
Λογισμικό με γλώσσα προγραμματισμού  

Logo 

Δηζαγσγή ζηε Γεσκεηξία ηεο Υειώλαο 

ΥΔΛΧΝΟΚΟΜΟ 



«Μαθαίνοσμε καλύηερα κάνονηας...  

αλλά μαθαίνοσμε ακόμα καλύηερα αν 

ζσνδσάζοσμε ηη δράζη με ηην ομιλία και ηο 

ζηοταζμό πάνω ζ΄ ασηά ποσ κάνοσμε». 

  

S. Papert, 1999 



Η γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Logo ζρεδηάζηεθε ζην MIT 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 γηα εθπαηδεπηηθνύο θπξίσο 

ζθνπνύο από νκάδα εξεπλεηώλ ζηελ Σερλεηή Ννεκνζύλε, 

κε επηθεθαιήο ηνλ Seymour Papert. 

 

Η Logo αξρηθά πεξηνξηδόηαλ ζηελ επεμεξγαζία θαηαιόγσλ 

θαη ιέμεσλ, γξήγνξα όκσο επεθηάζεθε θαη ζηε δεκηνπξγία 

γξαθηθώλ κε ηε βνήζεηα ελόο κηθξνύ ξνκπόη πνπ 

θαηεπζύλεηαη από ππνινγηζηή.  

H Logo 

http://papert.www.media.mit.edu/people/papert
http://papert.www.media.mit.edu/people/papert
http://papert.www.media.mit.edu/people/papert


Σν ξνκπόη απηό είλαη ε ρειώλα εδάθνπο ηεο Logo. Δθηειεί κόλν απιέο θηλήζεηο. 

Πξνρσξάεη επζύγξακκα, εκπξόο ή πίζσ θαη ζηξίβεη αξηζηεξά ή δεμηά κε εληνιέο πνπ 

δίλνληαη από πιεθηξνιόγην. Σν ξνκπόη δηαζέηεη κνιύβη πνπ δηαγξάθεη όηαλ είλαη 

θαηεβαζκέλν (αθνπκπά ζην έδαθνο) κε θαηάιιειε εληνιή, ηελ θίλεζε ηεο ρειώλαο, 

ελώ, όηαλ είλαη αλεβαζκέλν, ε ρειώλα δελ αθήλεη θαλέλα ίρλνο θαηά ηελ θίλεζή ηεο. 

Έηζη δεκηνπξγνύληαη ηα γξαθηθά ηεο ρειώλαο.  



Η LOGO ζηελ εθπαίδεπζε (1)  

 Σα Logo-like πεξηβάιινληα αμηνπνηνύληαη γηα ηε ζρεδίαζε θαη 

ηελ αλάπηπμε ππνινγηζηηθώλ εξγαιείσλ, ηα νπνία πξνζθέξνπλ 

ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηόηεηα έθθξαζεο θη αμηνπνίεζεο ησλ 

ζθέςεσλ, ηδεώλ θαη δηαηζζήζεώλ ηνπο θαη ππνζηεξίδνπλ ηε 

δηαδηθαζία νηθνδόκεζεο ηεο γλώζεο δηακνξθώλνληαο πινύζηα 

ζε επθαηξίεο πξνβιεκαηηζκνύ θαη πεηξακαηηζκνύ πεξηβάιινληα 

κάζεζεο (Noss, 1995, diSessa, 1995, Hoyles, 1992, Κονηογιαννοπούλοσ-Πολσδωρίδη, 

1991, Papert, 1980). 

 

ην πεξηβάιινλ ηεο Logo, ην παηδί κπνξεί εύθνια λα θηηάμεη  

άπεηξεο δηθέο ηνπ ιέμεηο-δηεξγαζίεο (δπλαηόηεηα 

επεθηαζηκόηεηαο), επηπιένλ θαιιηεξγείηαη ε δπζπηζηία ζην 

θπξίαξρν εθπαηδεπηηθό θξηηήξην ηνπ «ζσζηνύ – ιάζνπο» θαη ηνπ 

«αιεζηλνύ – ςεύηηθνπ». Δηδηθά ζηελ αιιεινπρία εληνιώλ πνπ 

δνκεί ην παηδί γηα λα θαηεπζύλεη ηε ρειώλα η ερώηηζη ποσ 

ηίθεηαι ζτεηικά με ηο πρόγραμμα ποσ δημιοσργείηαι, δεν είναι αν 

είναι ζωζηό ή λάθος αλλά αν διορθώνεηαι. 



Η LOGO ζηελ εθπαίδεπζε (2)  

Η Logo αθνινπζεί ηε ινγηθή ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ. 

ύκθσλα κε απηόλ ε ζπλνιηθή δηεξγαζία ππνδηαηξείηαη ζε 

κηθξόηεξα θπζηθά κέξε έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα δηνξζώζνπκε 

ηα ζθάικαηα θάζε κέξνπο μερσξηζηά. Μπνξνύκε δειαδή λα 

δεκηνπξγήζνπκε ππνδηαδηθαζίεο πνπ δνθηκάδνληαη θαη 

ειέγρνληαη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο 

ζπλζέζνπκε ζε κηα ππεξδηαδηθαζία. 

 

ύκθσλα κε ην Bruner θάπνηα γλώζε αλαπαξίζηαηαη σο δξάζε 

(ιεηηνπξγηθή γλώζε), θάπνηα σο εηθόλα θαη κηα ηξίηε σο 

ζύκβνια. Ο Papert ζην κηθξόθνζκν ηεο ρειώλαο δίλεη ηελ 

επθαηξία ζηα παηδηά λα κεηέξρνληαη ηνπο ηξεηο ηξόπνπο 

αλαπαξάζηαζεο ηεο γλώζεο, γεγνλόο πνπ ηελ θαζηζηά 

πεξηζζόηεξν εύπεπηε θαη ζηαζεξή. 

 



Ση είλαη ν ρεισλόθνζκνο ; 

•  Δίλαη έλαο από ηνπο κηθξόθνζκνπο ηνπ Αβάκιοσ - E-Slate 

• Σν ινγηζκηθό, πεξηβάιινλ «Αβάκιο / E-Slate» είλαη έλα 

εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Γηαζέηεη κηα 

επηθάλεηα εξγαζίαο ζηελ νπνία κπνξεί θάπνηνο λα ζπλζέζεη 

εθπαηδεπηηθνύο «Μικρόκοζμοσς» γηα πεηξακαηηζκό θαη 

δηεξεύλεζε θαηλνκέλσλ, ελλνηώλ, ππνζέζεσλ θαη ζπζρεηηζκώλ.  

• Κάζε Μηθξόθνζκνο δεκηνπξγείηαη κε ηε δηαζύλδεζε κηθξώλ, 

πξνπαξαζθεπαζκέλσλ θνκκαηηώλ ινγηζκηθνύ πνπ εθηεινύλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία θαη απνζθνπνύλ ζηε δεκηνπξγία ελόο 

εθπαηδεπηηθά αμηνπνηήζηκνπ ζπλόινπ. Απηά ηα θνκκάηηα 

ινγηζκηθνύ νλνκάδνληαη ςεθίδεο.  

• Ο ρεισλόθνζκνο είλαη έλα πεξηβάιινλ ζπκβνιηθήο έθθξαζεο 

γηα ηε δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία κνληέισλ θαη πεηξακαηηζκώλ 

κε απηά.  

 



Σν πεξηβάιινλ ηνπ ρεισλόθνζκνπ 

•   Σν πεξηβάιινλ ηνπ ρεισλόθνζκνπ απνηειείηαη από πέληε 

δηαθξηηέο αιιά ζπλδεδεκέλεο πεξηνρέο εξγαζίαο. Οη πεξηνρέο 

απηέο νλνκάδνληαη ςεθίδεο. Κάζε ςεθίδα είλαη νξηζκέλε γηα 

θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ή ιεηηνπξγίεο. 

•  Τπάξρεη ε ςεθίδα Υειώλα  

•  Τπάξρεη ε ςεθίδα Κακβάο -> ζηελ νπνία θηλείηαη θαη αθήλεη ην 

ίρλνο ηεο ε Υειώλα 

•  Τπάξρεη ε ςεθίδα Logo -> ζηελ νπνία γξάθνπκε κε ζπκβνιηθό 

ηξόπν ηηο νδεγίεο εθείλεο ηηο νπνίεο ζέινπκε λα εθηειέζεη ε 

ρειώλα.  

• Σέινο ππάξρνπλ νη ςεθίδεο Μεηαβνιέαο θαη Γηζδηάζηαηνο 

Μεηαβνιέαο -> κε ηηο νπνίεο έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα 

εκθαλίδνπκε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ζρήκαηνο θαη λα αιιάδνπκε ηηο 

ηηκέο ηνπο κε δπλακηθό ηξόπν.  

 



Πεξηβάιινλ Υεισλόθνζκνπ 

Υειώλα 

θακβάο 

κεηαβνιέαο 

Logo 

Γπδηαζη. κεηαβνιέαο 



Η θίλεζε ηεο ρειώλαο 

Η ρειώλα θηλείηαη γξάθνληαο απιέο εληνιέο ζηελ ςεθίδα Logo.    

Π.ρ 

 

ΓΙΑ ΚΙΝΗΗ ΠΡΟ ΣΑ ΔΜΠΡΟ ΓΡΑΦΧ : 

κπξνζηά 50       ή  απιά      κ 50 
Γηα λα εθηειεζηεί ε παξαπάλσ εληνιή πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα παηήζεηο ην 

πιήθηξν ins (INSERT) ή ην πιήθηξν F1 ή ην θνπκπί    πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

γξακκή εξγαιείσλ ηνπ ζπληάθηε εληνιώλ.  

αλ απνηέιεζκα ζα δνύκε ηε ρειώλα λα κεηαθηλεζεί 50 βήκαηα 

κπξνζηά θαηά ηε δηεύζπλζε ηεο θεθαιήο ηεο.  

Έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα ιέκε ζηε ρειώλα λα αθήλεη ή λα κελ 

αθήλεη ην ίρλνο ηεο θαζώο θηλείηαη.  

Απηό γίλεηαη κε ηηο εληνιέο ζησλοκάηω ή ζησλοπάνω αληίζηνηρα 

νπόηε ην θεθάιη ηεο ρειώλαο γίλεηαη καύξν ή αζπξν αληίζηνηρα.  

Πξνζνρή !! 

Τπνρξεσηηθά 

θελό 



Η θίλεζε ηεο ρειώλαο (2) 

ΓΙΑ ΣΡΟΦΗ ΠΡΟ ΣΑ ΑΡΙΣΔΡΑ   ή  ΓΔΞΙΑ ΓΡΑΦΧ : 

αξηζηεξά 60      ή   απιά      α 60 

δεμηά 70             ή    απιά     δ 70 
Γηα λα εθηειεζηεί ε παξαπάλσ εληνιή πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα παηήζεηο ην 

πιήθηξν ins (INSERT) ή ην πιήθηξν F1 ή ην θνπκπί    πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

γξακκή εξγαιείσλ ηνπ ζπληάθηε εληνιώλ.  

αλ απνηέιεζκα ζα δνύκε ηε ρειώλα λα ζηξίβεη ηελ θεθαιή ηεο 

θαηά 60 κνίξεο αξηζηεξά ή θαηά 70 κνίξεο δεμηά 

 

Πξνζπαζήζηε λα βξείηε κε πνηεο εληνιέο ε ρειώλα έρεη αθήζεη 

ην παξαθάησ ίρλνο 



Βαζηθέο εληνιέο – Πξσηνγελείο δηαδηθαζίεο  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

ΔΙΓΟ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 

ΠΛΗΘΟ 

ΔΙΟΓΧΝ 

 

ΣΤΠΟ 

ΓΔΓΟΜΔ

ΝΧΝ 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

βήζεγξαθηθά  

 

ζβγ 

εληνιή 0 --- Καζαξίδεη ηνλ θακβά θαη 

επαλαθέξεη ηελ ρειώλα 

ζηελ αξρηθή ζέζε  

Γεμηά α  
δ α 

εληνιή 1 αξηζκόο ηξίβεη ηελ θεθαιή ηεο 

ρειώλαο α κνίξεο δεμηά  

Αξηζηεξά α  

 

α α 

εληνιή 1 αξηζκόο 

 

ηξίβεη ηελ θεθαιή ηεο 

ρειώλαο α κνίξεο 

αξηζηεξά  

ηπιόπάλσ  

 

ζπ 

εληνιή 0 --- Αλεβάδεη ηε γξαθίδα ηεο 

ρειώλαο  

ηπιόθάησ  

 

ζθ 

εληνιή 0 --- Καηεβάδεη ηε γξαθίδα ηεο 

ρειώλαο  



Γηαδηθαζία 

Η διαδικαζία είναι κάηι ζαν ένα μικπό ππόγπαμμα και 
ζςνηάζζεηαι με ηην εξήρ μοπθή : 
 
Ξεκινάμε ππώηα καθαπίζονηαρ ηον ΚΑΜΒΑ (κε ηελ εληνιή ζβγ) 

 

Μεηά πιεθηξνινγνύκε για  

 
 
 
 
 
 
Κλείνοςμε με ηη λέξη     ηέλορ.  
   

Γηα λα ηελ εθηειέζνπκε γξάθνπκε ζε λέα γξακκή από θάησ ην 

όλνκα ηεο δηαδηθαζίαο.  

Όλνκα δηαδηθαζίαο  

Δληνιέο πνπ  

απαηηνύληαη  

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο  

δηαδηθαζίαο 



Πσο θαηαζθεπάδνπκε δηθέο καο δηαδηθαζίεο (1) ; 

Παπάδειγμα:  
 
1) Καζαξίδνπκε ηνλ ΚΑΜΒΑ (κε ηελ εληνιή ζβγ) 

 
2) Πιεθηξνινγνύκε    για ζκαλοπαηι  

   μ 30  

   δ 90  

   μ 50  

   α 90  

   ηέλορ  

 

3) Γηα λα εθηειεζηεί γξάθνπκε κεηά ζκαλοπαηι θαη παηάκε insert 

 

4) Αλ ζέινπκε λα ηελ επηιέμνπκε, ζαξώλνπκε ηελ πεξηνρή όπνπ έρνπκε 

γξάςεη ηε δηαδηθαζία έρνληαο παηεκέλν αξηζηεξό θιίθ ώζηε λα 

ρξσκαηηζζεί 

 



Πσο θαηαζθεπάδνπκε δηθέο καο δηαδηθαζίεο (2) ; 

 

 Η ρειώλα ζα πξέπεη λα γξάςεη ην παξαθάησ ζρήκα  

 



για ζκαλοπάηια  

Μπποζηά 30  

Δεξιά 90  

Μπποζηά 50          Πξώην ζθαινπάηη  

Απιζηεπά 90  

Μπποζηά 30  

Δεξιά 90  

Μπποζηά 50           Γεύηεξν ζθαινπάηη  

Απιζηεπά 90  

Μπποζηά 30  

Δεξιά 90  

Μπποζηά 50            Σξίην ζθαινπάηη  

Απιζηεπά 90  

ηέλορ  

Η παξαθάησ δηαδηθαζία θαηαζθεπάδεη 3 ζθαινπάηηα 



Υξεζηκνπνηώληαο ηελ πξσηνγελή δηαδηθαζία επανάλαβε ε νπνία 

ζπληάζζεηαη σο εμήο:  

 

   επανάλαβε α[β]. 

  

Απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεη ηελ νδεγία β πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηηο 

αγθύιεο, α θνξέο. Έηζη ε δηαδηθαζία ζθαινπάηηα κπνξεί λα γξαθεί σο 

παξαθάησ:  

 

για ζκαλοπάηια  

επανάλαβε 3[Μπποζηά 30 Δεξιά 90 Μπποζηά 50 Απιζηεπά 90]  

ηέλορ  

  

Σν απνηέιεζκα ζα είλαη : 

Σν ίδην όκσο απνηέιεζκα κπνξνύκε λα έρνπκε …… 



εκαληηθέο παξαηεξήζεηο 

1) Δάλ ζηελ ςεθίδα Logo έρεηο γξάςεη δπν δηαδηθαζίεο κε ην ίδην όλνκα 

ν ρεισλόθνζκνο αληηιακβάλεηαη ηε δηαδηθαζία ε νπνία έρεη νξηζηεί 

ηειεπηαία θαη ζηε πεξηνρή απαληήζεσλ ηνπ ζπληάθηε εληνιώλ ζα 

πάξεηο ην κήλπκα: «όνομα διαδικαζίαρ redefined», πνπ ζεκαίλεη όηη ν 

ρεισλόθνζκνο γλσξίδεη όηη ε δηαδηθαζία έρεη επαλανξηζζεί.  

 

2)  Κάζε αγθύιε πνπ αλνίγεη ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θιείλεη.  

Δάλ γηα θάπνην ιόγν μεράζεηο λα θιείζεηο ή λα αλνίμεηο θάπνηα αγθύιε 

κέζα ζε κηα δηαδηθαζία θαη πξνρσξήζεηο ζηνλ νξηζκό ηεο ν 

ρεισλόθνζκνο ζα παγώζεη θαη θακία εληνιή δελ ζα κπνξεί λα 

εθηειεζζεί. Γηα λα μεπεξάζεηο ην παξαπάλσ πξόβιεκα ζα πξέπεη λα 

επηιέμεηο από ην κελνύ Μεραλή Logo ηνπ ζπληάθηε εληνιώλ ην πεδίν  

Πποζπάθεια ξεπαγώμαηορ.  



Τπνδηαδηθαζίεο θαη ππεξδηαδηθαζίεο  

Έρνπκε νξίζεη πην πξηλ ηε δηαδηθαζία ζκαλοπάηι  

 

Πξνζπάζεζε λα γξάςεηο, λα νξίζεηο θαη λα εθηειέζεηο ηελ παξαθάησ 

δηαδηθαζία  

 

για ζκάλα  

επανάλαβε 3[ζκαλοπάηι]  

ηέλορ  

 

Καζώο ν ρεισλόθνζκνο δηαβάδεη ηε δηαδηθαζία ζκάλα ζπλαληά κέζα 

ζηε είζνδν ηεο εληνιήο επαλάιαβε ηε δηαδηθαζία ζκαλοπάηι ηελ νπνία 

αλαγλσξίδεη θαη εθηειεί ηξεηο θνξέο.  

 



Παξακεηξηθέο δηαδηθαζίεο  

Έζησ όηη ζέινπκε ζηε δηαδηθαζία ζθαινπάηη λα θαηαζθεπάδεηαη όρη 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζθαινπάηη κε ύςνο 5 θαη πάηεκα 15 αιιά έλα 

νπνηνδήπνηε ζθαινπάηη κε δηαθνξεηηθό ύςνο θαη δηαθνξεηηθό πάηεκα 

θάζε θνξά. 

 

Γηα λα πεηύρνπκε θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα νξίζνπκε κε δηαθνξεηηθό 

ηξόπν ηε δηαδηθαζία ζθαινπάηη. Αο δνύκε παξαθάησ:  

 

Πιεθηξνιόγεζε θαη όξηζε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία : 

  

για ζκαλοπάηι :ύψορ :πάηημα  

μ :ύψορ δ 90 μ :πάηημα α 90  

ηέλορ  

 

Ο ρεισλόθνζκνο νξίδνληαο ηε δηαδηθαζία για ζκαλοπάηι :ύψορ :πάηημα, 

δηαβάδεη δεμηά ηνπ νλόκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο ζθαινπάηη ηα ζύκβνια :ύψορ 

:πάηημα θαη νξίδεη δύν ζέζεηο κλήκεο κε ηα νλόκαηα ύςνο, πάηεκα. ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα δεκηνπξγεί δύν κεηαβιεηέο κε ηα νλόκαηα ύςνο θαη  

πάηεκα.  



Παξακεηξηθέο δηαδηθαζίεο (2) 

Όξηζε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία θαη πξνζπάζεζε λα θαηαιάβεηο πσο 

ιεηηνπξγεί 

 

για ζκάλα :ύψορ :πάηημα  

επανάλαβε 3[ζκαλοπάηι :ύψορ :πάηημα]  

ηέλορ  

 

ηε παξαπάλσ δηαδηθαζία κπνξνύκε λα νξίζνπκε θαη κία λέα κεηαβιεηή 

γηα ην πόζεο θνξέο ζέινπκε λα ηελ επαλαιάβνπκε 

 

γηα ζθάια :ύςνο :πάηεκα :θνξέο  

επανάλαβε :θοπέρ [ζκαλοπάηι :ύψορ :πάηημα]  

ηέλορ  

 

Γηα λα εθηειεζηεί ε δηαδηθαζία πιεθηξνινγώ : 

 

ζθαινπάηη 30 10 5  



Φεθίδα κεηαβνιέαο - Γπλακηθόο ρεηξηζκόο 

Γηα λα εκθαλίζνπκε ηελ ςεθίδα Μεηαβνιέαο:  

 

Πεγαίλνπκε ζηε ςεθίδα Κακβάο, ζηε γξακκή ησλ εξγαιείσλ θαη παηάκε 

ην πξώην πιήθηξν από δεμηά κε ην όλνκα «επιλογή γπαμμήρ χελώναρ» ην 

νπνίν έρεη ηελ εηθόλα ηεο ρειώλαο.  

 

Οδεγνύκε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ πάλσ ζε έλα νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο 

ζθάιαο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί από ηε ρειώλα θαη παηάκε κηα θνξά ην 

αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ.  

 

ηε ςεθίδα ηνπ κεηαβνιέαο ζα εκθαληζζνύλ ηξεηο κπάξεο πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηηο ηξεηο κεηαβιεηέο ηεο δηαδηθαζίαο ζκάλα :ύψορ :πάηημα 

:θοπέρ  

 

Μπνξείο λα αιιάδεηο ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ κεηαθηλώληαο ηνπο 

αληίζηνηρνπο δείθηεο θαη λα παξαηεξείο πσο ζπκπεξηθέξεηαη ε εηθόλα 

ζηνλ θακβά, θαζώο αιιάδεη ε ηηκή κηαο κεηαβιεηήο.  

 

Η παξαπάλσ δηαδηθαζία νλνκάδεηαη δσναμικός τειριζμός 



Γπλακηθόο ρεηξηζκόο 

Ο δπλακηθόο ρεηξηζκόο επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα:  

 

Μεηαβάιεη ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ θαη λα παξαηεξεί ηαπηόρξνλα ηηο 

αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζρήκα πνπ ζρεδηάδεη ε ρειώλα. Με απηό ηνλ 

ηξόπν κπνξεί λα θάλεη ππνζέζεηο γηα ην ξόιν πνπ παίδνπλ νη κεηαβιεηέο 

ηόζν ζηε δηαδηθαζία πνπ γελλά ην ζρήκα, όζν θαη ζην ηη επεξεάδνπλ ζηε 

δνκή ηνπ ζρήκαηνο.  

  

Δκθαλίδεη ηηο κεηαβιεηέο ηηο παξακεηξηθήο δηαδηθαζίαο ζε πξώην πιάλν, 

δειαδή εάλ παηήζνπκε αξηζηεξό πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ θακβά πάλσ ζε έλα ζρέδην δεκηνπξγεκέλν από ηε ρειώλα, κε 

ελεξγνπνηεκέλν ην πιήθηξν «επηινγή γξακκήο ρειώλαο», ν 

ρεισλόθνζκνο κέζσ ηεο ςεθίδαο ηνπ κεηαβνιέα, ζα καο δείμεη ηηο 

παξακέηξνπο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ γελλά ην ελ ιόγσ ζρήκα, εάλ ε 

δηαδηθαζία καο είλαη παξακεηξηθή.  

  

Αιιάδεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα ην επαλεθηειεί ρσξίο 

λα δίλεη εληνιέο κε ζπκβνιηθή κνξθή από ηε ςεθίδα ηνπ ζπληάθηε 

εληνιώλ.  

 





Γπλακηθόο ρεηξηζκόο (2) 

Η ινγηθή ηνπ κεηαβνιέα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηαηύπσζε 

αλνηθηώλ πξνβιεκάησλ, όπσο:  

 

•  Μεηαθίλεζε ην δείθηε πνπ αληηζηνηρεί ζην κεηαβνιέα ηνπ ύςνπο θαη 

παξαηήξεζε πσο κεηαβάιιεηαη ε θιίζε ηεο ζθάιαο.  

 

•  Μεηαθίλεζε ην δείθηε πνπ αληηζηνηρεί ζην κεηαβνιέα ηνπ παηήκαηνο 

θαη παξαηήξεζε πσο κεηαβάιιεηαη ε θιίζε ηεο ζθάιαο.  

 

•  Πξνζπάζεζε λα αλαθαιύςεηο ηε ζρέζε πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη 

κεηαβιεηέο π θαη π, ώζηε ε ζθάια λα δηαηεξεί ηελ θιίζε ηεο.  

 

 



Γηζδηάζηαηνο κεηαβνιέαο  

ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία για ζκάλα  είδακε όηη κπνξνύκε λα 

εηζάγνπκε 2 κεηαβιεηέο γηα ην ύςνο θαη ην πάηεκα ηεο ζθάιαο  

 

Πνηα ζρέζε πξέπεη λα πιεξνύλ νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο γηα λα 

δηαηεξείηαη ε αξρηθή θιίζε ηεο ζθάιαο; 

 

Με ηε κέζνδν δνθηκή θαη ιάζνο ή ζθεθηόκελνο πάλσ ζηε γεσκεηξία 

ηεο ζθάιαο κπνξνύκε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε 

δηαηήξεζε ηεο θιίζεο ηεο ζθάιαο απαηηεί ην ιόγν ησλ κεγεζώλ π, π 

λα παξακέλεη ζηαζεξόο.  

 

Πνηα είλαη ε γξαθηθή ζρέζε ησλ κεγεζώλ π θαη π;  

 

Η κεηάβαζε από ηελ αιγεβξηθή ζρέζε π/π=3 ζηε γξακκηθή ζρέζε ησλ 

κεγεζώλ π θαη π κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ βνήζεηα ηεο 

ςεθίδαο δηαλπζκαηηθόο κεηαβνιέαο.  

 



Αξρέο ηνπ δνκεκέλνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ 
 

Παξάδεηγκα 

Η ΚΑΚΙΕΡΑ 



Από τι αποτελείται η σκακιέρα; 

Σεηξάγσλα… 

Ση είδνπο ηεηξάγσλα; 

 Λεπθά:  

 

 Μαύξα: 



Ποιο είναι το δομικό στοιχείο από το οποίο 

κατασκευάζεται μια σκακιέρα; 
Μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα «τούβλο» ώστε να μπορούμε με αυτό να 

χτίσουμε μια σκακιέρα; 

Πηζαλέο απαληήζεηο: 

 



Μήπως υπάρχει ένα πιο πολύπλοκο σχήμα 

που μπορεί να αποτελέσει το «τούβλο»; 

Πηζαλέο απαληήζεηο: 

 



Αν επιλέξουμε τη στήλη 

Σν ακέζσο επόκελν πνιύπινθν ζρήκα πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηε ζθαθηέξα: 

 



Με μια απλή επανάληψη της διπλής στήλης μπορεί να 

κατασκευαστεί η σκακιέρα. 

Γηα ζθαθηέξα 

 επαλάιαβε 4[δηπιή_ζηήιε] 

ηέινο 



Ας καταγράψουμε την πορεία : 



Ο αντίστοιχος κώδικας δημιουργεί τη σκακιέρα… 

Γηα ηεηξάγσλν 

Επαλάιαβε 4[κπ 30 δε 90] 

ηέινο 

Γηα καύξν_ηεηξάγσλν 

ηεηξάγσλν 

ζηα 

δε 45 

κπ 15 

γέκηζε 

πη 15 

αξ 45 

ηέινο 

Γηα ηνύβιν 

καύξν_ηεηξάγσλν 

κπ 30 

ηεηξάγσλν 

κπ 30 

ηέινο 

 

Γηα ζηήιε 

επαλάιαβε 4[ηνύβιν] 

ηέινο 

 

 

 

Γηα δηπιή_ζηήιε 

ζηήιε 

δε 90 

κπ 60 

δε 90 

ζηήιε 

δε 180 

ηέινο 

Γηα ζθαθηέξα 

Επαλάιαβε 

4[δηπιή_ζηήιε] 

ηέινο  

 

 

 

 

επηζηξνθή 




