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Ε ι σ α γ ω γ ή  
 
Σημαντικό μέρος της διδακτέας ύλης της Πληροφορικής στη Γ’ Γυμνασίου καλύπτει το κεφάλαιο 2: «Ο προ-

γραμματισμός στην πράξη». Σε αυτό οι μαθητές εισάγονται για πρώτη φορά σε νέες έννοιες, οι οποίες παρουσιά-
ζουν ενδιαφέρον για τους περισσότερους, σίγουρα όμως δημιουργούν δυσκολίες στην κατανόηση, όπως προκύ-
πτει από τη διδακτική εμπειρία. Πρόκειται για εισαγωγή στον Προγραμματισμό, με χρήση της γλώσσας Logo, έκ-
δοση Microworlds Pro. 

Η πρώτη βασική δυσκολία που παρατηρείται στη διδασκαλία εισαγωγικών εννοιών του προγραμματισμού 
είναι στην κατανόηση του «ρόλου» του προγραμματιστή σε σχέση με αυτόν του απλού χρήστη: 

Σε επαγγελματικό επίπεδο αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο προγραμματιστής «γράφει» τις εντολές του προ-
γράμματος και όταν το ολοκληρώσει το «πουλάει» στους πελάτες του (στους χρήστες), οι οποίοι το «τρέχουν» (το 
εκτελούν) χωρίς προφανώς την παρουσία του προγραμματιστή δίπλα τους. 

Αντίθετα, στο σχολικό εργαστήριο ο μαθητής καλείται να έχει διπλό ρόλο: θα προσπαθήσει αρχικά να γρά-
ψει τις σωστές εντολές ενός προγράμματος (ως «προγραμματιστής»), ο ίδιος όμως αμέσως μετά θα πρέπει να το 
«τρέξει» ως χρήστης, για να διαπιστώσει εάν αυτές οι εντολές αποδίδουν το επιθυμητό αποτέλεσμα ή όχι, οπότε 
θα πρέπει να διορθώσει τις εντολές που έβαλε. 

Αυτός ο «διπλός ρόλος» του μαθητή δεν γίνεται πάντα εύκολα αντιληπτός. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν στη 
διάρκεια των μαθημάτων να ξεκαθαρίσουμε το τι ακριβώς καλούμαστε να κάνουμε κάθε φορά. 

 
Μέρος των σημειώσεων αυτών δόθηκαν για πρώτη φορά στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου κατά το σχολικό 

έτος 2010-2011. Κάθε  χρόνο το φυλλάδιο επεκτείνεται σε σχέση με το προηγούμενο, καθώς προστίθενται νέες 
παρατηρήσεις και ασκήσεις σε σημεία όπου οι μαθητές αποδεδειγμένα δυσκολεύονται. Ειδικότερα, στο παρόν 
φυλλάδιο έχουν προστεθεί τέσσερις πρακτικές δραστηριότητες, οι οποίες εισάγουν το μαθητή στην έννοια του 
«τμηματικού προγραμματισμού». Πρόκειται για μία μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε επαγγελματικό επίπε-
δο, όπου πολλοί προγραμματιστές συνεργάζονται για να υλοποιήσουν ένα μεγάλο έργο. Οι μαθητές εδώ καλού-
νται να συνεργαστούν σε ομάδες, ώστε να επιλύσουν ένα σύνθετο πρόβλημα,  κάτι το οποίο ο καθένας μόνος 
του δε θα μπορούσε να επιτύχει τόσο εύκολα. Η επιλογή βέβαια των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων έγινε με 
βάση και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, όπως αποδείχθηκε στην πράξη. 

 
Ο σκοπός των σημειώσεων δεν είναι σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν το σχολικό βιβλίο. Θα διδα-

χθούν παράλληλα με αυτό, ως συμπλήρωμα που θα επεξηγήσει δύσκολα σημεία της θεωρίας. Επιπλέον, με το 
πλήθος των ασκήσεων (αναλυτικά λυμένων αρχικά, αλλά στη συνέχεια και άλυτων) που υπάρχουν, θα βοηθή-
σουν το μαθητή να καταλάβει σταδιακά κάθε νέο φαινόμενο που θα διδάσκεται. Στις ασκήσεις επισημαίνονται 
δύσκολα σημεία, όπου συνήθως οι μαθητές κάνουν συγκεκριμένα και επαναλαμβανόμενα λάθη και προτείνονται 
οι σωστοί τρόποι αντιμετώπισης.   

Πολλές φορές σκόπιμα αντιμετωπίζουμε την ίδια άσκηση με διαφορετικό τρόπο, ακριβώς για να τονίσουμε 
τις εναλλακτικές μεθόδους εργασίας που διαθέτει ο προγραμματιστής. Στην περίπτωση αυτή επιχειρούμε και σύ-
γκριση των μεθόδων, με ανάδειξη των διαφορών τους, ώστε ο μαθητής να μπορέσει τελικά να χρησιμοποιήσει 
κατάλληλα όλες τις δυνατές λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες του, ή τους περιορισμούς της εκφώνησης. 

Ευνόητο είναι ότι ο μαθητής θα πρέπει να μελετάει κάθε φορά και από το σχολικό βιβλίο. Άλλωστε οι ανα-
φορές/ παραπομπές σε συγκεκριμένες σελίδες του σχολικού θα είναι συχνές. 

Η συστηματική πρακτική εξάσκηση των μαθητών σε υπολογιστή (με πληκτρολόγηση και «εκτέλεση» των 
προγραμμάτων), τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολικό εργαστήριο, θεωρείται απαραίτητη για την κατανόηση των 
ασκήσεων, καθώς αυτές θα γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες. 

 
 

Ματρόζος Δημήτρης 
Σεπτέμβριος 2016 
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Β Α Σ Ι Κ Ε Σ  Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Σ Τ Η  Γ Λ Ω Σ Σ Α  

M i c r o w o r l d s  p r o  
 

  H εντολή εξόδου ΔΕΙΞΕ: 
Με αυτήν εμφανίζουμε στο κέντρο εντολών αριθμούς, λέξεις, φράσεις ή συνδυασμό τους. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 

Α)  Για να εμφανίζουμε τα αποτελέσματα αριθμητικών πράξεων, χρησιμοποιούμε τα σύμβολα + , - , 

*, / και τη λέξη δύναμη για να υψώσουμε σε κάποια δύναμη.  

 Χρειάζεται να αφήνουμε κενά ανάμεσα στα σύμβολα αυτά και τους αριθμούς. 

 Χρειάζεται να ξέρουμε την ιεραρχία (προτεραιότητα) των πράξεων από τα Μαθηματικά. 

Παραδείγματα: 

 εντολή Αποτέλεσμα (τι θα δείξει) 

1 ΔΕΙΞΕ 2 * 5 10 

2 ΔΕΙΞΕ δύναμη 3 2 9 

3 ΔΕΙΞΕ 3 * 4 / 2 * 5 30 

4 ΔΕΙΞΕ 3 * 4 / ( 2 * 5) 1,2 

5 ΔΕΙΞΕ 3 – 4 / 2 * 5 -7 

6 ΔΕΙΞΕ (3 – 4) / 2 * 5 -2,5 

 

Β) Για να εμφανίσουμε μία λέξη χρησιμοποιούμε τα εισαγωγικά πριν από αυτήν (πατώντας το πλή-

κτρο “ που βρίσκεται αριστερά από το ENTER, μαζί με το SHIFT).   

Παραδείγματα: 

 εντολή Αποτέλεσμα (τι θα δείξει) παρατηρήσεις 

1 ΔΕΙΞΕ “καλημέρα καλημέρα  

2 ΔΕΙΞΕ “3+2 3+2  

3 ΔΕΙΞΕ “καλημερα τι κανετε  Καλημερα 

Δεν ξέρω τιποτε για τι 

 

4 ΔΕΙΞΕ “καλημερα_τι_κανετε καλημερα_τι_κανετε  

 

Γ) Για να εμφανίσουμε μία πρόταση χρησιμοποιούμε τις αγκύλες:  [    και    ] . 

Παραδείγματα: 

 εντολή Αποτέλεσμα (τι θα δείξει) 

1 ΔΕΙΞΕ [με λένε Γιώργο] με λένε Γιώργο 

2 ΔΕΙΞΕ [3 * 5] 3 * 5 

3 ΔΕΙΞΕ [3 επί  5 κάνει 3 * 5] 3 επί  5 κάνει 3 * 5 

 

Δ) Για να συνδυάσουμε μηνύματα (φράσεις) και αριθμητικές πράξεις, χρειαζόμαστε την εντολή φρ 

(φράση). 

Παραδείγματα: 

 εντολή Αποτέλεσμα (τι θα δείξει) 

1 ΔΕΙΞΕ (φρ [ 3 επί  5 κάνει]  3 * 5) 3 επί 5 κάνει 15 

2 ΔΕΙΞΕ (φρ [ο μέσος όρος του 6 και του 4 είναι] (6 + 4) / 2 ) ο μέσος όρος του 6 και του 4 

είναι 5 

3 ΔΕΙΞΕ (φρ [το 6 και το 4 έχουν το ] (6 + 4) / 2 [ως μέσο όρο] ) το 6 και το 4 έχουν το 5 ως 

μέσο όρο 

4 ΔΕΙΞΕ (φρ [το 6 και το 4 έχουν το ] (6 + 4) / 2 “μέσο ) το 6 και το 4 έχουν το 5 μέσο 
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Ε ι σ α γ ω γ ι κ έ ς  α σ κ ή σ ε ι ς  :  
1) Να πείτε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι Αληθείς ή Ψευδείς: 

1 Η γλώσσα Microworlds Pro διαθέτει μεταγλωττιστή. 

2 Η γλώσσα Microworlds Pro είναι γλώσσα μηχανής 

3 Γράφουμε την εντολή ΔΕΙΞΕ στην «επιφάνεια εργασίας» της Microworlds Pro. 

4 Η εντολή ΔΕΙΞΕ εμφανίζει αυτά που της ζητάμε στην περιοχή καρτελών. 

5 Με την εντολή ΔΕΙΞΕ μπορούμε να εμφανίσουμε μόνο αποτελέσματα αριθμητικών πράξεων. 

6 Όταν εμφανίζουμε μία λέξη πρέπει να χρησιμοποιούμε τα εισαγωγικά “ πριν τη γράψουμε. 

7 Για να εμφανίσουμε πολλές λέξεις χρησιμοποιούμε τα εισαγωγικά “. 

8 Δε μπορεί να συνδυαστεί η εμφάνιση μηνυμάτων και πράξεων ταυτόχρονα. 

9 Στην εντολή ΔΕΙΞΕ οι πολλαπλασιασμοί προηγούνται των διαιρέσεων. 

 

2) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις (που αφορούν την εντολή ΔΕΙΞΕ): 
1  Για να εμφανίσουμε μία πρόταση χρησιμοποιούμε ………………………. 

2 Τα εισαγωγικά τα χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να εμφανίσουμε ……………………… 

3 Προκειμένου να συνδυάσουμε την εμφάνιση μηνυμάτων και πράξεων, χρησιμοποιούμε την ε-

ντολή ………….. 

4 Όταν κάνουμε αριθμητικές πράξεις ………………………… να αφήνουμε  …………………  

ανάμεσα στους αριθμούς και τα σύμβολα των πράξεων. 

 

3) Να συμπληρώσετε τη δεύτερη στήλη του πίνακα: 
εντολή Αποτέλεσμα (τι θα δείξει) 

1 ΔΕΙΞΕ 4 * 5 - 3  

2 ΔΕΙΞΕ δύναμη 2 4  

3 ΔΕΙΞΕ δύναμη (2 + 1)  2  

4 ΔΕΙΞΕ 7 + 2 * 3 - 6 / 3 * 2  

5 ΔΕΙΞΕ (7 + 2) * (3 – 6)  / 3 + 2  

6 ΔΕΙΞΕ (7  - 2) * (3 – 6)  /  (3 + 2)  

7 ΔΕΙΞΕ (φρ [ 2 και  5 κάνει]  2 + 5)  

8 ΔΕΙΞΕ (φρ [ 2 και  5 κάνει]  2 * 5)  

9 ΔΕΙΞΕ (φρ [ο μέσος όρος του 3 και του 5 είναι] (3 + 5) / 2 )  

 

10 ΔΕΙΞΕ (φρ [ο μέσος όρος του 3 και του 5 είναι] 3 + 5 / 2 )  

 

11 ΔΕΙΞΕ (φρ [το 2 και το 4 έχουν το ] (2 + 4) / 2 [ως μέσο όρο] 

) 

 

12 ΔΕΙΞΕ [πώς πάει η άσκηση;]  

13 ΔΕΙΞΕ [235 * 589]  

14 ΔΕΙΞΕ [12 φορές το 8  κάνει 12 * 8]  

 

 

  Οι εντολές: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ,  ΕΡΩΤΗΣΗ,  ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΑΝΔΙΑΦ 
 Η εντολή εξόδου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ χρησιμοποιείται παρόμοια με την εντολή ΔΕΙΞΕ. Η διαφορά 

της είναι πως τώρα εμφανίζει ένα πλαίσιο με αυτά που ζητήσαμε να εμφανιστούν στην «επιφάνεια 

εργασίας», όχι στο κέντρο εντολών. Συντάσσεται με τον ίδιο τρόπο όπως η εντολή ΔΕΙΞΕ. Μπο-

ρούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε εισαγωγικά, ή αγκύλες ή τη λέξη φρ, με την ίδια ακριβώς λογική 

που τα μάθαμε στην εντολή ΔΕΙΞΕ. 

 Η εντολή εισόδου ΕΡΩΤΗΣΗ επίσης συντάσσεται όπως οι δύο προηγούμενες που μάθαμε (δηλα-

δή η ΔΕΙΞΕ και η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ). Εμφανίζει ένα πλαίσιο στην «επιφάνεια εργασίας», στο οποίο 

εκτός από το κείμενό μας, υπάρχει και ένα άδειο πεδίο, όπου ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογή-

σει την απάντησή του στην ερώτηση που θέσαμε. Αν συμπληρωθεί το πεδίο αυτό και κατόπιν ο 
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χρήστης πατήσει το «ΟΚ», τότε ο υπολογιστής θα «θυμάται» την απάντηση αυτή και μπορούμε να 

τη χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα είδος 

«διαλόγου» του χρήστη με τον υπολογιστή, με ενδιαφέροντα αποτελέσματα! 

 

 

Α σ κ ή σ ε ι ς  :  
Πληκτρολογήστε προσεκτικά τις εντολές των παρακάτω παραδειγμάτων στον υπο-
λογιστή σας και «τρέξτε» τα. Παρατηρήστε τα αποτελέσματα: 

 

4) Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να έχουμε μία ωραία «συζήτηση» με τον υπολογιστή! Για δείτε πώς μπο-

ρεί να ξεκινήσει (κάθε φορά που στην οθόνη θα σας ρωτάει κάτι, απαντήστε του δίνοντας μία σχετι-

κή απάντηση): 

ΕΡΩΤΗΣΗ [γεια σου, πώς σε λένε;] 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΦΡ[χαρηκα πολύ] ΑΠΑΝΤΗΣΗ) 

 

5) Χωρίς να σβήσετε τις προηγούμενες εντολές, συνεχίστε πληκτρολογώντας και την επόμενη: 

  ΕΡΩΤΗΣΗ (ΦΡ[σου αρέσει το μάθημα ] ΑΠΑΝΤΗΣΗ) 
 

 

Στο παράδειγμα αυτό παρατηρούμε ότι όταν ζητάμε μία νέα απάντηση, τότε ο υπολογιστής «ξεχνά-

ει» την προηγούμενη και διατηρεί στη μνήμη του μόνο την τελευταία απάντηση του χρήστη. 

 

6) Πληκτρολογήστε κάτω από τις άλλες εντολές και την ακόλουθη (πολλή προσοχή στην πληκτρολόγηση 

και πού θα βάλετε κενό): 

  ΑΝΔΙΑΦ ΑΠΑΝΤΗΣΗ = "ναι [ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ “μπράβο] [ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ [γιατί όχι;]] 

 
Εδώ μαθαίνουμε μία νέα ενδιαφέρουσα εντολή, την ΑΝΔΙΑΦ (εννοεί ΑΝΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ). Με αυτήν μπο-

ρούμε να «ρωτήσουμε» κάτι και ανάλογα με την απάντηση που θα δοθεί από το χρήστη να πράξουμε αναλό-
γως. Δηλαδή στο παραπάνω παράδειγμα, αν ο χρήστης απαντήσει «ναι» (χωρίς τα εισαγωγικά), τότε θα εκτε-

λεστεί το πρώτο τμήμα της εντολής που είναι μέσα σε αγκύλες, οπότε θα εμφανιστεί το μήνυμα «μπράβο». 

Σε κάθε άλλη περίπτωση (ό,τι κι αν απαντήσει ο χρήστης) θα εκτελεστεί το δεύτερο τμήμα της εντολής που 
είναι μέσα σε αγκύλες, οπότε θα εμφανιστεί το μήνυμα «γιατί όχι;». Χρειάζεται προσοχή στη σύνταξη αυτής 

της εντολής. Στο μήνυμα «μπράβο» χρησιμοποιήσαμε εισαγωγικά γιατί πρόκειται για μία μόνο λέξη. Στο μή-

νυμα «γιατί όχι» όμως χρειαζόμαστε αγκύλες, όπως έχουμε ήδη εξηγήσει στη σελίδα 3 (στο Γ). 
Είναι φανερό πως με την έξυπνη χρήση της εντολής ΑΝΔΙΑΦ ο «διάλογος» υπολογιστή – χρήστη «ζωντα-

νεύει» κατά πολύ! 

 

7) Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε τη βοήθεια της microworlds pro για να κάνουμε κάποιες μαθηματικές 

πράξεις. Πληκτρολογήστε τις εντολές: 
 ΕΡΩΤΗΣΗ [ποιος αριθμός θέλεις να υψωθεί στο τετράγωνο;] 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 

 

8) Τροποποιήστε την τελευταία εντολή ως εξής:  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  (ΦΡ [το ] ΑΠΑΝΤΗΣΗ [στο τετράγωνο κάνει] ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2) 

 

Με αυτήν την τροποποίηση καταφέρνουμε ο υπολογιστής να μας «απαντάει» με πιο «ανθρώπινο», 

πιο «ευγενικό» τρόπο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πιο κατανοητό. 

 

9) Πληκτρολογήστε προσεκτικά τις ακόλουθες εντολές και εκτελέστε τις: 
ερωτηση [ποια ειναι η ακτινα του κυκλου] 

ανακοινωση (φρ[το μηκος του κυκλου ειναι] 2 * 3.14 * απαντηση] 

ανακοινωση (φρ[το εμβαδο του κυκλου ειναι] 3.14 * δυναμη απαντηση 2] 

Μπορείτε να εξηγήσετε τι ακριβώς προκαλούν αυτές και τι υπολογίζουν; 
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10) Να γράψετε τις απαραίτητες εντολές, ώστε να ρωτάμε το χρήστη πόση είναι 
η πλευρά ενός τετραγώνου, και στη συνέχεια να υπολογίζονται και να εμ-
φανίζονται με κατάλληλα μηνύματα η περίμετρος και το εμβαδό αυτού του 
τετραγώνου (Υπόδειξη; Βασιστείτε στην προηγούμενη άσκηση, την οποία 
προσαρμόστε στις νέες απαιτήσεις). 

 

 

  Ζωγραφίζοντας (με ακολουθιακή δομή): 
Με τον τρόπο που περιγράφεται στο σχολικό βιβλίο (στις σελίδες 189, 190) εισάγουμε μία χελώνα και 

με χρήση των κατάλληλων εντολών (ΜΠ, ΠΙ, ΔΕ, ΑΡ, ΣΤΚ, ΣΤΑ, ΣΒΓ) διατάζουμε τη χελώνα να 

σχεδιάσει το σχήμα που επιθυμούμε. 

Στο σχολικό βιβλίο περιγράφονται οι εντολές για τη σχεδίαση ενός τετραγώνου με πλευρά μήκους 

100 εικονοστοιχείων (pixels). Είναι απαραίτητο να πληκτρολογήσετε και να «εκτελέσετε» αυτές τις 

εντολές. 

 

Αν είδατε τις εντολές με τις οποίες σχηματίζει η χελώνα ένα τετράγωνο, ίσως να 

προβληματιστήκατε σε κάποιο σημείο (δείτε το διπλανό σχήμα) : 

          Τώρα προς τα πού πρέπει να στρίψει η χελώνα; 
Κάποιοι κοιτώντας την βιαστικά απαντούν «προς τα αριστερά». Αυτό όμως είναι 

λανθασμένο! Θα πρέπει να «βάλετε» για λίγο τον εαυτό σας στη θέση της, σαν να 

οδηγείτε ένα αυτοκίνητο στο δρόμο. Τότε θα καταλάβετε καλύτερα ότι για να ολο-

κληρωθεί το τετράγωνο η χελώνα θα πρέπει να στρίψει προς τα δεξιά. 

 

Ας συνεχίσουμε τώρα με μία παρόμοια σημαντική άσκηση: 

 

 Σχεδιασμός ισόπλευρου τριγώνου: 
Ας σχεδιάσουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς 100 εικονοστοιχείων: 

 Η χελώνα ξεκινάει από το σημείο Α και θέλουμε να πάει προς το Β. Επομένως η αρχική εντολή 

σχεδίασης είναι πολύ εύκολη: ΜΠ 100.  

 Μετά όμως αντιμετωπίζουμε το εξής πρόβλημα: πόσες μοίρες πρέπει 

να στρίψει δεξιά η χελώνα, ώστε περπατώντας να σχεδιάσει σωστά 

τη δεύτερη πλευρά του τριγώνου; 

Όσοι ξέρουν από Γεωμετρία λένε ότι η γωνία φ που φαίνεται δίπλα 

ισούται με 60
ο
. Ωστόσο αν σκεφτείτε τη θέση της χελώνας στο ση-

μείο Β (η χελώνα εξακολουθεί να κοιτάζει προς τα πάνω) θα κατα-

λάβετε ότι θα πρέπει να στρίψει δεξιά τόσο όσο είναι η γωνία ω. 

Από τη Γεωμετρία εύκολα βρίσκουμε ότι αυτή ισούται με 180
ο
 – 60

ο
 

= 120
ο
. Άρα η επόμενη εντολή είναι η ΔΕ 120. 

 Η συνέχεια είναι μάλλον εύκολη. Με τον ίδιο τρόπο όπως πριν, η 

χελώνα πρέπει να προχωρήσει προς το Γ, να στρίψει όπως πριν, και να ξαναπροχωρήσει ώσπου να 

φτάσει στο αρχικό σημείο Α. Άρα συνολικά οι εντολές που χρειαζόμαστε για τη σχεδίαση του τρι-

γώνου είναι οι ακόλουθες: 
στκ, μπ 100, δε 120, μπ 100, δε 120, μπ 100, δε 120 

 

 

Μία πάρα πολύ σημαντική άσκηση, όπως θα καταλάβετε και αργότερα, είναι η ακόλουθη: 

 

 Σχεδιασμός σπιτιού: 
Με βάση τις εντολές του σχολικού βιβλίου για τη σχεδίαση τετραγώνου (σελίδα 190 βιβλίου) και τις 

εντολές που μόλις είδαμε εδώ για τη σχεδίαση ισόπλευρου τριγώνου, ας προσπαθήσουμε να σχεδιά-

σουμε ένα «εύκολο» σπίτι. 
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Θα πρέπει να συνδυάσουμε όσα έχουμε ήδη κάνει, ώστε το ισόπλευρο τρίγωνο να λειτουργήσει σα 

«σκεπή» του σπιτιού, πάνω από το τετράγωνο. 

Αποφασίζουμε η πορεία που θα ακολουθήσει η χελώνα να είναι η εξής (δείτε τα σημεία στο διπλανό 

σχήμα):  

Α  Β  Γ  Δ  Α  Β  Ε  Γ   Β 

 Για να σχεδιάσει το τετράγωνο ΑΒΓΔ κάνουμε τις εντολές του σχολι-

κού βιβλίου (σελίδα 190). Η χελώνα φεύγει από το Α και ξαναγυρνάει 

σε αυτό, κοιτώντας προς το Β. 

 Στη συνέχεια πρέπει να προχωρήσει πάλι προς το Β. Προφανώς γρά-

φουμε την εντολή ΜΠ 100, οπότε η χελώνα φτάνει στο Β κοιτώντας 

προς τα πάνω (προς το Σ).  

 Πριν αρχίσουμε όμως να γράφουμε τις εντολές της προηγούμενης ά-

σκησης για το σχεδιασμό του ισόπλευρου τριγώνου, παρατηρούμε το 

σχήμα:  

Η χελώνα θα πρέπει να στρίψει λίγο δεξιά πριν σχεδιάσει την πλευρά 

ΒΕ. Πόσες μοίρες όμως είναι η γωνία ˆ ; Πάλι χρειαζόμαστε τη 

βοήθεια της Γεωμετρίας:  

ˆ= 90
ο 

(είναι ορθή γωνία). ˆ = 60
ο
(είναι γωνία του ισόπλευρου 

τριγώνου). Άρα αφού: ˆ= ˆ - ˆ = 90
ο
 – 60

ο
 = 30

ο
. Άρα θα γράψουμε την εντολή: ΔΕ 30. 

 Κατόπιν συνεχίζουμε με τις εντολές σχεδιασμού του ισόπλευρου τριγώνου που μάθαμε στην προ-

ηγούμενη και (καλό θα είναι να) ξαναφέρουμε τη χελώνα στο σημείο Β κοιτώντας προς τα πάνω. 

 

Άρα συνολικά οι εντολές που χρειαζόμαστε για τη σχεδίαση του σπιτιού είναι οι ακόλουθες: 
στκ,  

μπ 100,δε 90,μπ 100,δε 90,μπ 100,δε 90,μπ 100,δε 90,  (για το τετράγωνο) 

μπ 100,δε 30,                                        ( Α  Β και στροφή) 

μπ 100,δε 120,μπ 100,δε 120,μπ 100,δε 120                 (για το τρίγωνο) 

 

 

 

Α σ κ ή σ ε ι ς :   
11) Να γράψετε τις κατάλληλες εντολές ώστε η χελώνα να σχεδιάσει τα ακόλου-

θα σχήματα: 
 

 

 

Α)  

 

 

 

Β)  

 

 

 

Γ)  

 
με μήκος κάθε πλευράς ίσο με 50 εικονοστοιχεία και κενό μήκους επίσης 
50 εικονοστοιχείων. 
  

 
  

  Ζωγραφίζοντας (με δομή επανάληψης): 
Με χρήση της δομής επανάληψης μπορούμε να αποφύγουμε το γράψιμο πολλών εντολών. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμο. Οι προηγούμενες ασκήσεις (σχεδιασμός τετραγώνου, τριγώνου, σπιτιού) μπορούν 

πολύ πιο εύκολα να εκτελεστούν αν γράψουμε τις εξής εντολές: 

επανάλαβε 4 [μπ 100, δε 90] 

Σχεδιάζουν τετράγωνο, αφού οι εντολές που περιέ-

χονται στην αγκύλη επαναλαμβάνονται τέσσερις 

φορές και η γωνία που στρίβουμε είναι 90
ο
 (ορθή). 



1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας                                                                                                      Επιμέλεια: Ματρόζος Δημήτρης 

Σχολικό έτος 2016 – 2017                                                  9 

 

επανάλαβε 3 [μπ 100, δε 120] 

Σχεδιάζουν ισόπλευρο τρίγωνο, αφού οι εντολές 

που περιέχονται στην αγκύλη επαναλαμβάνονται 

τρείς φορές και η γωνία που στρίβουμε είναι 120
ο
 . 

στκ 

επανάλαβε 4 [μπ 100, δε 90] 

μπ 100 

δε 30 

επανάλαβε 3 [μπ 100, δε 120] 

Σχεδιάζουν σπίτι, αφού συνδυάζουν σωστά το σχε-

διασμό του τετραγώνου, την αλλαγή θέσης της χε-

λώνας και την κατάλληλη στροφή δεξιά κατά 30
ο
, 

και μετά το σχεδιασμό του ισόπλευρου τριγώνου. 

 

Όταν σχεδιάζουμε ωστόσο το σπίτι, χρειάζεται πολλή προσοχή: 

 στη σωστή σειρά εκτέλεσης των εντολών, 

 στο να μην ξεχάσουμε να συμπεριλάβουμε κάποιες εντολές. 

 

Σημαντική είναι η ακόλουθη άσκηση: 

 Σχεδιασμός οποιουδήποτε κανονικού πολυγώνου: 
Όταν θέλουμε η χελώνα να σχεδιάσει ένα κανονικό πολύγωνο (όσες πλευρές κι αν έχει αυτό), θα πρέ-

πει να υπολογίσουμε πόσες ακριβώς μοίρες θα στρίβει η χελώνα κάθε φορά. Είδαμε παραπάνω ότι για 

τετράγωνο στρίβει 90
ο
 και για ισόπλευρο τρίγωνο στρίβει 120

ο
. Παρατηρούμε ότι 90=360/4 , ενώ 

120=360/3.  

Γενικότερα, για ένα κανονικό ν-γωνο (όπου ν είναι το πλήθος των πλευρών του) η χελώνα θα πρέπει 

να στρίβει 360/ν  μοίρες. Έτσι λοιπόν: 

Αν θέλουμε κανονικό εξάγωνο, θα πρέπει να στρίβει 360/6= 60
ο
 , για οκτάγωνο θα πρέπει να στρίβει 

360/8= 45
ο 
κτλ. 

 

  

Α σ κ ή σ ε ι ς :   
12) Να γράψετε τις κατάλληλες εντολές ώστε η χελώνα να σχεδιάσει τα ακόλου-

θα σχήματα: 
Α)   πεντάγωνο  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Α) Τι παρατηρείτε καθώς αυξάνει το πλήθος των πλευρών; 

«Χωράει» το σχήμα στην οθόνη; Τι προτείνετε να αλλάξουμε για 

να «χωρέσει»; 

Β) Με τι σας μοιάζει το 36γωνο; 

Β)   εξάγωνο  

Γ)    επτάγωνο 

Δ)   οκτάγωνο 

Ε)   δεκάγωνο 

ΣΤ) εικοσάγωνο 

Ζ)   36γωνο 

13) α.  Γράψτε τις εντολές: 
Επαναλαβε 20 [επαναλαβε 360 [μπ 1 δε 1] αρ 90 στα μπ 50 δε 90 στκ] 
Εκτελέστε τις εντολές αυτές. Τι σχήμα προκύπτει; 

β. Γράψτε προσεκτικά τις εντολές: 
επαναλαβε 4 [επαναλαβε 2 [επαναλαβε 9 [μπ 10 δε 10] δε 90] δε 90] πι 150 
Εκτελέστε τις εντολές αυτές. Τι σχήμα προκύπτει; 

14) α. Είδαμε παραπάνω τις εντολές με τις οποίες σχεδιάζεται ένα σπίτι. 
Γράψτε και εκτελέστε τις παρακάτω εντολές. Τι σχήμα προκύπτει κάθε 
φορά (ζωγραφίστε δίπλα το αντίστοιχο σχήμα); 

στκ 

επανάλαβε 4 [μπ 100, δε 90] 

μπ 100 

δε 90 

επανάλαβε 3 [μπ 100, δε 120] 

 

στκ 

επανάλαβε 4 [μπ 100, δε 90] 

επανάλαβε 3 [μπ 100, δε 120] 
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στκ 

επανάλαβε 4 [μπ 100, δε 90] 

μπ 100 

επανάλαβε 3 [μπ 100, δε 120] 

 

 

β. Ποια από τα παρακάτω σύνολα εντολών εμφανίζουν ένα σπίτι και ποια ό-
χι; Δεν έχει σημασία πού τερματίζει η χελώνα. 

 

1 

Στκ 

δε 30 

επαναλαβε 3[μπ 60 δε 120] 

δε 60 

επαναλαβε 4[μπ 60 δε 90] 

4 

στκ 

επαναλαβε 4[μπ 60 δε 120] 

μπ 60 δε 30 

επαναλαβε 3[μπ 60 δε 90] 

2 

στκ 

αρ 30 

επαναλαβε 3 [μπ 60 αρ 120] 

αρ 60 

επαναλαβε 4[ μπ 60 αρ 90] 

5 

στκ 

επαναλαβε 4[μπ 60 δε 90] 

μπ 60 δε 30 

επαναλαβε 2 [μπ 60 δε 120] 

3 

στκ 

αρ 30 

επαναλαβε 3 [μπ 60 αρ 120] 

επαναλαβε 4[ μπ 60 αρ 90] 

αρ 60 

6 

στκ 

επαναλαβε 4[μπ 60 δε 90] 

επαναλαβε 3[μπ 60 δε 120] 

 

15) Να γράψετε τις εντολές με τις οποίες να σχεδιάζει η χελώνα τα ακόλουθα 
σχήματα (μήκος κάθε πλευράς και κάθε κενού 60 pixels):  

Α) 
 

Β)  

 

 

16) Να κάνετε τη σωστή αντιστοίχιση των γραμμάτων Α έως Ε  με κάποιο αριθ-
μό: Δύο σχήματα θα περισσέψουν. 

 

Α. 
επαναλαβε 36 [μπ 7 δε 10] 

επαναλαβε 36 [μπ 7 αρ 10] 

Β. 
επαναλαβε 4 [μπ 70 δε 90] 

επαναλαβε 4 [αρ 60 επαναλαβε 3 [μπ 70 δε 120] δε 60 μπ 70 δε 90] 

Γ. επαναλαβε 4 [επαναλαβε 2[μπ 40 δε 90 μπ 100 δε 90] αρ 90] 

Δ. επαναλαβε 2 [επαναλαβε 5 [μπ 70 αρ 72] αρ 50] 

Ε. επαναλαβε 5 [επαναλαβε 4 [μπ 60 δε 90] δε 13] 

 
(Στις εικόνες βλέπετε πού καταλήγει η χελώνα) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 

 
  

 

17)  Α. Τι σχήματα θα εμφανιστούν στην οθόνη του υπολογιστή μετά την εκτέλεση 

των παρακάτω τμημάτων αλγορίθμου; Να τα σχεδιάσετε στο χαρτί. 
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Πρώτο:    στκ δε 45    μπ 100 δε 90    μπ 100 αρ 90   μπ 100 δε 90    μπ 100 αρ 90 

Δεύτερο:  επαναλαβε 180 [μπ 1 δε 1]    επαναλαβε 180[μπ 1 αρ 1] 

 

Β. Να γράψετε τις εντολές εκείνες σε γλώσσα Logo που να εμφανίζει στην 
οθόνη τα παρακάτω σχήματα 

                     1.                                       2.  

 

 

        

 
 

    

 

 Χρήση διαδικασιών 
Στο σχολικό βιβλίο περιγράφεται ο τρόπος δημιουργίας και η χρήση των διαδικασιών (σελίδες 191, 

192). Με μία διαδικασία ο υπολογιστής «θυμάται» πολλές εντολές ως ενιαίο σύνολο που έχει ένα ό-

νομα. Στη συνέχεια για να εκτελέσει ο χρήστης αυτές τις εντολές, αρκεί να γράψει το όνομα της δια-

δικασίας στο κέντρο εντολών. Έτσι μπορούμε να αποφεύγουμε το γράψιμο πολλών και επαναλαμβα-

νόμενων ενεργειών.  

Κάθε διαδικασία γράφεται στην «περιοχή καρτελών» και συγκεκριμένα στην καρτέλα «διαδικασίες» 

(αν δεν φαίνεται, αρκεί να κάνουμε «κλικ» στη λέξη «διαδικασίες» και θα έρθει αυτή η καρτέλα 

«μπροστά» από τις άλλες). 

Ο τρόπος σύνταξης (γραφής) μίας διαδικασίας είναι πολύ συγκεκριμένος. Γι’ αυτό πρέπει να του δώ-

σουμε προσοχή, ώστε να μη δυσκολευόμαστε στη δημιουργία διαδικασιών.  

Η μορφή των διαδικασιών είναι (γενικά) η εξής: 
 

πάντα έτσι ξε-

κινάμε: 

 

 

αποφασίζουμε εμείς να δώσουμε ένα όνομα στη διαδι-

κασία, το οποίο όμως να θυμίζει το σκοπό για τον ο-

ποίο τη φτιάξαμε: 

 

αν χρειαστούν μεταβλητές (μην ανησυχείτε, 

θα τις συναντήσουμε αργότερα) θα βάζουμε 

εδώ τις τιμές τους 

 

Για όνομα_που_μας_αρέσει λίστα μεταβλητών 

εντολές που επιθυμούμε να εκτελούνται σε αυτήν τη διαδικασία 

Τέλος 
    

Δεν πρέπει να ξεχνάμε να κλείνουμε κάθε διαδικασία με τη λέξη «τέλος». Χωρίς αυτήν, θα δημι-

ουργείται σύγχυση στη microworlds pro και δεν θα επιτυγχάνουμε την εκτέλεση των επιθυμητών 

εντολών. 

 

Η πρώτη σειρά κάθε διαδικασίας ονομάζεται «επικεφαλίδα» της διαδικασίας. 

 

 

 Σχεδιασμός σπιτιού με χρήση διαδικασιών: 
Όπως βλέπετε στο σχολικό βιβλίο (σελίδα 191, εικόνα 2.5) 

μπορούμε να δημιουργήσουμε τη διαδικασία με όνομα τετρά-

γωνο για τον αυτόματο σχεδιασμό αυτού του σχήματος. 

Πληκτρολογήστε και εσείς αυτές τις εντολές στην περιοχή 

καρτελών. Προσοχή χρειάζεται όμως στο να χρησιμοποιείτε 

πάντα ακριβώς το ίδιο όνομα για τη διαδικασία σας, όπως 

ακριβώς ήταν όταν τη δημιουργήσατε: στο διπλανό παρά-

δειγμα αν προσέξετε το όνομα της διαδικασίας είναι τετρα-

γωνο, όχι τετράγωνο! Η ύπαρξη τόνου δεν αφήνει τον υπολο-
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γιστή να καταλάβει ότι στο κέντρο εντολών του ζητάμε να εκτελέσει τη συγκεκριμένη διαδικασία και 

γι’ αυτό εμφανίζει το μήνυμα «Δεν ξέρω τίποτε για τετράγωνο». Καλύτερα θα ήταν λοιπόν να 

αποφεύγατε πλήρως τη χρήση τόνων, ώστε να μη δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα… 

 

Στη συνέχεια ας δημιουργήσουμε μία παρόμοια διαδικασία 

για σχεδιασμό ισόπλευρου τριγώνου (θα ονομάσουμε τη δια-

δικασία αυτή τριγωνο). Θα χρειαστούμε τις εντολές που εί-

χαμε δει στη σελίδα 7 αυτών των σημειώσεων. 

Τέλος, ας δημιουργήσουμε και μία διαδικασία που να σχε-

διάζει κατευθείαν το σπίτι που είχαμε ξαναδεί. (οι εντολές 

μας είναι γνωστές ήδη από τη σελίδα 7). Θα ονομάσουμε τη 

διαδικασία σπιτι.  

Σημαντικές παρατηρήσεις: 

Να επισημάνετε κάποιες λεπτομέρειες στο προηγούμενο σχήμα:  

1. Θα γράφουμε τη μία διαδικασία κάτω από την άλλη, αφήνοντας και μία σειρά κενή, ώστε να ξε-

χωρίζουν. 

2. Δε θα ξεχνάμε να κλείνουμε σωστά την κάθε διαδικασία, γράφοντας «τέλος».  

3. Όταν δημιουργούμε τη διαδικασία σπιτι, θα τη γράψουμε μετά τις διαδικασίες τετραγωνο και τρι-

γωνο. Έτσι θα έχουμε το δικαίωμα αντί να γράφουμε αναλυτικά πάλι όλες τις εντολές για τη σχε-

δίαση αυτών των σχημάτων, να γράψουμε μόνο το όνομα των αντίστοιχων διαδικασιών! Αυτό α-

πλοποιεί σημαντικά την εργασία μας (κοιτάξτε στο σχήμα της προηγούμενης σελίδας ακριβώς τις 

εντολές της διαδικασίας σπιτι)! 

 

 

Α σ κ ή σ ε ι ς :   
18) Να δημιουργήσετε διαδικασία με όνομα οκταγωνο η οποία να σχεδιάζει το 

σχήμα αυτό. 

19) α. Τι θα συμβεί αν στο κέντρο εντολών γράψουμε την εντολή: 
  επαναλαβε 30 [τετραγωνο δε 12] 

       β. Τι θα συμβεί αν στο κέντρο εντολών γράψουμε την εντολή: 
  επαναλαβε 120 [τετραγωνο δε 3] 

20) Προσπαθήστε να σχεδιάσετε 5 δια-
δοχικά σπίτια, χρησιμοποιώντας 
τη διαδικασία σπιτι που έχουμε 
φτιάξει. Θεωρήστε ότι ΓΔ=20 
pixels.  

 Υπόδειξη: η δυσκολία αυτής της ά-
σκησης έχει να κάνει κυρίως με το 
πώς θα μεταφερθεί η χελώνα από το 
σημείο Α σωστά στο Β, στο Γ και από 
εκεί χωρίς να γράφει στο Δ. Μετά 
μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε την έτοιμη διαδικασία σπιτι. 
Προσοχή, η λύση δεν είναι τόσο προφανής όσο το ακόλουθο: 

επαναλαβε 5 [σπιτι] 
το οποίο έχει εντυπωσιακά… «αρχιτεκτονικά» αποτελέσματα! 

21) Δημιουργήστε διαδικασία με όνομα χωριο, η οποία να αυτοματοποιεί τις 
εντολές που γράψατε στην προηγούμενη άσκηση. 

22) Να γράψετε τις απαραίτητες εντολές με τις οποίες να σχε-
διάζετε το διπλανό σχήμα. Χρησιμοποιείστε τις έτοιμες δια-
δικασίες τριγωνο και τετραγωνο. 

 

23) Θέλουμε να φτιάξουμε μία διαδικασία που να δημιουργεί το 
παρακάτω σχήμα. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προ-
τάσεις βάζοντας μία λέξη σε κάθε κενό: 
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 Μεταβλητές. Η εντολή ΚΑΝΕ 
Το σχολικό βιβλίο αναφέρεται στην έννοια των μεταβλητών στις σελίδες 192-193. Αυτό που πρέπει 

να τονιστεί είναι ότι διαφέρουν οι έννοιες: «όνομα» και «τιμή» της μεταβλητής. Αν δεν δώσουμε 

την απαραίτητη προσοχή στο σημείο αυτό, θα συναντήσουμε δυσκολία στην κατανόηση των επόμε-

νων σελίδων… 

 μ ί α  μ ε τ α β λ η τ ή  χ  έ χ ε ι :   
     

όνομα  τιμή 

“χ  :χ 

 

Με την εντολή ΚΑΝΕ μπορούμε: 

Α) Να δώσουμε (να εκχωρήσουμε) μία συγκεκριμένη τιμή σε μία μεταβλητή π.χ. 

Εντολή Παρατηρήσεις / επεξήγηση 

ΚΑΝΕ “χ 23 Εδώ δώσαμε (εκχωρήσαμε) την τιμή 23 στη μεταβλητή, της οποίας 

το όνομα είναι χ. 

ΚΑΝΕ “β “τραπεζι Εδώ εκχωρήσαμε την τιμή τραπεζι στη μεταβλητή της οποίας το 

όνομα είναι β. Παρατηρούμε ότι επιτρέπεται εκτός από αριθμούς να 

εκχωρούμε και λέξεις ολόκληρες σε μία μεταβλητή. Αυτό διαφέρει 

τελείως από όσα είχαμε μέχρι στιγμής μάθει από τα Μαθηματικά. 

Οι μεταβλητές που δέχονται λέξεις ως περιεχόμενο (τιμή) ονομάζο-

νται αλφαριθμητικές μεταβλητές. 

ΚΑΝΕ “name “Βασιλης Η μεταβλητή της οποίας το όνομα είναι name πήρε τη λέξη Βασίλης 

ως τιμή. Προφανώς η μεταβλητή name είναι επίσης αλφαριθμητική. 

Παρατηρούμε ότι δεν είναι απαραίτητο το όνομα των μεταβλητών 

να είναι μόνο ένα γράμμα (x,y, z όπως είχαμε συνηθίσει στα Μαθη-

ματικά), αλλά μπορεί να είναι και μία βολική λέξη, από την άποψη 

ότι θα μας θυμίζει το λόγο για τον οποίο τη χρησιμοποιήσαμε. 

 

Β) Να εκτελέσουμε κάποιες πράξεις, υπολογίζοντας την τιμή μίας αριθμητικής παράστασης και στο 

τέλος να εκχωρήσουμε αυτήν την τιμή σε μία μεταβλητή π.χ. 

Εντολή Παρατηρήσεις / επεξήγηση 

ΚΑΝΕ “μεσος (:α + :β + :γ) / 3 Εδώ ο υπολογιστής θα εκτελέσει τις πράξεις που περιγράφο-

νται και το αποτέλεσμα (τιμή) που θα προκύψει θα το εκχω-

ρήσει στη μεταβλητή, της οποίας το όνομα είναι μεσος. Προ-

φανώς με τις πράξεις αυτές υπολογίζεται ο μέσος όρος τριών 

μεταβλητών, που ονομάζονται α, β, γ.  

Σημαντικό όμως είναι στο σημείο αυτό να τονίσουμε πως για 

να μπορέσει ο υπολογιστής να εκτελέσει τις αριθμητικές πρά-

ξεις που του ζητάμε, θα πρέπει οπωσδήποτε να «γνωρίζει» την 

τιμή των μεταβλητών που συμμετέχουν σε αυτές τις πράξεις. 

_______ πρώτο 

στκ 

επαναλαβε _____ [ μπ 60 δε _____ ] 

επαναλαβε 6 [ μπ  60 _______ 60] 

__________ 

________60  

__________ 
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Στην περίπτωσή μας δηλαδή την τιμή των μεταβλητών α, β, γ 

που χρησιμοποιούμε. 

ΚΑΝΕ “Δ :β * :β – 4 * :α * :γ Εδώ ο υπολογιστής θα εκτελέσει τις πράξεις που περιγράφο-

νται και το αποτέλεσμα (τιμή) που θα προκύψει θα το εκχω-

ρήσει στη μεταβλητή, της οποίας το όνομα είναι Δ. Όπως το-

νίσαμε και πριν, ο υπολογιστής θα πρέπει να «γνωρίζει» τις 

τιμές των μεταβλητών α, β, γ που χρησιμοποιήσαμε. 

ΚΑΝΕ “α :α + 1 Αυτό που παρατηρούμε εδώ είναι ότι αναφέρεται η ίδια μετα-

βλητή α και στις πράξεις, και για να εκχωρηθεί το αποτέλεσμα 

των πράξεων. Αυτό δεν απαγορεύεται στον προγραμματισμό. 

Αντίθετα είναι κάτι φυσιολογικό και πολύ συνηθισμένο, αρκεί 

πριν εκτελεστεί αυτή η εντολή να γνωρίζουμε την τιμή της με-

ταβλητής α.  

Το αποτέλεσμα που προκαλεί αυτή η εντολή είναι να προσθέ-

σουμε 1 στην προϋπάρχουσα τιμή της μεταβλητής α και να 

την «αποθηκεύσουμε» (εκχωρήσουμε) ξανά στην α. Αυτό ση-

μαίνει ότι η παλιά τιμή χάνεται και η μεταβλητή α αυξάνει κα-

τά 1 την τιμή της! 

 

Προσοχή χρειάζονται τα εξής σημεία: 

1. Δίπλα ακριβώς στη λέξη ΚΑΝΕ θα βάζουμε το όνομα μίας μεταβλητής (με εισαγωγικά), όχι 

την τιμή της (με άνω κάτω τελεία). Δεν επιτρέπεται επίσης να βάλουμε δίπλα στο ΚΑΝΕ πε-

ρισσότερες από μία μεταβλητές. Π.χ. η εντολή 

ΚΑΝΕ “a + “b 4  

δεν είναι σωστή, γιατί δίπλα στο ΚΑΝΕ υπάρχουν δύο ονόματα μεταβλητών. 

2. Η εντολή ΚΑΝΕ από μόνη της δεν εμφανίζει τίποτα! Μπορεί ο υπολογιστής να έχει υπολογί-

σει το ζητούμενο, αλλά «από μόνος του» δε θα δείξει τίποτα στην οθόνη! Γι’ αυτόν το λόγο, 

αν ο προγραμματιστής ενδιαφέρεται να δείξει κάτι στο χρήστη (π.χ. να τον ενημερώσει για 

κάποια αποτελέσματα) στην οθόνη, θα πρέπει να συνοδεύει την εντολή ΚΑΝΕ με μία εντολή 

εξόδου (π.χ. την ΔΕΙΞΕ ή την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ). 

 

 

Ε ι σ α γ ω γ ι κ έ ς  α σ κ ή σ ε ι ς   
( γ ι α  τ η ν  ε ν τ ο λ ή  Κ Α Ν Ε )  :  

24. Να εξετάσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι (Α)ληθείς ή 
(Ψ)ευδείς. Στην περίπτωση που είναι Ψευδείς να εντοπίσετε το πρό-
βλημα. 
a. Δίπλα στη λέξη ΚΑΝΕ βάζουμε το όνομα μιάς μεταβλητής. 
b. Δίπλα στη λέξη ΚΑΝΕ βάζουμε το όνομα μίας μεταβλητής, έστω 

για παράδειγμα: 
ΚΑΝΕ :χ 45 

c. Με την εντολή ΚΑΝΕ :α 2 βάζουμε στη μεταβλητή α την τιμή 2. 

d. Μόλις γράψουμε την εντολή ΚΑΝΕ “x 45 και πατήσουμε Enter, θα 

εμφανιστεί στην οθόνη το 45. 

e. Η εντολή ΚΑΝΕ “x “λιοντάρι βάζει στην αλφαριθμητική μεταβλητή x 

την τιμή «λιοντάρι». 

f. Με την εντολή ΚΑΝΕ “x :απαντηση βάζουμε στη μεταβλητή x την τε-

λευταία από τις απαντήσεις που έχει δώσει ο χρήστης. 
g. Μόλις ανοίξαμε την microworlds pro και η πρώτη εντολή που 

γράψαμε ήταν ΚΑΝΕ “x :y + 2 * :z . Αυτή η εντολή θα εκτελεστεί χω-

ρίς κανένα πρόβλημα. 
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h. Έχουμε ήδη βάλει στις μεταβλητές α,β τις παρακάτω τιμές: 
α=4, β=2 

Με την εντολή ΚΑΝΕ “γ :α / :β * 2 η μεταβλητή γ θα πάρει ως τιμή 

το 1. 
i. Έχουμε ήδη βάλει στις μεταβλητές α,β τις παρακάτω τιμές: 

α=4, β=2 

Με την εντολή ΚΑΝΕ “γ :α / (:β * 2) η μεταβλητή γ θα πάρει ως τιμή 

το 1. 
25. Σε ένα πρόγραμμα γράψαμε τις εξής εντολές: 

i. ΕΡΩΤΗΣΗ [πώς σε λένε] 
ii. ΔΕΙΞΕ απαντηση  
iii. ΕΡΩΤΗΣΗ [πόσων χρονών είσαι] 
iv. ΔΕΙΞΕ απαντηση 
v. ΚΑΝΕ “κ απαντηση + 10 
vi. ΔΕΙΞΕ (φρ [άρα σε δέκα χρόνια θα είσαι] :κ) 

Στην πρώτη ερώτηση ο χρήστης πληκτρολόγησε «Βαγγέλη» και στη δεύ-
τερη «14».  
Α. Τι θα εμφανιστεί στο κέντρο εντολών με τις εντολές ΔΕΙΞΕ; 
Β. Τι θα περιέχει η ΑΠΑΝΤΗΣΗ μετά το τέλος του προγράμματος; 
Γ. Τι τιμή θα έχει η μεταβλητή κ; 
Δ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα αν βάλουμε με ανάποδη σειρά τις εντολές 

i και iii ; 
 
26. Τι ακριβώς θα εμφανιστεί μετά την εκτέλεση του παρακάτω τμήματος 

προγράμματος:  
Κάνε “y 4 

Δείξε :y + 3 

Κάνε “ομορφο   “ασχημο 

Κανε “ωραιο :ομορφο 

Κανε “ασχημο “χαριτωμενο 

Δειξε :ωραιο 

Δειξε “ωραιο 

Δείξε :ομορφο 

Δειξε “ασχημο 

Δειξε :ασχημο 
27. Τι ακριβώς θα εμφανιστεί μετά την εκτέλεση του παρακάτω τμήματος 

προγράμματος:  
Κάνε “y 45 
Δείξε :y + 3 
Ανδιαφορετικα  :y > 46 [ανακοινωση “μεγάλος ] [ανακοινωση “μι-
κρος] 
Κανε “y :y + 2 
Ανδιαφορετικα  :y > 46 [ανακοινωση “μεγάλος ] [ανακοινωση “μι-
κρος] 
Κάνε “ζωο   “παπια 
Δείξε :ζωο 
Ανδιαφορετικα :ζωο = “σκυλι [δειξε “4ποδια ] [δειξε “2πόδια] 

 

 

 

 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας 

παρέχουν οι μεταβλητές σε μία διαδικασία. Θα τους δούμε όλους αναλυτικά στις 

επόμενες σελίδες, μέσα από πλήθος ασκήσεων και θα τους συγκρίνουμε, ώστε να 

βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. 
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  Α. Διαδικασίες με μεταβλητές (με χρήση της ΚΑΝΕ και της ΕΡΩΤΗΣΗ) 

Στον πρώτο τρόπο χρησιμοποιούμε κατάλληλα την εντολή ΕΡΩΤΗΣΗ σε συνδυασμό με την 

ΚΑΝΕ. Έτσι όταν ξεκινάει μία διαδικασία «ρωτάει» διαρκώς το χρήστη ποια είναι τα απαραί-

τητα δεδομένα. Αυτός τα εισάγει (τα πληκτρολογεί) και μετά γίνονται οι απαραίτητοι υπολογι-

σμοί, ώστε να προκύψει το ζητούμενο. 

 

 Υπολογισμός εμβαδού τριγώνου 
Έστω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μία διαδικασία με όνομα εμβτριγ1, η οποία να υπολογίζει το 

εμβαδό ενός τριγώνου. Ξέρουμε ότι το εμβαδό τριγώνου δίνεται από τον τύπο: 

Ε = βάση  Χ ύψος / 2 

Άρα θα χρειαστούμε δύο μεταβλητές, τις οποίες ονομάζουμε έστω βάση και ύψος. Καλό θα είναι να 

δίνουμε στις μεταβλητές που χρησιμοποιούμε ονόματα σχετικά με αυτό που αφορούν (έτσι και εμείς 

θυμόμαστε καλύτερα τι έχουμε κάνει και ελέγχουμε ευκολότερα την ορθότητα της άσκησής μας). Θέ-

λουμε ο χρήστης να εισάγει τα απαραίτητα δεδομένα. Με κατάλληλη χρήση της εντολής ΕΡΩΤΗΣΗ, 

θα του ζητήσουμε λοιπόν να πληκτρολογήσει (να εισάγει) την τιμή της κάθε μεταβλητής. Οι εντολές 

που θα χρησιμοποιήσουμε είναι οι ακόλουθες: 
για εμβτριγ1  

ερωτηση [ποση ειναι η βάση] 

κανε "βαση απαντηση 

ερωτηση [ποσο ειναι το υψος] 

κανε "υψος απαντηση 

κανε "ε :βαση * :υψος / 2 

ανακοινωση (φρ [το εμβαδο ειναι] :ε) 

τελος 
 

 

Παρατηρήσεις: 

1. επειδή (όπως έχουμε αναφέρει παλαιότερα) ο υπολογιστής «θυμάται» την τελευταία μόνο από τις 

απαντήσεις του χρήστη, μετά από κάθε ερώτηση, χρειαζόμαστε την εντολή ΚΑΝΕ, ώστε να εκχω-

ρήσουμε την πρώτη απάντηση στη μεταβλητή που ονομάζεται βαση και τη δεύτερη απάντηση στη 

μεταβλητή που ονομάζεται υψος.  

2. Έχοντας στη διάθεσή μας τα απαραίτητα στοιχεία συνεχίζουμε υπολογίζοντας το ζητούμενο εμ-

βαδό (πάλι με την εντολή ΚΑΝΕ). Ονομάσαμε τη σχετική μεταβλητή ε για να μας θυμίζει ότι 

πρόκειται για εμβαδό.  

3. Εμφανίσαμε το αποτέλεσμα με κατάλληλο μήνυμα στην επιφάνεια εργασίας, συνδυάζοντας σω-

στα τις εντολές ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ και ΦΡ. Αν θέλαμε το εμβαδό να εμφανίζεται στο κέντρο εντο-

λών, αντί της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ θα βάζαμε την εντολή ΔΕΙΞΕ. 

 
 
Να λύσετε αρχικά τις ασκήσεις 1,2,3 του σχολικού βιβλίου (σελίδας 194). Κατόπιν να 
ασχοληθείτε με τις ακόλουθες: 

 

Α σ κ ή σ ε ι ς :  
28) α. Να δημιουργήσετε διαδικασία με όνομα εμβπαραλ στην οποία να ρωτάτε το 

χρήστη πόσο είναι η βάση και πόσο το ύψος ενός παραλληλογράμμου. Στη 
συνέχεια να υπολογίζεται το εμβαδό του και να εμφανίζεται στο κέντρο 
εντολών ( ο τύπος είναι Ε= βάση Χ ύψος). 

β.Να δημιουργήσετε διαδικασία με όνομα εμβτετρ1 στην οποία να ρωτάτε το 
χρήστη πόση είναι η πλευρά ενός τετραγώνου. Στη συνέχεια να υπολογί-
ζονται α) η περίμετρος και β) το εμβαδό του τετραγώνου και να εμφανί-
ζονται στο κέντρο εντολών με κατάλληλα διευκρινιστικά μηνύματα. 
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29) Να δημιουργήσετε διαδικασία με όνομα μεσος στην οποία να ρωτάμε το χρή-
στη τους βαθμούς του στο μάθημα της Πληροφορικής κατά το πρώτο, δεύτερο 
και τρίτο τρίμηνο (δώστε ονόματα α, β, γ στις αντίστοιχες μεταβλητές). 
Στη συνέχεια να υπολογίζεται ο μέσος όρος (έστω μ) του μαθητή στην Πλη-
ροφορική και να εμφανίζεται στο κέντρο εντολών με κατάλληλα διευκρινι-
στικά μηνύματα (Υπόδειξη: θα εργαστείτε βασιζόμενοι στην άσκηση που εί-
δαμε με τον υπολογισμό εμβαδού τριγώνου). 

30) Στη σελίδα 12 αυτών των σημειώσεων δημιουργήσαμε τη διαδικασία τριγωνο, 
όπου σχεδιάζαμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά μήκους 100 pixels. Να 
δημιουργήσετε μία νέα διαδικασία, με όνομα τριγωνο2, στην οποία να ρω-
τάτε το χρήστη πόσο μήκος θέλει να έχει η κάθε πλευρά του τριγώνου και 
κατόπιν να σχεδιάζεται αυτό (Υπόδειξη: να αξιοποιήσετε την ΑΠΑΝΤΗΣΗ του 
χρήστη, στην εντολή ΜΠ). 

31) Στην άσκηση 12 έχουμε δει πώς να σχεδιάζουμε οποιοδήποτε κανονικό πο-
λύγωνο μας ενδιαφέρει. Επιπλέον έχουμε αναφέρει ότι για ένα ν-γωνο η 
γωνία που θα πρέπει να στρίψει η χελώνα είναι 360/ν μοίρες. Βασιζόμενοι 
σε αυτές τις γνώσεις σας, να δημιουργήσετε διαδικασία με όνομα πολύγ, 
στην οποία να ρωτάτε το χρήστη πόσες πλευρές θέλει να έχει το πολύγωνο 
και στη συνέχεια να το σχεδιάζουμε. Να βάλετε ως μήκος κάθε πλευράς τα 
40 pixels (Υπόδειξη: να αξιοποιήσετε την ΑΠΑΝΤΗΣΗ του χρήστη, τόσο στην 
εντολή ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, όσο και στην εντολή ΔΕ). 

32) Προσπαθήστε να επεκτείνετε την άσκηση 31 και να δημιουργήσετε τη διαδι-
κασία πολυγ2, στην οποία να ρωτάτε το χρήστη α) πόσες πλευρές θέλει να 
έχει ένα κανονικό πολύγωνο, β) τι μήκους πλευρές επιθυμεί. Κατόπιν να 
σχεδιάζεται το συγκεκριμένο σχήμα. 

33) Βασιζόμενοι στη διαδικασία σπιτι που έχουμε δει στη σελίδα 12 των ση-
μειώσεων, να δημιουργήσετε νέα διαδικασία με όνομα σπιτι2, όπου να ρω-
τάτε το χρήστη για το μέγεθος του σπιτιού. Στη συνέχεια να σχεδιάζεται 
αυτό το σπίτι, στο οποίο κάθε πλευρά να είναι ίση με το μέγεθος που κα-
θόρισε ο χρήστης. 

34) Βασιζόμενοι στην άσκηση 21 και στην άσκηση 33 να δημιουργήσετε τη νέα 
διαδικασία με όνομα χωριο2, στην οποία ο χρήστης θα καθορίζει το μέγε-
θος του κάθε σπιτιού (δηλαδή μπορεί το ένα σπίτι να είναι μεγαλύτερο ή 
μικρότερο από το άλλο). 

35) Να τροποποιήσετε την άσκηση 34, προσθέτοντας τις εντολές που θεωρείτε 
απαραίτητες, ώστε ο χρήστης να καθορίζει: α) το μέγεθος του κάθε σπι-
τιού, β) το πλήθος των σπιτιών του χωριού. Η νέα διαδικασία που θα δη-
μιουργήσετε να ονομαστεί χωριο3 (Υπόδειξη: εκτός της ερώτησης που αφορά 
το μέγεθος, να ρωτάτε το χρήστη κατάλληλα και για το πλήθος των σπι-
τιών. Θα χρησιμοποιήσετε λοιπόν ακόμη μία μεταβλητή, έστω πληθος, γι’ 
αυτόν το σκοπό). 

 

 

  Β.  Διαδικασίες με μεταβλητές στην επικεφαλίδα τους. 

Στο δεύτερο τρόπο αλλάζουμε την εκτέλεση των διαδικασιών από το κέντρο εντολών. Τώρα ο 

χρήστης μαζί με το όνομα της διαδικασίας θα πρέπει να πληκτρολογεί και τις τιμές που επιθυμεί 

να πάρουν αυτές οι μεταβλητές. Δε γίνεται χρήση της ΕΡΩΤΗΣΗ. Πρέπει όμως ο προγραμματι-

στής να βάλει στην επικεφαλίδα της δι-

αδικασίας τις απαραίτητες μεταβλητές. 

 

Μπορούμε να δούμε ένα συγκεκριμένο 

παράδειγμα στη σελίδα 192 του σχολικού 

βιβλίου. Με τη διαδικασία που ονομάζεται 

νέο_τετράγωνο και εξαρτάται από μία με-

ταβλητή που ονομάζεται μήκος μπορούμε 

πιο εύκολα να σχεδιάζουμε τετράγωνα δι-

αφορετικών μεγεθών.  
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Στο σχήμα παρατηρήστε:  

 τη μεταβλητή :μήκος που βάλαμε στην επικεφαλίδα της διαδικασίας 

 τον τρόπο που την ξαναχρησιμοποιήσαμε στην εντολή μπ, όταν θέλαμε να πούμε πόσο να προχω-

ρήσει η χελώνα 

 τον τρόπο «ενεργοποίησης» των εντολών της διαδικασίας στο κέντρο εντολών. Ο χρήστης θα πρέπει 

να γράψει εκτός από το όνομα της διαδικασίας και έναν αριθμό, που θα αποτελεί την τιμή της συ-

γκεκριμένης μεταβλητής. Στο διπλανό σχήμα έχουμε «τρέξει» τρεις φορές τη διαδικασία αυτή, με 

διάφορες τιμές της μεταβλητής, ώστε να γίνουν φανερά τα αποτελέσματα (κάθε φορά και ένα τε-

τράγωνο, διαφορετικού μεγέθους).  
 

Γενικότερα, μπορούμε σε μία διαδικασία να χρησιμοποιήσουμε παραπάνω από μία μεταβλητές. Τότε 

η ενεργοποίηση των εντολών της διαδικασίας θα γίνεται με το όνομά της ακολουθούμενο από τόσους 

αριθμούς όσες είναι και οι μεταβλητές. 

 

 

 

 Υπολογισμός εμβαδού ορθογωνίου παραλληλογράμμου: 
Όπως ξέρουμε ο τύπος για τον υπολογισμό του εμβαδού ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι ο ακό-

λουθος:  

        Ε = μηκος  Χ  πλάτος 

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν κατασκευάζουμε μία διαδικασία 

που θα υπολογίζει το εμβαδό του ορθογωνίου ότι αυτή θα εξαρτάται από δύο μεταβλητές: το μήκος 

και το πλάτος. Γράφουμε τις εντολές της διαδικασίας εμβπαρ, όπως τις βλέπουμε στο διπλανό σχήμα.  

Προσοχή στα εξής σημεία που έχουμε επισημάνει στο σχήμα: 

Σημείο Α: Στην πρώτη σειρά (επικεφαλίδα) 

βάλαμε για όνομα της διαδικασίας το εμ-

βπαρ για να μας θυμίζει ότι ασχολούμαστε 

με το εμβαδό ενός παραλληλογράμμου. Δί-

πλα στο όνομα γράφουμε τις μεταβλητές 

από τις οποίες εξαρτάται ο υπολογισμός 

που θέλουμε να κάνουμε. Εδώ προφανώς 

για να υπολογίσουμε το εμβαδό ενός ορθο-

γωνίου, χρειαζόμαστε να ξέρουμε δύο με-

ταβλητές: το μήκος και το πλάτος. Προσέξ-

τε ότι γράφουμε τις τιμές των μεταβλητών, 

όχι το όνομά τους (δηλαδή με άνω κάτω 

τελεία, όχι με εισαγωγικά). 

Σημείο Β: Με την εντολή ΚΑΝΕ υπολογίζουμε το ζητούμενο. Ονομάσαμε τη μεταβλητή ε για να θυ-

μίζει εμβαδό.  

Σημείο Γ: Για να εμφανίσει στο κέντρο εντολών το αποτέλεσμα, βάλαμε την εντολή ΔΕΙΞΕ και δίπλα 

την τιμή της μεταβλητής που υπολογίσαμε (δηλαδή :ε, όχι πάλι το όνομά της “ε). 

Σημείο Δ: Για να εκτελεστούν οι εντολές της διαδικασίας γράψαμε στο κέντρο εντολών το όνομά της 

και δίπλα δύο αριθμούς. Από αυτούς ο πρώτος αντιστοιχεί στην πρώτη μεταβλητή της διαδικασίας, 

δηλαδή στο μήκος και ο δεύτερος στη δεύτερη μεταβλητή, δηλαδή στο πλάτος. 

 

Εννοείται ότι από άσκηση σε άσκηση θα προσαρμόζουμε κατάλληλα:  

 τα ονόματα που δίνουμε στις μεταβλητές και στη διαδικασία, 

 τον τύπο υπολογισμού (αναλόγως του τι ζητάμε), 

 το πλήθος των μεταβλητών που χρησιμοποιούμε. 

 

 

 

 

Α 

Β 

Γ 

Δ 
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(Στις ασκήσεις που θα ακολουθήσουν δε θα χρησιμοποιήσετε καθόλου την εντολή ΕΡΩΤΗΣΗ. 

Αντίθετα θα προσθέσετε τις απαραίτητες μεταβλητές στις επικεφαλίδες των διαδικασιών) 

 

 

Α σ κ ή σ ε ι ς :   
36) Να δημιουργήσετε διαδικασία με όνομα εμβτριγ2 η οποία να υπολογίζει το 

εμβαδό τριγώνου. Θα χρειαστείτε δύο μεταβλητές, τις οποίες να ονομάσετε 
βάση και ύψος. Το εμβαδό να εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας. Εργα-
στείτε παρόμοια με την παραπάνω άσκηση.  

37) Να δημιουργήσετε διαδικασία με όνομα εμβτετρ2 η οποία να υπολογίζει το 
εμβαδό τετραγώνου. Θα χρειαστείτε μία μεταβλητή, την οποία να ονομάσετε 
πλευρά. Το εμβαδό να εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας με κατάλληλο 
μήνυμα.  

38) Να διαβάσετε προσεκτικά τις εντολές που ακολουθούν. Να τις συγκρίνετε 
με τις εντολές που χρησιμοποιήσαμε παραπάνω για να υπολογίσουμε το εμ-
βαδό ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Σε τι διαφέρουν; Τι παραπάνω πε-
τυχαίνουμε με τις νέες εντολές; (εκτελέστε τις στον υπολογιστή σας). 

για εμβπαρ :μηκος :πλατος 

κανε "ε :μηκος * :πλατος 

στκ 

επαναλαβε 2 [μπ :μηκος δε 90 μπ :πλατος δε 90] 

δειξε (φρ [το εμβαδο ειναι] :ε) 

τελος 

39) Να συμπληρώσετε τις εντολές που χρησιμοποιήσατε στην άσκηση 37, ώστε -
εκτός από τον υπολογισμό- να φαίνεται στην οθόνη και το αντίστοιχο τε-
τράγωνο (αν στην οθόνη σας ενοχλεί το αποτέλεσμα της εντολής ΑΝΑΚΟΙΝΩ-
ΣΗ, αλλάξτε την σε ΔΕΙΞΕ). 

40) Να τροποποιήσετε την άσκηση 30, δημιουργώντας τη διαδικασία με όνομα 
τριγωνο3. Αντί να ρωτάτε το χρήστη για το μήκος της πλευράς του τριγώ-
νου, τώρα ο ίδιος να το εισάγει κατευθείαν, τη στιγμή που εκτελεί τη 
διαδικασία από το κέντρο εντολών. 

41) Να τροποποιήσετε τη διαδικασία που φτιάξατε στην άσκηση 33 και να δημι-
ουργήσετε νέα διαδικασία με όνομα σπιτι3, όπου ο χρήστης τη στιγμή που 
ενεργοποιεί τη διαδικασία να καθορίζει το μέγεθος του σπιτιού. Στη συ-
νέχεια να σχεδιάζεται αυτό το σπίτι. 

42) Να τροποποιήσετε τη διαδικασία που φτιάξατε στην άσκηση 35 και να δημι-
ουργήσετε νέα διαδικασία με όνομα χωριο4, όπου ο χρήστης τη στιγμή που 
ενεργοποιεί τη διαδικασία να καθορίζει και το μέγεθος του κάθε σπιτιού 
και το πλήθος των σπιτιών. 

43) Να τροποποιήσετε τη διαδικασία που φτιάξατε στην άσκηση 32 και να δημι-
ουργήσετε τη διαδικασία πολυγ3, στην οποία ο χρήστης τη στιγμή που ε-
νεργοποιεί τη διαδικασία να καθορίζει και πόσες πλευρές θέλει να έχει 
το πολύγωνο και τι μήκους πλευρές επιθυμεί. Κατόπιν να σχεδιάζεται το 
συγκεκριμένο σχήμα. 

…πολύ μας εκΠΑΙΔΕΥΕΙ αυτός…  

Πάλι τις ίδιες ασκήσεις θα κάνουμε… 
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44) Να τροποποιήσετε τη διαδικασία που φτιάξατε στην άσκηση 13β, ώστε να 
σχεδιάζει λουλούδι μεταβλητού μεγέθους (θα χρειαστείτε μία μεταβλητή, 
που θα αφορά το πόσο μπροστά θα κινείται η χελώνα κάθε φορά). Επιπλέον 
φροντίστε το μήκος του «κοτσανιού» να προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγε-
θος του λουλουδιού.  

45) Να τροποποιήσετε την προηγούμενη άσκηση, ώστε να σχεδιάζει «κήπο» με 
μεταβλητό πλήθος λουλουδιών, μεταβλητών διαστάσεων (θα χρειαστείτε δύο 
μεταβλητές: αυτήν που είχατε για το μέγεθος και άλλη μία για το πλήθος 
των λουλουδιών). Θα ονομάσετε τη νέα σας διαδικασία κηπος. 

 

 

  Γ.  Διαδικασίες με μεταβολείς. 

Στον τρίτο τρόπο ούτε χρησιμοποιούμε την ΕΡΩΤΗΣΗ, ούτε αναγκάζουμε το χρήστη να βάλει 

τιμές στις μεταβλητές μαζί με το όνομα της διαδικασίας (στο κέντρο εντολών). Ο τρόπος αυτός 

είναι πιο «οπτικός». Ο χρήστης αποφασίζει ποιες είναι οι τιμές των μεταβλητών μετακινώντας 

δεξιά ή αριστερά ένα δείκτη (μεταβολέα) που εμφανίζεται στην οθόνη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

αυξομειώνει τις τιμές των μεταβλητών. Στην επικεφαλίδα της διαδικασίας δεν εμφανίζονται με-

ταβλητές. 

 

Αφού διαβάσετε όλα όσα αναφέρει το σχολικό βιβλίο (σελίδες 194, 195) σχετικά με το μεταβολέα, θα 

έχετε καταλάβει ότι μπορούμε με χρήση αυτού (αντί για μεταβλητές) να λύσουμε πολλές ασκήσεις, 

τροποποιώντας σχήματα ή κάνοντας υπολογισμούς που μας ενδιαφέρουν, διαφορετικούς κάθε φορά. 

Προσέξτε ότι στους μεταβολείς δε χρησιμοποιούμε ούτε το σύμβολο “ ούτε το  : που βάζαμε στις με-

ταβλητές. 

Ας δούμε πρώτα κάποιες λυμένες ασκήσεις: 

 

 Σχεδιασμός τετραγώνου με χρήση μεταβολέα: 
Έστω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε τη διαδικασία τετραγ2 που να σχεδιάζει (με χρήση του μεταβο-

λέα μηκος) τετράγωνα με μήκος πλευράς που να κυμαίνεται από 20 έως 120 pixels.  
Τ ι  θ α  κ ά ν ε τ ε :  

Α. Θα εισάγετε ένα μεταβολέα πατώντας το πλήκτρο: 

Β. κάντε κλικ στην Επιφάνεια Εργασίας, στο σημείο όπου θέλετε να φαίνεται ο μεταβολέας. 

Γ. Όταν εμφανιστεί το πλαίσιο με τα στοιχεία του μεταβολέα, δώστε του όνομα μηκος και όρια από 

20 έως 120. 

Δ. Μετακινήστε το δείκτη του μεταβολέα στον αριθμό 80, όπως δείχνει το δι-

πλανό σχήμα. 

Ε. Γράψτε τις εντολές της διαδικασίας: 
για τετραγ2 

στκ 

επαναλαβε 4 [μπ μηκος δε 90] 

τελος 

   (παρατηρήστε ότι χρησιμοποιήσαμε το όνομα του μεταβολέα ως πλευρά του τετραγώνου) 

ΣΤ. Στο κέντρο εντολών γράψτε: 
    τετραγ2 

Θα δείτε να σχεδιάζεται ένα τετράγωνο με πλευρά ίση με 80. Μετακινήστε το δείκτη του μεταβο-

λέα δεξιά και αριστερά όσο θέλετε και ξαναπληκτρολογήστε το όνομα της διαδικασίας τετρ2 στο 

κέντρο εντολών. Θα δείτε να σχεδιάζονται μεγαλύτερα ή μικρότερα τετράγωνα. 
 

 

 Σχεδιασμός σπιτιού με χρήση μεταβολέα: 
Έστω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε τη διαδικασία σπιτι4 που να σχεδιάζει (με χρήση του μεταβολέα 

πλευρα) σπίτια με μήκος πλευράς που να κυμαίνεται από 30 έως 120 pixels.  
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Υ π ό δ ε ι ξ η :  Όπως πριν, θα εισάγετε ένα μεταβολέα και θα του δώσετε τα χαρακτηριστικά 

που αναφέρει η εκφώνηση. Γράψτε τις εντολές μίας διαδικασίας που να σχεδιάζει ένα σπίτι. Ως μήκος 

κάθε πλευράς να χρησιμοποιήσετε το όνομα του μεταβολέα. Τέλος χρησιμοποιήστε («τρέξτε») τη δια-

δικασία γράφοντας το όνομά της στο κέντρο εντολών. Αλλάξτε το δείκτη του μεταβολέα και «ξανα-

τρέξτε» τη διαδικασία για να δείτε ένα νέο σπίτι, μεγαλύτερου ή μικρότερου μεγέθους. 

 

Α σ κ ή σ ε ι ς :   
46) Έχουμε δημιουργήσει τις ακόλουθες διαδικασίες: 

Α. Β. 

για πρωτηασκηση :βασ :υψ 

κανε "εμ :βασ * :υψ / 2 

ανακοινωση :εμ 

τελος 

για δευτερηασκηση  

κανε "εμ βασ * υψ / 2 

δειξε :εμ 

τελος 

 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Αληθείς ή Ψευδείς. 
1. Και οι δύο διαδικασίες υπολογίζουν και εμφανίζουν το εμβαδό ενός 

τριγώνου. 
2. Η πρώτη διαδικασία χρησιμοποιεί μεταβολείς.  
3. Η δεύτερη διαδικασία χρησιμοποιεί μόνο μία μεταβλητή. 
4. Η εκτέλεση (κλήση) των εντολών της πρώτης διαδικασίας μπορεί να 

γίνει ως εξής: 
 πρωτηασκηση 30 50 
5. Η εκτέλεση (κλήση) των εντολών της δεύτερης διαδικασίας μπορεί 

να γίνει ως εξής: 
 δευτερηασκηση 40 
6. Και οι δύο διαδικασίες εμφανίζουν το αποτέλεσμα στο κέντρο εντο-

λών.  

47) Να εισάγετε ένα μεταβολέα, τον οποίο να ονομάσετε πλήθος και να του βά-
λετε όρια από 3 μέχρι 20. Στη συνέχεια να δημιουργήσετε διαδικασία που 
να σχεδιάζει οποιοδήποτε κανονικό πολύγωνο, με χρήση του μεταβολέα (η 
τιμή του μεταβολέα θα αφορά το πλήθος των πλευρών του πολυγώνου). 

48) Να εισάγετε ένα μεταβολέα, τον οποίο να ονομάσετε πλευρά2 και να του 
βάλετε για όρια από 1 μέχρι 100. Στη συνέχεια να δημιουργήσετε διαδικα-
σία που να υπολογίζει (και εμφανίζει στο κέντρο εντολών) το εμβαδό τε-
τραγώνου με πλευρά ίση με το μεταβολέα. 

49) Να εισάγετε δύο μεταβολείς, τους οποίους να ονομάσετε βάση και ύψος και 
να τους βάλετε για όρια από 1 μέχρι 100. Στη συνέχεια να δημιουργήσετε 
διαδικασία που να υπολογίζει (και εμφανίζει στην επιφάνεια εργασίας) το 
εμβαδό τριγώνου με χρήση των δύο μεταβολέων. 

50) Στην άσκηση 45 σχεδιάζαμε «κήπο» με μεταβλητό πλήθος λουλουδιών, μετα-
βλητών διαστάσεων. Να δημιουργήσετε τη νέα διαδικασία κηπος2 που να πα-
ράγει το ίδιο αποτέλεσμα, στην οποία αντί για μεταβλητές να χρησιμοποι-
είτε δύο μεταβολείς: έναν με όνομα πλήθος2 (θα αφορά το πλήθος των λου-
λουδιών και θα έχει όρια από 1 μέχρι 6) και έναν με όνομα μέγεθος (θα 
αφορά το μέγεθος του κάθε λουλουδιού και θα έχει τιμές από 3 μέχρι 9). 

 

 

 Δημιουργία «μενού» (με χρήση μεταβολέων): 
Έστω ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα «μενού επιλογών», ώστε όταν ξεκινάει ένας χρήστης να «τρέχει» 

το πρόγραμμα, αρχικά να επιλέγει αν θέλει να σχεδιάσει ένα απλό τετράγωνο ή ολόκληρο σπίτι, και μό-

λις διαλέξει, να πραγματοποιείται η επιθυμία του. Θα δημιουργήσουμε την απαραίτητη διαδικασία που 

να κάνει αυτήν τη δουλειά! 

Τ ι  θ α  κ ά ν ε τ ε :  Για να μπορέσετε να κάνετε αυτήν την άσκηση, εννοείται ότι θα 

έχετε ολοκληρώσει σωστά τις δύο ασκήσεις που προηγούνται. Θα πρέπει να υπάρχουν ήδη στην επιφά-

νεια εργασίας οι απαραίτητοι μεταβολείς.  
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Ξεκινώντας τη διαδικασία που θα φτιάξετε, θα χρησιμοποιήσετε την εντολή ΕΡΩΤΗΣΗ όπου με κατάλ-

ληλο μήνυμα θα ζητάτε από το χρήστη να πατήσει 1 αν επιθυμεί να σχεδιάσει τετράγωνο , ή 2 αν επιθυ-

μεί σπίτι.  

Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσετε την εντολή ΑΝΔΙΑΦ, όπως την είχαμε αναφέρει στη σελίδα 5 των 

σημειώσεων αυτών. 

Πιο συγκεκριμένα οι εντολές που θα βάλετε είναι: 
για μενου 

ερωτηση [πατηστε 1 για τετράγωνο, 2 για σπίτι] 

ανδιαφ απαντηση = 1 [τετραγ2] [σπιτι4]  

τελος 

Εννοείται ότι αν είχατε δώσει άλλα ονόματα στις διαδικασίες για το τετράγωνο ή το σπίτι, θα βάλετε 

εκείνα.  

Μην αρκεστείτε όμως μόνο στη δημιουργία της διαδικασίας: 

a. «Παίξτε» με τους μεταβολείς, μετακινώντας τους δείκτες, ώστε να τροποποιηθούν τα σχήματα του 

τετραγώνου ή του σπιτιού. 

b. «Τρέξτε» πολλές φορές τη διαδικασία μενού, πληκτρολογώντας ως επιλογή του χρήστη κάτι δια-

φορετικό από τα αναμενόμενα: έστω ότι ο χρήστης πάτησε κατά λάθος το 3. Τι θα συμβεί; Μπορείτε 

να το εξηγήσετε; 

 

 

 

Α σ κ ή σ ε ι ς :   
51) Να επεκτείνετε το μενού που είδαμε πριν, ώστε να δίνει δυνατότητα και 

τρίτης επιλογής: αν θέλει ο χρήστης, εκτός των άλλων, να πατάει και το 
3, οπότε να σχεδιάζεται ο κήπος που είχαμε δει στην άσκηση 45. 
Υπόδειξη: Θα χρησιμοποιήσετε την εντολή ΑΝΔΙΑΦ ως εξής: 
ανδιαφ απαντηση = 1 [τετραγ2] [ανδιαφ απαντηση = 2 [σπιτι4] [κηπος2]] 

Προσέξτε πολύ τη θέση των αγκυλών. Ο υπολογιστής θα «μπει» στις 
έντονες αγκύλες μόνο αν ο χρήστης δεν πληκτρολογήσει ως απάντηση το 1.  
Μπορείτε να επεκτείνετε την παραπάνω εντολή, ώστε σε περίπτωση όπου ο 
χρήστης από απροσεξία πατήσει κάτι διαφορετικό από 1, 2 ή 3 να του 
εμφανίζεται ένα μήνυμα που να του εξηγεί ότι έκανε λάθος;  

52) Ο μπαμπάς σου έχει τρεις αδερφούς. Ο καθένας κληρονόμησε από τον παππού 
σου από ένα χωράφι στο χωριό, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Στα 
χωράφια αυτά θέλουν να φυτέψουν ελιές. Κάθε ελιά απαιτεί χώρο 20 τετρα-
γωνικών μέτρων για να μπορέσει να μεγαλώσει. Εσύ που ξέρεις προγραμμα-
τισμό, για να τους βοηθήσεις, σκέφτηκες τα εξής: 
Στη microworlds pro έβαλες στην επιφάνεια εργασίας δύο μεταβολείς, με 
ονόματα μήκος2 και πλάτος2 και τιμές από 20 μέχρι 400 μέτρα. Επίσης 
δημιούργησες διαδικασία η οποία στηρίζεται σε αυτούς τους δύο μεταβο-
λείς για να κάνει τα εξής: 
a. Υπολογίζει το εμβαδό του χωραφιού και το εμφανίζει στο κέντρο εντο-

λών, με κατάλληλο μήνυμα (θα χρειαστείτε αρχικά την εντολή ΚΑΝΕ για 
να υπολογίσετε το εμβαδό και μετά την εντολή ΔΕΙΞΕ σε συνδυασμό με 
το ΦΡ). Στη συνέχεια  

b. Υπολογίζει πόσες ελιές «χωράει» το χωράφι και να εμφανίζει αυτό το 
αποτέλεσμα στο κέντρο εντολών. 

Με αυτά που δημιούργησες, βοήθησε τους θείους σου (μετακινώντας τους 
δείκτες των μεταβολέων κατάλληλα και «τρέχοντας» τη διαδικασία) ώστε 
να μάθουν πόσες ελιές χωράει το χωράφι τους. 
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Δραστηριότητες με χρήση τμηματικού προγραμματισμού 
 

Μία καθιερωμένη μέθοδος προγραμματισμού, που συναντάμε σε επαγγελματικό επίπεδο, είναι αυτή 

του «τμηματικού προγραμματισμού». Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο, για την υλοποίηση ενός δύσκολου 

προγράμματος συνεργάζονται πολλοί προγραμματιστές.  

Αρχικά γίνεται «ανάλυση» του προγράμματος σε μικρότερα –ανεξάρτητα- μέρη τα οποία ονομάζο-

νται υποπρογράμματα. Το κάθε υποπρόγραμμα είναι πιο εύκολο στην υλοποίησή του από το αρχικό πρό-

γραμμα. Αρχίζουμε λοιπόν να υλοποιούμε ξεχωριστά ένα-ένα όλα τα υποπρογράμματα και όταν τελειώ-

σουμε, μετά αναλαμβάνουμε να τα «ενώσουμε» με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει το απαιτούμενο έργο: 

το δύσκολο αρχικά πρόγραμμα.  

Στη microworlds Pro είναι εύκολο να εργαστούμε με τη λογική του τμηματικού προγραμματισμού: 

αρκεί να φτιάξουμε το κάθε υποπρόγραμμά μας ως μία διαδικασία. Όταν όλα τα υποπρογράμματα θα έ-

χουν υλοποιηθεί, τότε θα τα «ενώσουμε» φτιάχνοντας μία τελική, βασική διαδικασία που θα τα «καλεί» 

όπως λέγεται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα αναφέρει τα ονόματά τους και έτσι θα εκτελούνται οι εντο-

λές τους.  

Ας δούμε όμως τέσσερις συγκεκριμένες εφαρμογές όσων αναφέραμε: 

 

 

Π Ρ Ω Τ Η : Η  Ε λ λ η ν ι κ ή  σ η μ α ί α  
Θα χωριστείτε σε ομάδες και θα συνεργαστείτε για να ζωγραφίσετε την Ελληνική ση-

μαία, όπως τη βλέπουμε δίπλα. Αυτό θα γίνει μέσω των κατάλληλων διαδικασιών που 

αναφέρουμε παρακάτω.  

Να λάβετε υπόψη σας τα εξής: 

Η πλευρά κάθε χρωματισμένου τετραγώνου είναι ίση με 60 pixels. 

Το μήκος ΑΒ= ΒΓ= ΓΔ= ΔΑ= 150 pixels. 

Το μήκος του ιστού είναι 180 pixels. 

 

 

 

Α) Αρχικά θα φτιάξετε μία διαδικασία με όνομα «τετρ». Με αυτήν θέλουμε να ζωγραφίσουμε ένα τετρά-

γωνο με μήκος πλευράς ίσο με 60. Η χελώνα στο τέλος να βρίσκεται στην κάτω – αριστερή γωνία του 

τετραγώνου, κοιτώντας προς τα πάνω.  

 

Β) Μετά θα φτιάξετε τη διαδικασία με όνομα «μιση». Με αυτήν θέλουμε να ζωγραφίσουμε τη 

μισή σημαία, όπως τη βλέπετε στο διπλανό σχήμα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κατάλλη-

λα τη διαδικασία «τετρ».  

 

 

 

Γ) Δημιουργείστε τη διαδικασία «ασπρόμαυρη», με την οποία να φτιάξετε την ασπρό-

μαυρη σημαία, όπως αυτή φαίνεται δίπλα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα τη διαδικασία 

«μιση» που έχετε ήδη έτοιμη. Προσέξτε να ξαναφέρετε τη χελώνα στη θέση Α. 

 

 

Δ) Στη microworlds pro υπάρχει η εντολή ΓΕΜΙΣΕ. Με αυτήν μπορούμε να γεμίσουμε μία κλειστή 

περιοχή (ένα σχήμα) με όποιο χρώμα θέλουμε. Για να πετύχει όμως, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή η χε-

λώνα μας να μην «ακουμπάει» σε κάποια γραμμή και να έχουμε χρησιμοποιήσει πριν την εντολή στα. 

Θα χρειαστεί λίγη εξάσκηση με αυτήν την εντολή πριν συνεχίσουμε στην κατασκευή της σημαίας. Αν 

θέλετε να δείτε και άλλα χρώματα, μπορείτε να συνδυάσετε την εντολή ΓΕΜΙΣΕ με την νέα εντολή 

ΘΕΣΕΧΡ. Για παράδειγμα, αν γράψουμε: 
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ΘΕΣΕΧΡ “κόκκινο 

μετά η χελώνα θα έχει κόκκινο χρώμα και θα γεμίζει μία περιοχή με αυτό. Παίξτε λίγο και με αυτήν 

την εντολή! 

 

Ε) Μετακινήστε τη χελώνα στο σημείο Ε, το οποίο βρίσκεται 20 pixels δεξιότερα από το Α. Βάλτε τη χε-

λώνα να κοιτάζει προς τα επάνω. 

 

ΣΤ) Φτιάξτε τη διαδικασία «βαψιμο» ως εξής: 

Θέστε ως χρώμα το μπλε. Κανονίστε να μη γράφει η χελώνα και «προχωρήστε» την λίγο μέσα στο 

τετράγωνο της σημαίας που βρίσκεται πάνω από το σημείο Α. Με χρήση της εντολής ΓΕΜΙΣΕ κανο-

νίστε να βάψει μπλε και τα τέσσερα τετράγωνα και κατόπιν να ξαναγυρίσει στο σημείο Α. Θα χρεια-

στεί να πειραματιστείτε λίγο με τις αποστάσεις… 

Ζ) Είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε την τελική διαδικασία με όνομα «σημαία». Σε αυτήν θα χρειαστεί να 

ενώσουμε κατάλληλα όλες τις διαδικασίες και τις εντολές που κάναμε ως τώρα. Αν το πετύχουμε, θα 

δούμε μία κανονική (έγχρωμη) σημαία, χωρίς όμως τον ιστό. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τις εντολές μας, 

ζωγραφίζοντας και τον ιστό. Θα χρειαστεί να θέσουμε το μαύρο ως χρώμα, και να διατάξουμε πάλι τη 

χελώνα να γράφει.   

 

 

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η : Ζ ω γ ρ α φ ί ζ ο ν τ α ς  μ ί α  σ κ α κ ι έ ρ α !  
Στη λογική του τμηματικού προγραμματισμού θα υλοποιήσουμε το εξής έργο: θα 

«ζωγραφίζουμε» το ταμπλό μίας σκακιέρας, αναλαμβάνοντας ο καθένας κάποιο 

«ρόλο»: θα γράψουμε δηλαδή ένα μέρος των απαραίτητων εντολών (ένα υποπρό-

γραμμα) και στη συνέχεια θα δούμε πώς γίνεται να ενώσουμε αυτά τα υποπρο-

γράμματα για να προκύψει το συνολικό πρόγραμμα που μας ενδιαφέρει. 

Θα χωριστούμε σε ομάδες και θα συνεργαστούμε για να επιτύχουμε το συ-

γκεκριμένο έργο που μας αναλογεί, όπως αυτό περιγράφεται με ακρίβεια παρακά-

τω. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε προσεκτικά τις οδηγίες, να αποθηκεύσουμε την εργασία μας και να την 

δώσουμε στους συμμαθητές μας οι οποίοι θα κληθούν να «συνεχίσουν» το έργο. 

Παράλληλα θα κατανοήσουμε ως ένα βαθμό τον τρόπο που εργάζονται (και συνεργάζονται) οι ε-

παγγελματίες προγραμματιστές! 

Καλή διασκέδαση! 

 

 

1
ο

 έ ρ γ ο :  
Α) Θα φτιάξετε μία διαδικασία με όνομα «τετρ».  

Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας αυτής είναι να ζωγραφίσει η χελώνα ένα τετρά-

γωνο, το οποίο να έχει μήκος πλευράς 30 pixels. H χελώνα πρέπει να ξεκινάει από 

το σημείο που βλέπετε δίπλα και στο τέλος να ξαναγυρνάει σε αυτό. 

 

Β) Θα φτιάξετε μία διαδικασία με όνομα «σειρα». 

Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να ζωγραφίσει η 

χελώνα οριζοντίως μία σειρά από οκτώ διαδοχικά τε-

τράγωνα πλευράς 30 pixels (το σχήμα που βλέπετε δί-

πλα).  

Για να γίνει αυτό, απαγορεύεται να γράψετε τις εντολές που δημιουργούν ένα τετράγωνο! Αντίθετα, θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λέξη «τετρ», δηλαδή να «καλέσετε» την διαδικασία που θα έχετε δημι-

ουργήσει πιο πριν, στο βήμα Α. 

Έχει σημασία στο τέλος η χελώνα να βρεθεί εκεί ακριβώς που βλέπουμε στο σχήμα και να κοιτάζει ε-

κεί που βλέπουμε. 

Αποθηκεύστε την εργασία σας σε ένα αρχείο που θα το ονομάσετε «εργο 1». 
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2
ο

 έ ρ γ ο :  
Οι συμμαθητές σας έχουν φτιάξει τις εντολές που έφεραν τη χελώνα στο σημείο που φαίνεται στο σχήμα 

της προηγούμενης σελίδας (στο δεξί άκρο της σειράς των οκτώ τετραγώνων). Εσείς θα κάνετε τα εξής: 

Α) Θα φτιάξετε μία διαδικασία με όνομα «επιστροφη».  

Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας αυτής είναι να μεταφέρει  

τη χελώνα ακριβώς στο σημείο που βλέπετε (και να κοιτάζει 

προς τα πάνω, όπως ακριβώς είναι στο διπλανό σχήμα). 

 

Β) Θα φτιάξετε μία διαδικασία με όνομα «σκακι». 

Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να ζωγραφίσει η χελώνα το τα-

μπλό που έχει το σκάκι (χωρίς μαύρα τετράγωνα) 

Για να γίνει αυτό θα πρέπει: 

να χρησιμοποιήσετε κατάλληλα τη λέξη «σειρά», δηλαδή να «καλέσε-

τε» την διαδικασία που σας έδωσαν οι συμμαθητές σας που υλοποίησαν 

το 1
ο
 έργο, και επίσης  

να «καλέσετε» και τη διαδικασία «επιστροφη» που φτιάξατε εσείς στο 

βήμα Α. 

Έχει σημασία στο τέλος η χελώνα να βρεθεί εκεί ακριβώς που βλέπουμε 

στο σχήμα. 

 

Αποθηκεύστε την εργασία σας σε ένα αρχείο που θα το ονομάσετε «εργο 2». 

 

 

 

3
ο

 έ ρ γ ο :  
Α) Έστω ότι έχουμε ζωγραφίσει (δεν έχει σημασία πώς) ένα τετράγωνο με πλευρά 30 pixels και η χελώνα 

βρίσκεται εκεί ακριβώς που βλέπετε στο διπλανό σχήμα. 

 

Εσείς θα κάνετε τα εξής: 

Θα φτιάξετε μία διαδικασία με όνομα «κδ».  

Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας αυτής είναι να μεταφέρει  τη χελώνα ακριβώς στο ση-

μείο που βλέπετε, στο κέντρο περίπου του τετραγώνου (και να κοιτάζει οριζόντια προς τα 

δεξιά, όπως ακριβώς είναι στο διπλανό σχήμα). Από την πάνω αριστερή γωνία του τετρα-

γώνου απ’ όπου ξεκινάει μέχρι το τελικό σημείο που θα φτάσει, η χελώνα δεν πρέπει να αφήσει ίχνος 

(να μην «γράψει»).  

 

Β) Στη microworlds pro υπάρχει η εντολή ΓΕΜΙΣΕ με την οποία η χελώνα «μαυρίζει» ένα κλειστό σχή-

μα αν προηγουμένως την έχουμε βάλει μέσα σε αυτό. Θα πρέπει όμως εκείνη την ώρα να μην «γρά-

φει» η χελώνα (θα πρέπει να έχουμε βάλει ΣΤΑ πριν). Δοκιμάστε λίγο την εντολή ΓΕΜΙΣΕ για να δεί-

τε πώς δουλεύει. 

Οι συμμαθητές σας που ανέλαβαν το 2
ο
 έργο έχουν ήδη φτιάξει το ταμπλό που έχει το σκάκι και έφε-

ραν τη χελώνα στο πάνω αριστερό άκρο.  

Με τις εντολές της διαδικασίας «κδ» που φτιάξατε στο βήμα Α, μπορείτε να 

βάλετε τη χελώνα στο κέντρο του «πρώτου» τετραγώνου, δηλαδή στη θέση 

που βλέπουμε δίπλα.  

 

Γ) Θα φτιάξετε μία διαδικασία με όνομα «μαυρισμα». 

Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να ξεκινήσει η χελώνα από το σημείο όπου βρίσκεται και να 

μαυρίσει τέσσερα συνολικά τετράγωνα, αφήνοντας όμως ένα κενό τετράγωνο 

ανάμεσα στα μαύρα. Θα χρειαστείτε την εντολή ΓΕΜΙΣΕ που αναφέραμε. 
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Στο τέλος θα πρέπει η χελώνα να βρεθεί εκεί ακριβώς που βλέπουμε στο διπλανό σχήμα. 

 

Αποθηκεύστε την εργασία σας σε ένα αρχείο που θα το ονομάσετε «εργο 3». 

 

 

 

4
ο

 έ ρ γ ο :  
Α) Οι συμμαθητές σας που έφτιαξαν το 3

ο
 έργο άφησαν τη χελώνα στο σημείο που βλέπετε παραπάνω.  

Σε μεγέθυνση βλέπουμε δίπλα ότι από το σημείο Α μέχρι το Β εί-

ναι περίπου 15 pixels και από το Β μέχρι το «κέντρο» της χελώ-

νας άλλα 15 περίπου pixels. 

Εσείς θα κάνετε τα εξής:  

Θα φτιάξετε μία διαδικασία με όνομα «κα».  

Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας αυτής είναι να μεταφέρει  τη χε-

λώνα στο σημείο Γ που βλέπετε δίπλα. στο κέντρο περίπου του 

τετραγώνου (και να κοιτάζει οριζόντια προς τα αριστερά, όπως 

ακριβώς είναι στο διπλανό σχήμα). Από το σημείο που ξεκινάει μέχρι το τελι-

κό σημείο που θα φτάσει, η χελώνα δεν πρέπει να αφήσει ίχνος (να μην «γρά-

ψει»).  

 

 

 

Β) Έστω ότι η χελώνα βρίσκεται στο σημείο που βλέπουμε δίπλα(δε σας ενδια-

φέρει πώς έφτασε εκεί). 

 

 

Σε μεγέθυνση στο διπλανό σχήμα βλέπουμε ότι: 

Από το σημείο που βρίσκεται μέχρι το σημείο Α η απόσταση είναι 15 πε-

ρίπου pixels και από το Α μέχρι το Β άλλα 15 pixels.  

 

 

Θα φτιάξετε μία διαδικασία με όνομα «ενδιαμ».  

Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας αυτής είναι να μεταφέρει  τη χελώνα στο 

σημείο Β, αλλά να κοιτάζει όρθια προς τα πάνω, όπως φαίνεται δίπλα. 

 

Αποθηκεύστε την εργασία σας σε ένα αρχείο που θα το ονομάσετε «εργο 4». 

 

 

 

5
ο

 έ ρ γ ο :  
Οι συμμαθητές σας έχουν ήδη δημιουργήσει όλα τα προηγούμενα. Εσείς θα αναλάβετε ένα «οργανωτικό»  

ρόλο! Θα πρέπει να τα συνδέσετε κατάλληλα, ώστε να προκύψει η ασπρόμαυρη σκακιέρα της σελίδας 1.  

Για το σκοπό αυτό θα φτιάξετε τη διαδικασία «εγχρ_σκακι».  

Σε αυτήν θα πρέπει να «καλέσετε» κατάλληλα: 

 τη διαδικασία «σκακι» (που έφτιαξαν τα παιδιά του 2ου έργου), 

 τις διαδικασίες «κδ» και «μαυρισμα» (που έφτιαξαν τα παιδιά του 3ου έργου), 

 τις διαδικασίες «κα» και «ενδιαμ» (που έφτιαξαν τα παιδιά του 4ου έργου), 
 

Αποθηκεύστε την εργασία σας σε ένα αρχείο που θα το ονομάσετε «σκακιερα». 
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Τ Ρ Ι Τ Η :  τ α  γ ρ ά μ μ α τ α  τ ο υ  α λ φ α β ή τ ο υ  
Θέλουμε να φτιάξουμε 24 διαδικασίες, καθεμία από τις οποίες να ζωγραφίζει ένα κεφαλαίο γράμμα του 

ελληνικού αλφαβήτου. Θέλουμε το κάθε γράμμα να καταλαμβάνει ύψος 100 pixels. Επιπλέον, όταν έχει 

ολοκληρωθεί το γράμμα, η χελώνα να πηγαίνει ξανά «κάτω» και δεξιά από το γράμμα, σε κά-

ποια απόσταση από αυτό. Για παράδειγμα δίνουμε δίπλα το γράμμα Γ, καθώς και τις απαραί-

τητες εντολές της διαδικασίας για αυτό. 
για γ 

στκ μπ 100 δε 90 μπ 50  

στα 

δε 90 μπ 100 αρ 90 μπ 20 αρ 90 

τελος 

Χωριστείτε σε ομάδες των δύο ατόμων και φτιάξτε από τέσσερα γράμματα η κάθε ομάδα: 

Πρώτη ομάδα: Α, Β, Γ, Δ  Δεύτερη ομάδα: Ε, Ζ, Η, Θ  Τρίτη ομάδα: Ι, Κ, Λ, Μ 

Τέταρτη ομάδα: Ν, Ξ, Ο, Π  Πέμπτη ομάδα: Ρ, Σ, Τ, Υ  Έκτη ομάδα: Φ, Χ, Ψ, Ω 

 

Δώστε σε κάθε διαδικασία ως όνομα το γράμμα που αφορά (όπως βλέπετε για το Γ). Αν πετύχουν όλες οι 

διαδικασίες, τότε θα μπορούμε να «γράψουμε» εύκολα μία λέξη από το κέντρο εντολών, χρησιμοποιώ-

ντας τις διαδικασίες. Για παράδειγμα, θα αρκεί στο κέντρο εντολών να πληκτρολογήσουμε: γ ε ι α και θα 

εμφανίζεται: 

 
 

 

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η :  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  κ ο υ ι ζ  
Στη δραστηριότητα αυτή μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε, ώστε να βοηθήσετε να δημιουργηθεί ένα 

κουίζ γνώσεων, με ερωτήσεις σε τομείς που να σας ενδιαφέρουν. Ο καθένας μπορεί άλλωστε να το φτιά-

ξει διαφορετικό από τους υπόλοιπους! Στο τέλος του κουίζ ο παίκτης θα βλέπει τη βαθμολογία του και 

αντίστοιχα σχόλια στην οθόνη. Αν θέλετε μπορείτε μάλιστα να ηχογραφήσετε κατάλληλα μηνύματα, τα 

οποία να ακούγονται στο τέλος του κουίζ από τα ηχεία του υπολογιστή, ενημερώνοντας τον παίκτη για τις 

επιδόσεις του! 

Συνεργαστείτε με άλλους συμμαθητές σας και μοιράστε αρμοδιότητες: άλλος να βρει τις ερωτήσεις 

και τις σωστές απαντήσεις, άλλος να φτιάξει τις διαδικασίες για κάποιο γνωστικό αντικείμενο κτλ. Έτσι 

θα δημιουργήσετε πιο εύκολα ένα μεγάλο κουίζ που θα έχει τη δομή που σας αρέσει! 

 

Αρχικά, το κουίζ έχει δημιουργηθεί με ένα βασικό «σκελετό». Θα δείτε ότι είναι έτοιμες μόνο τρεις 

ερωτήσεις Γεωγραφίας. Ακολουθώντας τη δομή των διαδικασιών που είναι έτοιμες για τη Γεωγραφία, 

μπορείτε να προσθέσετε και εσείς δικές σας ερωτήσεις, είτε Γεωγραφίας, είτε άλλου θέματος, όποιου σας 

αρέσει! 

Το αρχικό κουίζ θα το βρείτε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://eclass.sch.gr, απ’ όπου θα επιλέ-

ξετε το σχολείο σας, την τάξη σας και στη συνέχεια το μάθημα της Πληροφορικής, όπως σας έχουμε δεί-

ξει. Θα το «κατεβάσετε» στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια θα το «ανοίξετε» με τη microworlds pro. 

Καλό είναι στην αρχή απλώς να το «τρέξετε» μία – δύο φορές για να δείτε τι κάνει και να καταλάβετε 

πώς λειτουργούν οι διαδικασίες. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε τις εντολές ΑΝ και ΑΝΔΙΑΦ. Στη συνέ-

χεια μπορείτε να αλλάξετε ό,τι επιθυμείτε:  

 να δημιουργήσετε και άλλους τομείς (αλλάζοντας τη διαδικασία «μενου») 

 να βάλετε δικές σας ερωτήσεις (δείτε πώς είναι γραμμένες οι διαδικασίες «γ1», «γ2», «γ3»και φτιάξ-

τε και άλλες τέτοιες διαδικασίες) 

 

http://eclass.sch.gr/
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Παρατηρήστε τις μεταβλητές :όλα και :σωστά. Αυτές χρησιμοποιούνται για να ξέρουμε πόσες συνο-

λικά ερωτήσεις έγιναν και πόσες απάντησε σωστά ο παίκτης του κουίζ, αντίστοιχα. Μεταβλητές σαν αυ-

τές ονομάζονται μετρητές στον προγραμματισμό. Προσέξτε για παράδειγμα τι εντολές βάλαμε για τη με-

ταβλητή :σωστά. Θα δείτε ότι στην αρχή χρησιμοποιήσαμε την εντολή: 
κανε "σωστα 0 

και μετά την εντολή: 
κανε "σωστα :σωστα + 1 

κάθε φορά που ο παίκτης έδινε και μία σωστή απάντηση. Με την εντολή αυτή αυξάνεται κατά 1 η προη-

γούμενη τιμή της μεταβλητής, οπότε αυτό πρακτικά σημαίνει ότι «μετράει» πόσες είναι οι σωστές απα-

ντήσεις. 

 

Πριν αλλάξετε κάτι στη διαδικασία «αποτελέσματα» βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς να υπολογίζετε 

ένα ποσοστό (π.χ. πώς βρίσκουμε τι ποσοστό παιδιών σας ψήφισε στις εκλογές για το 15μελές) καθώς ε-

πίσης και πώς λειτουργεί η εντολή ΑΝΔΙΑΦ. Καλό θα ήταν να έχετε κατανοήσει πώς δημιουργούμε ένα 

μενού (δείτε τη σελίδα 21 σχετικά) καθώς και την άσκηση 51. 


