ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ
MICRO WORLDS PRO
•Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο
περιβάλλον προγραμματιςμοφ.
•Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo
(εξελλθνιςμζνθ)
•Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει Διερμθνζα για
τθ μετατροπι των εντολϊν ςε «0» και «1»

Μενοφ

Γραμμή εργαλείων

Περιοχή χεδίαςησ

Περιοχή
Καρτελών

Κζντρο εντολών

Καρτζλεσ

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΩΝ ΡΑΞΕΩΝ
•
•
•
•
•
•

+ για τθν πρόςκεςθ
- για τθν αφαίρεςθ
* για τον πολλαπλαςιαςμό
/ για τθ διαίρεςθ
Δφναμθ 2 3 (υψϊνεται π.χ. το 2 ςτον κφβο)
Τετραγωνικθριηα 5 (υπολογίηει τθν
τετραγωνικι ρίηα πχ. του 5)
ΡΟΣΟΧΗ: πριν και μετά τα ςφμβολα των
πράξεων αφινουμε κενό διάςτθμα

ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ
• Δειξε 3 – 7 (κα εμφανίςει το αποτζλεςμα τθσ πράξθσ 3-7 ςτο
κζντρο εντολϊν, δθλαδι ςτο κζντρο εντολϊν κα εμφανιςτεί
το -4). Είναι εντολι εξόδου

• Δειξε [καλθμζρα τι κάνεισ;] (κα εμφανίςει ςτο κζντρο
εντολϊν τθ φράςθ όπωσ τθ γράψαμε μζςα ςτισ αγκφλεσ)
Αν θ φράςθ είναι μια μόνο λζξθ, αντί για αγκφλεσ μποροφμε να
βάλουμε διπλά ειςαγωγικά, τα οποία ποτζ δεν τα κλείνουμε
(π.χ. Δείξε «καλθμζρα)

Το ελλθνικό ερωτθματικό δεν εμφανίηεται!

• Ανακοίνωςθ [καλθμζρα τι κάνεισ;](κα
εμφανίςει το μινυμα που είναι μζςα ςτισ
αγκφλεσ ςε ζνα ξεχωριςτό παράκυρο ςτθν
οκόνθ (εντολι εξόδου)

• Για να κλείςει το παράκυρο πατάμε το ΟΚ

• Ερωτθςθ [πϊσ ςε λζνε?](εμφανίηει ζνα
παράκυρο ςτθν οκόνθ με τθν ερϊτθςθ που
είναι μζςα ςε αγκφλεσ και περιζχει ζνα λευκό
πλαίςιο για να πλθκτρολογιςουμε τθν
απάντθςι μασ) – είναι εντολι ειςόδου

Ρλαίςιο που
πλθκτρολογοφμε τθν
απάντθςι μασ

• Το αγγλικό ερωτθματικό εμφανίηεται!

Η απάντθςθ που πλθκτρολογιςαμε είναι
αποκθκευμζνθ προςωρινά ςτθ μνιμθ RAM.
Μποροφμε να ανακτιςουμε τθν απάντθςι μασ
και να τθν δοφμε ι ςτο κζντρο εντολϊν ι ςε
ζνα παράκυρο ςτθν οκόνθ μασ. Το «κλειδί»
και για τα δφο είναι θ εντολι απάντθςθ
ςυνδυάηοντασ τισ δφο εντολζσ που ιδθ
μάκαμε: δειξε και ανακοινωςθ. Απλϊσ ΔΕΝ κα
βάλουμε αγκφλεσ οφτε κα ανοίξουμε
ειςαγωγικά, ϊςτε να ενεργοποιιςουμε τθν
εντολι απάντθςθ και να μθν εμφανιςτεί θ
λζξθ απάντθςθ

• Τα ςχζδια ςτο Micro Worlds Pro
δθμιουργοφνται από μια χελϊνα, θ οποία
μπορεί να πάρει κάποια άλλθ μορφι από τθν
καρτζλα «εικόνεσ»
• Η χελϊνα όταν δθμιουργείται, ζχει εξ οριςμοφ
κατεφκυνςθ προσ τα πάνω.

• Η χελϊνα μπορεί να προχωριςει ι
«μπροςτά» ι «πίςω» κατά ζναν αρικμό pixel.
• Για να προχωριςει θ χελϊνα προσ τα
αριςτερά ι προσ τα δεξιά πρζπει πρϊτα να
τθν ςτρίψουμε «αριςτερά» ι «δεξιά» κατά
μια γωνία.

• Το 1ο βιμα που πρζπει να γίνει για τθ
δθμιουργία κάποιου ςχιματοσ ςτο
προγραμματιςτικό αυτό περιβάλλον είναι θ
δθμιουργία χελϊνασ ςτθν περιοχι ςχεδίαςθσ
• Το 2ο βιμα για να ςχεδιάςει θ χελϊνα είναι να
τθσ ηθτιςουμε να κατεβάςει κάτω το ςτυλό
(εξ οριςμοφ θ χελϊνα ζχει το ςτυλό
ανεβαςμζνο)
• Η εντολι με τθν οποία θ χελϊνα κατεβάηει το
ςτυλό είναι ςτυλοκατω ι ςτκ

• Στθ Logo δεν ζχει ςθμαςία αν μια εντολι τθν γράψουμε με
κεφαλαία ι με πεηά, αν κα βάλουμε τόνουσ ι όχι.
• Αυτό που πρζπει να προςζξουμε είναι θ ςωςτι ορκογραφία και
θ ςωςτι ςφνταξθ.
• Μετά τθν εντολι βάηουμε πάντα ζνα κενό διάςτθμα.
• Αν μια εντολι αποτελείται από δφο λζξεισ, τισ γράφουμε
κολλθτά χωρίσ κενό (π.χ. ςτυλοκατω και όχι ςτυλο κατω.
• Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφνταξθσ μιασ εντολισ πατάμε το
πλικτρο enter.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
• Μπροςτά 50 ι μπ 50
- προχωράει μπροςτά θ χελϊνα κατά 50 pixel
- μετά τθν εντολι μπροςτά και πριν
γράψουμε το κατά πόςο κα προχωριςει (50
pixel) βάηουμε κενό διάςτθμα
• Ρίςω 50 ι πι 50
- πθγαίνει πίςω θ χελϊνα κατά 50 pixel
- μετά τθν εντολι πίςω και πριν γράψουμε
το κατά πόςο κα πάει πίςω (50 pixel) βάηουμε
κενό διάςτθμα

ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΦΗΣ
• Δεξια 35 ι δε 35
- ςτρίβει δεξιόςτροφα τθ χελϊνα κατά 35ο
- μετά τθν εντολι δεξια και πριν γράψουμε
το κατά πόςεσ μοίρεσ κα ςτρίψει
δεξιόςτροφα (35ο) βάηουμε κενό διάςτθμα
• Αριςτερα 35 ι αρ 35
- ςτρίβει αριςτερόςτροφα τθ χελϊνα κατά
35ο
- μετά τθν εντολι αριςτερα και πριν
γράψουμε το κατά πόςεσ μοίρεσ κα ςτρίψει
αριςτερόςτροφα(35ο) βάηουμε κενό διάςτθμα

Υπολογιςμόσ γωνίασ για δθμιουργία
κλειςτϊν ςχθμάτων
Για να δθμιουργιςουμε ζνα κλειςτό κανονικό
ςχιμα, πρζπει να υπολογίςουμε τθ γωνία
ςτροφισ τθσ χελϊνασ.
Η γωνία υπολογίηεται από τον τφπο
γωνία = 360ο : αρικμό πλευρϊν
Για παράδειγμα, για τθ δθμιουργία ενόσ
τετραγϊνου (4πλευρζσ), θ γωνία ςτροφισ τθσ
χελϊνασ είναι: 360ο : 4 = 90ο

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Δθμιουργία του ακόλουκου ςχιματοσ:

pixel
50 50
pixel

50 pixel

Στκ (θ χελϊνα κατεβάηει το ςτυλό)
Μπ 50 (θ χελϊνα ςχεδιάηει τθν κατακόρυφθ γραμμι)
(γκρι είναι θ παλιά κζςθ τθσ χελϊνασ)

Δε 90 (θ χελϊνα ςτρίβει δεξιόςτροφα κατά 90ο)

Μπ 50 (θ χελϊνα ςχεδιάηει τθν οριηόντια γραμμι)

2. Δθμιουργία τετραγϊνου πλευράσ 50 pixel
Στκ (θ χελϊνα κατεβάηει το ςτυλό)
Μπ 50
Η χελϊνα ςχεδιάηει τθν 1 πλευρά (κατακόρυφθ) και
ςτρίβει δεξιά ϊςτε να είναι ζτοιμθ για τθν οριηόντια
πλευρά
Δε 90
Μπ 50
Η χελϊνα ςχεδιάηει τθν 2 πλευρά (οριηόντια) και ςτρίβει
δεξιά ϊςτε να είναι ζτοιμθ για τθν κατακόρυφθ πλευρά
Δε 90
Μπ 50
Η χελϊνα ςχεδιάηει τθν 3 πλευρά (κατακόρυφθ) και
ςτρίβει δεξιά ϊςτε να είναι ζτοιμθ για τθν οριηόντια
Δε 90
πλευρά
Μπ 50
Η χελϊνα ςχεδιάηει τθν 4 πλευρά (οριηόντια) και ςτρίβει
δεξιά ϊςτε να επιςτρζψει ςτθν αρχικι τθσ κατεφκυνςθ
Δε 90
θ

θ

θ

θ

ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΑΝΑΛΗΨΗΣ
• Στο πρόγραμμα για τθ δθμιουργία του
τετραγϊνου, παρατθροφμε ότι οι εντολζσ
Μπ 50
Δε 90
επαναλαμβάνονται 4 φορζσ.
• Σε μια τζτοια περίπτωςθ κατά τθν οποία οι
εντολζσ επαναλαμβάνονται, χρθςιμοποιοφμε τθν
εντολι επαναλθψθ

ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΑΝΑΛΗΨΗΣ
Οι εντολζσ που επαναλαμβάνονται μπαίνουν ςε
μια εντολι επανάλθψθσ, θ ςφνταξθ τθσ οποίασ
είναι:
Επαναλαβε αρικμόσ επαναλιψεων [εντολι1 εντολι 2 ……]
• Ο αρικμόσ επαναλιψεων είναι ο αρικμόσ που μασ δείχνει
πόςεσ φορζσ κα επαναλθφκοφν οι εντολζσ που είναι μζςα
ςτθν αγκφλθ.
• Ανάμεςα ςτισ εντολζσ που είναι ςτθν αγκφλθ αφινουμε ζνα
κενό διάςτθμα
• Ανάμεςα ςτθ «λζξθ» επαναλαβε και ςτον αρικμό των
επαναλιψεων αφινουμε ζνα κενό διάςτθμα.
• ΠΡΟΟΧΗ Η εντολι είναι επαναλαβε και ΟΧΙ
επανελαβε

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΡΑΝΑΛΗΨΗΣ
Στθ δθμιουργία ενόσ τετραγϊνου πλευράσ 50
pixel, παρατθριςαμε ότι οι εντολζσ
Μπ 50
Δε 90
επαναλαμβάνονται 4 φορζσ. Μποροφμε λοιπόν
να χρθςιμοποιιςουμε τθν εντολι
επανάλθψθσ και θ ςφνταξθ του
προγράμματόσ μασ για τθ δθμιουργία του
τετραγϊνου να περιοριςτεί ςτισ εξισ εντολζσ:
Στκ
Επαναλαβε 4 [μπ 50 δε 90]
Αρικμόσ επαναλιψεων

Εντολζσ που επαναλαμβάνονται 4 φορζσ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
• Σε περιπτϊςεισ που ζνα ςφνολο εντολϊν
επαναλαμβάνονται ι υπάρχει περίπτωςθ να
επαναλθφκοφν ςε κάποιο ςθμείο του προγράμματόσ
μασ, για να μθν τισ πλθκτρολογοφμε εξαρχισ, τισ
«ομαδοποιοφμε» ςε μια διαδικαςία.
• Οι διαδικαςίεσ ζχουν ζνα όνομα, το οποίο το
επιλζγουμε εμείσ. Ππωσ κα δθλωκεί το όνομα τθσ
διαδικαςίασ, ζτςι κα τθν καλοφμε ςτο κζντρο
εντολϊν. Για παράδειγμα άλλο θ διαδικαςία ςπίτι και
άλλο θ διαδικαςία ςπιτι
• Οι διαδικαςίεσ δθμιουργοφνται ςτθν περιοχι
καρτελϊν, με το πάτθμα ςτθν καρτζλα διαδικαςίεσ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
• Ξεκινοφν με τθ λζξθ για και τελειϊνουν με τθ
λζξθ τζλοσ

• Οι εντολζσ που επαναλαμβάνονται μπαίνουν
ςτθν εντολι επαναλαβε (προςοχι! επαναλαβε
και όχι επανελαβε)

ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΤΕΤΑΓΩΝΟΥ ΜΕ ΧΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

• Στο πρόγραμμα δθμιουργίασ τετραγϊνου οι εντολζσ που επαναλαμβάνονται
είναι:
Μπ 50
Δε 90
• Αφοφ κα δθμιουργιςουμε ζνα τετράγωνο, κα ονομάςουμε τθ διαδικαςία
τετραγωνο

• Για τετραγωνο
Στκ

Πνομα διαδικαςίασ – το επιλζγουμε εμείσ
Αρικμόσ επαναλιψεων

Επαναλαβε 4 [μπ 50 δε 90]

Τζλοσ

Εντολζσ που επαναλαμβάνονται

Πτι είναι με γαλάηιο ΔΕΝ αλλάηει κατά τθ ςφνταξθ τθσ
διαδικαςίασ.
Στο κζντρο εντολϊν κα πλθκτρολογιςουμε το όνομα τθσ
διαδικαςίασ, δθλαδι τετραγωνο

Οι μεταβλθτζσ είναι ποςότθτεσ οι οποίεσ
αλλάηουν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ ενόσ
προγράμματοσ.
Μια μεταβλθτι «αποτελείται» από το όνομά
τθσ και τθν τιμι τθσ. Το όνομα τθσ μεταβλθτισ
το επιλζγουμε εμείσ με βάςθ αυτό που
εκφράηει, για παράδειγμα αν
χρθςιμοποιιςουμε μεταβλθτι για το εμβαδόν
ενόσ ςχιματοσ, το χαρακτθριςτικό όνομα που
μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε είναι
Εμβαδόν.

ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
 Τα είδθ των μεταβλθτϊν με τα οποία κα
αςχολθκοφμε είναι δφο: οι αρικμθτικζσ και οι
αλφαρικμθτικζσ
 Η τιμι μιασ αριθμητικήσ μεταβλθτισ μπορεί να
είναι ΜΟΝΟ ΑΙΘΜΟΙ και ΠΧΙ ΣΥΜΒΟΛΑ. Οι
αρικμθτικζσ μεταβλθτζσ ςυμμετζχουν ςε
μακθματικοφσ τφπουσ.
 Η τιμι μιασ αλφαριθμητικήσ μεταβλθτισ μπορεί
να είναι γράμματα, αρικμοί, ςφμβολα και
ςυνδυαςμοί αυτϊν. Αν μια μεταβλθτι δθλωκεί
ωσ αλφαρικμθτικι, ακόμθ και αρικμοί να είναι θ
τιμι τθσ, ΔΕΝ ΤΜΜΕΣΕΧΕΙ Ε ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΕ
ΠΡΑΞΕΙ.

Για να δϊςουμε – εκχωριςουμε τιμι ςε μια μεταβλθτι,
χρθςιμοποιοφμε τθν εντολι κανε. Για παράδειγμα, αν
κζλουμε ςτθν αριθμητική μεταβλητή με όνομα πλευρά να
δϊςουμε τθν τιμι 7, κα πλθκτρολογιςουμε
κανε “πλευρά 7
Αν κζλουμε ςτθν αλφαριθμητική μεταβλητή με όνομα
διεφκυνςθ να δϊςουμε τθν τιμι Ρειραιϊσ κα
πλθκτρολογιςουμε κανε “διεφκυνςθ “Ρειραιϊσ
ΠΡΟΟΧΗ!!
1. Στθν ςφνταξθ τθσ εντολισ κάνε ΔΕΝ ξεχνάω να ανοίξω
διπλά ειςαγωγικά πριν το όνομα τθσ μεταβλθτισ, αλλά
ΔΕΝ τα κλείνω.
2. Πταν θ μεταβλθτι είναι αλφαρικμθτικι, πριν τθν τιμι
τθσ ανοίγω διπλά ειςαγωγικά, τα οποία ΔΕΝ κλείνω
3. Ρροςζχω να χρθςιμοποιϊ το όνομα τθσ μεταβλθτισ μου
ΑΚΙΒΩΣ όπωσ το διλωςα. Δεν υπάρχει ελαςτικότθτα
του προγράμματοσ όςο αφορά τουσ τόνουσ ςτα
ονόματα των μεταβλθτϊν και των διαδικαςιϊν.

Για να εμφανίςω ςτο κζντρο εντολϊν τθν τιμι που ζχει
εκχωρθκεί ςε μια μεταβλθτι, χρθςιμοποιϊ τθν εντολι δειξε,
ωσ εξισ:
δειξε :όνομα μεταβλθτισ
Για παράδειγμα, αν κζλουμε ςτο κζντρο εντολϊν να
εμφανίςουμε τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ πλευρα, κα

πλθκτρολογιςουμε

δειξε :πλευρα
ΠΡΟΟΧΗ!! Ενϊ ςτθν εντολι κάνε χρθςιμοποιϊ ειςαγωγικά
πριν το όνομα που δίνω ςτθ μεταβλθτι μου, ςε κάκε άλλθ
περίπτωςθ μπροςτά από το όνομά τθσ βάηω άνω και κάτω
τελεία.
Για παράδειγμα, κα δοφμε πϊσ μετατρζπουμε τθ διαδικαςία
δθμιουργίασ ενόσ τετραγϊνου ςε διαδικαςία με χριςθ
μεταβλθτισ

 Δημιουργία τετραγώνου πλευράσ 100 pixel:
ΚΑΤΕΛΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:
για

τετραγωνο

όνομα διαδικαςίασ

ςτκ
επαναλαβε 4[μπ 100 δε 90]
Τελοσ

ΚΕΝΤΟ ΕΝΤΟΛΩΝ: τετραγωνο
 Δημιουργία τετραγώνου με πλευρά που θα είναι
μεταβλητή με όνομα πλευρα
ΚΑΤΕΛΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:
Για τετραγωνο :πλευρα
Στκ
Επαναλαβε 4[μπ :πλευρα δε 90]

Τελοσ

ΚΕΝΤΟ ΕΝΤΟΛΩΝ: τετραγωνο 100 (για δθμιουργία
τετραγϊνου πλευράσ 100 pixel)

Δθμιουργία μεταβλθτοφ κανονικοφ
ςχιματοσ με ςτακερι πλευρά
Για να δθμιουργιςουμε ζνα μεταβλθτό κανονικό ςχιμα με ςτακερι
πλευρά (δθλαδι τετράγωνο, ιςόπλευρο τρίγωνο, κανονικό
πεντάγωνο κτλ) κα δθλϊςουμε τθ γωνία ςτροφισ τθσ χελϊνασ
αλλά και τον αρικμό των επαναλιψεων ωσ μεταβλθτζσ:
ΚΑΤΕΛΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:
Για πολυγωνο :αρικμοσπλευρων
ςτκ
επαναλαβε :αρικμοσπλευρων[μπ 100 δε 360 / (:αρικμοσπλευρων)]

Τελοσ
ΚΕΝΤΟ ΕΝΤΟΛΩΝ: πλθκτρολογϊ τθν εντολι
πολυγωνο 5
Η τιμι τθσ μεταβλθτισ αρικμοσπλευρων
(π.χ. 5 για καταςκευι κανονικοφ πενταγϊνου)

Δθμιουργία μεταβλθτοφ κανονικοφ
ςχιματοσ με μεταβλθτι πλευρά
Για να δθμιουργιςουμε ζνα μεταβλθτό κανονικό ςχιμα με μεταβλθτι
πλευρά κα δθλϊςουμε ωσ μεταβλθτι εκτόσ από τθ γωνία ςτροφισ
τθσ χελϊνασ και τον αρικμό των πλευρϊν και το μικοσ που κζλουμε
να ζχει θ πλευρά
ΚΑΤΕΛΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:
Για πολυγωνο :αρικμοσπλευρων :πλευρα
ςτκ
επαναλαβε :αρικμοσπλευρων[μπ :πλευρα δε 360 / (:αρικμοσπλευρων)]

Τελοσ
ΚΕΝΤΟ ΕΝΤΟΛΩΝ: κα πλθκτρολογιςω
πολυγωνο 5 150
Η τιμι τθσ μεταβλθτισ αρικμοσπλευρων

Η τιμι τθσ μεταβλθτισ πλευρα

