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Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Για την γενική περιγραφή του Quiz Game, θα ανατρέξετε στο σχετικό φύλλο πληροφοριών του 

διδακτικού σεναρίου. 

 

Αρχικά θα κατασκευάσετε το πλήρες κύκλωμα του παιχνιδιού Quiz Game, σύμφωνα με το Σχέδιο 1.  

 

Στη συνέχεια θα εξασκηθείτε στον προγραμματισμό των βασικότερων λειτουργιών του πλήρους 

παιχνιδιού, μέσα από απλά βήματα που περιγράφονται στις επόμενες ενότητες του φύλλου εργασίας. 

Σκοπός της εξάσκησης αυτής είναι η κατανόηση της λειτουργίας του πλήρους κώδικα του παιχνιδιού. 

 

Μια από τις βασικότερες δομές που χρησιμοποιείται στο κώδικα του Quiz Game είναι η δομή επιλογής 

switch, η λειτουργία της οποίας περιγράφεται ως εξής: 

1
Ο
 ΕΠΑ.Λ. ΓΕΡΑΣ 

  Σχολικό Έτος: 

Τάξη: ……………………………….. 
Τμήμα: ……………………………….. 
Ομάδα: ……………………………….. 

Ημερομηνία: ……………………………….. 
Καθηγητής: Ονοματεπώνυμο Μαθητών:  

 

 

 

Τίτλος: 

 

 

Σκοπός: 

Κατασκευή πλήρους κυκλώματος του παιχνιδιού Quiz Game και εξάσκηση στον 

προγραμματισμό των βασικών λειτουργιών του. 

 

- Η κατασκευή του κυκλώματος του παιχνιδιού Quiz Game και η εξοικείωση με τις 

βασικές λειτουργίες του συνοδευτικού κώδικα. 

Στόχοι: - Στο τέλος αυτής της εργασίας θα είστε ικανοί: 

1. Να κατασκευάζετε το πλήρες κύκλωμα ενός παιχνιδιού ερωτήσεων/ απαντήσεων με 

χρήση Arduino. 

2. Να αναγνωρίζετε τις εισόδους και τις εξόδους σε ένα κύκλωμα Arduino 

αξιολογώντας τη συνδεσμολογία και τον κώδικά που το συνοδεύει. 

3. Να υλοποιείτε κώδικα χρησιμοποιώντας τη δομή επιλογής switch. 

4. Να γράφετε τον κώδικα του κυκλώματος έτσι ώστε να αναβοσβήνουν τα Led όταν 

πατάμε τα μπουτόν.  

 

 

 Διδακτικό σενάριο δημιουργίας συστήματος διεξαγωγής παιχνιδιού ερωτήσεων/απαντήσεων 

με χρήση Arduino – Quiz Game. 

 Σχόλια κώδικα με την περιγραφή λειτουργίας του προγράμματος στο αρχείο QuizGame.ino 

 “Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino”, Πουλάκης Εμ., Ηράκλειο, Ιανουάριος 

2015. 
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Δομή επιλογής switch 

Όπως η if έτσι και η switch μας επιτρέπει την διακλάδωση του προγράμματος σε διαφορετικά block 

κώδικα ανάλογα με την περίπτωση που ισχύει. Επειδή όμως οι περιπτώσεις της switch είναι σταθερές και 

όχι λογικές εκφράσεις, μπορεί να ισχύει μόνο μια περίπτωση, και άρα να εκτελεστεί μόνο ένα τμήμα του 

κώδικα. Η switch συντάσσεται ως εξής: 

Σύνταξη: 

 

switch (μεταβλητή){ 

 case σταθερά1:   

εντολή_Α; 

  

 break; 

 case σταθερά2:  

εντολή_Β; 

  

 break; 

 case σταθερά3:  

εντολή_Γ; 

  

 break; 

 default:  εντολή_Δ; 

} 

Παράδειγμα: 

 

switch (pin){ 

 case 1: digitalWrite(pin, HIGH); 

  break; 

 case 2: digitalWrite(pin, HIGH); 

  break; 

 case 3: digitalWrite(pin, LOW); 

                digitalWrite(pin, LOW); 

   break; 

               default: Serial.print("Δεν υπάρχει διαθέσιμο pin"); 

} 

Όπως φαίνεται και στο παράδειγμα, αν το pin έχει π.χ. την τιμή 2 τότε εκτελείται η εντολή 

digitalWrite(pin, HIGH) και επειδή μετά βάλαμε την δεσμευμένη λέξη break; η ροή του προγράμματος 

διακόπτεται και συνεχίζει μετά το τέλος της switch. Αν η break δεν υπήρχε τότε ο κώδικας θα 

εκτελούσε την εντολή και μετά όλες τις παρακάτω, δηλαδή αν αντιστοιχούσε στην 2, τότε θα 

εκτελούνταν και η 3 και η default. Σημειώστε ότι η default εκτελείται αν δεν προκύψει εγκυρότητα 

κάποιας άλλης περίπτωσης. 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

 

α/α Υλικά Ποσότητα Παρατηρήσεις 

1 Μονάδα Arduino Uno R3 1 τεμ.  

2 Πλακέτα Κατασκευών -Breadboard 1 τεμ.  

3 Μπουτόν - Button 6 τεμ.  

4 LED 3 τεμ. Κατά προτίμηση διαφορετικού χρώματος 

5 Ηχείο - Buzzer 1 τεμ.  

6 Αντίσταση 10kΩ 6 τεμ.  

7 Αντίσταση 220Ω 3 τεμ.  

8 USB καλώδιο 1 τεμ. Για την σύνδεση του Arduino με H/Y 

9 Καλώδια  
Για την πραγματοποίηση των 

συνδεσμολογιών στο Breadbord 
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Γ. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1. Υλοποιήστε την συνδεσμολογία του πλήρους κυκλώματος του παιχνιδιού Quiz Game, όπως φαίνεται 

στο Σχέδιο 1: 

 
 

Σχέδιο 1: Πλήρες κύκλωμα παιχνιδιού Quiz Game 

 

 

 Σύμφωνα με το κύκλωμα αυτό, συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων: 

 

α) Ο αριθμός των ψηφιακών εισόδων του Arduino που χρησιμοποιείται στο κύκλωμα 

είναι................  

β) Στις ψηφιακές εισόδους είναι 

συνδεδεμένα...................................................................................... (συμπληρώστε τον συνολικό 

αριθμό και το όνομα του/των εξαρτήματος/ων) 

γ) Ο αριθμός των ψηφιακών εξόδων του Arduino που χρησιμοποιείται στο κύκλωμα είναι 

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

δ) Στις ψηφιακές εξόδους είναι συνδεδεμένα 

...................................................................................... (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό και το 

όνομα του/των εξαρτήματος/ων) 

ε) Ο αριθμός των αναλογικών εξόδων τύπου PWM του Arduino που χρησιμοποιείται στο 

κύκλωμα είναι ..................  
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στ) Στις αναλογικές εξόδους τύπου PWM είναι 

συνδεδεμένα............................................................. (συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό και το 

όνομα του/των εξαρτήματος/ων) 

 

 

2. Μέσα από το Arduino IDE, ανοίξτε το αρχείο QuizGameCodeExercise.ino που βρίσκεται στον 

φάκελο QuizGameCodeExercise. Στη συνέχεια, αναλύστε τον κώδικα με τη βοήθεια του καθηγητού 

σας, και συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία: 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΩΝ/ΕΞΟΔΩΝ 

Εξάρτημα Αριθμός pin 

σύνδεσης 

Κατάσταση αρχικής λειτουργίας 

(INPUT ή OUTPUT) 

Μπουτον 1   

Μπουτον 2   

Μπουτον 3   

Μπουτον 4   

Μπουτον 5   

Μπουτον 6   

Led 1   

Led 2   

Led 3   

Βομβητής   

 

 Το όνομα της συνάρτησης που καλείται στην setup() για την αρχικοποίηση των ψηφιακών 

εισόδων είναι:...................................................................... 

 Το όνομα της συνάρτησης που καλείται στην setup() για την αρχικοποίηση των ψηφιακών 

εξόδων είναι:.................................................................................... 

 Το όνομα της συνάρτησης που καλείται στην setup() για την αρχικοποίηση της συριακής θύρας 

επικοινωνίας είναι:............................................................. 

 

3. Βρείτε την δομή επιλογής switch που χρησιμοποιείται μέσα στην loop() και εντοπίστε τις τρεις 

συναρτήσεις (εντολές):  

α) pressedButtonMsg( ) 

 β) setLedPinON( ) και,  

 γ) setLedPinOFF( ) 

 

Οι παραπάνω συναρτήσεις, αν και έχουν οριστεί μέσα στον κώδικα, δεν πραγματοποιούν καμία 

ενέργεια. 

Γράψτε τον κώδικα των συναρτήσεων αυτών έτσι ώστε: 

 

  Όταν πατάμε ένα από τα τρία πρώτα μπουτόν (button 1,2,3): 

α) Καλώντας την συνάρτηση pressedButtonMsg( ), να τυπώνεται στην σειριακή οθόνη το 

μήνυμα με τον αριθμό του μπουτόν που πατήθηκε, π.χ. «The pressed button is: 1» 
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 β) Καλώντας την συνάρτηση setLedPinON( ), να ανάβει το Led 1 όταν πατιέται το button 1, 

το Led 2 όταν πατιέται το button 2 και το Led 3 όταν πατιέται το button 3. 

 

 

 

  Όταν πατάμε ένα από τα επόμενα τρία μπουτόν (button 4,5,6): 

α) Καλώντας την συνάρτηση pressedButtonMsg(), να τυπώνεται στην σειριακή οθόνη το 

μήνυμα με τον αριθμό του μπουτόν που πατήθηκε, π.χ. «The pressed button is: 4»  

β) Καλώντας την συνάρτηση setLedPinOFF (), να σβήνει, το Led 1 όταν πατιέται το button 

4, το Led 2 όταν πατιέται το button 5 και το Led 3 όταν πατιέται το button 6. 

 

4.  Φορτώστε τον κώδικα που γράψατε στο προηγούμενο βήμα και ελέγξτε την λειτουργία του 

παρουσία του καθηγητή σας. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 


