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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακής εργασίας του τµήµατος Εφαρµοσµένης 

Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε την καθηγήτρια κα. 

Σατρατζέµη Μαρία για την εµπιστοσύνη που µας έδειξε παρέχοντάς µας µε αυτόν τον τρόπο τη 

δυνατότητα να ασχοληθούµε µε το αντικείµενο που επιθυµούσαµε. Επιπλέον, θα θέλαµε να την 

ευχαριστήσουµε για την πολύτιµη βοήθεια και συµβολή της στην επίλυση διάφορων προβληµάτων 

και αποριών µας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της εργασίας µας. 

 

Επίσης, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τις οικογένειές µας για την ηθική και οικονοµική 

συµπαράστασή τους όχι µόνο κατά τη διάρκεια της πτυχιακής µας εργασίας αλλά και καθ’ όλη τη 

διάρκεια των σπουδών µας. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Το Σύστηµα Εκµάθησης και ∆ιαχείρισης Ασκήσεων MicroWorlds Pro απευθύνεται τόσο σε µαθητές, 

κυρίως της Γ’ Γυµνασίου και της Α’ Λυκείου, που διδάσκονται το εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο 

µάθηµα της Πληροφορικής, όσο και σε καθηγητές που έχουν αναλάβει τη διδασκαλία του εν λόγω 

µαθήµατος. Η φιλοδοξία του συστήµατος είναι να παράσχει τις βασικές γνώσεις σχετικά µε το 

πρόγραµµα και την αφοµοίωσή τους µέσα από µια µεγάλη ποικιλία ασκήσεων και εφαρµογών που 

έχουν αναρτηθεί είτε από τους κατασκευαστές του είτε από τους εγγεγραµµένους χρήστες του.  

 

Το Σύστηµα Εκµάθησης και ∆ιαχείρισης Ασκήσεων MicroWorlds Pro αναφέρεται κυρίως σε έναν 

ιστοχώρο δύο επιπέδων χρηστών (επισκέπτη και εγγεγραµµένου χρήστη), όπου ο καθένας από αυτούς 

µπορεί να εκτελέσει συγκεκριµένες λειτουργίες ανάλογα µε τα δικαιώµατά του. 

 

Η εφαρµογή αναπτύχθηκε σε Php 5.2.6 και MySQL 5.0.67, ώστε να γίνεται αυτόµατα η ενηµέρωση 

της βάσης δεδοµένων ανάλογα µε τις κινήσεις των χρηστών της. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται 

δυνατή η εκτέλεση των ενεργειών των χρηστών, όπως η πλοήγηση, η πρόσβαση και η επεξεργασία 

ορισµένων δεδοµένων του συστήµατος µέσω του ∆ιαδικτύου σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Οι 

εγγεγραµµένοι χρήστες, ωστόσο, απολαµβάνουν περισσότερα δικαιώµατα από τους επισκέπτες. 

 

Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στο να καταστεί το σύστηµα φιλικό προς τον χρήστη, σαφές κατά την 

πλοήγησή του, λειτουργικό κατά την εκτέλεση των ενεργειών του και απόλυτα ασφαλές ως προς την 

προστασία των προσωπικών δεδοµένων που υποβάλλει.  

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται η εισαγωγή του Εγγράφου Περιγραφής Απαιτήσεων 

Λογισµικού, η οποία αναφέρει τον σκοπό δηµιουργίας του εγγράφου, τους ορισµούς και τα 

ακρωνύµια που θα χρησιµοποιηθούν κατά την εξέλιξή του και τα πρότυπα στα οποία βασίζεται. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο επεξηγείται η γενική περιγραφή του Εγγράφου Περιγραφής Απαιτήσεων 

Λογισµικού, όπου αναλύονται οι λειτουργίες του προϊόντος λογισµικού, τα χαρακτηριστικά των 

επισκεπτών και των εγγεγραµµένων χρηστών και οι γενικοί περιορισµοί που ενδεχοµένως έχει το 

σύστηµα. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι ειδικές απαιτήσεις του λογισµικού, παρουσιάζοντας τις 

λειτουργικές απαιτήσεις των επισκεπτών και των εγγεγραµµένων χρηστών και τις απαιτήσεις 

εξωτερικών διεπαφών. Η λειτουργία της κάθε διαδικασίας έχει κωδικοποιηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να καθίστανται σαφείς η είσοδος, η επεξεργασία και η έξοδος της.  

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή του Εγγράφου Περιγραφής Σχεδίου Λογισµικού, στην 

οποία σηµειώνονται ο σκοπός για τον οποίο υλοποιείται, οι ορισµοί και τα ακρωνύµια που θα 

χρησιµοποιηθούν κατά την εξέλιξή του και τα πρότυπα στα οποία βασίστηκε. 

 

Στο πέµπτο κεφάλαιο αποσαφηνίζεται η αποσύνθεση του λογισµικού µε την περιγραφή των επιµέρους 

οντοτήτων του. 
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Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η βάση δεδοµένων αναλύοντας τους πίνακες που τη συνθέτουν. 

Επιπλέον, επεξηγούνται τα πεδία των πινάκων και τα δεδοµένα τα οποία αποθηκεύουν. 

 

Στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σχέδια των µονάδων που χρησιµοποιούνται στο σύστηµα 

ανά κατηγορία χρηστών. Η ανάλυσή τους γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται σαφείς οι 

λειτουργίες τους και ο τρόπος που αλληλεπιδρά ο χρήστης µαζί τους. 

 

Στο όγδοο κεφάλαιο ακολουθείται παρόµοια διαδικασία µε το προηγούµενο κεφάλαιο αναφερόµενοι 

στα σχέδια των διαπροσωπειών του συστήµατος. Σε κάθε διαπροσωπεία αναφέρονται η είσοδος, η 

έξοδος, οι διαπροσωπείες µε τις οποίες επικοινωνεί και η περιγραφή της. 

 

Στο ένατο κεφάλαιο συντίθενται τα εγχειρίδια χρήσης του συστήµατος διαχωρίζοντας τις λειτουργίες 

ανάλογα µε το επίπεδο χρηστών. Τα στιγµιότυπα εικόνων και οι σύντοµες περιγραφές των 

λειτουργιών συντελούν στην καλύτερη κατανόησή τους. 

 

Τέλος, το δέκατο κεφάλαιο περιέχει τα παραρτήµατα της εργασίας. Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται τα 

διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης για τους επισκέπτες και τους εγγεγραµµένους χρήστες, τα οποία 

απεικονίζουν τις λειτουργίες που αντιστοιχούν στον καθένα. Στη συνέχεια, εµφανίζεται το διάγραµµα 

οντοτήτων της βάσης δεδοµένων, όπου αποσαφηνίζονται οι σχέσεις µεταξύ των πινάκων. Η τρίτη 

υποενότητα του κεφαλαίου περιέχει τους πίνακες ιχνηλάτισης. Τέλος, στην τέταρτη υποενότητα 

παρουσιάζονται οι εντολές της MySQL που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία των πινάκων. 

 

Για την εγκατάσταση του Συστήµατος Εκµάθησης και ∆ιαχείρισης Ασκήσεων MicroWorlds Pro 

ακολουθούµε µια ιδιαίτερα απλή διαδικασία. Οι απαιτήσεις είναι ένας server µε εγκατεστηµένη την 

php και να υποστηρίζει την sql. Ο server µπορεί να είναι είτε συνδεδεµένος στο ∆ιαδίκτυο είτε στον 

υπολογιστή µας. Αρχικά εγκαθιστούµε το xampp-win32-1.6.8, όπου περιέχει τις απαιτήσεις που 

προαναφέραµε, το οποίο είτε µπορούµε να το κατεβάσουµε από το Internet είτε να το 

εγκαταστήσουµε από το cd. Η εγκατάστασή του είναι παρόµοια µε αυτή ενός απλού προγράµµατος. 

Έπειτα, στον υποφάκελο mysql του φακέλου xampp που έχει αποθηκευτεί στον σκληρό µας δίσκο 

εισάγουµε τον φάκελο bash1, ο οποίος περιέχει τα αρχεία της βάσης δεδοµένων, που υπάρχει στο cd 

µας. Στον υποφάκελο htdocs αποθηκεύουµε τον φάκελο micro του cd µας. Τέλος, ανοίγουµε τον 

φυλλοµετρητή µας και πληκτρολογούµε ως url «http://localhost/micro» και εµφανίζεται η αρχική 

εικόνα του Συστήµατος Εκµάθησης και ∆ιαχείρισης Ασκήσεων MicroWorlds Pro που 

δηµιουργήσαµε. 
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Καλείται: από όλες τις µονάδες εφόσον ο χρήστης έχει εισαχθεί στο σύστηµα 

 

7.4. Περιγραφή 

Εµφανίζει της ασκήσεις του εκάστοτε χρήστη. Στην φόρµα αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 

διαγράψει κάποια/ ες από τις ασκήσεις του. 

 

 

9. ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Το Σύστηµα Εκµάθησης και ∆ιαχείρισης Ασκήσεων MicroWorlds Pro στοχεύει στην γνωριµία και 

εξοικείωση του χρήστη µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα MicroWorlds. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι 

η ευχάριστη πλοήγηση και η εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρει. 

 

Ένα από τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος είναι πως παρέχει τη δυνατότητα παράλληλης 

προσπέλασης από πολλούς χρήστες. Λαµβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα του κάθε χρήστη ως 

προς τις γνώσεις του στην πληροφορική, κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη σύνταξης ενός εγχειριδίου 

χρήσης, ως συνοδευτικό κοµµάτι της εφαρµογής. 

 

Το σύστηµά µας διαθέτει µια επιπλέον σηµαντική λειτουργία που συνίσταται στην άµεση ενηµέρωση 

των πινάκων της βάσης δεδοµένων. Οι κινήσεις που πραγµατοποιούν οι χρήστες οποιουδήποτε 

επιπέδου (επισκέπτης και εγγεγραµµένος χρήστης) καταγράφονται στην βάση δεδοµένων.  

 

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περικλείει την παρουσίαση και ανάλυση των λειτουργιών των χρηστών 

µε εύκολο και σαφή τρόπο. Για την καλύτερη κατανόησή τους παραθέτονται στιγµιότυπα εικόνων 

από τις οθόνες του συστήµατος σε κάθε βήµα των χρηστών. Κάθε λειτουργία περιγράφεται µε 

κείµενο, ώστε να δηλώνεται από το πώς και από ποιον είναι προσβάσιµη, τα βήµατα που πρέπει να 

ακολουθηθούν για να εκτελεστεί και τα µηνύµατα που µπορεί να εµφανιστούν κατά τη διάρκεια 

πλοήγησης του χρήστη. Οι εικόνες των ασκήσεων που έχουν υποβληθεί από τον διαχειριστή του 

συστήµατος δεν παραθέτονται στο παρόν κεφάλαιο. Οι ασκήσεις παρουσιάζονται ολοκληρωµένες στο 

κεφάλαιο 10, όπου γίνεται και σχετική παραποµπή, προκειµένου να απεικονισθούν πιο άρτια. Το 

εγχειρίδιο µπορεί να ανανεώνεται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

 

  

9.1. Περιγραφή Περιεχοµένου Εγχειριδίου Χρήσης 

 

Η παρουσίαση της λειτουργίας του συστήµατος, καθώς και η χρησιµοποίησή του από τους χρήστες, 

θα γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απλή και εύκολα κατανοητή σε όλους τους αναγνώστες, ακόµη 

και σε αυτούς που κατέχουν τις βασικές γνώσεις υπολογιστών και χρήσης του Internet. 

 

Το εγχειρίδιο χρήσης χωρίζεται στα παρακάτω µέρη: 

 

Αρχική Σελίδα: Περιγράφεται η βασική οθόνη που εµφανίζεται στον χρήστη κατά την διαδικασία 

εκκίνησης του συστήµατος. 
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Εγχειρίδιο Χρήστη: Αρχικά περιγράφονται οι κύριες οθόνες του συστήµατος στις οποίες έχει 

πρόσβαση ο οποιοσδήποτε χρήστης του συστήµατος. Μετέπειτα περιγράφονται οι λειτουργίες και οι 

διαδικασίες που εκτελεί ένας εγγεγραµµένος χρήστης 

 

 

9.2. Αρχική Σελίδα Επισκέπτη 

 

Η πρώτη οθόνη που βλέπουµε όταν ξεκινά το πρόγραµµα είναι η παρακάτω: 

 

 



Σύστηµα Εκµάθησης και ∆ιαχείρισης Ασκήσεων Microworlds Pro 

 

Μάντζιου Ελένη Α.Μ.:74/05                                        Παπάντου Στυλιανή Α.Μ.: 48/05 

- 39 - 

 

 

Στην οθόνη αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα να έρθει σε πρώτη επαφή µε το πρόγραµµα 

Microworlds, να µάθει περί τίνος πρόκειται και να διαπιστώσει κάποιες από τις δυνατότητες που έχει 

στο σύστηµα. 

 

Στα αριστερά της οθόνης υπάρχουν οι Ενότητες του προγράµµατος Microworlds στα οποία ο χρήστης 

µπορεί να µάθει βασικές εντολές για το πρόγραµµα, αλλά και να δει κάποιες εφαρµογές. 

 

 
 

Λίγο πιο κάτω υπάρχει το µενού µε το οποίο ο χρήστης αν είναι εγγεγραµµένος µπορεί να εισέλθει 

στην σελίδα του. Επίσης, του δίνεται η δυνατότητα να αλλάξει των κωδικό του αν τον έχει ξεχάσει. 

Αν δεν είναι εγγεγραµµένος έχει την δυνατότητα να εγγραφεί στο σύστηµα.  
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∆εξιά της οθόνης υπάρχει το µενού Αναζήτησης στο οποίο οι χρήστες οποιουδήποτε επιπέδου έχει 

την δυνατότητα να ψάξει για ασκήσεις που είναι καταχωρηµένες στο σύστηµα. 

 

 
 

Στο κάτω µέρος της σελίδας υπάρχουν τρία Links από τα οποία ο χρήστης µπορεί να κατεβάσει το 

plug-in για να µπορεί να βλέπει τις εφαρµογές του Microworlds στον browser του, να µεταβεί στην 

επίσηµη ιστοσελίδα του προγράµµατος και τέλος να µεταβεί στην ιστοσελίδα του πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας (Πα.Μακ.). 
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Ενότητες 

 

Ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να δει κάποιες από τις βασικές εντολές του προγράµµατος 

Microworlds, να µάθει µέσω ασκήσεων το πρόγραµµα και να δει κάποιες εφαρµογές. 

 

� Βασικές εντολές  

 

Στην ενότητα αυτή ο χρήστης βλέπει τις βασικές εντολές της γλώσσας Logo. (βλέπε 10.1.) 

 

 
 

� Εισαγωγή στο Microworlds Pro 
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Εδώ ο χρήστης έρχεται σε µία πρώτη επαφή µε την εκµάθηση του προγράµµατος µε κάποιες 

ασκήσεις, συγκεκριµένα τρείς. (βλέπε 10.2., 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3. ) 

 

 

� Οι πρώτες εντολές και Λειτουργίες της Χελώνας 

 

Άλλη µία σειρά ασκήσεων, όπως είναι η αλλαγή του χρώµατος, του µεγέθους ή ακόµη και η 

πρόσθεση κίνησης στην χελώνα. (βλέπε 10.3.,10.3.1., 10.3.2.) 

 

 

� Αριθµητική και Άλλες Εφαρµογές 

 

Η ενότητα αυτή εισάγει τον χρήστη σε εντολές που αφορούν αριθµητικές πράξεις. Οι ασκήσεις 

εξοικείωσης του χρήστη είναι τρείς, Αριθµητική, Η χελώνα παίρνει αποφάσεις και Παιχνίδια µε λέξεις 

και λίστες. (βλέπε 10.4.,10.4.1., 10.4.2., 10.4.3. ) 

 

 

� Προγραµµατισµός στο Microworlds Pro 

 

Εδώ ο χρήστης έρχεται σε επαφή µε πιο σύνθετες εντολές που τον εισάγουν στον προγραµµατισµό 

του προγράµµατος. (βλέπε 10.5., 10.5.1., 10.5.2., 10.5.3., 10.5.4.) 

 

 

� Μικροεφαρµογές στο Microworlds Pro 

 

Στην παρακάτω ενότητα ο χρήστης εξασκείται µε κάποιες µικροεφαρµογές του συστήµατος. (βλέπε 

10.6., 10.6.1., 10.6.2.) 

 

 

� Εφαρµογές 

 

Στην ενότητα Εφαρµογές ο χρήστης µπορεί να δει κάποιες εφαρµογές πώς τρέχουν. Οι εφαρµογές 

αυτές έχουν αναρτηθεί από τον διαχειριστή του συστήµατος. (βλέπε 10.7., 10.7.1., 10.7.2., 10.7.3., 

10.7.4., 10.7.5. ) 
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Εγγραφή Χρήστη 

 

Για να µπορέσει ο επισκέπτης να ανεβάσει δικές του ασκήσεις στο σύστηµα θα πρέπει να εγγραφεί 

στο σύστηµα. Επιλέγοντας από το παρακάτω µενού την επιλογή Εγγραφή  στο σύστηµα  ο επισκέπτης 

µπορεί να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία προκειµένου να καταχωρηθεί ως χρήστης στο σύστηµα. 
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� Εγγραφή Νέου Μέλους 

 

Στην ενότητα αυτή ο επισκέπτης θα πρέπει να δώσει τα στοιχεία του για να κάνει την εγγραφή του 

στο σύστηµα. Τα πεδία που είναι απαραίτητα να δοθούν είναι το συνθηµατικό, ο κωδικός και η 

ιδιότητα του χρήστη.  
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Αν ο χρήστης δεν πληκτρολογήσει κάποιο από τα πεδία τότε θα του εµφανιστεί η παρακάτω εικόνα. Ο 

χρήστης τότε µπορεί να επιστρέψει στην φόρµα και να γράψει τα στοιχεία που λείπουν. 

 

 
 

Αν ο χρήστης εισάγει ένα συνθηµατικό (username) το οποίο ανήκει σε κάποιον άλλον χρήστη τότε θα 

του εµφανιστεί το παρακάτω µήνυµα 

 

 

 Αν ο χρήστης εισάγει όλα τα στοιχεία σωστά, τότε θα του εµφανιστεί η παρακάτω σελίδα: 

 

Το username που επιθυµείτε δυστυχώς έχει καταχωρηθεί από κάποιον άλλον χρήστη. Παρακαλώ 

δώστε κάποιο άλλο. 

[Για να δώσετε πάλι τα στοιχεία σας Κάντε κλικ εδώ] 
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Αναζήτηση  

 

� Απλή Αναζήτηση 

 

Στο µενού της Αναζήτησης ο χρήστης µπορεί να εισάγει είτε το όνοµα κάποιου εγγεγραµµένου 

χρήστη, είτε το όνοµα κάποιας άσκησης είτε την κατηγορία στην οποία ανήκει µία άσκηση και να του 

εµφανίσει τα αντίστοιχα αποτελέσµατα 
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Αν παραδείγµατος χάριν ο χρήστης πληκτρολογήσει ένα όνοµα, από τις προαναφερθείσες 

περιπτώσεις, και βρίσκεται καταχωρηµένο στην βάση θα του εµφανιστεί η παρακάτω σελίδα µε τα 

αντίστοιχα αποτελέσµατα 
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Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την άσκηση που τον ενδιαφέρει και να δει την περιγραφή της άσκησης 

(αν υπάρχει). Αν τον ενδιαφέρει µπορεί να την κατεβάσει. 

 

 
 

Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει ένα όνοµα για το οποίο δεν υπάρχει στην βάση κάποια άσκηση τότε θα 

του εµφανιστεί το παρακάτω µήνυµα 

 

 

 

 

 

Κάνατε αναζήτηση µε τον όρο: maya 

Λυπούµαστε, η αναζήτησή σας µε τον όρο: maya δεν επέστρεψε κανένα αποτέλεσµα 
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� Σύνθετη Αναζήτηση 

 

Στο µενού της σύνθετης αναζήτησης ο χρήστης µπορεί να κάνει αναζήτηση µε συγκεκριµένα 

κριτήρια. Μπορεί δηλαδή να επιλέξει να βρει ασκήσεις σύµφωνα µε την τάξη που τον ενδιαφέρει, το 

όνοµα της άσκησης ή το όνοµα του χρήστη και να δώσει και το όνοµα του όρου που επιθυµεί να 

αναζητήσει. 

 

 
 

Αν η αναζήτηση εντοπίσει κάποια αποτελέσµατα που βρίσκεται στην βάση θα του εµφανιστεί η 

αντίστοιχη σελίδα αποτελεσµάτων όπως και στην απλή αναζήτηση. 

 

Αν η αναζήτηση δεν εντοπίσει κανένα αποτέλεσµα θα του εµφανιστεί το αντίστοιχο µήνυµα που 

εµφανίζεται και στην απλή αναζήτηση. 
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Σύνδεσµοι 
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Faqs 
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Επικοινωνία 

 

Μέσω αυτής της σελίδας ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει µε τους διαχειριστές του 

συστήµατος. Η σελίδα που εµφανίζεται είναι η παρακάτω: 

 

 
 

 

Είσοδος Χρήστη 

 

Με τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο χρήστης µπορεί πλέον να συνδεθεί στο σύστηµα. Τα στοιχεία του 

τα εισάγει στο τµήµα αριστερά στην σελίδα που έχει τίτλο Εγγραφή Χρήστη. 
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Αν ο χρήστης έχει ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής του µπορεί να επιλέξει από το µενού την επιλογή 

Ξεχάσατε τον Κωδικό Σας; και να αλλάξει τον κωδικό του. Ο λόγος  που ο χρήστης πρέπει να αλλάξει 

τον κωδικό του είναι πως κατά την διαδικασία εισαγωγής των στοιχειών του στο σύστηµα ο κωδικός 

του κρυπτογραφείται. 
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Αν όλα είναι εντάξει τότε θα του εµφανιστεί µήνυµα επιτυχούς αλλαγής του κωδικού του. 

 

Η αλλαγή του κωδικού σας έγινε µε επιτυχία! 

 

 

Αν ο χρήστης προσπαθήσει να εισάγει τα στοιχεία του και  δεν πληκτρολογήσει κάτι σωστά  τότε του 

εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα.  

 

Οι πληροφορίες που δώσατε ήταν λανθασµένες! 

 

 

Αρχική Σελίδα Εγγεγραµµένου Χρήστη 

 

Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει σωστά τα στοιχεία του τότε θα µεταβεί στην παρακάτω σελίδα που 

είναι το µενού του 
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Η αρχική σελίδα του επισκέπτη µε την αρχική σελίδα του εγγεγραµµένου χρήστη διαφοροποιείται 

στην λειτουργικότητά τους µόνο στο µενού του χρήστη που βρίσκεται στα αριστερά της σελίδας. 

Κατά τα άλλα ισχύουν τα ίδια µε την σελίδα του επισκέπτη. ∆ηλαδή, ο εγγεγραµµένος χρήστης 

µπορεί να δει τις βασικές εντολές, τις ασκήσεις και τις εφαρµογές που έχει αναρτήσει ο διαχειριστής, 

να κάνει αναζήτηση µέσα στο σύστηµα, αλλά και να επικοινωνήσει ο χρήστης µε τους διαχειριστές 

του συστήµατος. 

 

 

Μενού Χρήστη 

 

Το µενού του χρήστη που υπάρχει στα αριστερά της σελίδας κάνει φανερό στον χρήστη τι µπορεί να 

κάνει ως εγγεγραµµένος χρήστης (Οι ασκήσεις µου, Υποβολή άσκησης Επεξεργασία του προφίλ µου, 

Αποσύνδεση). 

 

 
 

 

Οι Ασκήσεις µου 

 

Στην φόρµα αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δει τις ασκήσεις που έχει υποβάλλει. Μπορεί, 

επίσης, να διαγράψει κάποια άσκηση ή να την επεξεργαστεί. 
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(****µε bubble να δείξουµε τι γίνεται αν διαγράψουµε µία άσκηση) 

 

 

Επεξεργασία 

 

Στην φόρµα αυτή ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δει τα στοιχεία µε τα οποία έχει υποβάλει µία 

άσκηση. Στον χρήστη επιτρέπεται να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή εκτός του να αλλάξει το ίδιο το 

αρχείο. Αυτό γίνεται γιατί αν θέλει να κάνει κάποια αλλαγή στο αρχείο που έχει ήδη ανεβάσει πρέπει 

να υποβάλλει πάλι το αρχείο ή εναλλακτικά να το διαγράψει. 
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Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει τις αλλαγές του µπορεί να επιλέξει την Αλλαγή και θα του εµφανιστεί 

το παρακάτω µήνυµα. 

 

Οι αλλαγές σας καταχωρήθηκαν! Πίσω. 
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Υποβολή Άσκησης 

 

Στην φόρµα της υποβολής ο χρήστης έχει την δυνατότητα να υποβάλλει µία άσκηση και να την 

καταχωρήσει στο σύστηµα. Στον χρήστη δεν επιτρέπεται να αφήσει κενό το πεδίο “Επέλεξε το πεδίο 

που θα ανεβάσεις”. 

 

 
 

Αν ο χρήστης αφήσει κενό το πεδίο αυτό θα του εµφανιστεί το παρακάτω µήνυµα. Ο χρήστης τότε 

µπορεί να επιστρέψει πίσω και να υποβάλλει πάλι το αρχείο του. 
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∆εν καταχωρήθηκε αρχείο. 

Το αρχείο δεν επιτρέπεται. 

[Πίσω] 

 

Ο χρήστης επιλέγοντας την επιλογή πίσω µπορεί να µεταβεί πάλι στην υποβολή της άσκησης και να 

εισάγει το αρχείο του. 

 

 

Επεξεργασία του Προφίλ µου 

 

Στην σελίδα αυτή ο χρήστης µπορεί να διορθώσει κάποια από τα στοιχεία του προφίλ του. Στην 

φόρµα αυτή αναγράφονται ήδη τα στοιχεία του χρήστη που έχει υποβάλει ο χρήστης προκειµένου να 

ξέρει τι έχει ήδη γράψει και να διορθώσει ότι θέλει. 
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Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εµφανίζεται στον χρήστη το παρακάτω µήνυµα: 

 

      Οι αλλαγές σας καταχωρήθηκαν! 

Πίσω 

. 

 

10. ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ MICROWORLDS PRO 

 

Για την καλύτερη κατανόηση και εκµάθηση του προγράµµατος MicroWorlds Pro επιλέξαµε την 

παρουσίαση κάποιων ασκήσεων. Η σειρά παρουσίασης έγινε µε γνώµονα το περιεχόµενό τους. Οι 

ασκήσεις είναι δοµηµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται σαφείς ο σκοπός της άσκησης και η σειρά 

των ενεργειών που πρέπει να ακολουθηθεί. Ο χρήστης µελετώντας ή ακόµα και εκτελώντας µόνος του 

τις ασκήσεις µε τη βοήθεια των βηµάτων των ασκήσεων µυείται στις δυνατότητες που του προσφέρει 

το πρόγραµµα και στους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να τις εκµεταλλευτεί. 

 

Όλες οι ασκήσεις και οι εφαρµογές που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα µας αντλήθηκαν από το 

βιβλίο «Ο ∆άσκαλος ∆ηµιουργός», Ν. ∆απόντες, Σ. Ιωάννου, Ι. Μαστρογιάννη, Ν. Τζιµόπουλο, Σ. 

Τσοβόλα, Α. Αλπά, εκδόσεις Καστανιώτη, 2003. Η δοµή και ο διαχωρισµός της κάθε άσκησης έγινε 

µε βάση την προσωπική µας εµπειρία ως µαθήτριες και φοιτήτριες, ώστε να παρουσιαστούν όλα 

πλήρως και ακολουθώντας µια σειρά που επιτρέπει την καλύτερη αφοµοίωσή τους. 

 

 

10.1. Βασικές Εντολές Logo 
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10.2. Εισαγωγή στο Microworlds Pro 

 

10.2.1. Πρώτη Επαφή µε τα Αντικείµενα του Microworlds 

 

 

Σκοπός της άσκησης: Στην άσκηση αυτή στόχος µας είναι να εξοικειωθούµε µε τα βασικά 

αντικείµενα του προγράµµατος. Γι’ αυτό τον σκοπό θα δηµιουργήσουµε την παρακάτω εικόνα η 

οποία αποτελείται από 11 χελώνες ( ένα αυτοκίνητο, µια µοτοσικλέτα, ένα λεωφορείο, τρεις 

πολυκατοικίες, τρία σύννεφα, έναν ήλιο και ένα αεροπλάνο).  Τα σχήµατα των χελωνών βρίσκονται 

στην καρτέλα Γραφικά. 
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∆ηµιουργία Χελωνών  

 

Βήµα 1: Κάνουµε κλικ στο εικονίδιο  “∆ηµιουργία χελώνας” που βρίσκεται στην µπάρα εργασίας 

 

Βήµα 2: Κάνουµε κλικ στην κεντρική οθόνη στο µέρος που θέλουµε να εισαχθεί η πρώτη µας χελώνα 

και αυτή δηµιουργείται και εµφανίζεται. Κατά τον ίδιο τρόπο δηµιουργούµε και τις υπόλοιπες 10 

χελώνες (Με κλικ και σύρσιµο στις χελώνες µπορείτε να  τις µετακινήσετε σε θέσεις που εσείς 

επιθυµείτε.) 

                                                         
 

 

Αλλαγή της εµφάνισης µιας χελώνας 

 

Βήµα 3: Από την συλλογή σχηµάτων της καρτέλας Γραφικά επιλέγω τα σχήµατα που θέλω να 

εισάγω, π.χ επιλέγω για αρχή το αυτοκίνητο κάνοντας κλικ πάνω του. 
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Βήµα 4: Κάνουµε κλικ πάνω στην χελώνα που θέλουµε να λάβει αυτό το σχήµα και αυτό 

εµφανίζεται. 

 

Βήµα 5: Επαναλαµβάνοντας την ίδια διαδικασία για όλα τα σχήµατα αποδίδουµε στις χελώνες τα 

επιθυµητά σχήµατα και για τα 11 αντικείµενα και στο τέλος θα έχουµε την παραπάνω εικόνα. 

 

 

Μεγέθυνση – Σµίκρυνση Χελώνας 
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Βήµα 6: Επιλέξτε  και κάντε κλικ σε µια χελώνα - σχήµα για να τη µεγαλώσετε (π.χ. την 

πολυκατοικία). Επιλέξτε  και κάντε κλικ σε µια χελώνα - σχήµα για να τη µικρύνετε (π.χ. το 

λεωφορείο). Με αυτό τον τρόπο διαµορφώνω τα σχήµατα των χελωνών ώστε να ταιριάξουν µε τα 

σχήµατα του προτεινόµενου σχεδίου. Προσέξτε ότι πρώτα κάνουµε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο 

µεγέθυνσης – σµίκρυνσης και µετά στη χελώνα. 

 

Μεταφορά εµπρός: µια ιδιότητα της χελώνας 

 

Βήµα 7: Κάνουµε δεξί κλικ πάνω σε µία χελώνα. Συγκεκριµένα επιλέγουµε το σύννεφο που 

βρίσκεται πίσω από τον ήλιο. Παρατηρούµε ότι εµφανίζονται ορισµένες ιδιότητες. Επιλέγοντας 

«Μεταφορά εµπρός» η χελώνα έρχεται µπροστά από την άλλη. 

 

 
 

Η χελώνα αφήνει το αποτύπωµά της στην οθόνη 

 

Βήµα 8: Κάνουµε κλικ στο εικονίδιο . 

 

Βήµα 9: Κάνουµε δεύτερο κλικ στο σύννεφο και το αποτυπώνω στο φόντο. Κάνω το ίδιο και για την 

χελώνα- αεροπλάνο. Τώρα αν µετακινήσουµε τις αρχικές χελώνες, τα αποτυπώµατα  θα παραµείνουν 

στη θέση τους. 

 

 

∆ηµιουργία Πλαισίου κειµένου 
 

Βήµα 10:  Επιλέγουµε το κουµπί   από την γραµµή εργασιών. 

 

Βήµα 11: Κάνουµε κλικ πάνω στην οθόνη και παίρνουµε ένα πλαίσιο κειµένου.  

 

Βήµα 12: Κάνουµε δεξί κλικ πάνω στο πλαίσιο και µας εµφανίζονται οι ιδιότητες του αντικειµένου 

 

Βήµα 13: Επιλέγουµε «Επεξεργασία» και δίνουµε ένα όνοµα στο πλαίσιο κειµένου. Έχουµε, επίσης, 

την δυνατότητα να εµφανίσουµε το όνοµά του («Εµφάνιση ονόµατος»), να το κάνουµε ορατό ή µη 

(«Ορατό»). 
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Βήµα 14: Από το µενού «Κείµενο» επιλέγουµε «Γραµµατοσειρά» για να µορφοποιήσουµε το κείµενο. 

Για να αλλάξουµε το χρώµα επιλέγουµε από το «Κείµενο» την επιλογή «Χρώµα». 
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Αποθήκευση της εργασίας 
 

Βήµα 15: Από το µενού «Αρχείο» επιλέγουµε την εντολή «Αποθήκευση εργασίας ως». 

 

Βήµα 16: ∆ίνουµε ένα όνοµα µε το οποίο θέλουµε να αποθηκεύσουµε την εργασία (π.χ. ∆ρόµος). 

 

Βήµα 17: Αφού το αποθηκεύσουµε, το ανοίγουµε και το αποθηκεύουµε ξανά επιλέγοντας αυτήν την 
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φορά την εντολή «∆ηµιουργία προτύπου html» µε το ίδιο όνοµα, προκειµένου να έχουµε την 

δυνατότητα να το κάνουµε upload στο internet. 

 

 
 

10.2.2. Σχεδιάζοντας Ευθείες, Γραµµές και Κύκλους 

 

Σκοπός της άσκησης: είναι ο χρήστης να εξοικειωθεί µε την δηµιουργία γραµµών, δηµιουργώντας 

διάφορα σχέδια και να πειραµατιστεί πάνω στα χρώµατα και στο πάχος των γραµµών. 

 

 

Βήµα 1: Πηγαίνουµε Αρχείο-> Μέγεθος νέας εργασίας-> MicroWorlds Κανονικό, προκειµένου να 

έχουµε στην διάθεσή µας µια οθόνη «κανονικού µεγέθους» στο περιβάλλον Microworlds. 

 

 
 

Βήµα 2: Προτού ξεκινήσω οποιαδήποτε σχεδίαση, φροντίζω και επιλέγω το πάχος και το χρώµα της 

γραµµής. Πηγαίνουµε στην καρτέλα Γραφικά και από το πάνω πλαίσιο επιλέγω το πάχος της γραµµής 

σε εικονοστοιχεία (pixels). Με κλικ στο πρώτο σχήµα επιλέγω  γραµµή πάχους  1 pixel, στο δεύτερο 

γραµµή πάχους 5 pixels, στο τρίτο γραµµή πάχους 15 pixels, κ.ο.κ.  
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Βήµα 3: Από το κάτω πλαίσιο επιλέγω το χρώµα της γραµµής µε κλικ στο επιθυµητό χρώµα. 

Κάνοντας κλικ στα διάφορα χρώµατα διαπιστώνω ότι σε κάθε χρώµα αντιστοιχεί ένα αριθµός που 

αναγράφεται στο πλαίσιο δίπλα στα χρώµατα. Αυτός ο αριθµός καθορίζει το συγκεκριµένο χρώµα. 

 

 
 

Βήµα 4: Αν κάνουµε κλικ στο «µολύβι»  σχεδιάζω ευθείες, µε κλικ στο «ορθογώνιο» 

ορθογώνια και µε κλικ στην «έλλειψη» σχεδιάζω κύκλους και ελλείψεις.  

 

Βήµα 5: Τώρα, θα προσπαθήσουµε να σχεδιάσουµε το «ανθρωπάκι» του πρώτου σκίτσου αν 

γνωρίζουµε ότι το πάχος των γραµµών είναι 5 pixels. Αν κάνουµε κάποιο λάθος, τότε, 

χρησιµοποιήστε το κουµπί «Αναίρεση»  για να ξαναδοκιµάσουµε.  

 

                                                         
 

 

Βήµα 6: Για να σχεδιάσουµε οβάλ σχήµατα ακολουθούµε παρόµοια διαδικασία µε παραπάνω. Για να 

γεµίσουµε µε χρώµα ένα κλειστό σχήµα πρώτα επιλέγουµε το χρώµα, στη συνέχεια κάνουµε κλικ στο 

κουµπί «δοχείο χρώµατος»  και αµέσως µετά ξανά κλικ στο εσωτερικό µέρος της περιοχής που 

επιθυµούµε.  
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Βήµα 7: Σχεδιάζουµε στην οθόνη τη λέξη «ΣΧΕ∆ΙΑ» για να δώσουµε τίτλο στο έργο µας. 

Επιλέγουµε το εργαλείο Μολύβι, πάχος γραµµής 5 pixels και χρώµα γραµµής κόκκινο και 

σχεδιάζουµε τα γράµµατα.           

                                                         
 

Βήµα 8: Με το κουµπί επιλογής, επιλέγουµε το σχέδιό µας και κάνουµε διπλό κλικ πάνω του. 

Εµφανίζεται το πλαίσιο Επεξεργαστή Εικόνας. Στη συνέχεια για να το περιστρέψουµε 25 µοίρες 

δεξιά, γράφουµε τον αριθµό 25 στη «θυρίδα»   και πατάµε το κουµπί µε το βέλος που 

δείχνει «δεξιόστροφα». Πατώντας το κουµπί ΟΚ η λέξη µας παίρνει το νέο της σχήµα. Η τελική 

εικόνα είναι αυτή που φαίνεται παρακάτω. 
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10.2.3. Εισαγωγή στους Ήχους 

 

Σκοπός της άσκησης: Ο στόχος στην άσκηση αυτή είναι να µάθουµε τα βασικά εργαλεία και 

αντκείµενα για την αναπαραγωγή, ηχογράφηση και σύνθεση των ήχων µέσα από το περιβάλλον του 

Microworlds Pro.  

 

  

Εισαγωγή Ήχων 

 

Βήµα 1: ∆ηµιουργούµε τρεις χελώνες και δίνουµε αντίστοιχα τις εικόνες του λιονταριού, του πουλιού 

και του σύννεφου. (Θυµηθείτε: κάνουµε κλικ στο εικονίδιο «∆ηµιουργία χελώνας» και κλικ στην 

οθόνη, και δηµιουργείται µια νέα χελώνα. Στη συνέχεια, από την καρτέλα Γραφικά επιλέγουµε την 

επιθυµητή εικόνα και µε κλικ πάνω στη χελώνα δηµιουργείται η εικόνα που επιλέξαµε.) 

                                                             
 

 

Βήµα 2: Επιλέγουµε Αρχείο → Εισαγωγή → Ήχος για να εισάγουµε τους ήχους από την θέση 

Sounds.  

 

 
  

Αν είµαστε στην θέση Sounds θα πάρουµε το παρακάτω παράθυρο. 
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Βήµα 3: Κάνουµε κλικ στο αρχείο Lion. Για να σιγουρευτούµε ότι πρόκειται για τον ήχο που 

επιθυµούµε µπορούµε να κάνουµε δεξί κλικ και πατώντας αναπαραγωγή να ακούσουµε τον 

επιλεγόµενο ήχο. 

 

Βήµα 4: Με το πάτηµα του εικονιδίου «Άνοιγµα» φέρνουµε το αντίγραφο του ηχητικού κοµµατιού 

στην εργασία µας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τα υπόλοιπα αρχεία ήχου (Bird, Rain). 

 

Βήµα 5: Από την ίδια την εργασία πλέον µπορούµε να αναπαράγουµε ανα πάσα στιγµή έναν ήχο 

αρκεί να κάνουµε κλικ στο εικονίδιο . Η τελική εικόνα που θα πάρουµε είναι η παρακάτω: 

 

                                                         
  

Εγγραφή Ήχου 

 

Βήµα 6: Επιλέγουµε το εικονίδιο , το οποίο είναι το εργαλείο εγγραφής ήχων. Στην συνέχεια 

κάνουµε κλικ στην οθόνη στο σηµείο που επιθυµούµε να το τοποθετήσουµε. 
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Βήµα 7: Πατώντας το εικονίδιο «Εγγραφή» µπορούµε να ξεκινήσουµε την απαγγελία. Όταν 

τελειώσουµε απλά πατάµε «∆ιακοπή». Με το εικονίδιο «Αναπαραγωγή» µπορούµε να ακούσουµε το 

αρχείο που εγγράψαµε. Την διαδικασία µπορούµε να την επαναλάβουµε όσες φορές θέλουµε αν δεν 

µας αρέσει το αποτέλεσµα. Όταν τελειώσουµε πατάµε “ΟΚ” και επιστρέφουµε στην κεντρική µας 

οθόνη. 

 

 

Σύνθεση Μελωδίας 

 

Βήµα 8: Κάνουµε κλικ στο κουµπί  (∆ηµιουργία µελωδίας)  και µετά κάνουµε κλικ στην οθονή 

στο σηµείο όπου επιθυµούµε. 

 

Βήµα 9: Εµφανίζεται το παράθυρο διαχείρισης µουσικών οργάνων και σύνθεσης µελωδίας 

(Μελωδία). Το 8
ο
 πλήκτρο από τα αριστερά αντιστοιχεί στο ΝΤΟ (µπλε χρώµα) και στη συνέχεια τα 

άλλα πλήκτρα προς τα δεξιά στις νότες ΡΕ (µωβ), ΜΙ (κόκκινο), ΦΑ (πορτοκαλί), ΣΟΛ (γκρι), ΛΑ 

(πράσινο), ΣΙ (γαλάζιο). 
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Βήµα 10: Θα δοκιµάσουµε να συνθέσουµε και να αναπαράγουµε ένα τµήµα του τραγουδιού “Βάρκα 

στο γιαλό” πατώντας διαδοχικά τα αντίστοιχα πλήκτρα. Οι νότες αυτές είναι 

ΜΙ, ΦΑ, ΣΟΛ, ΛΑ, ΣΟΛ, ΣΟΛ, ΛΑ, ΣΟΛ, ΦΑ, ΜΙ, ΣΟΛ, ΜΙ (δις), ΣΟΛ, ΣΟΛ, ΡΕ, ΡΕ, ΝΤΟ, ΡΕ, 

ΜΙ (δις). 

 

Βήµα 11: Με το κουµπί «Αναπαραγωγή» µπορούµε να ακούσουµε την µελωδία (προτείνεται κάθε 

φορά να δοκιµάζετε και άλλο µουσικό όργανο). Οι δύο µεταβολείς «Ένταση» και «Ρυθµός» 

επιτρέπουν την µεταβολή της έντασης του ήχου και του ρυθµού, αντίστοιχα. 

 

Βήµα 12: ∆ίνουµε ένα όνοµα στην σύνθεσή µας (π.χ. Βάρκα στο γιαλό) και πατώντας “OK” 

επιστρέφουµε στο έργο µας. Η τελική εικόνα θα είναι η παρακάτω: 

 

                                                       
 

Βήµα 13: Η µελωδία καταχωρείται στο έργο και αντιπροσωπεύεται από το εικονίδιο  

Μπορούµε να αναπαράγουµε τη µελωδία όποτε θέλουµε µε κλικ στο εικονίδιό της. Με δεξί κλικ στο 

εικονίδιο αυτό µπορούµε να κάνουµε όποιες αλλαγές θέλουµε. 

 

 

10.3. Οι Πρώτες Εντολές και Λειτουργίες της Χελώνας 

 

10.3.1. Εισαγωγή Στις Εντολές και Λειτουργίες της Χελώνας 

 

Σκοπός της άσκησης: Ο στόχος µας στην άσκηση αυτή είναι ο χρήστης να κάνει τα “πρώτα του 

Βήµατα” στις εντολές του προγράµµατος. Γι’ αυτό τον σκοπό θα δούµε ασκήσεις µε βασικές εντολές, 

όπως το back, forward κτλ. 

 

Αλλαγή Ονόµατος Χελώνας 

 

Βήµα 1: ∆ηµιουργούµε µία χελώνα από το εικονίδιο “∆ηµιουργία χελώνας”. 

Βήµα 2: Κάνουµε δεξί κλικ στην χελώνα και επιλέγουµε την επιλογή “Επεξεργασία” και εµφανίζεται 

το πλαίσιο διαλόγου της παρακάτω εικόνας. 

Βήµα 3: Αλλάζουµε το όνοµα της χελώνας (π.χ. από x1 δίνουµε το όνοµα χελ1). 



Σύστηµα Εκµάθησης και ∆ιαχείρισης Ασκήσεων Microworlds Pro 

 

Μάντζιου Ελένη Α.Μ.:74/05                                        Παπάντου Στυλιανή Α.Μ.: 48/05 

- 74 - 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλαγή Χρώµατος 

 

Βήµα 4: Για να δούµε τι χρώµα έχει η χελώνα που έχουµε δηµιουργήσει δεν έχουµε παρά να πάµε 

στο “Κέντρο Εντολών” και να πληκτρολογήσουµε “χελ1, δείξε χρώµα”. Αν είναι το default χρώµα  

(µαύρο) θα πάρουµε την τιµή 9. 

 

 
 

Βήµα 5: Για να αλλάξουµε το χρώµα θα πρέπει να πληκτρολογήσουµε “χελ1, θέσεχρώµα 15” για να 

δώσουµε το κόκκινο χρώµα στην χελώνα. Αν θέλουµε η χελώνα µας να πάρει το µπλε χρώµα θα 

πρέπει να δώσουµε την τιµή 105 ή αν θέλω να δώσω το πράσινο χρώµα θα δώσω την τιµή 55 κ.ο.κ. 

 

   
 

Αλλαγή Μεγέθους 

 

Βήµα 6: Για να πάρουµε το µέγεθος της χελώνας θα πρέπει να πληκτρολογήσουµε “χελ1, δείξε 

µέγεθος ”. Στην προκειµένη το µέγεθος της χελώνας είναι 40. 

 

 
 

Βήµα 7: Για να αλλάξουµε το µέγεθος, π.χ να το διπλασιάσουµε, αρκεί να δώσουµε “χελ1, 

θέσεµέγεθος 80”. 
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Αλλαγή Σχήµατος  

 

Βήµα 8:  Για να δούµε το σχήµα της χελώνας θα πρέπει να γράψουµε στο κέντρο εντολών “χελ1, 

δείξε σχήµα ”. Αυτό που θα λάβουµε ως απάντηση θα είναι η τιµή του σχήµατος µε το οποίο είναι 

καταχωρηµένο µέσα στο πρόγραµµα. Η χελώνα έχει τιµή 0. 

 

 
 

Βήµα 9: Για να αλλάξουµε το σχήµα της χελώνας, παραδείγµατος χάριν να το κάνουµε αυτοκίνητο, 

θα πληκτρολογήσουµε “χελ1, θέσε σχήµα “αυτοκίνητο”.  

 

      
 

 

Ενώ αν θέλουµε να το επαναφέρουµε στην αρχική κατάσταση γράφουµε “χελ1, θέσεσχήµα 0”. 

 

 
 

 

Αλλαγή Πάχους Μολυβιού Χελώνας 

 

Βήµα 10: Για να πληροφορηθούµε το πάχος του µολυβιού της χελώνας θα πρέπει να 

πληκτρολογήσουµε “χελ1, δείξε πάχοςστυλό”. 

 

 
 

Βήµα 11: Για να αλλάξουµε το µέγεθος θα πρέπει να γράψουµε “χελ1, θέσεπάχοςστυλό 2” 

 

 
 

 

Πάγωµα/ Ξεπάγωµα Χελώνας 

 

Βήµα 12: Αν θέλουµε να πληροφορηθούµε για το αν µια χελώνα είναι παγωµένη ή όχι, ανοίγουµε τα 

«στοιχεία ταυτότητας» του αντικειµένου χελ1 από την καρτέλα «Εργασία». Αν στο πλαίσιο 

αναγράφεται «πάγωµα», σηµαίνει ότι η χελώνα δεν είναι παγωµένη. Με κλικ στο «πάγωµα» η χελώνα  

παγώνει. 
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Εναλλακτικά, µπορούµε να παγώσουµε και να ξεπαγώσουµε την χελώνα «χελ1», από το Κέντρο 

εντολών γράφοντας «πάγωσε “χελ1» και στην επόµενη γραµµή «ξεπάγωσε “χελ1».  

 

        
 

 

Κατέβασµα, ανέβασµα µολυβιού, µπροστά και πίσω 

 

Βήµα 13: Η χελώνα είναι ένα αντικείµενο µε το οποίο µπορούµε να σχεδιάζουµε στην οθόνη. Οι 

εντολές «ΣτυλόΚάτω» και «ΣτυλόΆνω» µπορούµε να κάνουµε την χελώνα µας ικανή και µη ικανή να 

σχεδιάζει, αντίστοιχα. 

 

  ή ισοδύναµα    

 

 

   ή ισοδύναµα   

 

 

Για να επαληθεύσουµε ότι η χελώνα έχει το µολύβι κάτω, της δίνουµε την εντολή να κινηθεί (µε δεξί 

κλικ πάνω στην χελώνα, επιλέγουµε «Κινούµενη εικόνα»), οπότε οπτικοποιείται η γραµµή που αφήνει 

στην οθόνη. 

 

Βήµα 14: Αν θέλουµε να µετακινήσουµε την χελώνα µε συγκεκριµένα Βήµατα µπορούµε να 

πληκτρολογήσουµε την εντολή “χελ1, µπροστά 34” για να το µετακινήσουµε 34 Βήµατα µπροστά. Αν 

θέλουµε να το µετακινήσουµε προς τα πίσω 34 Βήµατα πίσω θα γράψουµε “χελ1, πίσω 34”. 

 

   ή ισοδύναµα    

 

     ή ισοδύναµα    

 

Απόκρυψη και εµφάνιση της χελώνας 

 

Βήµα 15: Μια χελώνα µπορεί να κρύβεται και να επανεµφανίζεται στην ίδια ακριβώς θέση. Αυτό 

γίνεται µε τις εντολές «χελ1, απόκρυψηχελώνας» και «χελ1, εµφάνισηχελώνας», αντίστοιχα.  

 



Σύστηµα Εκµάθησης και ∆ιαχείρισης Ασκήσεων Microworlds Pro 

 

Μάντζιου Ελένη Α.Μ.:74/05                                        Παπάντου Στυλιανή Α.Μ.: 48/05 

- 77 - 

 

  ή ισοδύναµα  

 

  ή ισοδύναµα   

 

 

10.3.2. Προσοµοίωση Κίνησης της Χελώνας 

 

Σκοπός της άσκησης: είναι ο χρήστης να εισαχθεί σε πιο δύσκολες εντολές που θα µας επιτρέψουν 

να δηµιουργήσουµε πιο σύνθετες ασκήσεις. 

 

Αλλαγή Κατεύθυνσης της Χελώνας  

 

Βήµα 1: ∆ηµιουργούµε µία χελώνα από το εικονίδιο «∆ηµιουργία χελώνας». 

Βήµα 2: Για να αλλάξουµε την κατεύθυνση της χελώνας µπορούµε να κάνουµε κλικ επάνω στην 

χελώνα και µε το ποντίκι να αλλάξουµε την κατεύθυνσή της. 

 

 
 

Βήµα 3: Στο Κέντρο Εντολών γράφουµε τις εντολές προκειµένου να δούµε  την κατεύθυνση της 

χελώνας  «χελ1, δείξε κατεύθυνση». 

 

 
 

 

Βήµα 4: Μπορούµε να αλλάξουµε την κατεύθυνση της χελώνας γράφοντας στο Κέντρο Εντολών την 

εξής εντολή «χελ1, θέσεκατεύθυνση 23.3». Το νούµερο 23.3 δηλώνει πόσες µοίρες θέλουµε να 

περιστρέψουµε την χελώνα. 

 

 
 

 

Πώς να ζητάµε από την χελώνα να στρίβει δεξιά ή αριστερά 

 

Βήµα 5: Στο Κέντρο Εντολών γράφουµε την εντολή «χελ1, δεξιά 34 περίµενε 10 αριστερά 34». Αυτό 

σηµαίνει ότι η χελώνα πρώτα θα στρίψει προς τα δεξιά κατά 34 µοίρες και µετά από 1 δευτερόλεπτο 

στρέφεται προς τα αριστερά κατά 44 µοίρες. 
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Βήµα 6: Αν θέλουµε η χελώνα να αφήνει το αποτύπωµά της στην οθόνη και µετά να στρίβει δεξιά 90 

µοίρες, τότε χρησιµοποιούµε την εντολή «σφραγίδα». 

 

       
 

 

Πώς να ζητάµε από µια χελώνα να πάρει κατεύθυνση προς µια άλλη χελώνα 

 

Βήµα 7: Έστω τρεις χελώνες σε σχήµατα χελώνας, σφαίρας και αστεριού και ονοµασίες «χελ1», 

«σφαίρα» και «αστέρι», αντίστοιχα. Αν θέλουµε η χελώνα χελ1 να στραφεί προς τη σφαίρα και µετά 

από λίγο (3 δευτερόλεπτα) να στραφεί προς το αστέρι τότε γράφουµε τη σειρά εντολών: 

 

 
 

και η χελώνα χελ1 παίρνει την κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα: 

 
 

 

Βήµα 8: Αν θέλουµε η χελώνα χελ1 να µεταβεί στη θέση της χελώνας σφαίρα, γράφουµε στο Κέντρο 

Εντολών το εξής: 

 

        
 

 

Βήµα 9: Για να βρούµε την απόσταση µεταξύ της χελώνας χελ1 και της χελώνας αστέρι, αρκεί να 

δώσουµε την εντολή «χελ1, δείξε απόσταση «αστέρι». Το αποτέλεσµα είναι: 
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Βήµα 10: Για να µεταφέρουµε την χελώνα χελ1 στον κέντρο της οθόνης, πληκτρολογούµε «χελ1, 

κέντρο». 

 

             
 

Πώς να ζητάµε από µία χελώνα να γεµίσει µε χρώµα µία κλειστή περιοχή 

 

Βήµα 11: Αρχικά ζωγραφίζουµε µία κλειστή περιοχή. Έστω για παράδειγµα ένα παραλληλόγραµµο 

και έναν κύκλο µε πράσινο χρώµα.  

 

 

 
Βήµα 12: Στην συνέχεια µεταφέρουµε την χελώνα µέσα στην περιοχή που θέλουµε να γεµίσουµε. 

Βήµα 13: Στο Κέντρο Εντολών γράφουµε «χελ1, θέσεχρώµα 44 γέµισε» προκειµένου να γεµίσουµε 

µε χρώµα το παραλληλόγραµµο. Το νούµερο 44 αντιστοιχεί στο κίτρινο χρώµα. Για τον κύκλο 

δίνουµε την εντολή «χελ1, γέµισε». ∆ίνοντας αυτήν την εντολή σηµαίνει πως το χρώµα µε το οποίο 

θα γεµίσει ο κύκλος είναι το default χρώµα, δηλ. το µαύρο. 

 

 
 

Έτσι τα σχήµατά µας γίνονται όπως φαίνονται παρακάτω: 
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10.4. Αριθµητική και Άλλες Εφαρµογές 

 

10.4.1. Αριθµητική 

 

Σκοπός της Άσκησης: Στόχος της άσκησης αυτής είναι να µάθει ο χρήστης να κάνει τις βασικές 

αριθµητικές πράξεις. Οι ασκήσεις θα µας εισάγουν σε πρωτογενείς λειτουργίες σε συνδυασµό µε 

γνωστά αντικείµενα, όπως είναι η χελώνα, το πλαίσιο κειµένου και οι µεταβολείς. 

 

Η πρώτη µου Αριθµοµηχανή 
 
Στην αριθµοµηχανή που θα κατασκευάσουµε πρέπει κάποιος να δίνει δύο οποιουσδήποτε αριθµούς 

(είσοδοι της αριθµοµηχανής) και να παίρνει το άθροισµά τους (έξοδος).  

Βήµα 1: Κατασκευάζουµε δύο πλαίσια κειµένου µε ονόµατα «α» και «β», αντίστοιχα, τα οποία θα 

δέχονται τους αριθµούς που θέλουµε να προσθέσουµε. Χρησιµοποιούµε πλαίσια κειµένου και όχι 

µεταβολείς για να µπορούµε να προσθέσουµε και δεκαδικούς αριθµούς. 

Βήµα 2: Προσθέτουµε ένα ακόµα πλαίσιο κειµένου µε όνοµα «γ», όπου θα αποθηκεύεται το 

αποτέλεσµα της πρόσθεσης. 

Βήµα 3: Εάν θέλουµε η αριθµοµηχανή µας να αναρτηθεί στο διαδίκτυο θα πρέπει να τοποθετήσουµε 

και ένα τέταρτο πλαίσιο κειµένου µε όνοµα, για παράδειγµα, «αθροιστής» και µε την εντολή «θέσεγ α 

+ β». Θα χρειαστούµε και µια χελώνα – κουµπί η οποία θα ενεργοποιεί την εντολή «εκτέλεσε 

αθροιστής». 

Μετά την εφαρµογή των παραπάνω παίρνουµε την παρακάτω εικόνα: 
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Όπου, α = 42,3 και β = 14,2 είναι οι είσοδοι της πρόσθεσης και γ = 56,5 η έξοδος (το άθροισµά τους). 

 

Βήµα 4: Σε περίπτωση που κάνουµε κάποιο λάθος και δώσουµε σαν είσοδο της πρόσθεσης ένα 

γράµµα αντί για αριθµό, θέλουµε το πρόγραµµα να µας προειδοποιήσει. Έτσι, αντικαθιστούµε την 

εντολή «εκτέλεσε αθροιστής» µε την ακολουθία «πρόσεξε[εκτέλεσε αθροιστής][ανακοίνωση[Γράψε 

αριθµό και όχι γράµµα ή κενό!]]». Εάν λοιπόν, κάνουµε κάποιο λάθος εµφανίζεται το πλαίσιο 

διαλόγου: 

 

 
 

Βήµα 5: Εάν θέλουµε σαν είσοδοι της πρόσθεσης να µην είναι µεµονωµένοι αριθµοί, αλλά 

παραστάσεις, αλλάζουµε την εντολή «θέσεγ α + β» και την αντικαθιστούµε µε την εντολή «θέσεγ 

άθροισµα (εκτέλεσε α) (εκτέλεσε β)».  

Και έτσι η αριθµοµηχανή παίρνει την µορφή: 
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Εναλλαγές: 1. Εάν θέλουµε η αριθµοµηχανή µας να εκτελεί αφαιρέσεις, αρκεί να αντικαταστήσουµε 

την εντολή «θέσεγ α + β» µε την εντολή «θέσεγ α - β». Απαραίτητες είναι και οι αλλαγές των 

ονοµάτων των συντελεστών που χρησιµοποιήσαµε.  

2. Για να συµπεριλάβουµε την πράξη της διαίρεσης στην αριθµοµηχανή µας, γράφουµε τις εντολές 

«θέσεγ πηλίκο α β» και «θέσεδ υπόλοιπο α β», όπου γ το πλαίσιο κειµένου όπου αποθηκεύεται το 

πηλίκο και δ ένα επιπλέον πλαίσιο κειµένου όπου αποθηκεύεται το υπόλοιπο της διαίρεσης. 

3. Για να υπολογίσουµε δυνάµεις, θέτουµε την εντολή «θέσεγ δύναµη β α», όπου β η βάση, α ο 

εκθέτης και γ το αποτέλεσµα της ύψωσης του αριθµού β στον α. 

 

10.4.2. Η Χελώνα Παίρνει Αποφάσεις 

 

Σκοπός της άσκησης: είναι να µάθει ο χρήστης πώς µπορεί να κάνει την χελώνα να ελέγχει τις 

εντολές που δίνει, αλλά και να την κάνει να κινείται όπως αυτός θέλει. 

 

 

Πώς να ελέγχει η χελώνα την ορθότητα των εντολών που δίνουµε 
 

Βήµα 1. ∆ηµιουργούµε τρεις πίνακες ελέγχου µε ονόµατα «Αποτέλεσµα», «α» και «β», όπου 

αποθηκεύονται τα αποτελέσµατα των αριθµητικών πράξεων και οι δύο είσοδοί τους. Στη συνέχεια 

προσθέτουµε και έναν µεταβολέα µε όνοµα «µ», ως την τρίτη είσοδο των αριθµητικών πράξεων. 

 

Βήµα 2. Μπορούµε να πειραµατιστούµε και να γράψουµε στο Κέντρο Εντολών αριθµητικές πράξεις 

σε διάφορες µορφές. Έστω ότι δίνουµε τις παρακάτω εντολές: 
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Το αποτέλεσµα που θα πάρουµε φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 
 

 

 

Βήµα 3. Η χελώνα µπορεί να αναγνωρίσει και τις γνωστές λέξεις της αριθµητικής (ισούται?, 

µεγαλύτερο?, µικρότερο?). Για να το αποδείξουµε, πληκτρολογούµε στο Κέντρο Εντολών τα εξής: 

 

 
 

Και έτσι η εικόνα µας παίρνει την παρακάτω µορφή: 

 
 

 

 

 

Πώς να κάνουµε την χελώνα να αλλάζει µορφή, παίρνοντας αποφάσεις 
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Βήµα 4: ∆ηµιουργούµε µια νέα εργασία µε ένα µεταβολέα µε όνοµα «α», ένα κουµπί µε την εντολή 

«χελ1, εκτέλεσε εντολές», ένα πλαίσιο κειµένου µε όνοµα «εντολές» και µια χελώνα µε όνοµα 

«χελ1». 

 

Βήµα 5: ∆ίνοντας µια τιµή στον µεταβολέα και σύµφωνα µε τις εντολές που θα γράψουµε στο 

πλαίσιο κειµένου, η χελώνα χελ1 θα πρέπει να αλλάζει σχήµα µε το πάτηµα του κουµπιού. 

Επιλέγουµε τα σχήµατα «γάτα», «άλογο», «σκυλάκι» και «πουλί», που αντιστοιχούν στους αριθµούς 

16, 23,19 και 37. ∆ίνοντας τις τιµές 1, 2, 3 και 4 στον µεταβολέα παίρνουµε τα ανάλογα 

αποτελέσµατα. Εάν, για παράδειγµα δώσουµε την τιµή 1, η εικόνα µας θα πάρει την παρακάτω 

µορφή: 

 

 
 

 

 

Πώς να κάνουµε τη χελώνα να κινείται και να παίρνει αποφάσεις 
 

Οριζόντια κίνηση 

 

Βήµα 6: Έστω ότι θέλουµε η χελώνα µας να κινείται οριζόντια και να σταµατάει λίγο πριν βρει ένα 

εµπόδιο. Σε µια νέα σελίδα εργασίας δηµιουργούµε δύο χελώνες, µε ονόµατα «χελ1» και «σκυλάκι», 

και τους δίνουµε την µορφή του αυτοκινήτου και του σκύλου, αντίστοιχα. Σε ένα πλαίσιο κειµένου, 

µε όνοµα «εντολές», γράφουµε τις εντολές κίνησης και τερµατισµού της χελ1. Ο µεταβολέας µε 

όνοµα «α», ρυθµίζει το πόσο γρήγορα θα γίνεται η κίνηση της χελ1. Τέλος, προσθέτουµε ένα κουµπί 

µε όνοµα «χελ1, εκτέλεσε εντολές», µε το πάτηµα του οποίου ξεκινάει η κίνηση του αυτοκινήτου. 

Η εργασία µας στο τέλος πρέπει να έχει την παρακάτω µορφή: 
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Με το πάτηµα του κουµπιού, ξεκινάει η κίνηση του αυτοκινήτου και σταµατάει όταν η απόστασή του 

από το σκυλάκι γίνει µικρότερη από 90, όπως έχουµε δηλώσει στην εντολή µας στο πλαίσιο κειµένου. 

 

Βήµα 7: Εάν θέλουµε το αυτοκίνητό µας να σταµατήσει µόλις φτάσει στο σκυλάκι, αλλάζουµε τις 

εντολές στο πλαίσιο κειµένου, όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα µε την λειτουργία «αγγίζει?». 

Εάν ξεκινήσει η κίνηση του αµαξιού, όταν σταµατήσει έχουµε το παρακάτω στιγµιότυπο. 

 

 

 
 

 

 

Βήµα 8: Εάν θέλουµε να σταµατήσει το αυτοκίνητο µόλις βρεθεί πάνω σε µια λωρίδα, θα 

χρησιµοποιήσουµε την λειτουργία «χρώµααπόκάτω». Η εργασία µας τώρα θα πάρει τη µορφή που 

δείχνει η εικόνα που ακολουθεί. 
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Σηµείωση: στην περίπτωση που το µολύβι της χελώνας είναι κάτω (στκ), η λειτουργία 

«χρώµααπόκάτω» δεν λειτουργεί. 

 

Κατακόρυφη κίνηση 

 

Βήµα 9: ∆ηµιουργούµε µία νέα εργασία, παρόµοια µε τις προηγούµενες, µε τη διαφορά ότι τώρα 

έχουµε µόνο µια χελώνα µε όνοµα «χελ1» και σχήµα πεταλούδας. Για να κινηθεί κατακόρυφα, 

χρησιµοποιούµε τον άξονα ψ (κάθετος άξονας) και στο πλαίσιο κειµένου γράφουµε τις εντολές που 

φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
 

Βήµα 10: Για να σταµατήσουµε την κίνηση της πεταλούδας σε συνάρτηση µε την απόσταση που έχει 

από µια άλλη χελώνα, δηµιουργούµε µια βοηθητική χελώνα µε όνοµα «βχ» και µορφή πολύεδρο. Η 

εντολή στο πλαίσιο κειµένου γίνεται «ανδιαφ (απόσταση “βχ) > 230[σταµάτησέµε][µπ α / 10]». Όταν 

σταµατήσει η πεταλούδα θα πάρουµε το παρακάτω στιγµιότυπο: 
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Κίνηση στο επίπεδο 

 

Βήµα 11: Για να κλείσουµε το κεφάλαιο της κίνησης, πρέπει να δούµε και την κίνηση στο επίπεδο ή 

κίνηση σε δύο διαστάσεις. Η βοηθητική χελώνα είναι απαραίτητη τώρα, πάλι µε όνοµα «βχ» αλλά 

µορφή πουλιού. Στο πλαίσιο κειµένου γράφουµε «ανδιαφ αγγίζει? “βχ 

“χελ1[σταµάτησέµε][χελ1,κοίταπρος “βχ µπ α / 10]». Με αυτόν τον τρόπο, η χελ1 (δηλαδή η 

πεταλούδα) κινείται προς την βχ (δηλαδή το πουλί). Εάν αλλάξουµε τις θέσεις των χελωνών, αλλάζει 

και η κατεύθυνση κίνησης της πεταλούδας.  
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10.4.3. Παιχνίδια µε Λέξεις και Λίστες 

 

Σκοπός της άσκησης: είναι η παρουσίαση δύο νέων αντικειµένων που ονοµάζονται λέξεις και λίστες. 

Σαν λέξη ορίζουµε µια ακολουθία χαρακτήρων που αρχίζει µε εισαγωγικά (“) και τελειώνει µε κενό. 

Ένας χαρακτήρας µπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθµός, γράµµα ή σύµβολο που µπορεί να 

εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή. Σαν λίστα ορίζουµε µια διατεταγµένη σειρά στοιχείων, τα 

οποία µπορεί να είναι λέξεις ή λίστες ή συνδυασµοί από λέξεις και λίστες που κλείνονται µέσα σε 

αγκύλες. 

 

Πώς µπορεί η χελώνα να µετράει τον αριθµό των χαρακτήρων µιας λέξης 
 

Βήµα 1. Οι λέξεις είναι αντικείµενα που µπορεί να διαχειριστεί η χελώνα. Για αυτό το λόγο θα πρέπει 

να διαθέτουµε µια λέξη, µε έναν από τους τρεις τρόπους διάθεσής της: α) στο Κέντρο Εντολών, β) στη 

µνήµη του υπολογιστή ως τιµή µιας µεταβλητής (χρήση της εντολής κάνε) και γ) σε ένα Πλαίσιο 

Κειµένου. 

 

Βήµα 2. Στο Κέντρο Εντολών γράφουµε τις λέξεις «Κεντέρης» και «43562%φη@@32», µε την 

εντολή «δείξε µέτρησε». Το πρόγραµµα µας επιστρέφει τις τιµές 8 και 12, που αντιστοιχούν στον 

αριθµό των χαρακτήρων των παραπάνω λέξεων. 

 
 

Βήµα 3. Στο κέντρο Εντολών δίνουµε την εντολή να αποθηκευτεί το όνοµα- λέξη “Κεντέρης µε τη 

βοήθεια της εντολής «κάνε». Αρχικά δε γίνεται φανερό τίποτα, αλλά µε αυτόν τον τρόπο 

αποθηκεύεται στη µνήµη η λέξη “Κεντέρης, όπως αποδεικνύει και η εντολή «δείξε :». 

 

 
 

Βήµα 4. Με παρόµοιο τρόπο χειριζόµαστε τα δεδοµένα µας όταν αυτά βρίσκονται σε ένα Πλαίσιο 

Κειµένου. ∆ηµιουργούµε ένα Πλαίσιο Κειµένου µε όνοµα <ΕΠΩΝΥΜΟ> και πληκτρολογούµε τη 

λέξη «Κεντέρης». Από το Κέντρο Εντολών παίρνουµε την πληροφορία ότι η λέξη Κεντέρης έχει 8 

γράµµατα. 
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Πώς µπορεί η χελώνα να χειρίζεται µεµονωµένα γράµµατα ή κοµµάτια µιας λέξης 
 

Βήµα 5. Η χελώνα µπορεί να απαντήσει σε διάφορα ερωτήµατα µε τη χρήση των αντίστοιχων 

εντολών, όπως παρουσιάζονται στην παρακάτω λίστα: 

1. Ποιο είναι το πρώτο γράµµα της λέξης “Κεντέρης; 

    - κάνε "επώνυµο "Κεντέρης 

   δείξε πρώτο :επώνυµο 

2. Ποιο είναι το τελευταίο γράµµα της λέξης “Κεντέρης; 

    - δείξε τελευταίο :επώνυµο 

3. Ποια είναι τα γράµµατα της λέξης που αποµένουν αν από τη λέξη “Κεντέρης βγάλουµε το πρώτο 

γράµµα; 

    - δείξε ΕκτόςΠρώτου :επώνυµο 

4. Ποια είναι τα γράµµατα της λέξης που αποµένουν αν από τη λέξη “Κεντέρης βγάλουµε το 

τελευταίο γράµµα; 

    - δείξε ΕκτόςΤελευταίου :επώνυµο 

5. Ποιο είναι το τρίτο στη σειρά γράµµα της λέξης “Κεντέρης; 

    - δείξε στοιχείο 3 :επώνυµο 

6. Εµφάνισε τυχαία ένα γράµµα της λέξης “Κεντέρης. 

    - δείξε διάλεξε :επώνυµο 

 

Αυτές τις εντολές τις πληκτρολογούµε στο Κέντρο Εντολών και εκεί παίρνουµε και τις απαντήσεις 

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Πώς µπορεί η χελώνα να διαχειρίζεται τα δεδοµένα µιας λίστας 
 

Βήµα 6. Ορίζουµε µια λίστα χρησιµοποιώντας την εντολή «κάνε» στο Κέντρο Εντολών. Τα στοιχεία 

που αποτελούν τη λίστα τα περικλείουµε σε αγκύλες και αφήνουµε ένα κενό ανάµεσά τους.  

 

 
 

Βήµα 7. Με τις ίδιες εντολές που χρησιµοποιήσαµε παραπάνω και για τις λέξεις µπορούµε να 

επεξεργαστούµε το περιεχόµενο της λίστας µας, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί: 

 

 
 

Βήµα 8. Εκτός από τις πρωτογενείς διαδικασίες µε τις οποίες µπορούµε να αποσπάσουµε και να 

χειριστούµε τα στοιχεία µιας λίστας, έχουµε στη διάθεσή µας και άλλες εντολές µε τις οποίες 

µπορούµε να µεταβάλλουµε το περιεχόµενο της λίστας. Οι εντολές και τα αποτελέσµατα που 

επιφέρουν παρουσιάζονται στην εικόνα: 
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Βήµα 9. Με αφορµή την τελευταία λίστα µπορούµε να προχωρήσουµε στη σχεδίαση µιας απλής 

εφαρµογής. 

1. ∆ηµιουργούµε 3 χελώνες µε κατεύθυνση στις 90 µοίρες. Τις δίνουµε τα σχήµατα: Άλογο, 

Καγκουρό και ∆ροµέας και τους δίνουµε τα αντίστοιχα ονόµατα. 

2. Σχεδιάζουµε 3 διαδρόµους (ένα για κάθε χελώνα), τη γραµµή εκκίνησης και τη γραµµή 

τερµατισµού, επιλέγοντας τη γραµµή σχεδίασης στο κατάλληλο χρώµα και σχήµα. 

3. ∆ηµιουργούµε ένα κουµπί και του δίνουµε την εντολή «ΜίλαΠρος διάλεξε [Άλογο 

Καγκουρό ∆ροµέας] µπ 20» και Εκτέλεση Πολλές φορές. Κάθε φορά που κάνουµε κλικ στο κουµπί 

θα κινείται τυχαία µια χελώνα µπροστά κατά 20 βήµατα και το παιχνίδι θα τελειώσει όταν µια από 

αυτές τερµατίσει. 

4. Με δεξί κλικ στην γραµµή τερµατισµού δίνουµε στο πεδίο <Χελώνα> την εντολή 

«όλαστοπ», ώστε οι χελώνες µας να σταµατήσουν όταν µια από αυτές τερµατίσει. 

 

Αρχικά όλες οι χελώνες είναι πριν τη γραµµή εκκίνησης (µαύρη). 

 



Σύστηµα Εκµάθησης και ∆ιαχείρισης Ασκήσεων Microworlds Pro 

 

Μάντζιου Ελένη Α.Μ.:74/05                                        Παπάντου Στυλιανή Α.Μ.: 48/05 

- 92 - 

 

 

Ενώ µε το πάτηµα του κουµπιού το παιχνίδι τελειώνει όταν τερµατίσει µια χελώνα. 

 
 

 

10.5. Προγραµµατισµός στο Microworlds Pro 

 

10.5.1. Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό 

 

 

Το MicroWorlds Pro, ως προγραµµατιστικό περιβάλλον, µας επιτρέπει να δηµιουργούµε νέες εντολές 

και λειτουργίες που αφορούν τη συµπεριφορά των αντικειµένων στηριζόµενοι στο βασικό λεξιλόγιο. 

Οι ανάγκες του προγραµµατισµού επιβάλλουν τη χρήση µιας νέας καρτέλας που ονοµάζεται Καρτέλα 

∆ιαδικασίες και στην οποία γράφονται µε συγκεκριµένο τρόπο οι νέες λέξεις-διαδικασίες του 

περιβάλλοντος. Αυτές οι διαδικασίες µπορεί να συµπεριφέρονται είτε ως λειτουργίες (όπως οι γνωστές 

λειτουργίες του βασικού λεξιλογίου <χρώµα>, <κατεύθυνση>, <χρώµα>) είτε ως εντολές (όπως οι 

εντολές <µπροστά>, <τύπωσε>, <επανάλαβε>, κ.λπ.). Μπορεί να έχουν µια ή περισσότερες εισόδους, 

οι οποίες µπορεί να είναι αριθµοί, λέξεις ή λίστες. 

 

Σκοπός της άσκησης: είναι να εισάγει τον χρήστη στην ιδέα του προγραµµατισµού και να σχεδιάσει 

απλά σχήµατα, όπως τετράγωνα, ορθογώνια και παραλληλόγραµµα. 

 

 

Πώς να σχεδιάζει η χελώνα σχήµατα 
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Βήµα 1. Έστω ότι θέλουµε να σχεδιάσουµε ένα τετράγωνο πλευράς 125 βηµάτων σε διάφορα 

χρώµατα. Στην καρτέλα διαδικασίες δηµιουργούµε την διαδικασία «τετράγωνο» και τις εντολές που 

χρειάζονται για να κατασκευαστεί ένα τετράγωνο. 

 

για τετράγωνο     (Για να φτιάξουµε ένα  «τετράγωνο») 

στκ               (Με το µολύβι κάτω) 

µπ 125 δε 90      (Προχωράµε 125 και στρίβουµε 90 µοίρες) 

µπ 125 δε 90      (Προχωράµε 125 και στρίβουµε 90 µοίρες) 

µπ 125 δε 90      (Προχωράµε 125 και στρίβουµε 90 µοίρες) 

µπ 125 δε 90      (Προχωράµε 125 και στρίβουµε 90 µοίρες) 

τέλος             (Τέλος διαδικασίας) 

 

Βήµα 2. ∆ηµιουργούµε µια χελώνα <χελ1> και στο Κέντρο Εντολών, µε την εντολή «χελ1, 

τετράγωνο» η χελώνα σχεδιάζει ένα τετράγωνο 125 βηµάτων. Αν θέλουµε µια χελώνα <χελ2> να 

σχεδιάσει ένα τετράγωνο ίδιας πλευράς αλλά διαφορετικού χρώµατος (κόκκινο) δίνουµε την εντολή 

«χελ2, θέσεΧρώµα 15 τετράγωνο». Τέλος για να αλλάξουµε το χρώµα (πράσινο) και το πάχος της 

γραµµής του τετραγώνου, δηµιουργούµε µια χελώνα <χελ3> και στο Κέντρο Εντολών γράφουµε 

«χελ3, θέσεΧρώµα 55 θέσεΠάχοςΣτυλό 4 τετράγωνο». 

 

 
 

Και το αποτέλεσµα που παίρνουµε είναι: 

 

 
 

Βήµα 3. Παρατηρούµε ότι οι δύο ενέργειες <µπροστά> και <δεξιά> επαναλαµβάνονται συνολικά 4 

φορές. Για να συντοµεύουµε αυτές τις επαναλήψεις, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την εντολή 

επανάληψης «επανάλαβε», η οποία συντάσσεται ως εξής: επανάλαβε <αριθµός> [<εντολές>]. 

Με τη βοήθεια της εντολής «επανάληψης» η διαδικασία <τετράγωνο125> γράφεται: 

 

για τετράγωνο125              (φτιάχνει ένα τετράγωνο πλευράς 125 βηµάτων) 

επανάλαβε 4[µπ 125 δε 90]     (επανάληψη των 4 εντολών) 

τέλος                         (τέλος διαδικασίας) 
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Οι δύο εντολές µαζί, µπ 125 δε 90, αποτελούν το επαναλαµβανόµενο µοτίβο µε το οποίο σχεδιάζεται 

το τετράγωνο.   

 

Βήµα 4. Έστω ότι θέλουµε η χελώνα να σχεδιάσει ένα ορθογώνιο. Παρόµοια µε παραπάνω, 

δηµιουργούµε µια διαδικασία µε όνοµα «ορθογώνιο» και στην Καρτέλα ∆ιαδικασίες γράφουµε: 

 

για ορθογώνιο 50 70 

στκ 

επανάλαβε 2[µπ 50 δε 90 µπ 70 δε 90] 

τέλος 

όπου 50 και 70 είναι τα βήµατα των πλευρών του ορθογωνίου µας. ∆ηµιουργούµε µια χελώνα µε 

όνοµα <χελ1> και στο Κέντρο Εντολών πληκτρολογούµε: 

 

 
 

Στην οθόνη µας σχεδιάζεται το ορθογώνιο που θέλουµε: 

 

 

 

 

Βήµα 5. Έστω ότι θέλουµε να σχεδιάσουµε ένα παραλληλόγραµµο. ∆ηµιουργούµε µια διαδικασία µε 

«παραλληλόγραµµο», όπως παραπάνω, µε τη διαφορά ότι θα δέχεται τρεις εισόδους: τις πλευρές α και 

β και µια γωνία. Έτσι στην Καρτέλα ∆ιαδικασίες γράφουµε: 

 

για παραλληλόγραµµο 

στκ 

επανάλαβε 2[µπ 100 δε 40 µπ 150 δε (180 - 40)] 

τέλος 

 

όπου 100 και 150 είναι τα βήµατα των πλευρών του παραλληλογράµµου και 40 η γωνία. 

∆ηµιουργούµε µια χελώνα µε όνοµα <χελ1> και στο Κέντρο Εντολών πληκτρολογούµε: 

 

 
 

Στην οθόνη µας σχεδιάζεται το παραλληλόγραµµο που θέλουµε:  
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� ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

για τετράγωνο 
στκ 

µπ 125 δε 90 
µπ 125 δε 90 
µπ 125 δε 90 
µπ 125 δε 90 

τέλος 
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� ΤΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

� ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ 

 

 

για ορθογώνιο 50 70 
στκ 

επανάλαβε 2[µπ 50 δε 90 µπ 70 δε 90] 
τέλος 
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10.5.2. Εισαγωγή σε Σύνθετα Προβλήµατα 

 

Σκοπός της άσκησης: σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστεί η σχεδίαση της πρόσοψης ενός σπιτιού 

και θα δοθεί έµφαση στον τρόπο µε τον οποίο διαιρείται ένα πρόβληµα σε άλλα µικρότερα. 

 

Πώς να σχεδιάσει η χελώνα την πρόσοψη ενός σπιτιού 
 

Βήµα 1. Η πρόσοψη ενός απλού σπιτιού αποτελείται από ένα τετράγωνο (έστω πλευράς 100 

βηµάτων) και την κορυφή του (ένα ισόπλευρο τρίγωνο). Ένας εύκολος τρόπος λοιπόν θα ήταν να 

δηµιουργήσουµε µια διαδικασία µε όνοµα «σπίτι1» και µια χελώνα <χελ1> και στην Καρτέλα 

∆ιεργασίες να πληκτρολογήσουµε τις εντολές: 

 

για σπίτι1 

στκ 

χελ1, θέσεκατεύθυνση 0 

µπ 100 δε 30 µπ 100 δε 120 µπ 100 δε 30 

µπ 100 δε 90 µπ 100 δε 90 100 δε 90 µπ 100 

πίσω 100 αριστερά 90 πίσω 100 

τέλος 

 

Βήµα 2. Στο περιβάλλον της Logo, µια διαδικασία µπορεί να καλέσει και άλλες διαδικασίες. Έτσι, 

µπορούµε να σχεδιάσουµε το σπίτι µε την οικοδόµηση ενός προγράµµατος που περιλαµβάνει τρεις 

µικρές διαδικασίες, µε ονόµατα «τετράγωνο»,  «οροφή» και «επιστροφή». 

Η πρώτη διεργασία σχεδιάζει το τετράγωνο που θα αποτελέσει τη βάση του σπιτιού µε πλευρά 100 

βήµατα. 

 

για τετράγωνο 

στκ 

χελ1, θέσεκατεύθυνση 0 

επανάλαβε 4[µπ 100 δε 90] 

τέλος 

 

Η δεύτερη διεργασία σχεδιάζει το ισόπλευρο τρίγωνο που είναι η κορυφή του σπιτιού µε πλευρά 100 

βήµατα, αφού πρώτα µεταφέρει τη χελώνα στην πάνω αριστερή κορυφή του τετραγώνου. 

 

για οροφή 

για παραλληλόγραµµο 
στκ 

επανάλαβε 2[µπ 100 δε 40 µπ 150 δε (180 - 40)] 
τέλος 
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µπ 100 δε 30 επανάλαβε 3[µπ 100 δε 120] 

τέλος 

 

Η τρίτη διεργασία επαναφέρει την χελώνα στην αρχική της κατάσταση (θέση και κατεύθυνση) ώστε 

να σχεδιάζεται πάντα το ίδιο σπίτι. 

 

για επιστροφή 

θέσεκατεύθυνση 0 πι 100 

τέλος 

 

Τελικά, η κύρια διαδικασία µε όνοµα σπίτι θα έχει τη µορφή: 

 

για σπίτι 

τετράγωνο 

οροφή 

επιστροφή 

τέλος 

 

Βήµα 3: Στο Κέντρο Εντολών πληκτρολογούµε: 

 

 
 

Και στην οθόνη µας εµφανίζεται η πρόσοψη του σπιτιού που σχεδιάσαµε: 
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� ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.3. Σύνθετα Προβλήµατα µε Λίστες 

 

Σκοπός της άσκησης: σε αυτήν την δραστηριότητα παρουσιάζεται ένα πρόγραµµα µε το οποίο ο 

χρήστης θα µπορεί να προσθέτει και να υπολογίζει τον µέσο όρο των αριθµών µίας λίστας. 

 

Πώς µπορεί η χελώνα να υπολογίζει αθροίσµατα και µέσους όρους 
 

Βήµα 1. ∆ηµιουργούµε µια χελώνα <χελ1> και της δίνουµε την εικόνα του δροµέα. Στη συνέχεια 

δηµιουργούµε τρία πλαίσια κειµένου µε ονόµατα «κείµενο1», όπου θα περνάµε τη λίστα των αριθµών 

για τους οποίους θέλουµε να βγάλουµε αποτελέσµατα, «α», όπου θα αποθηκεύεται το άθροισµα των 

αριθµών, και «β», όπου θα αποθηκεύεται ο µέσος όρος τους.  

 

για τετράγωνο 
στκ 

χελ1, θέσεκατεύθυνση 0 
επανάλαβε 4[µπ 100 δε 90] 

τέλος 
 

για οροφή 
µπ 100 δε 30 επανάλαβε 3[µπ 100 δε 120] 

τέλος 
 

για επιστροφή 
θέσεκατεύθυνση 0 πι 100 

τέλος 
 

για σπίτι 
τετράγωνο 

οροφή 
επιστροφή 

τέλος 
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Βήµα 2. Στην Καρτέλα ∆ιαδικασίες δηµιουργούµε τις διαδικασίες που θα χρησιµοποιήσουµε. Στο 

πρώτο πλαίσιο κειµένου θα περνάµε τους αριθµούς σαν λίστα, δηλαδή τον έναν κάτω από τον άλλον. 

Έτσι δηµιουργούµε τη διαδικασία «αθροίζω» µε είσοδο τη λίστα των αριθµών (λ). 

 

για αθροίζω :λ 

αν κενό? :λ[έξοδος 0] 

έξοδος άθροισµα πρώτο :λ αθροίζω εκπ :λ 

τέλος 

 

Σαν είσοδο στη διαδικασία «αθροίζω» θέτω το «ανάλυση κείµενο1», το οποίο παίρνει τους αριθµούς 

που πληκτρολογούµε στο πλαίσιο κειµένου σαν λίστα και δηµιουργούµε τη διαδικασία «πρόσθεση». 

 

για πρόσθεση 

θέσεα αθροίζω ανάλυση κείµενο1 

τέλος 

 

Βήµα 3. Για να υπολογίσουµε τον µέσο όρο των παραπάνω αριθµών, δηµιουργούµε µια νέα 

διαδικασία «ΜΟ», η οποία έχει σαν είσοδο τη λίστα των αριθµών που πληκτρολογούµε στο πλαίσιο 

κειµένου. 

 

για ΜΟ :λ 

έξοδος πηλίκο αθροίζω :λ µέτρησε :λ  

τέλος 

 

Για να εµφανίζουµε το αποτέλεσµα στο πλαίσιο κειµένου «β», δηµιουργούµε µια άλλη διαδικασία µε 

όνοµα «µέσος_όρος». 

 

για µέσος_όρος 

θέσεβ ΜΟ ανάλυση κείµενο1 

τέλος 

 

Τελικά, η κύρια διαδικασία µε όνοµα υπολογισµοί θα έχει τη µορφή: 

 

για υπολογισµοί 

πρόσθεση 

µέσος_όρος 

τέλος 

 

Βήµα 4: Στο Κέντρο Εντολών πληκτρολογούµε: 

 

 
 

Και στην οθόνη µας εµφανίζονται οι υπολογισµοί που θέλουµε (άθροισµα και µέσος όρος αριθµών): 
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� ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
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για αθροίζω :λ 
αν κενό? :λ[έξοδος 0] 

έξοδος άθροισµα πρώτο :λ αθροίζω εκπ :λ 
τέλος 

για πρόσθεση 
θέσεα αθροίζω ανάλυση κείµενο1 

τέλος 
για ΜΟ :λ 

έξοδος πηλίκο αθροίζω :λ µέτρησε :λ 
τέλος 

για µέσος_όρος 
θέσεβ ΜΟ ανάλυση κείµενο1 

τέλος 
για υπολογισµοί 

πρόσθεση 
µέσος_όρος 

τέλος 

 

 

10.5.4 Η Εντολή «επανάλαβε» 

 

Σκοπός της άσκησης: Η εντολή «επανάλαβε» έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα το οποίο 

ονοµάζεται «µοτίβο». Είναι αρκετά διασκεδαστικό το να σχεδιάζουµε σχήµατα µε επαναλήψεις και 

περιστροφές. 

 

Πώς να σχεδιάζει η χελώνα έναν ακτινωτό ήλιο 
 

Βήµα 1. Έστω ότι θέλουµε να σχεδιάσουµε έναν «ακτινωτό ήλιο». Για να µπορούµε να 

πειραµατιστούµε µε το µέγεθος και την πυκνότητα του ήλιου, εισάγουµε στην οθόνη τρεις 

µεταβολείς. Ο πρώτος θα έχει το όνοµα «Ν» και θα προσδιορίζει τον αριθµό των ακτινών για µια 

πλήρη περιφορά, ο δεύτερος, «ρ», θα προσδιορίζει το µήκος της ακτίνας και ο τρίτος, «φ» θα 

προσδιορίζει τη στροφή της ακτίνας. Επίσης, δηµιουργούµε και ένα κουµπί «σβήσε», για να είναι 

καθαρά τα σχέδιά µας. 

 

Βήµα 2. Βασιζόµενοι στον τρόπο σχεδίασης µιας γραµµής-ακτίνας που περιστρέφεται δεξιόστροφα 

γύρω από ένα σταθερό σηµείο µπορούµε να δηµιουργήσουµε τις παρακάτω διαδικασίες. Για την 

ακτίνα: 

 

για ακτίνα 

µπ ρ πι ρ 

τέλος 

 

Για την σύνθεση του ήλιου πληκτρολογούµε: 

 

για ήλιος 

στκ 

θέσεκατεύθυνση 0 

επανάλαβε Ν[ακτίνα δεξιά φ] 
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τέλος 

 

Βήµα 3. Στο Κέντρο Εντολών πληκτρολογούµε: 

 

 
 

Και στην οθόνη µας εµφανίζεται ο ακτινωτός ήλιος µε χαρακτηριστικά που προσδιορίσαµε στους 

µεταβολείς: 

 
 

Πώς να σχεδιάζει η χελώνα συνεχιζόµενους κύκλους 
 

Βήµα 4. Βασιζόµενοι στην προηγούµενη δραστηριότητα, παρατηρούµε ότι τα άκρα της ακτίνας είναι 

σηµεία που ανήκουν σε κύκλο ακτίνας ρ. αν αλλάξουµε λίγο τη διαδικασία «ακτίνα» έτσι ώστε η 

χελώνα να κάνει τα ίδια αλλά µε «στυλό πάνω» και αφήνει ένα σηµαδάκι (στκ µπ 0) στην άκρη της 

ακτίνας, τότε θα σχεδιάζεται ένας κύκλος σηµείο προς σηµείο. ∆ιατηρούµε το σχεδιαστικό κοµµάτι 

της παραπάνω δραστηριότητας και στην Καρτέλα ∆ιαδικασίες για την «ακτίνα» γράφουµε: 

 

για σηµείο_κύκλου 

στα µπ ρ στκ µπ 0 στα πι ρ 

τέλος 

 

και η διαδικασία του κύκλου γίνεται: 

 

για κύκλος  

θέσεκατεύθυνση 0 

επανάλαβε Ν[σηµείο_κύκλου δεξιά φ] 

τέλος 

 

Βήµα 5. Στο Κέντρο Εντολών πληκτρολογούµε: 
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Κάνοντας διάφορους πειραµατισµούς και δίνοντας διαφορετικές τιµές στους µεταβολείς κάθε φορά 

στην οθόνη µας εµφανίζονται τα σχήµατα που κάναµε: 

 

 
 

� ΑΚΤΙΝΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
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για ακτίνα 
µπ ρ πι ρ 

τέλος 
 

για ήλιος 
στκ 

θέσεκατεύθυνση 0 
επανάλαβε Ν[ακτίνα δεξιά φ] 

τέλος 

 

 

 

 

 

 

� ΚΥΚΛΟΣ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

για σηµείο_κύκλου 
στα µπ ρ στκ µπ 0 στα πι ρ 

τέλος 
 

για κύκλος 
θέσεκατεύθυνση 0 

επανάλαβε Ν[σηµείο_κύκλου δεξιά φ] 
τέλος 
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10.6. Μικροεφαρµογές στο Microworlds Pro 

 

10.6.1. Προγραµµατισµός Μικροεφαρµογής 

 

Σκοπός της άσκησης: είναι να δηµιουργήσει ο χρήστης µια µικροεφαρµογή µέσω της οποίας θα 

κάνει «διάλογο» µε τον υπολογιστή. Η µικροεφαρµογή θα υπολογίζει την ηλικία του χρήστη µε βάση 

κάποιες χρονολογίες που θα του ζητάει. 

 

Βήµα 1. ∆ηµιουργούµε µια χελώνα-κουµπί και στο πεδίο <Οδηγία> γράφουµε «ηλικία», το οποίο θα 

είναι και το όνοµα της διαδικασίας που θα δηµιουργήσουµε στη συνέχεια. 

 

Βήµα 2. Στην Καρτέλα ∆ιαδικασίες πληκτρολογούµε τις παρακάτω εντολές: 

 

για ηλικία  

ανακοίνωση[Θα σου ζητηθεί να γράψεις τη χρονιά που έχουµε σήµερα και τη χρονιά που 

γεννήθηκες] 

ερώτηση [Ποιο χρόνο έχουµε σήµερα?] 

κάνε "έτος_σήµερα απάντηση 

ερώτηση [Ποια είναι η χρονιά γέννησής σου?] 

κάνε "έτος_γέννησης απάντηση 

ανακοίνωση (φρ [Σήµερα είσαι] :έτος_σήµερα - :έτος_γέννησης[χρονών]) 

τέλος 

 

όπου οι λέξεις «για» και «τέλος», οριοθετούν την έναρξη και το πέρας της διαδικασίας µε όνοµα 

«ηλικία». Η εντολή «ανακοίνωση» µας επιτρέπει να ανακοινώνουµε µια πληροφορία. Με την εντολή 

«ερώτηση» εµφανίζεται η ερώτηση που θέλουµε να µας υποβάλλει ο υπολογιστής. Με την εντολή 

«κάνε» αποθηκεέυεται η απάντηση που έχουµε δώσει στην ερώτηση του υπολογιστή. 

 

Βήµα 3. Πατάµε το κουµπί «ηλικία» και ξεκινάει η εκτέλεση της µικροεφαρµογής µας. 
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Πατώντας ΟΚ, το πρόγραµµα συνεχίζει να εκτελείται. 

 
 

� Η ΗΛΙΚΙΑ 
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για ηλικία 
Ανα κοίνωση[Θα σου ζητηθεί να γράψεις τη χρονιά που έχουµε σήµερα και τη χρονιά που      

γεννήθηκες] 
ερώτηση [Ποιο χρόνο έχουµε σήµερα?] 

κάνε "έτος_σήµερα απάντηση 
ερώτηση [Ποια είναι η χρονιά γέννησής σου?] 

κάνε "έτος_γέννησης απάντηση 
ανακοίνωση (φρ [Σήµερα είσαι] :έτος_σήµερα - :έτος_γέννησης[χρονών]) 

τέλος 

 

 

 

10.6.2. Τεστ Γνώσεων Γεωγραφίας 

 

Σκοπός της άσκησης: Το περιβάλλον Microworlds Pro είναι ιδανικό για τη δηµιουργία µικρών  

«Βάσεων µε ερωτήσεις – απαντήσεις». Σε αυτήν την ενότητα θα δηµιουργήσουµε ένα πρόγραµµα 

αξιολόγησης γνώσεων Γεωγραφίας Ε΄ ∆ηµοτικού. Θα παρουσιάζει ερωτήσεις γνώσεων τυχαία από 

µια Βάση ερωτήσεων, θα ελέγχει την ορθότητα της απάντησής µας και θα µπορεί να ανανεώνεται 

σχετικά εύκολα. 

 

Βήµα 1. Από το µενού του MicroWorlds Pro, επιλέγουµε Σελίδες � Νέα Σελίδα και εµφανίζεται η 

«σελίδα2», όπου και θα δηµιουργήσουµε τη Βάση µας. Κατασκευάζουµε δύο Πλαίσια Κειµένου, µε 

ονόµατα «Κατάλογος_ερωτήσεων» και «Κατάλογος_απαντήσεων» και εκεί µέσα προσθέτουµε τις 

ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις.  
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Βήµα 2. Από την Καρτέλα Εργασίες µεταφερόµαστε στην σελίδα1. Εκεί θα δηµιουργήσουµε το 

γραφικό περιβάλλον του τεστ αξιολόγησης. Τα κύρια στοιχεία του είναι δύο κουµπιά µε ονόµατα 

«ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ» και «ΕΛΕΓΧΟΣ». Το πρώτο θα εµφανίζει τις ερωτήσεις και το δεύτερο θα κάνει τον 

έλεγχο µεταξύ της απάντησης που δώσαµε και της σωστής απάντησης που είναι αποθηκευµένη στη 

Βάση µας. Επίσης, θα υπάρχουν τρία κύρια Πλαίσια Κειµένου µε ονόµατα «Η_ερώτηση», 

«Η_απάντηση» και «κείµενο1». Στο πρώτο θα εµφανίζεται η ερώτηση, στο δεύτερο θα 

πληκτρολογούµε την απάντηση και στο τρίτο θα εµφανίζει το πρόγραµµα το αποτέλεσµα της 

απάντησής µας. 

 

 
 

 

Έτσι τώρα στην Καρτέλα Εργασίας φαίνονται όλα τα στοιχεία του προγράµµατός µας: 
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Βήµα 3. Τώρα θα πρέπει να δηµιουργήσουµε τις διαδικασίες ώστε να µπορεί το πρόγραµµά µας να 

λειτουργεί. Για να ξεκινήσει το πρόγραµµα δηµιουργούµε την διαδικασία «έναρξη», η οποία παίζει 

πάντα πολύ σηµαντικό ρόλο. Εδώ, επιτυγχάνεται η γραφή όλων των κειµένων µας σε γραµµατοσειρά 

τύπου System (µε την εντολή «θέσεγραµµατοσειρά "System») για να εξασφαλίσουµε από την αρχή 

την κανονική λειτουργία του προγράµµατος. 

 

 
 

Για την εµφάνιση των ερωτήσεων, δηµιουργούµε τη διαδικασία «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ», στην οποία 

δηµιουργείται µια µεταβλητή µε όνοµα «επιλογήερώτησης», η οποία παίρνει µια τυχαία τιµή (από 1 

έως κ, όπου κ ο αριθµός των ερωτήσεων που είναι καταγεγραµµένες στο Πλαίσιο Κειµένου των 

Ερωτήσεων), γράφει στο Πλαίσιο Κειµένου µε όνοµα «Η_ερώτηση» την ερώτηση που αντιστοιχεί 

στην προηγούµενη µεταβλητή «επιλογήερώτησης», και δηµιουργεί µια νέα µεταβλητή µε όνοµα 

«επιλογήαπάντησης» που παίρνει ως τιµή τη γραµµή µε αριθµό «επιλογήερώτησης»  του Πλαισίου 

Κειµένου των απαντήσεων. 

 

 
 

Για τον έλεγχο της ορθότητας της απάντησης που δώσαµε χρησιµοποιούµε τη διαδικασία 

«ΕΛΕΓΧΟΣ», η οποία ελέγχει αν το Πλαίσιο Κειµένου της απάντησης είναι κενό, και αφού δώσει ο 

χρήστης απάντηση τότε ελέγχει αν συµπίπτει µε αυτήν που προβλέπεται στο πλαίσιο των απαντήσεων 

και εµφανίζει µηνύµατα ανάλογα µε το αν είναι σωστή ή λανθασµένη. 
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Παρατηρούµε ότι οι διαδικασίες που γράψαµε παραπάνω είναι ανεξάρτητες του περιεχοµένου των 

ερωτήσεων εποµένως µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία ενός τεστ αξιολόγησης 

γνώσεων για οποιοδήποτε γνωστικό αντικείµενο. 

 

 

Βήµα 4. Το πρόγραµµα ξεκινάει µε το πάτηµα του κουµπιού «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ» και ολοκληρώνεται µε 

το πάτηµα του κουµπιού «ΕΛΕΓΧΟΣ». 
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� ΤΕΣΤ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

 
 

 

 

Η εφαρµογή υλοποιήθηκε µε τον παρακάτω κώδικα: 

 
για έναρξη 
ζα[Η_ερώτηση Η_απάντηση κείµενο1] 
[θέσεγραµµατοσειρά "System] 
τέλος 
 
για ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
κάνε "επιλογήερώτησης 1 + τυχαίο µέτρησεγραµµές "Κατάλογος_ερωτήσεων 
θέσεΗ_ερώτηση γραµµήκειµένου :επιλογήερώτησης "Κατάλογος_ερωτήσεων 
κάνε "επιλογήαπάντησης γραµµήκειµένου :επιλογήερώτησης "Κατάλογος_απαντήσεων 
τέλος 
 
για ΕΛΕΓΧΟΣ 
αν κενό? Η_απάντηση[ανακοίνωση[Γράψε την απάντησή σου]έξοδος ΕΛΕΓΧΟΣ] 
ανδιαφ :επιλογήαπάντησης = γραµµήκειµένου 1 "Η_απάντηση[κείµενο1, σβκµν 
παρεµβολή [Σωστά!]] 
[κείµενο1, σβκµν παρεµβολή [Προσπάθησε άλλη µια φορά]] 
τέλος 
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10.7. Εφαρµογές 

 

10.7.1. Κλάσµατα 

 

Σκόπος: αυτή η εφαρµογή δείχνει µέσα από ένα παιχνίδι αγώνα αυτοκινήτων την αξία των 

κλασµάτων. Αλλάζοντας τις τιµές των κλασµάτων που υπάρχουν στο αριστερό µέρος την οθόνης 

µεταβάλλεται ανάλογα και η ταχύτητα του αντίστοιχου αυτοκινήτου. 

 

 
 

 

 

 

Ο κώδικας της εφαρµογής παρατίθεται παρακάτω: 
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για έναρξη 
περιβάλλονπαρουσίασης 
α11, σβκµν 
ΑυτοκίνηταΌλα "αυτοκίνητα 
τέλος 
για ακυρώσεις 
ακύρωση [µπ 0,15] ακύρωση [µπ 0,13] 
ακύρωση [µπ 0,11] ακύρωση [µπ 0,09] 
ακύρωση [µπ 0,07] ακύρωση [µπ 0,05] 
τέλος 
για ΑυτοκίνηταΌλα :σελίς 
ΠάρεΣελίδα :σελίς 
όχηµα1, συνεχώς [µπ 0,15] όχηµα2, συνεχώς [µπ 0,13] 
όχηµα3, συνεχώς [µπ 0,11] όχηµα4, συνεχώς [µπ 0,09] 
όχηµα5, συνεχώς [µπ 0,07] όχηµα6, συνεχώς [µπ 0,05] 
τέλος 
για ΣτηνΠίστα 
ζα [όχηµα1 όχηµα2 όχηµα3 όχηµα4 όχηµα5 όχηµα6] [θέσεθέση αρχθέση] 
θέσεα1 10 θέσεα2 10 θέσεα3 10 θέσεα4 10 θέσεα5 10 θέσεα6 10 
θέσεπ1 10 θέσεπ2 10 θέσεπ3 10 θέσεπ4 10 θέσεπ5 10 θέσεπ6 10 
θέσε∆1 0 θέσε∆2 0 θέσε∆3 0 θέσε∆4 0 θέσε∆5 0 θέσε∆6 0 
θέσε∆ευτερόλεπτα 0 
τέλος 
για Τρέξτε 
α11, σβκµν 
αν (ή π1 = 0 π2 = 0 π3 = 0 π4 = 0 π5 = 0 π6 = 0) 
  [ανακοίνωση [Προσοχή: Ο παρονοµαστής δεν µπορεί να είναι µηδέν!]όλαστοπ] 
αν (ή α1 / π1 > 3 α2 / π2  > 3 α3 / π3 > 3 α4 / π4 > 3 α5 / π5 > 3 α6 / π6 > 3) 
  [ανακοίνωση [Προσοχή: Υπέρβαση ορίου ταχύτητας!]όλαστοπ] 
ζα [όχηµα1 όχηµα2 όχηµα3 όχηµα4 όχηµα5 όχηµα6] [θέσεθέση αρχθέση] 
κάνε "ταχύτητα 0 
κάνε "τέρµα 0 
όχηµα1, συνεχώς [µπ  (α1 / π1) * :ταχύτητα / 80] 
όχηµα2, συνεχώς [µπ  (α2 / π2) * :ταχύτητα / 80] 
όχηµα3, συνεχώς [µπ  (α3 / π3) * :ταχύτητα / 80] 
όχηµα4, συνεχώς [µπ  (α4 / π4) * :ταχύτητα / 80] 
όχηµα5, συνεχώς [µπ (α5 / π5) *  :ταχύτητα / 80] 
όχηµα6, συνεχώς [µπ  (α6 / π6) * :ταχύτητα / 80] 
κάνε "ταχύτητα 100 
κάνε "χρόνος 0 
συνεχώς [µέτρησηΑκρόπολις] 
τέλος 
για ΜέτρησηΑκρόπολις 
θέσε∆ευτερόλεπτα :χρόνος 
κάνε "µήκος ακ ( :Ταχύτητα * :χρόνος ) 
ανδιαφορετικά αγγίζει? "όχηµα1 "σηµαία1 [κάνε "τέρµα 1][Θέσε∆1 ακ (α1 / π1) * 
:µήκος] 
ανδιαφορετικά αγγίζει? "όχηµα2 "σηµαία2 [κάνε "τέρµα 1][Θέσε∆2 ακ (α2 / π2) * 
:µήκος] 
ανδιαφορετικά αγγίζει? "όχηµα3 "σηµαία3 [κάνε "τέρµα 1][Θέσε∆3 ακ (α3 / π3) * 
:µήκος] 
ανδιαφορετικά αγγίζει? "όχηµα4 "σηµαία4 [κάνε "τέρµα 1][Θέσε∆4 ακ (α4 / π4) * 
:µήκος] 
ανδιαφορετικά αγγίζει? "όχηµα5 "σηµαία5 [κάνε "τέρµα 1][Θέσε∆5 ακ (α5 / π5) * 
:µήκος] 
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ανδιαφορετικά αγγίζει? "όχηµα6 "σηµαία6 [κάνε "τέρµα 1][Θέσε∆6 ακ (α6 / π6) * 
:µήκος] 
κάνε "χρόνος :χρόνος + 1 
αν :τέρµα = 1  
 [Θέσε∆1 ακ (α1 / π1) * :µήκος 
  Θέσε∆2 ακ (α2 / π2) * :µήκος 
  Θέσε∆3 ακ (α3 / π3) * :µήκος 
  Θέσε∆4 ακ (α4 / π4) * :µήκος 
  Θέσε∆5 ακ (α5 / π5) * :µήκος 
  Θέσε∆6 ακ (α6 / π6) * :µήκος 
  όλαστοπ] 
τέλος 
για σταµατήστε 
όλαστοπ 
τέλος 

 

 

10.7.2 Σκελετός 

Σκοπός: οι χρήστες της εφαρµογής έρχονται σε επαφή µε τα βασικά µέλη του ανθρώπινου σώµατος. 

Πατώντας πάνω σε ένα σηµείο του σκελετού εµφανίζεται στην οθόνη ένα µήνυµα που τους 

πληροφορεί για το όνοµα του µέλους που επέλεξαν. 
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Η εφαρµογή υλοποιήθηκε µε τον παρακάτω κώδικα: 

 

για έναρξη 
συνα, αν σχήµα = "συνπ [ενεργό] 
επόµενο, εµχ αποσυν, απχ 
τέλος 
για πέφτω 
κείµ22, εµκµν 
περίµενε 20 απκµν 
όλες [θέσεψ -220] δείγµα, θέσεθέση θέσις 
κείµ13, εµκµν 
περίµενε 20 
απκµν 
τέλος 
για απόκµν 
ζα [κείµ1 κείµ2 κείµ3 κείµ4 κείµ5 κείµ6 κείµ7 κείµ8 κείµ9 κείµ10] [απκµν] 
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ζα [κείµ11 κείµ12 κείµ13 κείµ14 κείµ15 κείµ16 κείµ17 κείµ18 κείµ19 κείµ20] 
[απκµν] 
ζα [κείµ21 κείµ22 κείµ23 κείµ24 κείµ25 κείµ26 κείµ27 κείµ28] [απκµν] 
τέλος 
για ψ 
ζα [χ1 χ2 χ3 χ4 χ5 χ6 χ7 χ8 χ9 χ10 χ11 χ12 χ13 χ14 χ15 χ16 χ17 χ18 χ19 χ20 
χ21 χ22 χ23 χ24 χ25 χ26] 
[θέσεθέση θέση] 
τέλος 

 

 

10.7.3. Σήµατα Morse 

Σκοπός: για την αποδοτικότερη λειτουργία της εφαρµογής απαιτούνται δύο χρήστες. Ο πρώτος 

παίχτης επιλέγει µια λέξη και την µεταφράζει µε σήµατα morse στον δεύτερο. Αυτός µε τη σειρά του 

πρέπει να την αποκωδικοποιήσει και να βρει σε ποια λέξη του ελληνικού αλφαβήτου αντιστοιχεί. 
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Ο κώδικας της εφαρµογής φαίνεται παρακάτω: 

για  έναρξη  
 onoma, Σβκµν παρεµβολή "ΟΥΡΑΝΙΑ  
 arxikes  
 τέλος  
 για  arxikes  
 text2,  ΣβΚµν  
 text5,  ΣβΚµν  ΘέσεΓραµµατοσειρά  "System  
 κάνε  "monoma  onoma  
 κάνε  "aa  ascii  πρώτο  :monoma  
 Αν∆ιαφορετικά  :aa  <  128  
 [κάνε  "ola  [A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  
W  X  Y  Z] 
  κάνε "olam  [.-  -...  -.-.  -..  .  ..-.  --.  ....  ..  .---  -.-  .-..  --  
-.  ---  .--.  --.-  .-.  ...  -  ..-  ...-  .--  -..-  -.--  --..]]  
 [κάνε  "ola  [Α  Β  Θ  ∆  Ε  Φ  Γ  Η  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ο  pick  Ψ  Ρ  Σ  Τ  Ω  Ξ  
Υ  Ζ  Χ] 
  κάνε  "olam  [.-  -...  -.-.  -..  .  ..-.  --.  ....  ..  -.-  .-..  --  -.  
---  .--.  --.-  .-.  ...  -  .--  -..-  -.--  --..  ----]]  
 τέλος  
 για  pare  
 text5,  ΣβΚµν  
 text2,  ΣβΚµν  
 κάνε  "mes  onoma  
 ΕκτέλεσεΦορές  [i  µέτρησε  :mes]  
 [αν  κενό?  :mes  [ΣταµάτησέΜε]  κάνε  "chars  πρώτο  :mes  
 ΕκτέλεσεΦορές  [j  24][αν  :chars  =  στοιχείο  :j  +  1  :ola  
 [κάνε  "morse  στοιχείο  :j  +  1  :olam]]  
 κάνε  "morse1  :morse  
 επανάλαβε  µέτρησε  :morse  [αν  κενό?  :morse1  [ΣταµάτησέΜε]  
 κάνε  "nota  πρώτο  :morse1  
 text2,  παρεµβολή  :nota  
 αν  :nota  =  ".  [νότα  80  2]  
 αν  :nota  =  "-  [νότα  80  8]  
 κάνε  "morse1  ΕκΠ  :morse1]  
 text5,  ΘέσεΓραµµατοσειρά  "System  
 text5,  παρεµβολή  :chars  
 περίµενε  0,9  *  sl1  
 κάνε  "mes  ΕκΠ  :mes  
 text2,  παρεµβολή  χαρ  (  32  )  
 text2,  παρεµβολή  χαρ  (  32  )  
 text2,  παρεµβολή  χαρ  (  32  )  
 text5,  παρεµβολή  χαρ  (  32  )  
 text5,  παρεµβολή  χαρ  (  32  )]  
 τέλος  
 για  pare1  
 onoma,  ΣβΚµν  
 text5,  ΣβΚµν  
 text5,  ΘέσεΓραµµατοσειρά  "System  
 κάνε  "ola1  [Α  Β  Θ  ∆  Ε  Φ  Γ  Η  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ο  pick  Ψ  Ρ  Σ  Τ  Ω  Ξ  
Υ  Ζ  Χ]  
 κάνε  "olam1  [.-  -...  -.-.  -..  .  ..-.  --.  ....  ..  -.-  .-..  --  -.  
---  .--.  --.-  .-.  ...  -  .--  -..-  -.--  --..  ----]  
 κάνε  "mes1  ανάλυση  text2  
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 ΕκτέλεσεΦορές  [i  µέτρησε  :mes1]  
 [αν  κενό?  :mes1  [ΣταµάτησέΜε]  
 κάνε  "chars1  πρώτο  :mes1  
 ΕκτέλεσεΦορές  [j  24][αν  :chars1  =  στοιχείο  :j  +  1  :olam1  
 [text5,  παρεµβολή  στοιχείο  :j  +  1  :ola1]  
 κάνε  "morse  :chars1]  
 κάνε  "morse1  :morse  
 επανάλαβε  µέτρησε  :morse  [αν  κενό?  :morse1  [ΣταµάτησέΜε]  
 κάνε  "nota  πρώτο  :morse1  
 αν  :nota  =  ".  [νότα  80  2]  
 αν  :nota  =  "-  [νότα  80  6]  
 κάνε  "morse1  ΕκΠ  :morse1]  
 onoma,  παρεµβολή  :chars1  
 περίµενε  0,9  *  sl1  
 κάνε  "mes1  ΕκΠ  :mes1  
 text5,  παρεµβολή  χαρ  (  32  )  
 text5,  παρεµβολή  χαρ  (  32  )  
 text5,  παρεµβολή  χαρ  (  32  )  
 onoma,  παρεµβολή  χαρ  (  32  )  
 onoma,  παρεµβολή  χαρ  (  32  )]  
 τέλος  
 για  dots  
 τέλος  

 

 

10.7.4. Κορώνα ή Γράµµατα; 

Σκοπός: πρόκειται για το γνωστό παιχνίδι «Κορώνα ή Γράµµατα;». Ο χρήστης αλληλεπιδρά µε τον 

υπολογιστή, ο οποίος του εµφανίζει τυχαία µια όψη του νοµίσµατος υπολογίζοντας παράλληλα τη 

συχνότητα των αντίστοιχων αποτελεσµάτων. 
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Ο κώδικας της εφαρµογής αυτής φαίνεται κατά ένα µέρος στο στιγµιότυπο εικόνας που 

παρατίθεται παραπάνω.  

Στο κουµπί1 δίνουµε την εντολή:  

Αν∆ιαφ «Κορώνα = διάλεξε [Κορώνα Γράµµατ] [θέσεσχ 7 θέσεΚορώνα 

Κορώνα + 1][θέσεσχ 8 θέσεΓράµµατα Γράµµατα + 1] 

Και στο κουµπί2 γράφουµε: 

θέσεΚορώνα 0 θέσεΓράµµατα 0  

 

10.7.5. Πάζλ 

Σκοπός: δίνονται ενέα τετράγωνα τα οποία αποτελούν µέρη µιας εικόνας. Ο παίχτης έχοντας ως 

βοήθηµα την εικόνα στα δεξιά του προσπαθεί να βάλει τα τετράγωνα στη σωστή σειρά ώστε να 

συνθέσει το παζλ µε επιτυχία. 
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Για αυτήν την εφαρµογή χρειάσθηκε ο παρακάτω κώδικας: 

για έναρξη 
όλες [θέσεθέση αρχική_θέση] 
κείµ1, απκµν 
περιβάλλονπαρουσίασης 
τέλος 
για παζλ :χ :βήµατα 
µίλαπρος :χ 
αν  :βήµατα > απόσταση "κενό 
   [κάνε "θέση_κλικ θέση 
   θέσεθέση κενό's "θέση 
   κενό, θέσεθέση :θέση_κλικ] 
τέλος 
για θσχ :σχ1 :σχ2 
θέσεσχ :σχ2 
περίµενε 2 
θέσεσχ :σχ1 
τέλος 
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