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5η Δραστηριότητα 

Να βοηθήσετε τη χελώνα να δημιουργήσει την παρακάτω σκακιέρα: 

 

 

Λύση 

Η σκακιέρα αποτελείται από 8 γραμμές και 8 στήλες και κάθε τετράγωνο έχει πλευρά 30 

βημάτων. Θεωρούμε ότι η χελώνα ξεκινά από την κάτω αριστερή γωνία και σχεδιάζει την 

σκακιέρα ανά στήλη. Σκοπός μας είναι να ολοκληρώσουμε τη δραστηριότητα με τη δημιουργία 

κατάλληλων διαδικασιών. 

Αρχικά, υλοποιούμε μια διαδικασία για το σχεδιασμό του κάθε τετραγώνου (λευκού ή μαύρου). 

Επομένως, έχουμε την ακόλουθη διαδικασία με το όνομα τετράγωνο: 

για  τετράγωνο 

στκ 

επανάλαβε  4  [μπ  30  δε  90] 

τέλος 

 

Για τα μαύρα τετράγωνα, μετά την κλήση της διαδικασίας τετράγωνο, καλείται η διαδικασία 

γέμισμα: 

για  γέμισμα 

στα 

δε  45 

μπ  15 
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γέμισε 

πι  15 

αρ  45 

τέλος 

 

Για να παρακολουθήσουμε τα παραπάνω, ας κάνουμε μια δοκιμή καλώντας τις διαδικασίες: 

τετράγωνο 

 

γέμισμα 

 

 

Έπειτα, για να συνεχίσει η χελώνα στο σχεδιασμό του επόμενου (πάνω από το προηγούμενο) 

τετραγώνου, καλείται η διαδικασία μετατόπιση1: 

για  μετατόπιση1 

μπ  30 

τέλος 

 

Με τις παρακάτω εντολές, μπορούμε να δούμε αναλυτικότερα τι έχουμε καταφέρει μέχρι 

στιγμής: 

τετράγωνο 

γέμισμα 

μετατόπιση1 

τετράγωνο 

μετατόπιση1 
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Για να φτιάξουμε μια στήλη με 8 τετράγωνα, καλούμε τη διαδικασία στήλη: 

για  στήλη 

κάνε  "θέση  1 

επανάλαβε  8  [τετράγωνο  αν  ανήκει?  :θέση  [1 3 5 7]  [γέμισμα]  μετατοπιση1  κάνε  

"θέση  :θέση  +  1] 

τέλος 

Επειδή υπάρχει μια εναλλαγή στα χρώματα των τετραγώνων, χρησιμοποιείται μια μεταβλητή 

θέση για να προσδιορίζεται η θέση του τετραγώνου. Όταν πρόκειται για τετράγωνο που έχει 

θέση μονό αριθμό (1 ή 3 ή 5 ή 7), τότε αυτό χρωματίζεται μαύρο. 

Πληκτρολογώ λοιπόν την ακόλουθη εντολή: 

στήλη 

 

 

Στη συνέχεια υλοποιούμε δύο ακόμα διαδικασίες μετατόπισης. Η μία είναι η μετατόπιση2: 

για  μετατόπιση2 

δε  90 

μπ  60 

δε  90 

τέλος 

με την οποία μετατοπίζουμε τη χελώνα στην κατάλληλη θέση ώστε να σχεδιάσει την επόμενη 

στήλη από πάνω προς τα κάτω. Η άλλη είναι η μετατόπιση3: 

για  μετατόπιση3 

αρ  180 
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τέλος 

με την οποία μετατοπίζουμε τη χελώνα στην κατάλληλη θέση ώστε να σχεδιάσει την επόμενη 

στήλη από κάτω προς τα πάνω. 

Ας δοκιμάσουμε τις μετατοπίσεις από το σημείο που είχαμε μείνει νωρίτερα: 

μετατόπιση2 

 

στήλη 

 

μετατόπιση3 
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Επειδή, όπως είπαμε αρχικά, σκοπός μας είναι να καταφέρουμε να φτιάξουμε μια διαδικασία για 

το σχεδιασμό της σκακιέρας, πρέπει προηγουμένως να καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο η 

χελώνα θα αποφασίζει για το ποια από τις μετατοπίσεις 2 ή 3 θα κάνει κάθε φορά ώστε να 

φτιάχνει την κάθε στήλη. Για το λόγο αυτό, φτιάχνουμε μία ακόμα διαδικασία με το όνομα 

απόφαση: 

για  απόφαση  :σειρά 

ανδιαφορετικά  ανήκει?  :σειρά  [8 6 4 2]  [μετατόπιση2][μετατόπιση3] 

τέλος 

Θεωρούμε ότι η πρώτη από αριστερά στήλη είναι η 8. Η διαδικασία απόφαση παίρνει σαν 

παράμετρο έναν αριθμό που δηλώνει τη στήλη που ήδη έχει φτιάξει η χελώνα. Όταν, για 

παράδειγμα, ολοκληρώσει η χελώνα την πρώτη στήλη (αριθμός 8), θα κάνει την μετατόπιση 2. 

Στις ζυγές, δηλαδή, σειρές θα καλείται η μετατόπιση2 και στις μονές η μετατόπιση3. 

 

Η τελική διαδικασία έχει το όνομα σκάκι και ορίζεται ως εξής: 

για  σκάκι 

κάνε  "σειρά  8 

επανάλαβε  8  [στήλη  απόφαση  :σειρά  κάνε  "σειρά  :σειρά  -  1] 

τέλος 

Μια μεταβλητή με το όνομα σειρά αρχικοποιείται με την τιμή 8. Αντιστοιχεί, όπως είπαμε, στην 

πρώτη στήλη ο αριθμός 8. Έπειτα, έχουμε 8 επαναλήψεις όπου σε κάθε μία καλείται η 

διαδικασία στήλη και η διαδικασία απόφαση με παράμετρο τη σειρά. Καθώς η χελώνα κινείται 

προς τα αριστερά στις στήλες, η τιμή της μεταβλητής σειρά μειώνεται κατά 1. Αν λοιπόν 

καλέσουμε τη διαδικασία σκάκι, θα πάρουμε τη σκακιέρα της παρακάτω εικόνας: 

 

 


