασης βασίζεται σε μια χρωματική κωδικοποίηση.
Συγκεκριμένα, κάθε αντιστάτης έχει διάφορους χρωματικούς δακτυλίους
γύρω του που υποδηλώνουν την αντίσταση του, όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:
Colour

Ring 1

Ring 2

Ring 3

Multiplier

Tolerance

Black

0

0

0

1Ω

Not Used

Brown

1

1

1

10Ω

±1%

Red

2

2

2

100Ω

±2%

Orange

3

3

3

1ΚΩ

Not Used

Yellow

4

4

4

10ΚΩ

Not Used

Green

5

5

5

100ΚΩ

±0.5%

Blue

6

6

6

1ΜΩ

±0.25%

Violet

7

7

7

10ΜΩ

±0.10%

Grey

8

8

8

Not Used

±0.05%
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White

9

9

9

Not Used

Not Used

Gold

Not Used

Not Used

Not Used

0.1Ω

±5%

Silver

Not Used

Not Used

Not Used

0.01Ω

±10%

Υπάρχουν κωδικοί 4- και 5-δακτυλίων σε αντιστάσεις. Οι κωδικοί
τεσσάρων δακτυλίων δεν χρησιμοποιούν δακτύλιο 3. Το παρακάτω
σχήμα παρουσιάζει δύο παραδείγματα:

Ο πρώτος αντιστάτης της παραπάνω εικόνας έχει τέσσερις χρωματιστές
ζώνες, έτσι χρησιμοποιούμε τις πρώτες δύο (από δεξιά προς τα αριστερά)
για τα ψηφία και η τρίτη για τον πολλαπλασιαστή και έχουμε τιμή 20 *
10000 = 200 ΚΩ. Η δεύτερη αντίσταση έχει πέντε χρωματιστές ζώνες,
έτσι χρησιμοποιούμε τις τρεις πρώτες για ψηφία και τη τέταρτη για τον
πολλαπλασιαστή και έχουμε την τιμή 100 * 1000 = 100 ΚΩ.

Ε ΞΑΣΚΗΣΗ

Θα αρχίσουμε να αναπτύσσουμε βαθμιαία τον κώδικα αυτής της
εργαστηριακής δραστηριότητας, υποθέτοντας ότι έχετε δημιουργήσει το
ηλεκτρονικό κύκλωμα που παρουσιάζεται στην ενότητα της σύνοψης
(3.2). Αυτό το κύκλωμα περιέχει ένα LED που είναι σε σειρά
συνδεδεμένο με αντίσταση 220 Ω και ελέγχεται από τον ακροδέκτη
GPIO 16 του Raspberry PI. Για να οδηγήσουμε το LED και να
ελέγξουμε τις λειτουργίες του, θα χρησιμοποιήσουμε τη βιβλιοθήκη
GPIO Zero. Ας ξεκινήσουμε με ένα πολύ απλό πρόγραμμα που μόνο
αναβοσβήνει το LED για 5 φορές. Κάθε φλας αντιστοιχεί σε 0,2
δευτερόλεπτα με την ενδεικτική λυχνία ενεργοποιημένη και 0,2
δευτερόλεπτα με το LED σβηστό. Θα χρειαστούμε τη λειτουργία ύπνου
από την ενότητα του χρόνου και θα εισαγάγουμε επίσης το LED από το
gpiozero. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης δύο σταθερές για να
αποθηκεύσουμε τον αριθμό των φορών που θα αναβοσβήνει το LED και
τη διάρκεια κάθε φοράς. Ο κώδικας για να επιτευχθεί αυτό είναι ο
ακόλουθος:
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Οι σταθερές μπορούν να θεωρηθούν μεταβλητές που η τιμή τους δεν
αλλάζει κατά την εκτέλεση του κώδικα. Η Python προτείνει μια σύμβαση
να χρησιμοποιούνται κεφαλαία γράμματα για τα ονόματα αυτών των
μεταβλητών. Συνεπώς, στον παρακάτω κώδικα, οι δύο σταθερές που
χρησιμοποιούνται είναι:
FLASH_TIME για να αποθηκεύσετε τον αριθμό των φορών που
θα αναβοσβήνει η λυχνία LED
 FLASH_DURATION για να αποθηκεύσετε το χρόνο σε
δευτερόλεπτα που η λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη και
στη συνέχεια θα είναι σβηστή κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου φλας
Για τον έλεγχο της LED πρέπει να αρχικοποιηθεί μια μεταβλητή
(γραμμή 04) και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι συναρτήσεις on()
και off() που παρέχονται από το LED (γραμμές 09 και 11 αντίστοιχα).
Σημειώστε ότι το LED είναι αυτό που η Python ονομάζει μια κλάση.
Μια κλάση μπορεί να παρουσιαστεί για να δημιουργήσει ένα αντικείμενο
που μπορεί να χειριστεί μέσω των μεθόδων του. Θα ασχοληθούμε
περισσότερο με τα μαθήματα της Python στην ενότητα 5. Προς το
παρόν αρκεί να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μια LED
ενεργοποιείται στο GPIO Zero και πώς μπορείτε να την ενεργοποιήσετε
και να την απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας τις μεθόδους on() και
off() αντίστοιχα.


Οι γραμμές 09-12 του παραπάνω κώδικα αντιστοιχούν σε έναν πλήρη
κύκλο φλας: Αρχικά το led είναι αναμμένο στη γραμμή 09 και κατόπιν η
sleep() καλείται να εισαγάγει μια καθυστέρηση 0,2 δευτερολέπτων
(δηλαδή την τιμή της σταθερής FLASH_DURATION.) Μετά από
αυτό, το led σβήνει (η γραμμή 11) και μια άλλη καθυστέρηση 0.2
δευτερολέπτων εισάγεται (γραμμή 12). Η όλη διαδικασία
επαναλαμβάνεται 5 φορές (ο βρόχος for που αρχίζει στη γραμμή 08).
Αφού ετοιμάσαμε τον βασικό μηχανισμό για το φλας του LED, είμαστε
τώρα έτοιμοι να αναπτύξουμε τον τελικό κώδικα για αυτή την
εργαστηριακή δραστηριότητα. Το αρχικό τμήμα του κώδικα θα εισάγει
τις απαραίτητες ενότητες και θα ορίζει τις απαιτούμενες μεταβλητές και
σταθερές:
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Εκτός από τις εισαγωγές που έγιναν με τον αρχικό απλό κώδικα, πρέπει
επίσης να εισάγουμε χρόνο από την ενότητα time (θα χρησιμοποιηθεί για
τον υπολογισμό του χρόνου που ο χρήστης εκτιμά και θα το συγκρίνει με
τον χρόνο στόχου). Πρέπει επίσης να εισάγουμε το randint για να
παράγεται τυχαία ο αριθμός των δευτερολέπτων που ο χρήστης θα
κληθεί να εκτιμήσει. Επιπλέον, ορίζουμε επίσης μια μεταβλητή
stopProgram που θα μας βοηθήσει να ελέγξουμε πότε θα σταματήσουμε
το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα τρέξει μέχρι ο χρήστης
να αποφασίσει να το τερματίσει. Σε αυτή τη περίπτωση η μεταβλητή θα
οριστεί σε True και το πρόγραμμα τερματίζεται. Η μεταβλητή
αρχικοποιείται σε False για να υποδηλώσει ότι αρχικά το πρόγραμμα
πρέπει να εκτελείται επανειλημμένα.
Χρησιμοποιώντας αυτή τη μεταβλητή, το κύριο σώμα του υπόλοιπου
προγράμματος θα είναι δομημένο ως βρόχος while που θα συνεχίσει να
εκτελείται όσο η τιμή της μεταβλητής stopProgram παραμένει ψευδής:
(ή, ισοδύναμα, εφόσον το stopProgram δεν αξιολογείται ως True , όπως
φαίνεται στη γραμμή 10 του παρακάτω κώδικα). Στο εσωτερικό του
βρόχου while, μια μεταβλητή θα οριστεί τυχαία για να καθορίσει τον
αριθμό των δευτερολέπτων που θα ζητήσει από τον χρήστη να εκτιμήσει
(γραμμή 11) και όλα τα απαραίτητα μηνύματα θα εκτυπωθούν στην
οθόνη (γραμμές 12-17). Η input() χρησιμοποιείται στη γραμμή 19 για
να περιμένει μέχρι ο χρήστης να πιέσει το πλήκτρο <enter> στο
πληκτρολόγιο για να ξεκινήσει η διαδικασία εκτίμησης χρόνου.

Οι συναρτήσεις εκτύπωσης στον παραπάνω κώδικα χρησιμοποιούν μια
εναλλακτική μέθοδο για το συνδυασμό των τιμών πέρα από τον τελεστή
συνένωσης συμβολοσειρών + που έχουμε δει στο αρχικό μας εργαστήριο
στην ενότητα 2. Η τεχνική που χρησιμοποιείται εδώ είναι η δημιουργία
μιας διαχωρισμένης με κόμμα λίστας των τιμών που πρέπει η print() να
παρουσιάσει. Δείτε, για παράδειγμα, τον κώδικα στις γραμμές 14 και 16.
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Η τελευταία γραμμή κώδικα παραπάνω (γραμμή 19) περιμένει τον
χρήστη να πατήσει το πλήκτρο <enter> στο πληκτρολόγιο πριν
ξεκινήσει η διαδικασία εκτίμησης. Μόλις ο χρήστης πιέσει αυτό το
κουμπί, θα εκτελεστεί ο ακόλουθος κώδικας για να κάνει το φλας που
αναβοσβήνει πέντε φορές. Αυτός είναι ουσιαστικά ο ίδιος κώδικας με το
αρχικό απλό πρόγραμμα που αναβοσβήνει το LED:

Έχοντας αναβοσβήσει πέντε φορές, η λυχνία LED θα τεθεί σε λειτουργία
(γραμμή 28) και θα ενημερωθεί ο χρήστης ότι έχει ξεκινήσει ο
χρονοδιακόπτης και πρέπει να πατήσει <enter> όταν η εκτιμώμενη
χρονική διάρκεια φτάσει στο στόχο (γραμμή 29). Μόλις ο χρήστης
πιέσει το καθορισμένο πλήκτρο, η λυχνία θα σβήσει (γραμμές 30-31), η
χρονική διάρκεια θα υπολογιστεί (γραμμές 32-33) και θα εκτυπωθεί στην
οθόνη (γραμμή 34).

Το τελευταίο μέρος του προγράμματος, χειρίζεται το πώς και πότε θα
μπορεί να τερματιστεί το πρόγραμμα από τον χρήστη. Συγκεκριμένα, ο
χρήστης καλείται να επιλέξει εάν επιθυμεί ή όχι νέο γύρο (γραμμή 36).
Εάν ο χρήστης επιλέξει να εκτελεστεί άλλη μια φορά (γραμμή 39)
εμφανίζεται ένα κατάλληλο μήνυμα (γραμμή 40) και ο κώδικας θα
επιστρέψει στην αρχή του βρόχου ξεκινώντας από τη γραμμή 10, δηλαδή
θα ελεγχθεί η τιμή της μεταβλητής stopProgram, θα βρεθεί ψευδής και ο
βρόχος θα εκτελεστεί για άλλη μια φορά.
Εάν ο χρήστης επιλέξει να τερματίσει το πρόγραμμα (γραμμή 42), θα
εκτυπωθεί ένα μήνυμα αποχαιρετισμού και η μεταβλητή stopProgram θα
είναι True. Συνεπώς, όταν γίνει ο έλεγχος στη γραμμή 10, η συνθήκη not
stopProgram θα αξιολογηθεί ως ψευδής και ο βρόχος θα τερματιστεί
μαζί με το πρόγραμμα στο σύνολό του.
Σε περίπτωση που ο χρήστης κάνει λάθος επιλογή (ούτε επιλέγει να
συνεχίσει ή να τερματίσει το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα
πλήκτρα) θα εκτελεστεί ο κώδικας στις γραμμές 47-49. Ο κώδικας θα
υπενθυμίσει στον χρήστη ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές και στη
συνέχεια ο βρόχος που αρχίζει από τη γραμμή 37 θα επαναληφθεί για
άλλη μια φορά, έτσι ώστε ο χρήστης να δώσει μια νέα επιλογή.
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Σημειώστε ότι στο τελευταίο κομμάτι κώδικα παραπάνω
χρησιμοποιήσαμε μια επέκταση της if-else-δήλωσης που παρουσιάστηκε
στην ενότητα 3.2 Συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε την elif (γραμμή 42)
για να δοκιμάσουμε πρόσθετες συνθήκες σε περίπτωση που η αρχική
συνθήκη στη γραμμή 39 είναι ψευδής. Οι συνθήκες Elif μπορούν να
συνδεθούν μεταξύ τους έτσι ώστε να μπορούν να ληφθούν πολύπλοκες
αποφάσεις με την αξιολόγηση πολλών συνθηκών. Μια τέτοια αλυσίδα
μπορεί να τελειώσει με μια συνθήκη else για να υλοποιήσει τις
περιπτώσεις όπου όλες οι προηγούμενες συνθήκες έχουν αξιολογηθεί ως
False.
Έχουμε επίσης χρησιμοποιήσει τη δήλωση break στις γραμμές 41 και 45
για να σταματήσουμε την εκτέλεση του βρόχου while που ξεκινά από τη
γραμμή 37. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο μοτίβο προγραμματισμού στη
Python για να χρησιμοποιήσετε ένα βρόχο True που θα επαναληφθεί για
πάντα (η συνθήκη που ελέγχεται για την επανάληψη είναι πάντα True) και
τερματίζεται με δηλώσεις break όποτε είναι απαραίτητο.
Μια τελευταία σημείωση είναι απαραίτητη για τη χρήση του end = ""
στις γραμμές 36 και 47-49 παραπάνω. Αυτή η παράμετρος
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του τρόπου εκτύπωσης του επόμενου
μηνύματος ή όταν ο δρομέας για την είσοδο του χρήστη θα τοποθετηθεί
μετά την εκτέλεση της εκτύπωσης. Από προεπιλογή, η εκτύπωση θα
διασφαλίσει ότι όλες αυτές οι διαδοχικές ενέργειες θα αρχίσουν στην
επόμενη γραμμή στην οθόνη. Ωστόσο, αν χρησιμοποιηθεί το end = "",
ένας κενό θα εκτυπωθεί στην ίδια γραμμή και οι επόμενοι χαρακτήρες θα
βρίσκονται στην ίδια γραμμή στην οθόνη. Αν ακολουθήσει η είσοδος, ο
χρήστης θα δει τους χαρακτήρες που έχει πληκτρολογήσει στην ίδια
γραμμή.

ΩΡΑ ΓΙΑ
ΔΙ ΑΣΚΕ Δ ΑΣΗ

Ακολουθούν ορισμένες ιδέες για περαιτέρω βελτιώσεις και επεκτάσεις
στο πρόγραμμα που αναπτύχθηκε μέχρι στιγμής:
Επεκτείνετε το πρόγραμμα για να διαφοροποιήσετε την ήττα από τη νίκη
ανάλογα με το πόσο κοντά είναι η εκτίμηση στο χρόνο στόχου.
Μπορείτε να υπολογίσετε το χάσμα μεταξύ του εκτιμώμενου χρόνου και
του χρόνου στόχου (χρησιμοποιώντας την απόλυτη τιμή της διαφοράς)
και να διαιρέσετε με τον χρόνο στόχο. Αυτό είναι το λεγόμενο ποσοστό
σφάλματος. Εάν το ποσοστό σφάλματος είναι κάτω από μια ορισμένη
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σταθερά (π.χ. 0,1 για να δηλώσει ποσοστό σφάλματος μικρότερο από
10%) τότε ο χρήστης κερδίζει. Διαφορετικά ο χρήστης χάνει.
Χρησιμοποιήστε το abs() για να υπολογίσετε την απόλυτη τιμή ενός
αριθμού.
Συνεχίστε με την προηγούμενη επέκταση για να αλλάξετε τον τρόπο
επαναφοράς του κύριου βρόχου προγράμματος. Αντί να ζητάτε από τον
χρήστη να αποφασίσει πότε θα σταματήσει το πρόγραμμα, δώστε έναν
ορισμένο αριθμό ζωών. Κάθε φορά που ο χρήστης χάνει, μειώνεται ο
αριθμός των ζωών.
Αντί της επέκτασης 2, συνεχίστε μετά την επέκταση 1 τροποποιώντας το
πρόγραμμα για να μετρήσετε τον αριθμό των κερδών και των ηττών.
Όταν ο χρήστης αποφασίσει να σταματήσει το πρόγραμμα, παρουσιάστε
τον συνολικό αριθμό κερδών και ηττών.
Προσπαθήστε να επινοήσετε και να εφαρμόσετε εναλλακτικά μοτίβα
αναλαμπής για τη λυχνία LED προτού αρχίσει ο χρήστης να υπολογίζει
τη διάρκεια του χρόνου. Προσπαθήστε να διαφοροποιήσετε το χρόνο
που η λυχνία LED παραμένει αναμμένη και το χρόνο που παραμένει
σβηστή. Προσπαθήστε να αλλάξετε τον ρυθμό που αναβοσβήνει, δηλ. θα
μπορούσατε να δημιουργήσετε n αναβοσβήσεις που ξεκινούν αργά
(μεγάλες καθυστερήσεις πριν την αλλαγή κατάστασης του LED) και
σταδιακά να γίνονται ταχύτερες (μικρότερες καθυστερήσεις μεταξύ
αλλαγών κατάστασης LED).
Μ ΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΩΡ Α!

Πέρα από τις παραπάνω βελτιώσεις, μπορείτε να αναπτύξετε μια ποικιλία
από ενδιαφέροντα προγράμματα για να εφαρμόσετε διάφορα μοτίβα που
αναβοσβήνουν με LED. Κάθε μοτίβο αντιστοιχεί σε έναν ορισμένο
αριθμό επαναλήψεων κατά τις οποίες το LED θα ενεργοποιηθεί για
ορισμένο χρονικό διάστημα και θα απενεργοποιηθεί για άλλη διάρκεια.
Ένα άλλο ενδιαφέρον έργο στο οποίο θα μπορούσατε να εργαστείτε είναι
να χρησιμοποιήσετε ένα LED για να δημιουργήσετε ένα οπτικό
τηλεγράφημα που υλοποιεί τον κώδικα Morse. Μπορείτε να διαβάσετε
σχετικά με τον κώδικα Morse στο αντίστοιχο άρθρο της Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Morse_code

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM
ΣΤΗ ΦΥΣΙ ΚΗ Κ ΑΙ ΟΙ
ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ

Το ρεύμα I που διαρρέει έναν αντιστάτη με αντίσταση R και με τάση V
συνδέονται με την ακόλουθη σχέση η οποία ονομάζεται ο νόμος του Ohm:
R=V/I
Ανάλογα με αυτά που είναι γνωστά και αυτά που είναι άγνωστα, ο
παραπάνω τύπος μπορεί να μετασχηματιστεί για να διευκολύνει τον
υπολογισμό είτε της τάσης V είτε του ρεύματος Ι:
V = R⋅I ή I=V/R
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον νόμο για να βρείτε την τιμή του
ηλεκτρικού ρεύματος ενός κυκλώματος αν γνωρίζετε την τιμή της
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αντίστασης και την εφαρμοζόμενη τάση. Ή μπορείτε να το
χρησιμοποιήσετε για να βρείτε την τιμή της τάσης αν γνωρίζετε την
αντίσταση και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Χρησιμοποιώντας ένα
πολύμετρο, προσπαθήστε να βρείτε αυτές τις τιμές στο κύκλωμα που
αναπτύξαμε σε αυτή την εργαστηριακή δραστηριότητα και ελέγξτε ότι
ισχύει ο νόμος του Ohm. Εάν δε γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιήσετε ένα
πολύμετρο,
μπορείτε
να
ελέγξετε
αυτό
το
βίντεο:
https://youtu.be/SLkPtmnglOI
ΑΥ Τ ΑΞΙ ΟΛΟΓΗΣΗ

1. Έχετε τις μεταβλητές x και y που ορίζονται στον κώδικά σας και
θέλετε να αντιστοιχίσετε τη μικρότερη τιμή σε μεταβλητή min και τη
μεγαλύτερη τιμή σε μεταβλητή max. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να
συμπληρώσετε τον ακόλουθο κώδικα:

Επιλέξτε τη κατάλληλη συνθήκη για να τοποθετήσετε στη θέση των ... :
a. x<=y
b. x>=y
c. x>y
d. x=>y
2. Ποια θα είναι η έξοδος του ακόλουθου κώδικα;

a. 1,3,5,7,9
b. 3,5,7,9,11
c. 3,7,9,11
d. 1, 3, 5, 7, 9
3. Ποια θα είναι η έξοδος του ακόλουθου κώδικα;

a. 01234
b. 1 2 3 4 5
c. 012345
d. 0 1 2 3 4 5
4. Επιλέξτε ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις είναι σωστή.
a. Ο δυαδικός τελεστής and αποτιμάται σε False μόνο
εάν και οι δύο τελεστέοι είναι False
b. Ο δυαδικός τελεστής or αποτιμάται σε False ακόμα
και όταν μόνο ένας από τους δύο τελεστέους είναι
False
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c. Ο δυαδικός τελεστής and αποτιμάται σε True μόνο
εάν και οι δύο τελεστέοι είναι True
d. Ο δυαδικός τελεστής or αποτιμάται σε True μόνο εάν
και οι δύο τελεστέοι είναι True.
5. Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστή.
a. Το LED σημαίνει Light Emitting Device.
b. Η κάθοδος ενός LED θα πρέπει να συνδέεται στη
γείωση.
c. Ένα LED μπορεί να εκπέμπει μόνο λευκό φως.
d. Καμία από τις παραπάνω δηλώσεις δεν είναι σωστή.
6. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης ενός
εξαρτήματος;
a. Volt
b. Ampere
c. Ohm
d. Watt
7. Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστες.
a. Το breadboard είναι μία συσκευή που τροφοδοτεί
ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
b. Το breadboard είναι μια βάση για την κατασκευή
πρωτότυπων ηλεκτρικών κυκλωμάτων
c. Το breadboard είναι ένα ηλεκτρικό στοιχείο το
οποίο υπακούει στο νόμο του Ohm.
d. Όλα τα παραπάνω είναι σωστά
8. Ποιά είναι η έξοδος του ακόλουθου κώδικα εάν έχουμε συνδέσει ένα
LED στο GPIO 18;

a. Το LED θα αναβοσβήσει μια φορά και μετά θα
μείνει σβηστό
b. Το LED θα αναβοσβήσει μια φορά και μετά θα
μείνει αναμμένο
c. Το LED θα αναβοσβήνει συνεχώς
d. Το LED θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένο
9. Ποιά είναι η έξοδος του ακόλουθου κώδικα εάν έχουμε συνδέσει ένα
LED στο GPIO 18;
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a. Το LED θα αναβοσβήσει μια φορά και μετά θα
μείνει σβηστό
b. Το LED θα αναβοσβήσει μια φορά και μετά θα
μείνει αναμμένο
c. Το LED θα αναβοσβήνει συνεχώς
d. Το LED θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένο
Correct answers: 1(a), 2(c), 3(a), 4(c), 5(b), 6(c), 7(b), 8(c), 9(c),
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Φώτα, Ήχοι και Κουμπιά – Ελέγχοντας Φωτεινούς Σηματοδότες
ΣΚΟΠΟΣ

ΣΥΝΟΨΗ

Σκοπός αυτής της πρακτικής εργαστηριακής δραστηριότητας είναι η
περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων φυσικής πληροφορικής με το Raspberry
Pi για την επικοινωνία με το φυσικό κόσμο χρησιμοποιώντας LED και,
επιπλέον του προηγούμενου εργαστηρίου, buzzers για την έξοδο ήχου
και κουμπιών για την ενεργοποίηση της εισόδου του χρήστη. Με
σεβασμό στις δεξιότητες προγραμματισμού, αυτό το εργαστήριο θα
παρουσιάσει σημαντικές έννοιες και τεχνικές που αφορούν τη χρήση
λειτουργιών για την οργάνωση σύνθετου κώδικα, καθολικών και τοπικών
μεταβλητών, πλειάδων και λιστών για την οργάνωση συλλογών στοιχείων
στην Python.
Έχοντας μια συγκεκριμένη εμπειρία με τα LED, είμαστε έτοιμοι να
αναπτύξουμε ένα πιο περίπλοκο έργο που θα προσπαθήσει να
προσομοιώσει τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών. Συγκεκριμένα,
θα υλοποιήσουμε φανάρι για τα αυτοκίνητα με κόκκινο, πορτοκαλί και
πράσινο φως σε συνδυασμό με φανάρι πεζών με κόκκινο και πράσινο
φως. Για να βοηθήσει τους πεζούς, αυτό το σύστημα φωτεινών
σηματοδοτών προσφέρει ένα κουμπί που μπορεί να πατηθεί από πεζούς.
Επιπλέον, εκπέμπει ηχητικό σήμα όταν το φανάρι πεζών είναι πράσινο
για να βοηθήσει τους τυφλούς πεζούς να διασχίζουν το δρόμο.
Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τα ηλεκτρονικά στοιχεία για το έργο
αυτό σε ένα breadboard και την καλωδίωση τους με τις ακίδες Raspberry
GPIO.

Οι ακροδέκτες GPIO 16, 20 και 21 συνδέονται με το κόκκινο,
πορτοκαλί και πράσινο φως του φωτεινού σηματοδότη των αυτοκινήτων
αντίστοιχα. Οι ακροδέκτες GPIO 5 και 6 είναι συνδεδεμένοι στην
κόκκινη και πράσινη λυχνία LED του φωτεινού σηματοδότη των πεζών.
Σημειώστε ότι όλα τα LED είναι προστατευμένα με αντιστάσεις έτσι
ώστε η τάση και το ηλεκτρικό ρεύμα στα αντίστοιχα κυκλώματα να μην
προκαλέσουν ζημιά στα LED. Τέλος, το κουμπί είναι καλωδιωμένο με
το GPIO 12 και το ηχείο στο GPIO 18. Αυτές οι λεπτομέρειες
παρουσιάζονται με πιο αφηρημένο τρόπο στο ακόλουθο σχήμα:
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Τα απαραίτητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα για την κατασκευή αυτού του
κυκλώματος, είναι τα ακόλουθα:
Component

Description

Quantity

Αντιστάτης
220 Ω

5

LED 5mm

5 (2 red, 2 green and one amber
coloured)

Κουμπί

1

Ενεργός
βομβητής

1

Ξεκινώντας από την παραπάνω διάταξη των στοιχείων, η εργασία σας σε
αυτό το εργαστήριο είναι να αναπτύξετε σταδιακά τον απαραίτητο
κώδικα Python χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη GPIO Zero, για να
προσομοιώσετε τα φανάρια:
Συνήθης κύκλος φαναριών
1. Η πράσινη φωτεινή ένδειξη των πεζών είναι αναμμένη για 4
δευτερόλεπτα, ενώ την ίδια χρονική περίοδο η κόκκινη σήμανση
των αυτοκινήτων είναι αναμμένη.
2. Το φανάρι των πεζών γίνεται κόκκινο για 1 δευτερόλεπτο και
ταυτόχρονα το πορτοκαλί (πορτοκαλί) των αυτοκινήτων ανάβει
ενώ το κόκκινο φως του αυτοκινήτου παραμένει αναμμένο.
3. Το πράσινο φανάρι των αυτοκινήτων ανάβει για 4 δευτερόλεπτα,
ενώ το κόκκινο και πορτοκαλί (πορτοκαλί) φως της φωτεινής
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σηματοδότησης των αυτοκινήτων σβήνει. Το φανάρι των πεζών
παραμένει κόκκινο.
4. Το φανάρι των αυτοκινήτων γίνεται πορτοκαλί για 1
δευτερόλεπτο, ενώ η φωτεινή ένδειξη πεζών παραμένει κόκκινη.
5. Ο κύκλος ξεκινά ξανά από το βήμα 1 ή, αν το κουμπί έχει
πατηθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου, τότε ξεκινά ο κύκλος του
φωτεινού σηματοδότη των πεζών και στη συνέχεια επανέρχεται ο
συνήθης κύκλος από το βήμα 1.
Κύκλος φωτεινού σηματοδότη πεζών
Η φωτεινή ένδειξη πεζών αρχίζει πράσινη και η φωτεινή ένδειξη
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου αρχίζει κόκκινη για 10 δευτερόλεπτα.
Κάθε δευτερόλεπτο ο βομβητής ακούγεται για 0,5 δευτερόλεπτο και
παραμένει σιωπηλός για 0,5 δευτερόλεπτο. Αυτός ο κύκλος μπορεί να
ξεκινήσει μετά το τέλος του συνήθη κύκλου όσο ένας πεζός πιέζει ένα
συγκεκριμένο κουμπί στα φανάρια των πεζών. Αυτό προσομοιώνεται με
το κουμπί που φαίνεται στο παραπάνω κύκλωμα το οποίο είναι
συνδεδεμένο στον ακροδέκτη GPIO 12.
Ο τελικός κώδικας που ελέγχει το ηλεκτρονικό κύκλωμα με τον
κατάλληλο τρόπο για την εφαρμογή της παραπάνω συμπεριφοράς
φωτεινού σηματοδότη είναι ο ακόλουθος:
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ΘΕΩΡΙΑ

Συναρτήσεις στην Python
Οι συναρτήσεις είναι μια σημαντική κατασκευή που μας βοηθά στην
καλύτερη οργάνωση του κώδικα στην Python. Οι συναρτήσεις βοηθούν
επίσης στην επαναχρησιμοποίηση κομματιών κώδικα, καθιστώντας έτσι
την εργασία του προγραμματιστή πιο εύκολη και αποτελεσματική.
Έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει διάφορες συναρτήσεις έως τώρα όπως οι
print() και input(). Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε πώς να
δημιουργούμε τις δικές μας συναρτήσεις.
Οι συναρτήσεις είναι ουσιαστικά κομμάτια κώδικα που μπορούν να
ονομάζονται και συνήθως επιστρέφουν κάποια αποτελέσματα αφού
ολοκληρωθεί η εκτέλεσή τους. Μπορεί επίσης να επηρεάσει την
κατάσταση ενός προγράμματος ή να αλλάξει την κατάσταση των
ηλεκτρονικών στοιχείων που είναι συνδεδεμένα με τον τρέχοντα
υπολογιστή. Αυτός είναι ο τρόπος που θα τις χρησιμοποιήσουμε σε αυτή
την εργαστηριακή δραστηριότητα.
Για να ορίσουμε μια συνάρτηση στην Python, χρησιμοποιήσαμε τη λέξη
κλειδί def. Παρέχουμε ένα όνομα για τη συνάρτηση και μια λίστα
παραμέτρων μέσα σε παρενθέσεις. Ο κατάλογος των παραμέτρων μπορεί
να είναι άδειος, αν θέλουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συνάρτηση δεν
θα λάβει καμία είσοδο όταν καλείται. Για παράδειγμα, ο ακόλουθος
κώδικας, όταν εκτελείται, θα ορίσει μια λειτουργία flash() που θα
αναβοσβήνει ένα led, το οποίο περνά ως παράμετρος, για τον αριθμό των
φορών που καθορίζονται στη δεύτερη παράμετρο της συνάρτησης n.
Αυτή η συνάρτηση δεν επιστρέφει καμία τιμή.

Όπως γνωρίζετε ήδη, για να καλέσετε μια συνάρτηση, απλά
πληκτρολογείτε το όνομά της και τοποθετήστε σε παρένθεση μια λίστα
με τις τιμές για τις παραμέτρους της συνάρτησης. Εάν η συνάρτηση δεν
δέχεται καμία παράμετρο, δεν βάζετε τίποτα μέσα στις παρενθέσεις.
Για να καθορίσετε ονόματα λειτουργιών, ακολουθήστε τους ίδιους
κανόνες που παρουσιάζονται στην ενότητα 2.5.2 για τις μεταβλητές.
Καθολικές και τοπικές μεταβλητές
Η χρήση συναρτήσεων συνδέεται στενά με τη διάκριση μεταξύ τοπικών
και καθολικών μεταβλητών. Μια μεταβλητή που ορίζεται εκτός μιας
συνάρτησης ονομάζεται καθολική και λέμε ότι είναι σε καθολικό πεδίο.
Μια μεταβλητή που ορίζεται σε μια συνάρτηση ονομάζεται τοπική. Οι
καθολικές μεταβλητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε
συνάρτηση ή εκτός συναρτήσεων, όπως είδαμε στις προηγούμενες
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εργαστηριακές δραστηριότητες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
παροχή ενός τρόπου αλληλεπίδρασης μεταξύ συναρτήσεων σε
περιπτώσεις όπου μια συνάρτηση αλλάζει την τιμή μιας καθολικής
μεταβλητής και μια άλλη συνάρτηση χρησιμοποιεί αυτή τη μεταβλητή
για να κάνει κάποια εργασία. Για να επιτευχθεί αυτή η συμπεριφορά, είναι
απαραίτητο να δηλώσουμε τις καθολικές μεταβλητές τις οποίες μια
λειτουργία θέλει να ενημερώσει. Αν δεν δηλωθούν ως καθολικές
μεταβλητές, θα θεωρηθούν ως τοπικές και οι αλλαγές τους δεν θα είναι
ορατές εκτός συνάρτησης. Για να δηλώσουμε μια μεταβλητή x ως
καθολική μέσα σε μια συνάρτηση, είναι απαραίτητο να συμπληρώσουμε
τη δήλωση global x. Θα δούμε παραδείγματα στον κώδικα που θα
αναπτύξουμε σε αυτήν την εργαστηριακή δραστηριότητα.
Λίστες και πλειάδες
Μια λίστα είναι μια ταξινομημένη συλλογή αντικειμένων. Η σειρά των
στοιχείων είναι ένα έμφυτο χαρακτηριστικό της λίστας. Μια λίστα μπορεί
να περιέχει οποιοδήποτε αριθμό στοιχείων (περιορίζεται από τη μνήμη
του υπολογιστή, φυσικά), οποιουδήποτε τύπου. Το ίδιο αντικείμενο
μπορεί να εμφανιστεί πολλές φορές. Στοιχεία σε μια λίστα μπορεί να
είναι οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμού
διαφορετικών τύπων. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:
λίστα των εργάσιμων ημερών της εβδομάδος: ["Monday",
"Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday"]
 λίστα των ψηφίων στο δεκαδικό σύστημα [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9]
 λίστα των μετρήσεων του ύψους (σε μέτρα) μιας ομάδας ατόμων
[1.56, 1.78, 0.97, 0.67, 1.78]
Όλα τα παραπάνω παραδείγματα λίστας περιέχουν στοιχεία ενός κοινού
τύπου: συμβολοσειρές, ακέραιους αριθμούς και πραγματικούς αριθμούς
αντίστοιχα. Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα μιας λίστας που περιέχει
στοιχεία διαφορετικών τύπων. Θα είναι μια λίστα στοιχείων δεδομένων
της ταχυδρομικής διεύθυνσης ενός ατόμου: [18, 'Akrotiriou str.', 73132,
'Chania', 'GREECE']


Οι λίστες προσφέρουν έναν αποτελεσματικό τρόπο αποθήκευσης
πολλαπλών στοιχείων σε ένα κοινό σημείο (μεταβλητή), έτσι ώστε να
μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω ή να επεξεργαστούν ανάλογα
με τις ανάγκες μας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα στοιχεία μιας λίστας
δεν πρέπει απαραίτητα να είναι μοναδικά. Επιτρέπονται επαναλήψεις
όπως στον κατάλογο του αριθμού των ημερών σε ένα τυπικό έτος που
αρχίζει από τον Ιανουάριο: days=[31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31,
30, 31]
Η συνάρτηση len() μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστεί το
μήκος της λίστας, δηλαδή πόσα στοιχεία περιέχει. Για παράδειγμα το
len([2, 1, 9]) θα επιστρέψει 3.
Επιλέγοντας ένα στοιχείο σε μια λίστα, είτε για να το χρησιμοποιήσετε
είτε για να αλλάξετε την τιμή του, γίνεται χρησιμοποιώντας δείκτες μέσα
σε παρένθεση. Για παράδειγμα, ο ακόλουθος κώδικας εκτυπώνει τον
αριθμό των ημερών σε συγκεκριμένους μήνες χρησιμοποιώντας τον
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κατάλογο ημερών που ορίζεται παραπάνω: print("January has ", days[0],
" days."). Ο παρακάτω κώδικας αλλάζει τον αριθμό των ημερών του
Φεβρουαρίου (δίσεκτο έτος): days[1] = 29
Οι αρνητικοί δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση σε
στοιχεία στην ουρά μιας λίστας. Το τελευταίο στοιχείο μπορεί να
προσεγγιστεί με το δείκτη -1, το στοιχείο πριν από αυτό με το δείκτη -2,
κλπ. Για παράδειγμα, ο ακόλουθος κώδικας εκτυπώνει τον αριθμό
ημερών του Νοέμβριου: print("November has ", days[-2], " days.")
Τέλος, είναι δυνατό να καθορίσετε κομμάτια μιας λίστας
χρησιμοποιώντας έναν δείκτη εκκίνησης, ένα δείκτη λήξης και ένα
προαιρετικό βήμα. Για παράδειγμα, οι ημέρες των μηνών το καλοκαίρι
είναι days[5:8] ενώ οι ημέρες των μηνών που αρχίζουν κάθε εποχή
(March, June, September and December) είναι days[2:-1:2]. Σημειώστε
ότι σε αυτήν την τελευταία περίπτωση χρησιμοποιήσαμε την αρνητική
απαρίθμηση δείκτη για να καθορίσουμε το τελευταίο στοιχείο της λίστας.
Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι δείκτες τεμαχισμού μπορούν να
παραλειφθούν. Σε μια τέτοια περίπτωση, εάν παραλείπεται ο πρώτος
δείκτης, υποτίθεται ο αριθμός 0 (δηλαδή η αρχή της λίστας). Εάν
παραλείπεται ο δεύτερος δείκτης, θεωρείται -1 (δηλ. Το τέλος της
λίστας). Αν παραλείπεται ο τρίτος δείκτης, θεωρείται 1. Συνεπώς, η
δήλωση days[::] θα παράγει ένα πλήρες αντίγραφο της αρχικής λίστας
επειδή και οι τρεις δείκτες τεμαχισμού θα χρησιμοποιήσουν τις
προεπιλεγμένες τιμές. Δηλ. το ισοδύναμο του days[::] είναι days[0:-1:1].
Οι λίστες μπορούν να προστεθούν και να πολλαπλασιαστούν επίσης! Η
προσθήκη δύο λιστών με τον τελεστή '+' και παράγει μια νέα λίστα που
είναι η συνένωση των δύο λιστών. Για παράδειγμα, η έκφραση: [0,1] +
[2,3] θα εκτιμηθεί σε [0,1,2,3]. Ο πολλαπλασιασμός μεταξύ μιας λίστας l
και ενός ακέραιου k παράγει μια νέα λίστα με k αντίγραφα του l. Π.χ. το
[0] * 3 θα παράγει [0,0,0] ενώ το [0,1] * 2 θα παράγει [0,1,0,1].
Για να διαγράψετε ή να καταργήσετε ένα στοιχείο από μια λίστα,
υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις. Για παράδειγμα, το del days[2] ή το
days.remove(28) θα αφαιρέσει την τιμή 28 από τη δεύτερη θέση της
λίστας days. Σημειώστε ότι η πρώτη εναλλακτική λύση διαγράφει ένα
στοιχείο σε μια συγκεκριμένη θέση ενώ η δεύτερη εναλλακτική λύση θα
αφαιρέσει μια συγκεκριμένη τιμή από μια λίστα. Εάν η τιμή εμφανίζεται
περισσότερες από μία φορές, μόνο η πρώτη τιμή θα καταργηθεί.
Για να βάλετε νέα στοιχεία σε μια λίστα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη μέθοδο append() για να βάλετε ένα νέο στοιχείο μετά το τελευταίο
στοιχείο μιας λίστας. Η μέθοδος extend() θα τοποθετήσει μια λίστα μετά
το τελευταίο στοιχείο. Για παράδειγμα, αν ορίσουμε μια λίστα numbers
= [2, 5, 9], το numbers.append(3) θα έχει ως αποτέλεσμα την
ενημέρωση της λίστας numbers σε [2, 5, 9, 3] και μία επακόλουθη
εκτέλεση του numbers.extend([11, 12]) θα έχει ως αποτέλεσμα μια
τελική μορφή για τη λίστα numbers ίση με [2, 5, 9, 3, 11, 12]. Άλλοι
τρόποι για να αλλάξετε το περιεχόμενο μιας λίστας μπορούν να
εκμεταλλευτούν τις φέτες και τον τελεστή συν με έναν προφανή τρόπο.
Για παράδειγμα, συνεχίζοντας με τη λίστα numbers, το
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numbers[len(numbers):] = [21,22] θα την ενημερώσει σε [2, 5, 9, 3, 11,
12, 21, 22] και μία επακόλουθη εκτέλεση του lst += [31,32] θα έχει
τελική τιμή [2, 5, 9, 3, 11, 12, 21, 22, 31, 32].
Εκτός από τις λίστες, η Python υποστηρίζει επίσης πλειάδες. Οι πλειάδες
είναι πολύ παρόμοιες με τις λίστες. Είναι ακολουθίες στοιχείων.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τους ίδιους χειριστές και μεθόδους. Η
μόνη διαφορά μεταξύ πλειάδων και λιστών είναι ότι δεν μπορούν να
αλλάξουν. Για να διαφοροποιήσουν την παρουσίασή τους, οι πλειάδες
χρησιμοποιούν παρενθέσεις, ενώ οι λίστες χρησιμοποιούν αγκύλες. Για
παράδειγμα, αν καθορίσουμε numbers = (2, 5, 9) θα είναι μια πλειάδα
που δεν θα μπορούσε να αλλάξει από πράξεις όπως αυτές που
περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Όποτε θέλετε η
ακολουθία των στοιχείων να είναι μόνιμη σε όλο κώδικα,
χρησιμοποιήστε πλειάδες αντί για λίστες.
Κουμπιά
Τα κουμπιά είναι ουσιαστικά διακόπτες που ενεργοποιούν και
απενεργοποιούν ένα συγκεκριμένο κύκλωμα. Θα τα χρησιμοποιήσουμε
με το Raspberry Pi σε άμεση σύνδεση με ορισμένους ακροδέκτες GPIO
για λήψη σημάτων εισόδου. Ένα κουμπί όπως το εικονιζόμενο παρακάτω
έχει τέσσερις ακίδες. Οι δύο ακροδέκτες στα αριστερά συνδέονται
μεταξύ τους. Οι δύο ακροδέκτες στα δεξιά συνδέονται μαζί. Όταν
πιέσετε το κουμπί, το κύκλωμα είναι ενεργοποιημένο.

Βομβητές
Οι βομβητές (Buzzers) είναι ηλεκτρονικά εξαρτήματα που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ήχου. Χρησιμοποιούνται σε
διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές όπως αριθμομηχανές, ηλεκτρονικά
ξυπνητήρια κλπ. Υπάρχουν δύο τύποι βομβητών: Ενεργός και παθητικός.
Τα ενεργά buzzers έχουν έναν εσωτερικό ταλαντωτή ο οποίος θα
παράγει έναν ηχητικό σήμα εφόσον είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρική
ενέργεια. Οι παθητικοί βομβητές απαιτούν σήμα εξωτερικού ταλαντωτή
και δεν είναι τόσο εύκολο να χρησιμοποιηθούν. Συνεπώς, σε αυτήν την
εργαστηριακή δραστηριότητα επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε έναν
ενεργό βομβητή. Αλλά η απλότητα δεν έρχεται χωρίς τίμημα: Τα ενεργά
buzzers μπορούν να κάνουν μόνο έναν συγκεκριμένο ήχο (ή
προκαθορισμένη συχνότητα). Αυτό όμως είναι επαρκές για το έργο μας.
Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ένας ενεργός βομβητής μαζί με τη
σχηματική του παράσταση.
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Ε ΞΑΣΚΗΣΗ

Θα αρχίσουμε να αναπτύσσουμε σταδιακά τον κώδικα αυτής της
εργαστηριακής δραστηριότητας, υποθέτοντας ότι έχετε αναπτύξει το
ηλεκτρονικό κύκλωμα που παρουσιάζεται στην ενότητα σύνοψη (4.2).
Αυτό το κύκλωμα περιέχει τρία LED που αντιπροσωπεύουν ένα φανάρι
για αυτοκίνητα (κόκκινο, πορτοκαλί και πράσινο αντίστοιχα). Κάθε μία
από αυτές τις τρεις λυχνίες LED συνδέεται σε σειρά με αντίσταση 220 Ω
και ελέγχεται από έναν ακροδέκτη GPIO. Ειδικότερα, το GPIO 16
ελέγχει το κόκκινο LED, το GPIO 20 ελέγχει το πορτοκαλί LED και το
GPIO 21 ελέγχει το πράσινο LED. Για να οδηγήσουμε αυτά τα LED
και να ελέγξουμε τις λειτουργίες τους, θα χρησιμοποιήσουμε τη
βιβλιοθήκη GPIO Zero όπως κάναμε στην προηγούμενη εργαστηριακή
δραστηριότητα. Θα εφαρμόσουμε έναν βρόχο (χρησιμοποιώντας μια
εντολή while True:), που θα αλλάξει επανειλημμένα τα τρία LED
σύμφωνα με το ακόλουθο μοτίβο:
1. Αρχικά, η κόκκινη λυχνία LED είναι αναμμένη και οι άλλες
λυχνίες LED είναι απενεργοποιημένες.
2. Μετά από τέσσερα δευτερόλεπτα, η πορτοκαλί λυχνία LED είναι
αναμμένη. Η κόκκινη λυχνία LED εξακολουθεί να είναι
αναμμένη.
3. Μετά από 1 δευτερόλεπτο, οι κόκκινες και πορτοκαλί λυχνίες
LED απενεργοποιούνται και η πράσινη λυχνία LED είναι
αναμμένη.
4. Μετά από 4 δευτερόλεπτα, η πράσινη λυχνία LED
απενεργοποιείται και η πορτοκαλί λυχνία LED ανάβει.
5. Μετά από ένα ακόμη δευτερόλεπτο ο βρόχος επανεκκινείται.
Ο κώδικας που υλοποιεί αυτό το πρότυπο φωτεινού σηματοδότη δίνεται
παρακάτω. Οι γραμμές 01-02 εισάγουν τα απαραίτητα αντικείμενα από
τα modules gpiozero και time. Οι γραμμές 04-06 προετοιμάζουν τις
μεταβλητές για τα LED με τα κατάλληλα ονόματα. Ο βρόχος while
εφαρμόζεται στις γραμμές 08-21. Ο κώδικάς του αντιστοιχεί άμεσα στα
βήματα που περιγράφηκαν παραπάνω. Το βήμα 1 υλοποιείται στις
γραμμές 09-11. Βήμα 2 στις γραμμές 12-13. Βήμα 3 στις γραμμές 1417. Βήμα 4 στις γραμμές 18-20. Βήμα 5 στη γραμμή 21.
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Η επόμενη πρόκλησή μας είναι να οργανώσουμε τον παραπάνω κώδικα
χρησιμοποιώντας συναρτήσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να τον
επεκτείνουμε πιο εύκολα, βήμα προς βήμα, ώστε να συμπεριλάβουμε και
τους φωτεινούς σηματοδότες των πεζών. Για να το πράξουμε αυτό, θα
ορίσουμε μια συνάρτηση commonCycle που θα υλοποιεί κάθε βήμα του
παραπάνω while True: βρόχου. Επιπλέον, θα ορίσουμε μια συνάρτηση
που θα απενεργοποιήσει αρχικά όλες τις λυχνίες LED έτσι ώστε ο
συνήθης κύκλος να μπορεί να τρέξει σωστά χωρίς να εκτελέσει κώδικα
που είναι άχρηστος. Σημειώστε ότι μετά την πρώτη εκτέλεση του βρόχου
στις γραμμές 09-21 παραπάνω, οι πορτοκαλί και πράσινες LED θα
σβήσουν, οπότε δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη εκτέλεσης των γραμμών
10,11 και πάλι στη δεύτερη επανάληψη του βρόχου και σε όλες τις
επόμενες επαναλήψεις.
Επιπλέον, ο κώδικας στις γραμμές 04-06 παραπάνω που χρησιμοποιείται
για την αρχικοποίηση των μεταβλητών που αντιστοιχούν στα τρία LED
των φαναριών, θα μετακινηθεί σε μια συνάρτηση setup, η οποία θα
διασφαλίσει επίσης ότι όλες οι λυχνίες LED απενεργοποιούνται όταν
ξεκινάει το πρόγραμμα .
Ο παρακάτω κώδικας υλοποιεί όλες αυτές τις ιδέες. Οι γραμμές 01-02
εξασφαλίζουν ότι πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εισαγωγές. Η
λειτουργία απενεργοποίησης όλων των λυχνιών LED εφαρμόζεται στις
γραμμές 04-07. Οι γραμμές 09-21 ορίζουν τη λειτουργία που εκτελεί
κατά τον συνήθη κύκλο των φαναριών. Η συνάρτηση setup() που ορίζεται
στις γραμμές 23-28 αρχικοποιεί τις καθολικές μεταβλητές που
αντιστοιχούν στα κόκκινα, πορτοκαλί και πράσινα LED. Αυτές οι
καθολικές μεταβλητές χρησιμοποιούνται ουσιαστικά στις προηγούμενες
δύο συναρτήσεις για τον έλεγχο των LED. Μετά την αρχικοποίηση των
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συνολικών μεταβλητών, ο κώδικας της setup καλεί τη συνάρτηση για να
απενεργοποιήσει όλες τις λυχνίες LED (γραμμή 28). Μια συνάρτηση
loop() ορίζεται στις γραμμές 30-32 που καλεί συνεχώς τη συνάρτηση
usualCycle χρησιμοποιώντας ένα while True βρόχο.
Το πιο ενδιαφέρον τμήμα αυτής της νέας έκδοσης του κώδικα
προγράμματος είναι οι γραμμές 37-42. Ο σκοπός του κώδικα σε αυτές
τις γραμμές είναι να ξεκινήσει η εκτέλεση του προγράμματος και να
επιτρέψει στον χρήστη να σταματήσει την εκτέλεση του προγράμματος
πατώντας το πλήκτρο Ctrl-C στο πληκτρολόγιο. Αυτός ο κώδικας
εκτελείται μόνο αν η προϋπόθεση __name__ == '__main__' είναι True.
Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που εκτελείτε τον κώδικα ως κύριο
πρόγραμμα. Εάν χρησιμοποιείτε τον κώδικα ως ενότητα (π.χ. για να
επαναχρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που βρίσκονται μέσα του), αυτή η
συνθήκη θα είναι ψευδής, οπότε ο υποκείμενος κώδικας δεν θα
εκτελεστεί.
Κάθε φορά που ο κώδικας εκτελείται, η συνάρτηση setup() θα καλείται
πρώτα (γραμμή 38) για να διασφαλιστεί ότι όλες οι καθολικές
μεταβλητές έχουν αρχικοποιηθεί σωστά. Στη συνέχεια, ένα μπλοκ tryexcept εκτελείται στις γραμμές 39-42. Τα μπλοκ try-except ένας βολικός
τρόπος αντιμετώπισης καταστάσεων όπου θα μπορούσαν να συμβούν
εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις χρησιμοποιούνται για χειρισμό σφαλμάτων. Το
σφάλμα που θέλουμε να χειριστούμε εδώ είναι το πάτημα του Ctrl-C στο
πληκτρολόγιο που υποδηλώνει ότι ο χρήστης θέλει να τερματίσει το
πρόγραμμα. Το μπλοκ try-except θα λειτουργήσει ως εξής: Πρώτα θα
εκτελεστεί ο κώδικας κάτω από την εντολή try:. Αν, κατά την εκτέλεση
αυτού του κώδικα, ο χρήστης πιέσει το πληκτρολόγιο, τότε ο κώδικας
κάτω από την εντολή except: θα εκτελεστεί πριν τερματιστεί το
πρόγραμμα. Αυτός ο κώδικας καλεί ουσιαστικά τη συάρτησ destroy()
που σύμφωνα με τον ορισμό της (γραμμή 35) καλεί τη συνάρτηση
ledsOff(), η οποία απενεργοποιεί όλες τις λυχνίες LED. Κατά συνέπεια,
κάθε φορά που ο χρήστης τερματίζει το πρόγραμμα, όλα τα LED θα
απενεργοποιηθούν και το πρόγραμμα θα σταματήσει.
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Το επόμενο βήμα είναι να επεκταθεί η προηγούμενη έκδοση για την
υλοποίηση του κύκλου των φαναριών για τους πεζούς. Αυτός ο κύκλος
ξεκινά κάθε φορά που πιέζεται το κουμπί στο ηλεκτρονικό κύκλωμα.
Όποτε συμβαίνει αυτό, το πρόγραμμα ενημερώνει μια καθολική
μεταβλητή για να καταγράψει το πάτημα του κουμπιού. Αυτή είναι η
μεταβλητή buttonPressed στον παρακάτω κώδικα. Η συνάρτηση
setPressed στις γραμμές 32-34 χρησιμοποιεί αυτή την καθολική
μεταβλητή και την ορίζει σε True κάθε φορά που καλείται. Καλείται
κάθε φορά που πιέζεται το κουμπί. Αυτό επιτυγχάνεται με τον κώδικα
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στη γραμμή 46 που εκτελείται αμέσως μετά την αρχικοποίηση του
κουμπιού και εκχωρεί τη συνάρτηση setPressed ως μια επανάκληση που
εκτελείται κάθε φορά που πιέζεται το κουμπί.
Η καθολική μεταβλητή buttonPressed ελέγχεται κατά τη διάρκεια του
κύριου βρόχου προγράμματος στη γραμμή 52. Αν βρεθεί True, τότε ο
κύκλος του φαναριού για πεζούς ξεκινάει και μετά η μεταβλητή ορίζεται
σε False, έτσι ώστε ο χρήστης να χρειαστεί να πατήσει ξανά το κουμπί
για να ξεκινήσει τον κύκλο για το φαναρι των πεζών για άλλη μια φορά.
Συνοψίζοντας, οι κύριες επεκτάσεις που περιλαμβάνονται στον παρακάτω
κώδικα σε σύγκριση με τον προηγούμενο κώδικα είναι η ενσωμάτωση
του κώδικα για την αντιμετώπιση της έναρξης και της λειτουργίας του
κύκλου του φαναριού για πεζούς. Αυτό επιτυγχάνεται στις γραμμές 23-30
(υλοποίηση κύκλου πεζών), στις γραμμές 32-34 για χειρισμό των πιέσεων
του πλήκτρου, στις γραμμές 43-47 για την προετοιμασία του βομβητή
και του κουμπιού και στις γραμμές 52-54 για να ξεκινήσει ο κύκλος των
πεζών κάθε φορά που πατιέται το κουμπί.
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Το επόμενο βήμα είναι να προσθέσετε τον κώδικα για τον έλεγχο των
δύο LED που αναπαριστούν το φανάρι των πεζών. Αυτό επιτυγχάνεται
παρακάτω. Οι αντίστοιχες προσθήκες είναι οι εξής:
1. οι γραμμές 08-09 επεκτείνουν τη συνάρτηση που σβήνει όλα τα
LEDs.
2. οι γραμμές 12, 16, και 17 ανάβουν και σβήνουν κατάλληλα τα
LEDs του φαναριού των πεζών σε συγχρονισμό με τα LEDs του
φαναριού των αυτοκινήτων κατα τη διάρκεια του συνήθη κύκλου.
3. οι γραμμές 34 και 42 ανάβουν και σβήνουν αντίστοιχα το LED
των πεζών κατά τη διάρκεια του κύκλου των πεζών.
4. οι γραμμές 54 και 55 αρχικοποιούν τα LED του φαναριού των
πεζών κατα την εκτέλεση της συνάρτησης setup.
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Το επόμενο βήμα εισάγει το LEDBoard από το gpiozero. Το
LEDBoard αντιπροσωπεύει μια γενική πλακέτα με LED ή μια συλλογή
από LED που θα μπορούσαν να διαχειριστούν χρησιμοποιώντας
ακολουθίες τιμών. Στη γραμμή 35 του παρακάτω κώδικα, τα LEDs
ορίζονται ως LEDBoard που περιέχει τα LED που συνδέονται με τους
ακροδέκτες GPIO 16, 20, 21, 5 και 6. Η επόμενη γραμμή σβήνει όλες
αυτές τις λυχνίες μόνο με μία εντολή. Για να αλλάξετε την κατάσταση
όλων των λυχνιών LED στο LEDBard ταυτόχρονα (γραμμές 5, 8, 11, 14
και 20), χρησιμοποιείται μια πλειάδα μηδενικών και άσσων. Κάθε τιμή
αντιστοιχεί στην κατάσταση μιας λυχνίας LED: Εάν χρησιμοποιείται το
μηδέν, η ενδεικτική λυχνία θα απενεργοποιηθεί, εάν ο άσσος, το LED
ανάβει. Έτσι ο κώδικας για την υλοποίηση του συνήθη κύκλου (γραμμές
04-17) και του κύκλου των πεζών (γραμμές 19-26) απλουστεύεται και
γίνεται πιο ευανάγνωστος.
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Τροποποιούμε, στη συνέχεια, εισάγοντας μια καθολική μεταβλητή που
θα κρατά την κατάσταση κάθε LED στο LEDBoard (ως πλειάδα) και
την αντίστοιχη διάρκεια για κάθε βήμα του συνήθη κύκλου. Ο τελικός
κώδικας είναι αυτός που παρουσιάζεται στην ενότητα 4.3 με τις γραμμές
04 έως 17 να αλλάζουν σε:

ΩΡΑ ΓΙΑ
ΔΙ ΑΣΚΕ Δ ΑΣΗ

Ακολουθούν ορισμένες ιδέες για περαιτέρω βελτιώσεις και επεκτάσεις
στο πρόγραμμα που αναπτύχθηκε μέχρι στιγμής:
1. Επεκτείνετε τον κώδικα αυτής της εργαστηριακής
δραστηριότητας για να αλλάξετε το μοτίβο ήχου κατά τη
διάρκεια του κύκλου πεζών 2 δευτερόλεπτα πριν το πράσινο φως
σβήσει για τους πεζούς. Συγκεκριμένα, τα μπιπ θα πρέπει να
γίνουν πιο γρήγορα για να σηματοδοτήσουν στον πεζό ότι
σύντομα θα σβήσει το πράσινο φως. Μπορείτε να βελτιώσετε
περαιτέρω αυτήν την προσέγγιση, αλλάζοντας βαθμιαία το ρυθμό
του ήχου από αργό σε γρήγορο όσο περνά η ώρα.
2. Τροποποιήστε το ηλεκτρονικό κύκλωμα αυτής της
εργαστηριακής δραστηριότητας για να προσομοιώσετε τα φώτα
κυκλοφορίας αυτοκινήτων σε μια διασταύρωση δρόμου. Το
κύκλωμά σας θα πρέπει να έχει δύο σετ τριών LED σε κάθε
κατεύθυνση (κόκκινο, πορτοκαλί και πράσινο). Δεν θα
χρειαστείτε το βομβητή ούτε το κουμπί για αυτήν την επέκταση.
Στη συνέχεια, τροποποιήστε τον κώδικα για να συγχρονίσετε τα
δύο φανάρια αυτοκινήτων έτσι ώστε όταν τα αυτοκίνητα
επιτρέπεται να περάσουν σε έναν δρόμο της διασταύρωσης, τα
αυτοκίνητα στον άλλο δρόμο να σταματούν. Προσέξτε να
συγχρονίσετε σωστά τα πορτοκαλί φώτα για να διασφαλίσετε ότι
τα αυτοκίνητα θα σταματήσουν σε έναν δρόμο πριν τα
αυτοκίνητα του άλλου δρόμου επιτραπεί να περάσουν.
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Μ ΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΩΡ Α!

Πέρα από τις παραπάνω βελτιώσεις, μπορείτε να αναπτύξετε μια ποικιλία
από ενδιαφέρουσες προσομοιώσεις και μοντέλα χρησιμοποιώντας LEDs,
κουμπιά και buzzers. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα
συναγερμό που θα ξεκινήσει όταν πατηθεί ένα κουμπί. Ο συναγερμός
αναβοσβήνει τη λυχνία LED ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο σχέδιο και
θα ηχήσει επίσης κάθε φορά που ανάβει η ενδεικτική λυχνία LED.
Μπορείτε να προσομοιώσετε διαφορετικούς τύπους συναγερμών με
διαφορετικά κουμπιά (ένα πλήκτρο για κάθε τύπο συναγερμού).

ΑΝ ΑΒΟΣΒΗΝΟΝΤΑΣ
LEDS ΜΕ
Μ ΕΤΑΒ ΑΛ Λ ΟΜ ΕΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

Τα LEDBoards μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την ιδιότητα pwm που
έχει οριστεί σε True (είναι ψευδής από προεπιλογή) έτσι ώστε οι
αντίστοιχες λυχνίες LED να μπορούν να ελέγχονται με έναν αριθμό float
αντί για 1 και 0. Σε μια τέτοια περίπτωση, εάν η τιμή LED είναι 1, θα
λάμψει 100% (φωτεινότερο). Οι τιμές μεταξύ 0 και 1 θα το κάνουν να
λάμπει περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με το πόσο κοντά θα είναι αυτή
η τιμή στο 1 ή το 0. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με
αυτά
τα
χαρακτηριστικά
των
LEDBoards
στο
https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/api_boards.html#ledboard
Δοκιμάστε να πειραματιστείτε με αυτήν τη λειτουργία για να κάνετε μια
προσομοίωση ενός κεριού με LED. Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας
για να δημιουργήσετε ενδιαφέροντα μοτίβα αναβοσβησίματος.

ΑΥ Τ ΑΞΙ ΟΛΟΓΗΣΗ

Τα LEDBoards μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την ιδιότητα pwm που
έχει οριστεί σε True (είναι ψευδής από προεπιλογή) έτσι ώστε οι
αντίστοιχες λυχνίες LED να μπορούν να ελέγχονται με έναν αριθμό float
αντί για 1 και 0. Σε μια τέτοια περίπτωση, εάν η τιμή LED είναι 1, θα
λάμψει 100% (φωτεινότερο). Οι τιμές μεταξύ 0 και 1 θα το κάνουν να
λάμπει περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με το πόσο κοντά θα είναι αυτή
η τιμή στο 1 ή το 0. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με
αυτά τα χαρακτηριστικά των LEDBoards στο
https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/api_boards.html#ledboard
Δοκιμάστε να πειραματιστείτε με αυτήν τη λειτουργία για να κάνετε μια
προσομοίωση ενός κεριού με LED. Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας
για να δημιουργήσετε ενδιαφέροντα μοτίβα αναβοσβησίματος.
4.6 Αυτοαξιολόγηση
1. Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστή.
a. Μια λίστα μπορεί να περιέχει το ίδιο αντικείμενο (ή
τιμή) μόνο μία φορά
b. Μια λίστα μπορεί να περιέχει μία άλλη λίστα
c. Η λίστα [1,2,3] και η λίστα [3,2,1] είναι ίδιες
d. Όλες οι παραπάνω δηλώσεις είναι σωστές
2. Εάν lst=["one","two","three","four","five"] επιλέξτε ποιο είναι το
σωστό αποτέλεσμα του lst[1:-2]
a. ["two","three"]
b. ["one","two","three"]
c. ["two","three","four"]
d. ["one","two"]
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3. Εάν lst=["one","two","three","four","five"] επιλέξτε ποια είναι η
σωστή έκφραση για να αφαιρέσουμε το μεσαίο στοιχείο (i.e. "three")
a. lst[2] = []
b. lst[2] = ""
c. del lst[2]
d. lst.remove(2)
4. Ποια είναι η τιμή της lst αφότου εκτελέσουμε τον κώδικα lst=[0,1]*3?
a. [0,1,3]
b. [0,1,0,1,0,1]
c. [0,0,0,1,1,1]
d. [[0,1],[0,1],[0,1]]
5. Ποια είναι η τιμή του x αφότου εκτελέσουμε τον κώδικα x=[12]+[13]?
a. 25
b. [25]
c. [12,13]
d. [1213]
6. Εάν tup=("one",2,"three","four","five") επιλέξτε ποια είναι η σωστή
έκφραση για να αντικαταστήσουμε το 2 με το 'two'.
a. tup[1] = "two"
b. tup[1:2] = "two"
c. tup(1) = "two"
d. Η πλειάδα δε μπορεί να αλλάξει
7. Εάν tup=("one","two","three","four","five") επιλέξτε ποιο είναι το
αποτέλεσμα της έκφρασης tup[1:3].
a. ["two","three"]
b. ("two","three")
c. ["one","two","three"]
d. ("one","two","three")
8. Εάν tup=("one","two","three","four","five") επιλέξτε ποιο είναι το
αποτέλεσμα της έκφρασης tup[-1:1:-2].
a. ["three","five"]
b. ("three","five")
c. ["five","three"]
d. ("five","three")
9. Επιλέξτε ποια έκφραση είναι σωστή.
a. Τα κουμπιά μπορεί να είναι ενεργά ή παθητικά
b. Τα κουμπιά μπορούν να ενεργοποιήσουν και να
απενεργοποιήσουν ηλεκτρονικά κυκλώματα
c. Τα κουμπιά απενεργοποιούν ένα κύκλωμα όταν πατηθούν
d. Όλες οι παραπάνω εκφράσεις είναι σωστές
10. Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι σωστή.
a. Όλοι οι βομβητές έχουν εσωτερικούς ταλαντωτές
b. Όλοι οι βομβητές μπορούν να αναπαράγουν ήχο σε
πολλές διαφορετικές συχνότητες
c. Οι βομβητές μπορεί να είναι ενεργοί ή παθητικοί
d. Όλες οι παραπάνω εκφράσεις είναι σωστές
Correct Answers: 1(b), 2(a), 3(c), 4(b), 5(c), 6(d), 7(b), 8(d), 9(b), 10(c)
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Annex I: Additional Practical Activities
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING IN PYTHON - GAMES WITH PYGAME ZERO
AIM

The aim of this practical lab activity is to learn the basics of Pygame Zero. Pygame is a powerful
game engine in Python that can be used to develop digital games. Pygame Zero is a simplified
version of Pygame that will make your first steps in digital game development with Python much
more easier. Pygame Zero is well integrated in the Mu editor. You will run directly your Pygame
Zero games from the editor. The game that you will develop in this lab activity is an educational
quiz to learn the traffic signs. You will learn how to present images that represent the traffic signs
on the computer screen using Pygame Zero and how to make random selections of traffic signs
so that the game will have a different behaviour each time is run.
SYNOPSIS

The program of this lab activity implements is simple quiz on traffic signs. The quiz consists of
four multiple choice questions. Each question presents a traffic sign to the player. The player is
able to select a choice from the set of available choices using the space bar on the keyboard. To
register the choice, the player should press the <return> key. Then, the program informs the
player if the answer was correct or not and then the player is asked to press <space> in order to
proceed to the next question until all questions have been presented and answered. In the
extensions of this activity (section 5.5) you will be able to extend this game to work with push
buttons and LEDs.
The final code of the quiz game is given next. Note that the game uses Pygame Zero and is run
from the Mu Editor. Mu Editor, when on Pygame Zero mode, ensures that all necessary modules
are imported.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

signs = []
s = Actor("501.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"Junction ahead controlled by a STOP or GIVE WAY sign",
"Two-way traffic",
"Traffic queues likely on road ahead",
"Bend ahead to the left"
]
s.correctAnswer = 0
signs.append(s)
s = Actor("504.1r.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"Bend ahead to the right",
"Roundabout",
"T-junction ahead",
"Crossroads ahead"
]
s.correctAnswer = 3
signs.append(s)
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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s = Actor("521.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"National speed limits apply",
"Two-way traffic",
"Uneven road ahead",
"Slippery road ahead"
]
s.correctAnswer = 1
signs.append(s)
s = Actor("544.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"Solo motor cycles prohibited",
"Tunnel ahead",
"Zebra crossing ahead",
"No overtaking"
]
s.correctAnswer = 2
signs.append(s)
curSign = signs.pop()
changeSign = False
selectedOption = 0
result = ""
WIDTH = 500
HEIGHT = 600
SCREEN_FILL_COLOR = (255,255,255)
def on_key_down(key):
global curSign,changeSign,selectedOption,result
if key==keys.SPACE:
if changeSign:
try:
curSign = signs.pop()
except IndexError:
curSign = None
selectedOption = 0
result = ""
changeSign = False
else:
result = ""
selectedOption += 1
if selectedOption >= len(curSign.options):
selectedOption = 0
if key==keys.RETURN:
if selectedOption==curSign.correctAnswer:
result = "Correct! Press <space> to proceed."
else:
result = "Wrong! Press <space> to proceed."
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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changeSign = True
73
74 def draw():
75
screen.clear()
76
screen.fill(SCREEN_FILL_COLOR)
77
if curSign == None:
78
screen.draw.text("GAME OVER",(150,290),
79
fontsize=48,color="red")
80
return
81
screen.draw.text("Use <space> to select option.",
82
(10,10),color="black")
83
screen.draw.text("Press <return> to enter choice.",
84
(10,30),color="black")
85
for i,opt in enumerate(curSign.options):
86
if i==selectedOption:
87
c = "red"
88
else:
89
c = "black"
90
screen.draw.text(str(i)+") "+opt,(20,50+i*20),color=c)
91
screen.draw.text(result,(50,130),color="blue")
92
curSign.draw()

THEORY

The theory of the lab activity can be divided into two major parts: The first part refers to most
important object-oriented features of the Python language. The second part is an introduction to
Pygame Zero, a Python library that enables the creation of digital games.
Object-oriented programming in Python
Object-oriented programming is a programming model that uses the concept of objects to
organize program code. It reflects a way of working that considers primarily objects and their
interactions when creating computer programs. Objects can be considered as assemblages of
properties (attributes) and behaviours (methods) that represent any kind of real world or
conceptual entity. Objects are grouped into classes. Objects that belong to the same class share
the same properties and behaviours. Before proceeding to describe how Python support objectoriented programming, it should be noted that Python is a language that combines several
programming paradigms. Apart from object-oriented programming, Python has integrated several
concepts from procedural programming, and functional programming.
Let us see first an example of defining a class in Python. In particular, we will see how we could
define a Question class that will encapsulate the basic functionality related to the definition and
usage of questions in a quiz. The most simple class definition is as follows:
01 class Question():
02
pass
The syntax is quite similar to using def to define a function: The Python keyword class is used
first, followed by the name of the class and parentheses ending with a : before listing the code
that implements the class. In the definition above the pass keyword is used so that no further
code is necessary to be written at this stage.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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After creating a class it is possible to create objects of this class using the assignment operator as
follows:
03 q1 = Question()
04 q2 = Question()
In the code above, q1 and q2 are two variables that will be assigned to the value that Question().
Consequently, Question() behaves like a function that produces objects. However, these objects
currently contain no useful information. To store information in them, we can employ the dotnotation to define certain properties (or attributes) and assign them to the desired values:
05
06
07
08
09
10

q1.interrogative = "What is the speed limit (km/h) in a town?"
q1.options = ["50","60","70","80"]
q1.correctAnswer = 0
q2.interrogative = "What is the stopping distance at 50 km/h?"
q2.options = ["10 m","35 m","50 m","80 m"]
q2.correctAnswer = 1

It is apparent how the above code operates defining the form of a question, the possible answers
(as a list of options) and the correct answer (represented by the list index with the correct
option). Let us see how these properties can be used:
11
12
1314
15
16
17
18
19

print(q1.interrogative)
print("Select the correct answer by corresponding number:")
for idx,option in enumerate(q1.options):
print(str(idx)+") "+str(option))
ansIdx = int(input())
if q1.isCorrectAnswerByIndex(ansIdx):
print("Your answer is correct!")
else:
print("Your answer is not correct.")

To simplify the object creation process, Python offers an initialization mechanism that can be
specified during class definition. Here is how this works:
01 class Question():
02
def __init__(self,inter,opt,corr):
03
self.interrogative = inter
04
self.options = opt
05
self.correctAnswer = corr
Using this class, a new object can be defined as follows:
06 q1 = Question("What is the speed limit (km/h) in a town?", ["50","60"."70","80"],0)
07 q2 = Question("What is the stopping distance at 50 km/h?",
08 ["10 m","35 m","50 m","80 m"],1)
09
The initialization mechanism is encapsulated in a special function __init__() and belongs to a
group of special functions that can be defined within a class to specify special functionality. All of
them have a name that begins and ends with two underscore characters. __init__() is called
whenever a new object is created for the class. A reference to this new object is given in its first
parameter which is conventionally titled self.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

67

Note that the __init__() function is never explicitly called. The call always uses the name of the
class and the parameters used are the parameters of the __init__() function except the first one.
Apart from properties, objects also have some behaviour that is encapsulated in methods. They are
also used via the dot-notation. Let us see how the definition of the Question class can be
extended to provide a useful method that will check if an answer to a question is the correct one.
01
class Question:
02
def __init__(self,inter,opt,corr):
03
self.interrogative = inter
04
self.options = opt
05
self.correctAnswer = corr
06
def isCorrectAnswer(self,ans):
0708
return self.options[self.correctAnswer]==ans
09
def isCorrectAnswerByIndex(self,ansIdx):
return self.correctAnswer==ansIdx
Using this enriched class definition, the following code can be used to prompt the user to answer
to a question and check the answer given:
10
11
12
13
1415
16
17
18
19
20
21
22

q1 = Question("What is the speed limit (km/h) in a town?", ["50","60"."70","80"],0)
q2 = Question("What is the stopping distance at 50 km/h?",
["10 m","35 m","50 m","80 m"],1)
print(q1.interrogative)
print("Select the correct answer by corresponding number:")
for idx,option in enumerate(q1.options):
print(str(idx)+") "+option)
ansIdx = int(input())
if q1.isCorrectAnswerByIndex(ansIdx):
print("Your answer is correct!")
else:
print("Your answer is not correct.")

Pygame Zero
Pygame Zero is a wrapper around the powerful Pygame library. Pygame is a cross-platform
Python library intended for coding digital games. It includes modules for computer graphics and
sound providing all the necessary functionality to develop digital games with the Python
programming language. Pygame Zero provides several simplifications and automations so that
the development of a digital game is more accessible to coding novices. With Pygame Zero it is
extraordinarily easy to write an entertaining game in only a few lines of Python code. In the
activities that will follow, Pygame Zero will be introduced and used to develop a quiz game
around the theme of road safety and, in particular, learning road signs.
The Mu editor has a special "Pygame Zero" mode. To enter that mode, select the corresponding
item in the window that pops up when pressing the "Mode" button in the toolbar. The following
screenshot presents this option selected as shown in the screenshot below:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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When in "Pygame Zero" mode, the “Play” button, when clicked, starts running the code of the
game using the Pygame Zero framework and turns into a “Stop” button that can be used to stop
the game if desired. When the game code is running any textual input or output is channelled in
the pane added below the text editor. Furthermore, a game window created by PyGame Zero
appears on the desktop.
The “Images”, “Fonts”, “Sounds” and “Music” buttons all work in a similar way to enable access
to assets that are necessary for a game:





images (for sprites, backgrounds etc...),
fonts (to write text on the game screen),
sounds (for sound effects to notify the player when something has happened in the game)
and
music (to create an interesting atmosphere for the game).

Clicking on any of the above four buttons opens the folder with the corresponding game assets
to inspect or enrich them with new ones. To add more assets in any of these folders, just drag
and drop things into them using the file manager/explorer.
P R ACTI CE

Let us start with our first game with Pygame Zero. For this first game you will have to ensure
that the images folder contains the images that you may download from
https://www.dropbox.com/sh/njrl1xvbn8in8re/AAAM6i-PCnP1tPUBnAF2mx2Qa?dl=0 All
these images along with the corresponding traffic sign descriptions have been taken from
https://www.gov.uk/guidance/traffic-sign-images
We will start with the most simple code in Pygame Zero that will allow us to create a window and
present traffic sign from the set of traffic signs stored as images in the above folder. To do so,
we will define two global variables to store the name of the image file (line 01 of the code below)
and the meaning of the traffic sign as a string (line 02). Next we define the values for WIDTH
and HEIGHT (lines 04-05) which are special constants used by Pygame Zero to define the
dimensions of the window of the game. The background color of the window is defined using
SCREEN_FILL_COLOR at line 06.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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At line 08 a graphical sprite is defined and positioned in the game window using the Pygame
Zero class Actor. To create an instance of this class, we need to pass as a parameter the filename
of the image file that contains the graphic to be used for the sprite. Furthermore we define in
which window coordinate will be put the image so that its top left corner will correspond to
point (10,150). The coordinate system of Pygame Zero, as most game engines and image
processing software, considers that the top left corner of the window is the (0,0) point. x-values
increase towards the right and the y-values increase toward bottom.
Finally, at lines 10-16, the draw function is defined. This is a special function in Pygame Zero that
contains the necessary code to be run in order to draw sprites and other elements in the game
window. As you can see, this function initially clears the screen the it fills it with the colour
defined with SCREEN_FILL_COLOR at line 06, then it draws a text to present the meaning of
the sign to be presented and then it draws the actual sign at line 16.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

fileName = "501.jpg"
meaning = "Junction ahead controlled by a STOP or GIVE WAY sign"
WIDTH = 500
HEIGHT = 600
SCREEN_FILL_COLOR = (255,255,255)
sign = Actor(fileName,topleft=(10,150))
def draw():
screen.clear()
screen.fill(SCREEN_FILL_COLOR)
screen.draw.text("The meaning of the sign is:",
(10,10),color="black")
screen.draw.text(meaning,(10,30),color="black")
sign.draw()

When you run this code in Pygame Zero mode in the Mu Editor you will see the following:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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We are ready now to extend the previous program in order to present the traffic sign along with a
list of possible meanings and let the player select one and then see if the selection was correct or
not. The screenshot below shows what is presented when the program starts:

You can see that the first option (at position 0) is coloured red. This means that this is the option
that will be chosen if the player presses the <return> key on the keyboard. Pressing <space>
changes the option that is coloured red. In the following screenshot, the third option is coloured
red (the player has pressed <space> two times after the program started).

If, at this point, the player presses the <return> key, the program will check the choice and
present the result using blue text:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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The third option is, apparently, not the correct one. The correct one is the first option (at index
0). The next screenshot presents the case when the player makes the correct choice:

It is time now to see how this game is coded. The code is an extension of the simple program we
have initially developed. The first extension is to introduce the necessary global variable that will
handle the list of possible options and enable their selection using the <space> key to rotate over
them and the <enter> key to make the final choice. The global variables introduced in addition
to the filename variable (defined in line 01) that we used also in the initial program, are the
following:




The options variable (lines 02-07) is a list with the optional traffic sign meanings. Each
option is a string in the list.
The correctAnswer variable (line 08) is the options list index corresponding to the
element that corresponds to the correct meaning of the traffic sign.
The selectedOption variable (line 09) is also an index to the options list that corresponds
to the option that is currently ready for the player to make a choice. It presented in red
text as we have already seen.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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The result variable (line 10) is a string that is used to present the result after the player
makes a choice. Initially it contains the empty string. If the player makes a correct choice,
it will be assigned to the string "Correct answer!" (line 27). If the player’s choice is wrong,
the assigned string will be "Wrong answer!" (line 29)

Lines 12 -16 are essentially the same as lines 04-08 of the initial program and define the
dimensions of the game window (lines 12-13), the fill colour (line 14) and create the Actor object
that will present the traffic sign (line 16).
Next we define two important functions. One of them is the draw() function (lines 31-45) that as
we have already seen is used by Pygame Zero uses to draw graphics in the game window. The
other function is on_key_down(key). Pygame Zero calls this function whenever a key is pressed
on the keyboard. The information about the key pressed, is passed as a parameter to the function.
Let us now see how these functions are defined in order to achieve the desired behaviour in the
game. These two functions are closely linked together. The on_key_down(key) function will
ensure that all global variables are correctly updated whenever the player presses any key. On the
other side, the draw() function will use the values of the global variables to update the game
window presenting the list of available options with red text for the option that the user can
choose, and, if the user made a choice, the result text in blue.
Lines 20-24 specify what happens when the player presses the <space> key. The selectedOption
is updated and it is ensured that if it becomes bigger than the number of available options, it will
start over from the first option again (lines 23-24). Furthermore, the result string is always
initialized to the empty string so that in case there was a player choice previously, it will be
cancelled and a new opportunity for player choice will be given.
Lines 25-29 specify what happens when the player presses the <return> key. The selectedOption
is compared with the correctAnswer (line 26). If the values are equal, this means that the player
made the correct choice and the result string is set to "Correct answer!" (line 27). If not, the result
string is set to "Wrong answer!" (line 29).
The draw() function, as already noted, uses the global variables as they are updated by the
on_key_down(key) function, to present all information to the player. Initially it clears the screen
and fills it with the screen fill colour (lines 32-33). Then it presents information about the
available keys (lines 34-37) and finally the list of options that the player can choose from (lines
38-42).
The loop to present these options uses a new technique to iterate over the elements of a list. This
technique allows us to have access not only to the current element during the iteration (variable
opt) but also to the index of this element in the list (variable i). This is achieved using the
enumerate() function that takes a list as a parameter and iterates over the elements of the list. At
each iteration it will return a tuple of two values: The index of the element in the list and the
actual element. During this iteration, if the element to be presented corresponds to the option
pointed to by the value of the selectedOption variable, then the colour of the text is set to red,
otherwise to black. A local variable c is used to hold the colour value and then pass this value to
the screen.draw.text() method that presents the corresponding option text (line 43). The next line
(44) is executed after the loop finishes and it draws the text that informs the player if a correct
choice was made. Note that this text is the value of the result variable that will be the empty
string until the player makes a choice. So, until the user makes a choice, line 44 will draw an
empty string, so nothing will be drawn in the game window at this point. The last step (line 45) is
to draw the sign below the text message in the game window.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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fileName = "501.jpg"
options = [
"Junction ahead controlled by a STOP or GIVE WAY sign",
"Two-way traffic",
"Traffic queues likely on road ahead",
"Bend ahead to the left"
]
correctAnswer = 0
selectedOption = 0
result = ""
WIDTH = 500
HEIGHT = 600
SCREEN_FILL_COLOR = (255,255,255)
sign = Actor(fileName,topleft=(10,150))
def on_key_down(key):
global selectedOption,result
if key==keys.SPACE:
result = ""
selectedOption += 1
if selectedOption >= len(options):
selectedOption = 0
if key==keys.RETURN:
if selectedOption==correctAnswer:
result = "Correct answer!"
else:
result = "Wrong answer!"
def draw():
screen.clear()
screen.fill(SCREEN_FILL_COLOR)
screen.draw.text("Use <space> to browse options.",
(10,10),color="black")
screen.draw.text("Press <return> to choose option.",
(10,30),color="black")
for i,opt in enumerate(options):
if i==selectedOption:
c = "red"
else:
c = "black"
screen.draw.text(str(i)+") "+opt,(20,50+i*20),color=c)
screen.draw.text(result,(50,130),color="blue")
sign.draw()

The final step is to make the necessary extensions to the previous program to create the desired
quiz game. To do so we will add questions in the form of traffic signs and optional meanings for
each one of them and revise somehow the use of keys in the keyboard so that the user can iterate
over the questions of the quiz proceeding to the next one after answering the current one. The
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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complete version of the code has been already presented in section 5.2. In the following it will be
presented in parts with appropriate explanations.
The first part of the final version of the code, creates a list of Actor objects, each one
corresponding to a traffic sign that needs to be recognized by the player. For each sign a number
of alternative meanings are also specified along with the identification of the correct alternative.
At line 01 this list (signs) is specified and set initially to be the empty list. Lines 02-09 create the
first Actor object starting from its initialization (line 02) using the filename that contains the
graphic of the corresponding traffic sign and specifying the position of the sign in the game
window. Next 6 lines (03-08) define the options for the sign meaning. These options are defined
as a list property of the Actor object. Yet another property (options) is used to identify the
correct option (i.e. the meaning of the sign) which is defined at line 09 (property correctAnswer).
After setting up all Actor properties, the new object is appended to the signs list (line 10). The
same code pattern is repeated three more times (lines 12-20, 22-30 and 32-40) to define three
more Actors and insert them into the signs list. Four such objects are created in total and will be
used for the quiz game.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
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17
18
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27
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30
31
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33

signs = []
s = Actor("501.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"Junction ahead controlled by a STOP or GIVE WAY sign",
"Two-way traffic",
"Traffic queues likely on road ahead",
"Bend ahead to the left"
]
s.correctAnswer = 0
signs.append(s)
s = Actor("504.1r.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"Bend ahead to the right",
"Roundabout",
"T-junction ahead",
"Crossroads ahead"
]
s.correctAnswer = 3
signs.append(s)
s = Actor("521.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"National speed limits apply",
"Two-way traffic",
"Uneven road ahead",
"Slippery road ahead"
]
s.correctAnswer = 1
signs.append(s)
s = Actor("544.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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34
"Solo motor cycles prohibited",
35
"Tunnel ahead",
36
"Zebra crossing ahead",
37
"No overtaking"
38 ]
39 s.correctAnswer = 2
40 signs.append(s)
41
The next lines of code set up the necessary global variables (lines 42-43) and define the
dimensions (lines 47-48) and the fill colour (line 49) of the game window. The things that are new
with respect to the previous program, are global variables curSign and changeSign. curSign is
initialized by removing and using the last item of the signs list (the pop() method used in line 42
removes the last element of a list and returns the corresponding object as a result). This variable
stores the sign that will be presented to the player, the current sign. The changeSign holds a
logical value and is initialized to False. This variable signifies when it is time to change the current
sign, i.e. after the player has chosen to give his guess on its meaning. We will see how this is
achieved next. The selectedOption and result variables have the same meaning and function as in
the previous program.
42
43
44
45
46
47
48
49
50

curSign = signs.pop()
changeSign = False
selectedOption = 0
result = ""
WIDTH = 500
HEIGHT = 600
SCREEN_FILL_COLOR = (255,255,255)

The next code fragment presents the on_key_down(key) function that is called by Pygame Zero
whenever a key is pressed on the keyboard. As it we have already noted this is a function that
works in coordination with the draw() function. The on_key_down(key) function updates the
global variables, as required, to reflect player moves while the draw() function updates the
information presented on screen. In particular, if the user presses the <space> key,
the on_key_down(key) function will update the selectedOption variable (in a similar way as the
previous program did) in order to iterate over the available alternative meanings of the sign
presented (lines 64-65). Furthermore, if the key is pressed after the user has made a choice, then
then next traffic sign should be presented. This case is signified by the value of the changeSign
variable that will be True in this case. The corresponding code to handle the change of the sign
presented is at lines 55-61. In particular, this code starts with an attempt to pop the last element
of the signs list (lines 55-56). If the list is empty (due to previous pop ups) the IndexError
exception will be raised and the code at line 58 will be executed that will assign the value None to
the curSign and will have the consequence of terminating the program. Furthermore, after
changing the current sign, the selected option is initialized to 0 (line 59) and the result (message
to be presented if the user selects the correct or wrong option) is set to the empty string (line 60).
Finally the changeSign is set to False as initially when the program is first run so that the next
time <space> is pressed, the program will iterate over the alternative options of the meaning of
the current sign.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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Lines 67 - 72 define how the program reacts whenever the player presses the <return> key. This
is the case when the player chooses the selected option for the meaning of the current sign. The
code compares the value of selectedOption to the property correctAnswer of the curSign object
and if they are the same, the result variable is assigned to the text "Correct! Press <space> to
proceed." so that the player will be subsequently informed (after the draw function will execute to
update the game window). In a similar way, if the selected option is not the correct one, the value
of variable result will be set to "Wrong! Press <space> to proceed." sdf In both cases the
changeSign variable is set to True (line 72) so that the next time the user presses the <space>
key, the code at lines 55-61 will be executed to change the current sign presented on the game
window.
51 def on_key_down(key):
52
global curSign,changeSign,selectedOption,result
53
if key==keys.SPACE:
54
if changeSign:
55
try:
56
curSign = signs.pop()
57
except IndexError:
58
curSign = None
59
selectedOption = 0
60
result = ""
61
changeSign = False
62
else:
63
result = ""
64
selectedOption += 1
65
if selectedOption >= len(curSign.options):
66
selectedOption = 0
67
if key==keys.RETURN:
68
if selectedOption==curSign.correctAnswer:
69
result = "Correct! Press <space> to proceed."
70
else:
71
result = "Wrong! Press <space> to proceed."
72
changeSign = True
73
The final part of the program code is the draw() function as shown next. This function ensures
that the information presented on the game window is correctly updated each time a global
variable changes. Lines 75-76 clear the game window and fill it with the
SCREEN_FILL_COLOR. If no current sign is available to be presented, it means that all quiz
questions have been presented and the game should finish (lines 77-80) An appropriate GAME
OVER message is drawn (lines 78-79) and the function is terminated (line 80). Otherwise, the
rest of the code executes: Messages about the available user moves are presented (lines 81-84),
optional meanings of current sign are drawn with selected option indicated with red font (lines
85-90) and the graphic of the current sign is drawn (line 91).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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74 def draw():
75
screen.clear()
76
screen.fill(SCREEN_FILL_COLOR)
77
if curSign == None:
78
screen.draw.text("GAME OVER",(150,290),
79
fontsize=48,color="red")
80
return
81
screen.draw.text("Use <space> to select option.",
82
(10,10),color="black")
83
screen.draw.text("Press <return> to enter choice.",
84
(10,30),color="black")
85
for i,opt in enumerate(curSign.options):
86
if i==selectedOption:
87
c = "red"
88
else:
89
c = "black"
90
screen.draw.text(str(i)+") "+opt,(20,50+i*20),color=c)
91
screen.draw.text(result,(50,130),color="blue")
92
curSign.draw()
TIME FOR FUN

Now that you have developed your first Python game with Pygame Zero, you are ready to put
your imagination in action to make it more interesting. Here are a few ideas for further
enhancements and extensions:
1. Modify the program we have developed in this lab activity to count the number of
questions that were answered correctly and present it when the game is over.
2. Extend the number of questions using the traffic signs provided at: XXXXX. For each
new sign that you add in the program, create an appropriate options list by mixing the
correct description of each sign with other descriptions.
3. Modify the program we have developed in this lab activity so that it does not stop after
the presentation of the questions but continues with all the questions that were not
answered correctly by the player. This is repeated until the player answers all the
questions correctly.
4. Modify the program we have developed in this lab activity to work with two push button
connected to a GPIO pin of the Rasberry as we have seen in the previous lab (section 4).
One of the push buttons represents YES and the other NO so that the player can select
the appropriate one to answer each question presented on screen.
5. Modify further the previous version by introducing two LEDs, one red and one green.
Whenever the user answers correctly, the green LED should flash following an
appropriate pattern. If the user answers incorrectly, the red LED should flash.
ON YOUR OWN NOW !

Beyond the above enhancements, you can develop a variety of interesting games using Pygame
Zero. Using the program developed in this lab activity as skeleton you can develop your own quiz
game in your favourite school subject like history, geography, physics, or even mathematics. The
idea is to find some appropriate images and build your quizzes using these images. Each image
should be associated with a number of possible alternative meanings one of which will be true.
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SOUNDS AND M USI C IN P YG AM E ZE RO

Sounds and Music can make a game really exciting. Pygame Zero supports the incorporation of
Sound and Music in your games. Pygame Zero can load sounds in .wav and .ogg formats. The
first is very convenient for sound effects. OGG is better for music. It is a compressed format.
You can find free .ogg and .wav files online so that you can enhance your games.
To use sounds and music you have to put the corresponding files in the sounds and music
folders of your project the same way as you put image files in the images folder. Having done so,
you can use the play() method to play your sounds and music. You can find out more on how to
use
sounds
and
music
at
https://pygame-zero.readthedocs.io/en/stable/builtins.html
Using sounds, you can enhance the quiz game with interesting sound effects when the player
iterates over the options of a quiz question as well as to report that a player choice was correct or
wrong.
ASSESSMENT

1. Select which one of the following statements is correct.
a. A class is a blueprint for an object
b. Only one object can be created from a certain class
c. Both a and b above are correct
d. Neither a nor b above is correct
2. Consider the following statement: “The first argument of every class method is always a
reference to the current instance of the class. By convention, this argument is always named
self”. Select which one of the following options is correct.
a. The statement is always correct
b. The statement is always incorrect
c. The statement is always correct only for the __init__ class method
d. The statement is correct for all class methods except for __init__
3. Function __init__()
a. initializes a class so that it can be used
b. initializes all attributes of an object to zero values
c. is called just after a new object is created
d. is called when an object is deleted
4. Select the correct output of the following code.
class Pair:
def __init__(self, a = 0, b = 0):
self.a = a+1
self.b = b+1
p = Pair()
print(p.a, p.b)
a. 0 0
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b. 1 1
c. 0,0
d. 1,1
5.
Select the option that best describes what will be shown if the following code is run in
Mu editor in Pygame Zero mode:
WIDTH = 300
HEIGHT = 300
def draw():
screen.fill((0, 255, 0))
a. Nothing will happen because the code is not syntactically correct
b. A window will be presented filled with green colour
c. A rectangle 300 X 300 pixels will be drawn with red perimeter
d. A rectangle 300 X 300 pixels will flash for 300 milliseconds
6.
Select from the options below the one that represents the correct subfolder name in your
Pygame Zero project folder where all images should be put:
a. pictures
b. figures
c. actors
d. images
7.
Select from the options below the one that corresponds to the name of the Pygame Zero
class that is used to define and handle sprites:
a. Actor
b. Sprite
c. Graphic
d. Object
8.
Select from the options below the correct function name used in Pygame Zero to display
the current position of all sprites:
a. draw
b. update
c. loop
d. setup
9.
Select from the options below the correct function name used in Pygame Zero to define
the behaviour of a game when a key is pressed on the keyboard:
a. key()
b. key_pressed()
c. on_key_down()
d. on_key_pressed()
10.
To draw some text in Pygame Zero, we use the function:
a. draw()
b. text()
c. screen.draw()
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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d. screen.draw.text()
Correct answers: 1(a), 2(a), 3(c), 4(b), 5(b), 6(d), 7(a), 8(a), 9(c), 10(d)

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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MORE ABOUT OBJECTS AND PYGAME ZERO - YET ANOTHER QUIZ GAME
AIM

The aim of this practical lab activity is to go deeper in Pygame Zero and object-oriented
programming in Python. You will explore class inheritance to make your code more modular and
reusable. Furthermore, you will learn how to move graphical elements in Pygame Zero. The game
that you will develop makes considerable use of randomness so that will have a different
behaviour each time is run.
SYNOPSIS

The program of this lab activity implements a more elaborate quiz on traffic signs. The quiz is
different each time the program is run. It randomly selects traffic signs and prompts the user to
select the correct visual representation of sign given its description. The player is able to select a
choice from the set of available choices and see if it is correct or not. This process is repeated for
the questions in the quiz.
To be more specific, the quiz game of this lab activity, reads 88 images of traffic signs from
https://www.dropbox.com/sh/njrl1xvbn8in8re/AAAM6i-PCnP1tPUBnAF2mx2Qa?dl=0 and
then shuffles them randomly and finally groups them in 22 groups of four traffic signs each.
Each group is presented as a quiz question. One of the four traffic signs of the group is randomly
selected to be the sign that the player should identify given its meaning. The user can iterate
between the graphic symbols of the traffic signs in each group and select the one that could
match the given description. If the choice is correct, the player’s score is increased. At the end of
the quiz game, the final score of the player is presented.
The complete code of this quiz game is given next:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

from random import shuffle,choice
from signfiles import allSigns
WIDTH = 500
HEIGHT = 600
SCREEN_FILL_COLOR = (255,255,255)
N_OPTIONS = 4
result = ""
score = 0
nQuizzes = 0
changeQuiz = False
class Sign(Actor):
def __init__(self,img,desc):
super().__init__(img, topright=(0,150))
self.description = desc
def enterWindow(self):
self.right = 0
animate(self,"accel_decel",1,None,left=20)
def exitWindow(self):
animate(self,"accel_decel",1,None,left=500)
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

def initialize():
global signs,totalQuizes
signs = list()
for f,d in allSigns.items():
signs.append(Sign(f[:-4],d))
shuffle(signs)
totalQuizes = len(signs) // N_OPTIONS
nextQuiz()
def nextQuiz():
global signs,quizSigns
global signPresIdx,quizBase
if len(signs)<N_OPTIONS:
quizSigns = None
return
quizSigns = signs[:N_OPTIONS]
signs = signs[N_OPTIONS:]
signPresIdx = 0
quizSigns[signPresIdx].enterWindow()
quizBase = choice(quizSigns)
def on_key_down(key):
global signPresIdx,result
global score,nQuizzes,changeQuiz
if not quizSigns:
return
if key==keys.SPACE:
if changeQuiz:
nextQuiz()
changeQuiz = False
else:
quizSigns[signPresIdx].exitWindow()
signPresIdx = (signPresIdx + 1) % len(quizSigns)
quizSigns[signPresIdx].enterWindow()
result = ""
if key==keys.RETURN:
if quizBase==quizSigns[signPresIdx]:
result = "Correct! Press <space> for next quiz."
score += 1
else:
result = "Wrong! Press <space> for next quiz."
nQuizzes += 1
changeQuiz = True
def draw():
screen.clear()
screen.fill(SCREEN_FILL_COLOR)
if not quizSigns:
screen.draw.text("GAME OVER",(150,290),
fontsize=48,color="red")
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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73
screen.draw.text("Your score: "+str(score)+
74
"/"+str(nQuizzes),(120,330),
75
fontsize=48,color="red")
76
return
77
for s in quizSigns:
78
s.draw()
79
screen.draw.text("Your score: "+
80
str(score)+"/"+str(nQuizzes),
81
(10,20),color="black")
82
screen.draw.text("Use <space> to iterate signs.",
83
(10,40),color="black")
84
screen.draw.text("Press <return> to enter choice.",
85
(10,60),color="black")
86
screen.draw.text("Sign to find:",
87
(10,80),color="red")
88
screen.draw.text(quizBase.description,
89
(50,100),color="red")
90
screen.draw.text(result,(50,120),color="blue")
91
92 initialize()
Note that the code above uses an external module that defines an appropriate data structure that
corresponds
to
the
file
names
of
traffic
signs
in
https://www.dropbox.com/sh/njrl1xvbn8in8re/AAAM6i-PCnP1tPUBnAF2mx2Qa?dl=0 with
the description of each sign as a string. This module is named signfiles and the corresponding
data structure is stored in variable allSigns that is imported in line 02. The complete code in this
module is given below. Note once more that all images along with the corresponding traffic sign
descriptions
have
been
taken
from
https://www.gov.uk/guidance/traffic-sign-images.
01 allSigns = {
02
'501.jpg': 'Junction ahead controlled by a STOP or GIVE WAY
sign',
03
'504.1r.jpg': 'Crossroads ahead',
04
'505.1.jpg': 'T-junction ahead (left)',
05
'505.1r.jpg': 'T-junction ahead (right)',
06
'506.1rr.jpg': 'Side road ahead (right)',
07
'506.1ll.jpg': 'Side road ahead (left)',
08
'507.1.jpg': 'Staggered junction ahead (left/right)',
09
'508.1.jpg': 'Traffic merges ahead from the left',
10
'509.1.jpg': 'Traffic merges ahead onto main carriageway from
the left',
11
'510.jpg': 'Roundabout',
12
'512.2.jpg': 'Junction on right bend ahead',
13
'512.2l.jpg': 'Junction on left bend ahead',
14
'512.jpg': 'Bend ahead to the right',
15
'512l.jpg': 'Bend ahead to the left',
16
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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'513.jpg': 'Double bend or series of bends ahead, first to
17 the left',
'513r.jpg': 'Double bend or series of bends ahead, first to
18 the right',
19
'516.jpg': 'Road narrows on both sides ahead',
20
'517.jpg': 'Road narrows on right ahead',
21
'517l.jpg': 'Road narrows on left ahead',
22
'520.jpg': 'Dual carriageway ends ahead',
23
'521.jpg': 'Two-way traffic',
24
'522.jpg': 'Two-way traffic on route crossing ahead',
25
'523.1.jpg': 'Steep hill downwards ahead (10%)',
26
'524.1.jpg': 'Steep hill upwards ahead (20%)',
27
'528.jpg': 'Hump bridge ahead',
28
'529.1.jpg': 'Tunnel ahead',
29
'529.jpg': 'Opening or swing bridge ahead',
30
'543.jpg': 'Traffic signals ahead',
31
'544.1.jpg': 'Pedestrians in road ahead',
'544.2.jpg': 'Frail or disabled pedestrians likely to cross
32 road ahead',
33
'544.jpg': 'Zebra crossing ahead',
'545.jpg': 'Children going to or from school or playground
34 ahead',
35
'549.jpg': 'Sheep likely to be in road ahead',
'550.1.jpg': 'Accompanied horses or ponies likely to be in or
36 crossing road ahead',
'550.2.jpg': 'Horse drawn vehicles likely to be in road
37 ahead',
'550.jpg': 'Wild horses or ponies likely to be in road
38 ahead',
39
'551.1.jpg': 'Migratory toad crossing ahead',
40
'551.2.jpg': 'Wild fowl likely to be in road ahead',
41
'551.jpg': 'Wild animals likely to be in road ahead',
42
'554.2.jpg': 'Risk of ice or packed snow ahead',
43
'555.1.jpg': 'Water course alongside road ahead',
44
'555.jpg': 'Quayside or river bank ahead',
45
'556.1.jpg': 'Soft verges ahead',
46
'556.jpg': 'Uneven road ahead',
47
'557.jpg': 'Slippery road ahead',
'558.1.jpg': 'Low flying helicopters or sudden helicopter
48 noise likely ahead',
'558.jpg': 'Low flying aircraft or sudden aircraft noise
49 likely ahead',
50
'559.jpg': 'Risk of falling or fallen rocks ahead',
'562.jpg': 'Other danger ahead. Plate beneath indicates the
51 nature of the hazard',
52
'581.jpg': 'Side winds likely ahead',
'582.jpg': 'Slow moving military vehicles likely to be
53 crossing or in the road',
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

'583.jpg': 'Slow moving vehicles likely on incline ahead',
'584.jpg': 'Traffic queues likely on road ahead',
'601.1.jpg': 'Stop before crossing the traverse line on the
road and ensure the way is clear before entering a major road',
'606b.jpg': 'Vehicular traffic must proceed in the direction
indicated by the arrow',
'609a.jpg': 'Vehicular traffic must turn ahead in the
direction indicated by the arrow',
'610.jpg': 'Vehicular traffic passing the sign must keep to
the left of the sign',
'611.1.jpg': 'Vehicles entering the junction must give way to
traffic to vehicles coming from the right',
'611.jpg': 'Vehicular traffic may reach the same destination
by passing either side of the sign',
'612.jpg': 'No right turn for vehicular traffic',
'613.jpg': 'No left turn for vehicular traffic',
'614.jpg': 'No U-turns for vehicular traffic',
'615.jpg': 'Priority must be given to vehicles from the
opposite direction',
'616.jpg': 'No entry for vehicular traffic',
'617.jpg': 'All vehicles prohibited except pedal cycles being
pushed by pedestrians',
'619.1.jpg': 'Motor vehicles except solo motor cycles
prohibited',
'619.2.jpg': 'Solo motor cycles prohibited',
'619.jpg': 'Motor vehicles prohibited',
'622.1a.jpg': 'Goods vehicles exceeding a gross weight of
7.5T prohibited',
'622.2.jpg': 'End of prohibition of goods vehicles exceeding
the maximum gross weight indicated in a previous sign',
'622.5.jpg': 'Horse drawn vehicles prohibited',
'622.6.jpg': 'Ridden or accompanied horses prohibited',
'622.7.jpg': 'Towed caravans prohibited', '625.1.jpg':
'Pedestrians prohibited',
'629.1.jpg': "Vehicles exceeding 32'-6'' in length indicated
prohibited",
'629.jpg': "Vehicles exceeding 6'-6'' in width indicated
prohibited",
'632.jpg': 'No overtaking',
'670.jpg': 'Maximum speed limit of 40 miles per hour',
'670v20.jpg': 'Maximum speed limit of 20 miles per hour',
'670v50.jpg': 'Maximum speed limit of 50 miles per hour',
'670v60.jpg': 'Maximum speed limit of 60 miles per hour',
'671.jpg': 'National speed limits apply',
'672.jpg': 'Minimum speed limit of 30 miles per hour',
'672v40.jpg': 'Minimum speed limit of 40 miles per hour',
'673.jpg': 'End of 30 miles per hour minimum speed limit',
'673v40.jpg': 'End of 40 miles per hour minimum speed limit',
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86

'7001.jpg': 'Road works or temporary obstruction of the
carriageway ahead'
87 }
88
In the theory section below we will see that this type of data structures are called dictionaries and
can be used to define mapping between keys and corresponding values. This way, the above
defined dictionary allSigns defines a mapping between filenames of traffic signs and the
description of each traffic sign. Note also that in this dictionary both keys and values are strings
that are defined using simple quotes. This is an equivalent representation of string as the one that
uses double quotes. In other words the string 'my name is Nick' is exactly the same as “my name
is Nick”.
THEORY

The theory of the lab activity can be divided into three major parts: The first part refers to
dictionaries, a very important and extremely useful Python data structure that can be used to
create mapping between keys and values. The second part presents class inheritance in Python
which is a very powerful object-oriented programming feature that facilitates code modularity
and reusability. The third part presents how movement is handled in Pygame Zero.
Dictionaries
Dictionaries are essentially mappings between keys and values. They are very convenient in cases
where there is a need to associate a certain value or object with another value or object. For
example, the following dictionary is a more convenient way to associate months with the number
of days they have in a typical year:
days = { "January" : 31, "February": 28, "March" : 31, "April" : 30,
"May" : 31, "June" : 30, "July" : 31, "August" : 31, "September" : 30, "October" : 31, "November"
: 30, "December" : 31}
Note that the items in a dictionary come into pairs with key:value separated by a semi-colon and all
of them are enclosed in curly brackets { }.
To access the elements in a dictionary, the brackets notation is used as in lists. However, inside
the brackets, keys are used and not number indices as in the case of lists. For example, the
following expressions can be used to find or change the number of days in certain months:
print("January has ",days["January"]," days.")
days["February"]=29
Consequently, there are several alternative ways to define a dictionary:
 By providing all key:value pairs inside brackets:
d = {'foo': 100, 'bar': 200, 'baz': 300}


By defining one by one its key:value pairs:
d = {}
d['foo'] = 100
d['bar'] = 200
d['baz'] = 300
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By creating a dict object with appropriate initialization as a comma separated list of
key=value constructs:
d = dict(foo=100, bar=200, baz=300)



By creating a dict object with appropriate initialization as a list of (key,value) tuples
d = dict([
('foo', 100),
('bar', 200),
('baz', 300)
])

Class inheritance
In many cases there is a need to extend an existing class with additional functionality in order to
adapt to the needs of applications. For example, it may be useful to extend the Question class
already developed in section 5.3 (Theory) of the previous lab activity to provide functionality for
other possible forms of questions.
So, let us see again the Question class with its __init__ and other methods that defines a
convenient way of managing multiple choice questions:
01
class Question:
02
def __init__(self,inter,opt,corr):
03
self.interrogative = inter
04
self.options = opt
05
self.correctAnswer = corr
06
def isCorrectAnswer(self,ans):
0708
return self.options[self.correctAnswer]==ans
09
def isCorrectAnswerByIndex(self,ansIdx):
return self.correctAnswer==ansIdx
We would like to have a YesNoQuestion class that will offer only two possible options: "Yes"
and "No".
10 class YesNoQuestion(Question):
11
def __init__(self,inter,corr):
12
super().__init__(inter,["No","Yes"],corr)
13
We see that this new class is defined with a direct reference to the Question class in line 10 inside
parentheses. This is the standard way of defining a subclass of a superclass: By writing the name
of the superclass inside parentheses in the subclass definition. This way the new class inherits all
properties and methods from the superclass. In our case the methods isCorrectAnswer() and
isCorrectAnswerByIndex() are both inherited and can be used in instances of the
YesNoQuestion class. Furthermore, note that the __init__ method of the subclass calls the
corresponding method of the superclass using super(). The parameters used in the initializer of
the superclass ensure that the correct initialization will take place with the list of options set to
["No","Yes"]. Not that using this order of the values in the options list, we assume a certain
correspondence of arithmetic values (indices) for No (0) and Yes (1). Keep this in mind for the
next steps.
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What happens if we create an object of this class and use the method isCorrectAnswer() that was
initially defined in the Question class? Let us try the following code:
14 q3 = YesNoQuestion("Bright, fluorescent colors make pedestrians more visible at night.",1)
print(q3.interrogative)
print("Select the correct answer by corresponding number:")
15 for idx,option in enumerate(q1.options):
16
print(idx+") "+option)
17 ansIndx = int(input())
18 if q3.isCorrectAnswerByIndex(ansIndx):
19
print("You are right!")
20 else:
21
print("Your are wrong.")
22
23
Running the above code, we will see that it demonstrates the expected behaviour: It presents a
yes/no question to the user, accepts his/her answer and prints an appropriate message depending
on the correctness of the answer given. The methods and corresponding behaviour that have
been inherited by the Question class make this possible.
As a final note, we should mention that a subclass may rewrite the code of a method that has
been initially specified in its superclass. In this case, when this method is called for an instance of
the subclass, the code that was given in the definition of the subclass will be called.
Movement and Animation in Pygame Zero
Pygame Zero offers many features for animating your sprites (instances of the Actor class). The
most simple way of moving around an actor is by setting its pos property. This property takes
two values, the x-coordinate and the y-coordinate of the point in game window where the actor
should be positioned. For example, executing car.pos = 100, 56 will position the car actor at
point 100,56 inside the game window.
But how the position point is specified given that the actor is represented by an image that has a
certain extent horizontally and vertically? To address this issue, Pygame Zero introduces the
concept of anchor position. By default, the anchor position is the center of the rectangle that
encloses the graphic representation of an actor. Consequently, the pos property refers to the
center of the actor (and so do the x and y coordinates).
In many cases, it is desirable to set the anchor point to another part of the sprite. To facilitate
this, it is possible to define the anchor position when creating an Actor using the anchor
parameter of the class initializer. This parameter is specified as a tuple ((xanchor, yanchor), where
the values can be floats (numbers) or the strings left, center/middle, right, top or bottom as
appropriate. Similarly, you can also set the initial position of the actor when it is created, by
passing one of these as a keyword argument during initialization: topleft, topright, bottomleft,
bottomright, midtop, midleft, midright, midbottom or center. The meaning of these parameters is
straightforward.
Furthermore, Pygame Zero provides a number of positioning properties that do not depend on
the anchor position and can be used to directly change where an actor is place in the game
window. These Actor properties are four single number arguments: top, left, bottom, right,
centerx, centery and nine 2-number arguments: topleft, bottomleft, topright, bottomright,
midtop, midleft, midbottom, midright, center.
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To animate an actor one way is to use the above mentioned properties and ensure that an
appropriate change is made before drawing an actor via the draw method. To achieve this
updating of actor properties, Pygame Zero will call an update() function once in every frame. A
frame can be considered as corresponding to a small time step (a fraction of a second) that has
elapsed between each call to update(). Regardless of the exact duration of this time step, you can
just move objects by a fixed number of pixels per frame (or accelerate them by a fixed constant,
etc.). This is achieved by changing their position inside the update() function. Then a subsequent
execution of the draw() function will present it at its new position. Functions draw() and update()
work, as you can now understand in similar ways but are used for different purposes. The draw()
function presents the current position of all actors while the update() function is used to move
them by changing their position.
To facilitate animation of actor objects Pygame Zero also offers the animate() function. This
function can be used to automatically handle the gradual change of an actors property (such as its
position), frame-by-frame, in order to achieve many interesting animation effects. We will see
how to use it in the next section of this lab activity to animate the traffic signs in the quiz game
we will develop.
P R ACTI CE

Let us now see step-by-step how the program of this lab activity is developed. The program will
use the shuffle() and choice() functions from the random module. The first function randomly
shuffles the elements of a list and we will use it to shuffle the list of traffic signs to be used in the
quiz game. The choice() function is used to select a random element from a list. Consequently,
the program below line 01) makes the necessary imports. Furthermore, the program will import
the external module sign files that define a dictionary mapping the filenames of the traffic signs
we will use with their descriptions. The complete listing of this external module has been given in
section 6.2 above.
Lines 04 - 11 provide the necessary definitions for the global variables. The first three refer to
game window width and height in pixels and the fill colour we will use to clear fill the game
windows every time we draw on it the graphic elements that represent the traffic signs along with
the text messages for the player. The rest of the code defines global variables that will help us in
coordinating the program functions and especially the functions that handle user input and
consequently adjust program status and the draw() function that presents all information in the
game window. These global variables and their meaning are:






The result variable (line 08) is a string that is used to present the result after the player
makes a choice. Initially it contains the empty string. If the player makes a correct choice,
it will be assigned to an appropriate value to signify correct choice. If the player’s choice
is wrong, the assigned value will be analogous.
The score variable (line 09) holds a number that corresponds to the number of correct
answers given by the player.
The nQuizzes variable (line 10) counts the number of quizzes that have been asked to the
player.
The changeQuiz variable (line 1) is a boolean variable that will change to True whenever
it is time to present the next quiz to the player. That happens after the player has
answered the current quiz.
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

from random import shuffle,choice
from signfiles import allSigns
WIDTH = 500
HEIGHT = 600
SCREEN_FILL_COLOR = (255,255,255)
N_OPTIONS = 4
result = ""
score = 0
nQuizzes = 0
changeQuiz = False

Following the definition of global variables, the next fragment of the code (lines 13-22) defines
the Sign class as a subclass of the Actor class. This class incorporates all the necessary
functionality to create sprites using the traffic signs. In particular, the __init__ method of the
Sign class (lines 14-16) will create a new Sign object using a certain image and textual description
of the corresponding sign that are passed as parameters. The __init__ method of the Actor
superclass is called at line 15 to set up the new object and place it at the desired position (just
outside the game window to the left so that its right boundary will be at y-coordinate 0. The class
also defines to methods that handle the animated entry and exit of the graphical representation of
sign in and out of the game window (lines 17-21). Both methods use the animate() method of
Pygame Zero with the acceleration / deceleration animation effect. This effect starts the
animation slowly, gradually accelerates and then decelerates. The left property is used in the
animation. In the enter window animation, the left side of the entering sign will gradually increase
until it takes the value 20 (line 19). Then, during the exit window animation, it will gradually
increase until the sprite goes out of the game window, i.e. its left property becomes 500 (line 21)
which is the right boundary of the game window (its total WIDTH is 500, see line 04)
13 class Sign(Actor):
14
def __init__(self,img,desc):
15
super().__init__(img, topright=(0,150))
16
self.description = desc
17
def enterWindow(self):
18
self.right = 0
19
animate(self,"accel_decel",1,None,left=20)
20
def exitWindow(self):
21
animate(self,"accel_decel",1,None,left=500)
22
The function defined next, is the initialize() function that ensures that all global variables are
correctly set. In particular this variable creates a list that stores all Actor objects. This is the
variable signs that is initialized in lines 25-27 and shuffled at line 28 so that the quizzes created
next are never the same as the program runs again and again. The total number of quizzes is
defined as the total number of signs divided by 4 (the value of the global variable N_OPTIONS
(line 29). This is because we create a quiz question for each group of four signs after shuffling the
corresponding list. The function nextQuiz() that is called last (line 30) ensures that the first quiz
question will be created. This function will be called whenever the program needs to proceed to
the next quiz as we will shortly see.
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23 def initialize():
24
global signs,totalQuizes
25
signs = list()
26
for f,d in allSigns.items():
27
signs.append(Sign(f[:-4],d))
28
shuffle(signs)
29
totalQuizes = len(signs) // N_OPTIONS
30
nextQuiz()
31
Let us see in more detail how the nextQuiz() function is defined. Its logic is very simple: It takes
the four top objects of the signs list, it puts them in a separate list (quizSigns), and then removes
these objects from the signs list. These list management operations use the list slicing: At line 38
the top objects are put in quizSigns list to be used as the content of the next quiz question. At
line 39 the signs list is updated by removing the top items used in quizSigns. Next, the global
variables necessary for the presentation of the quiz signs are set up and the animation effect for
the first quiz sign to enter the game window is initiated (lines 40-43).
In case there are not enough objects to do these operations, the quizSigns is set to None and the
function stops (lines 35-37). This special value will result in presenting the GAME OVER
message with the player score, as we will see later.
32 def nextQuiz():
33
global signs,quizSigns
34
global signPresIdx,quizBase
35
if len(signs)<N_OPTIONS:
36
quizSigns = None
37
return
38
quizSigns = signs[:N_OPTIONS]
39
signs = signs[N_OPTIONS:]
40
signPresIdx = 0
41
quizSigns[signPresIdx].enterWindow()
42
quizBase = choice(quizSigns)
43
The next two methods are the on_key_down(key) to handle user input (pressing keys on the
keyboard) and the draw() to handle game window updates. We have already seen from the
previous lab activity how these two functions cooperate together in order to achieve the desired
behaviour of the game. The draw() function (lines 67-90) is called by Pygame Zero in each frame
to draw graphics in the game window. The on_key_down(key) at lines 44-65 is called by Pygame
Zero whenever a key is pressed on the keyboard. The information about the key pressed, is
passed as a parameter to the function.
Let us now see how these functions are defined in order to achieve the desired behaviour in the
game. The on_key_down(key) function will ensure that all global variables are correctly updated
whenever the player presses any key. On the other side, the draw() function will use the values of
the global variables to update the game window presenting the necessary messages and animating
traffic signs when the player iterates over the options of quiz question.
The on_key_down(key) function first tests to see if there is a quiz to present and iterate its sings,
in the first case. This check is done at line 47. If` quizSigns is None, meaning that the player has
passed through all the quiz questions, then the function returns and no further actions are taken
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(line 48). If there is a quiz active, then, depending on the keys pressed by the player, different
actions are triggered.
Lines 49-57 specify what happens when the player presses the <space> key. Two cases are
possible:




Lines 54-56: The player presses the <space> key to iterate over the options of the quiz
question (i.e. see the alternative signs animated one by one so that the player could make
a choice)
LInes 50-52: The player presses the <space> key to proceed to the next quiz question,
that is after having made a choice for the current quiz game.

In both cases, the result string is initialized to the empty string (line 57) so that in case there was a
player choice previously, it will be cleared from the screen.
Lines 58-65 specify what happens when the player presses the <return> key. The player choice is
compared with the correct answer quizBase (line 59). If the values are equal, this means that the
player made the correct choice and the result string is set to "Correct! Press <space> for next
quiz." (line 60) and the player score is increased (line 61). If not, the result string is set to
"Correct! Press <space> for next quiz." (line 63). In both cases the number of quizzes that have
been already presented to the player, is increased (line 64). Finally, at line 65, the changeQuiz
variable is set to True so that after the player has answered a quiz, the next quiz is presented. This
is achieved by subsequent execution of code at lines 50-52 when the user presses the <space> ,
following the prompt and as we have already described.
44 def on_key_down(key):
45
global signPresIdx,result
46
global score,nQuizzes,changeQuiz
47
if not quizSigns:
48
return
49
if key==keys.SPACE:
50
if changeQuiz:
51
nextQuiz()
52
changeQuiz = False
53
else:
54
quizSigns[signPresIdx].exitWindow()
55
signPresIdx = (signPresIdx + 1) % len(quizSigns)
56
quizSigns[signPresIdx].enterWindow()
57
result = ""
58
if key==keys.RETURN:
59
if quizBase==quizSigns[signPresIdx]:
60
result = "Correct! Press <space> for next quiz."
61
score += 1
62
else:
63
result = "Wrong! Press <space> for next quiz."
64
nQuizzes += 1
65
changeQuiz = True
66
The draw() function presented in the code below, as already noted, uses the global variables as
they are updated by the on_key_down(key) function, to present all information to the player.
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Initially it clears the screen and fills it with the screen fill colour (lines 68-69). Then it checks if
the game over condition has been met (if-statement at line 70). If this is True, it presents a
GAME OVER message (lines 71-72) and the final player score (lines 73-75). After that, the
function returns, no further actions are taken.
If the game over condition is not met, lines 77-90 are executed. All signs of the current quiz
question are drawn (lines 77-78) first. Note here that, depending on what animations have been
initiated for the iteration of the quiz question signs, this drawing operations will show the signs
gradually moving as to achieve the corresponding animations. Lines 79-90 handle the drawing of
text in the game window. The player score is presented (lines 79-81) and messages that inform
the user about available actions using keyboard keys are drawn (lines 82-85). The description of
the sign that the player should identify are presented next (lines 86-89). The last text drawing
action (line 90) presents the contents of the global variable result. As already noted above, this
variable is changed each time the player makes a choice (pressing the <return> key) and,
depending on the correctness of the choice informs the player it was correct or wrong and also
prompts the player to press the <space> key to proceed to the next quiz question.
67 def draw():
68
screen.clear()
69
screen.fill(SCREEN_FILL_COLOR)
70
if not quizSigns:
71
screen.draw.text("GAME OVER",(150,290),
72
fontsize=48,color="red")
73
screen.draw.text("Your score: "+str(score)+
74
"/"+str(nQuizzes),(120,330),
75
fontsize=48,color="red")
76
return
77
for s in quizSigns:
78
s.draw()
79
screen.draw.text("Your score: "+
80
str(score)+"/"+str(nQuizzes),
81
(10,20),color="black")
82
screen.draw.text("Use <space> to iterate signs.",
83
(10,40),color="black")
84
screen.draw.text("Press <return> to enter choice.",
85
(10,60),color="black")
86
screen.draw.text("Sign to find:",
87
(10,80),color="red")
88
screen.draw.text(quizBase.description,
89
(50,100),color="red")
90
screen.draw.text(result,(50,120),color="blue")
91
The last line of the program shown below, is executed whenever the program is run and will call
the initialize() function to ensure that all global variables are correctly initialized as we have seen
when discussing the code of this function.
92 initialize()

TIME FOR FUN
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Here are a few ideas for further enhancements and extensions on the quiz game:
1. Modify the program we have developed in this lab activity to support multi-player game.
In this version, the number of players will be specified at the beginning and then each
player in turn will be asked a number of quiz questions. In each such round random
shuffling of the existing traffic signs will be done to ensure that no two players have the
same set of quiz questions. To differentiate the players, their names will be asked before
they start playing. No two names could be the same. Your program will store the players’
scores in a dictionary using the players’ names as the keys and the score of each player as
the corresponding value. At the end of the game, your program should present all player
names and their scores.
2. Experiment with different kinds of animation effects to make the iteration over signs in
each quiz question more interesting. You can see animation options from:
https://pygame-zero.readthedocs.io/en/stable/builtins.html#animations.
3. Modify the program we have developed in this lab activity to work with two push button
connected to a GPIO pin of the Rasberry as we have seen in the lab activities presented
in section 4. One of the push buttons will replace the <space> key used in this lab
activity and the other the <return> key.
4. Further modify the previous version by introducing a buzzer. Whenever the user answers
correctly, the buzzer should output a certain pattern of beeps. If the user answers
incorrectly, the buzzer should output a different pattern of beeps.
ON YOUR OWN NOW !

Using the program developed in this lab activity as skeleton you can develop your own quiz game
in your favourite school subject like history, geography, physics, or even mathematics. The idea is
to find some appropriate images and build your quizzes using these images. Each quiz should
correspond to a certain question and each alternative option that the user could select could be
represented by an image. Build your code as general as possible so that you could easily replace
quizzes and images, without the need to change your code.
ROTATI NG ACTORS I N P YGAM E ZE RO

Apart from moving Actors using their position in Pygame Zero, we can also rotate them around
their anchor point. To achieve this, we need to change the angle property of an Actor object. Use
this property and the techniques you have learned in this lab activity to enhance the animation
effects when iterating over the traffic signs during a quiz question. Apart from entering and
exiting the game window, make them rotate along their route.
ASSESSMENT

1. If d={1:"one",2:"two",3:"three",4:"four",5:"five"} select which is the correct expression to
remove the entry in the dictionary with key 4.
a. d[4] = None
b. del d[4]
c. d.remove(4)
d. You cannot remove an entry from a dictionary.
2. Select of the following the one that corresponds to the result of evaluated for d[1]+d[2] if
d={1:"one",2:"two",3:"three",4:"four",5:"five"}
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

a. 3
b. "one two"
c. "onetwo"
d. "three"
To iterate over the items of a dictionary d so that we take all key:value pairs, we should use:
a. The function items()
b. The method d.items()
c. The function iterate()
d. The method d.iterate()
Select which of the following statements is true (only one can be selected):
a. A dictionary can be defined by providing all key:value pairs inside brackets
b. A dictionary can be defined by creating a dict object with appropriate
initialization as a comma separated list of key=value constructs
c. A dictionary can be defined by creating a dict object with appropriate
initialization as a list of (key,value) tupes
d. All the above are correct
e. None of the above is correct.
Select which of the following corresponds to the correct way to define class B as a subclass of
class A:
a. subclass A(B) ...
b. subclass B(A) ...
c. class A(B): ...
d. class B(A): ...
Select which of the following statements is true (only one can be selected):
a. A subclass B of a superclass A inherits the methods of A
b. A subclass B of a superclass A inherits only the methods that are defined
in the subclass.
c. The __init__ method of a subclass should always call the __init__ method
of its superclass
d. None of the above is correct.
Select which of the following statements is true (only one can be selected):
a. You can change the position of an Actor in Pygame Zero by modifying its
center property
b. You can change the position of an Actor in Pygame Zero by modifying its
left property
c. You can change the position of an Actor in Pygame Zero by modifying its
topright property
d. All the statements above are true
Select which of the following statements is true (only one can be selected):
a. To animate an Actor in Pygame Zero you can change its position in the
update() method
b. To animate an Actor in Pygame Zero you can change its position in the
animateActor() method
c. an Actor in Pygame Zero you can change its position in the draw()
method
d. All the statements above are true
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9. Select which of the following statements is true (only one can be selected) regarding the use
of the result global variable in the quiz game of this lab activity:
a. The value of this variable is the number of quizzes that were answered
correctly by the player
b. The value of this variable corresponds to the final score of the player
c. The value of this variable is a text message that is shown after the player
makes a choice in one quiz question
d. All of the above statements are false
10. Select which of the following statements is true (only one can be selected) regarding the use
of the on_key_down() method in the quiz game of this lab activity:
a. This method is used to update the game graphic in each frame
b. This method is used to inform the player about the keyboard keys that are
used in the game
c. This method is used to control what happens when the presses the mouse
keys
d. None of the above statements is true
Correct answers: 1(b), 2(c), 3(b), 4(d), 5(c), 6(a), 7(d), 8(a), 9(c), 10(d)
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

