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2.1 Το περιβάλλον προγραμματιςμοφ MicroWorlds Pro 

Ρεριβάλλον Ρρογραμματιςμοφ, Γλϊςςα Logo,  
Εντολι Ειςόδου, Εντολι Εξόδου, Χελϊνα,  
Μεταβλθτι, Διαδικαςία, Δομι Επανάλθψθσ,  
Δομι Επιλογισ  
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2.2 Οι πρώτεσ εντολζσ 

Εντολι εμφάνιςθσ (εξόδου) και αρικμθτικζσ πράξεισ 

 

Παρατήρηςη: Τθν εντολι «Δείξε», όπωσ και τισ υπόλοιπεσ εντολζσ, μποροφμε να τθ 
γράψουμε εναλλακτικά με ζναν από τουσ παρακάτω πζντε τρόπουσ: Δείξε, δείξε, 
ΔΕΙΞΕ, δειξε, Δειξε. Το περιβάλλον αναγνωρίηει τισ εντολζσ με μικρά ι κεφαλαία 
γράμματα, ακόμα και χωρίσ τόνουσ.  
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Εντολή 
Δείξε 5 + 12  
Δείξε 28 - 17  
Δείξε 12 * 13  
Δείξε 112 / 4  
Δείξε δφναμθ 2 3 

Εισαγωγική Δραστηριότητα 

Δοκιμάζηε ηις παρακάηω ενηολές. 

Σηη ζσνέτεια προζπαθήζηε να κάνεηε διάθοροσς 

σπολογιζμούς δοκιμάζονηας διάθορα νούμερα.  
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Σημείωςη: Πταν κάνουμε πράξεισ, πρζπει να αφινουμε ζνα κενό διάςτθμα πριν και 
ζνα μετά το ςφμβολο τθσ πράξθσ που χρθςιμοποιοφμε. Η εντολι: «Δείξε 5+3» κα 
εμφανίςει το μινυμα λάκουσ «Δεν ξζρω τίποτε για 5+3», γιατί δεν υπάρχουν κενά 
διαςτιματα πριν και μετά το ςφμβολο «+». 

 

α. Δείξε 12 / 2 * 3  
β. Δείξε (12 / 2) * 3  
γ. Δείξε 12 / (2 * 3) 

 

1. Ροιο είναι το αποτζλεςμα ςτισ περιπτϊςεισ α)_____, β)_____ και γ)_____;  
2. Με ποια ςειρά εκτελζςτθκαν οι πράξεισ ςτισ τρεισ αυτζσ εντολζσ;  
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Η Εμφάνιςη Μηνυμάτων 

 

Η εντολι «Δείξε» επιτρζπει, εκτόσ από αρικμοφσ, να εμφανίηεται ςτο Κζντρο εντολϊν 
και κάποια λζξθ. Αν, για παράδειγμα, κζλουμε να εμφανίςουμε το όνομά μασ τότε 
μποροφμε να γράψουμε «Δείξε "Αριςτείδησ».  

 

• Δοκιμάςτε να εμφανίςετε και το δικό ςασ όνομα.  

• Ροιο πιςτεφετε ότι κα είναι το αποτζλεςμα τθσ εντολισ Δείξε "2+3 

 

Αν κζλουμε να εμφανίςουμε το μινυμα «Το όνομα μου είναι Ρελαγία», τότε πρζπει 
να γράψουμε «Δείξε [Το όνομά μου είναι Πελαγία]». Ο υπολογιςτισ κα εμφανίςει 
όλεσ τισ λζξεισ που περικλείονται μεταξφ των δφο αγκυλϊν * +. Οι λζξεισ που 
βρίςκονται μεταξφ δφο αγκυλϊν αποτελοφν ζνα ςφνολο λζξεων (μία λίςτα). 
Ρειραματιςτείτε εμφανίηοντασ τα δικά ςασ μθνφματα ςτον υπολογιςτι.  
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Ρϊσ μποροφμε, όμωσ, να εμφανίηουμε μθνφματα μαηί με τα αποτελζςματα 
αρικμθτικϊν πράξεων;  

 

Για παράδειγμα, ποια εντολι κα δίναμε, για να εμφανιςτεί ςτον Κωςτι και ςτθ 
Χρφςα το μινυμα: «Το κόςτοσ τθσ εκδρομισ ανά μακθτι είναι 8 €», όπου το 8 είναι το 
αποτζλεςμα τθσ πράξθσ 200 / 25;  

 

Αν κζλουμε να ενϊςουμε δφο μθνφματα μεταξφ τουσ, τότε πρζπει να 
χρθςιμοποιιςουμε τθν εντολι Φράςθ (ι φρ).  

 

Δοκιμάςτε τθν εντολι  

«Δείξε (φρ [το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ανά μαθητή είναι] 200 / 25 "ευρώ)». 

 

Τι εμφανίηεται ςτθν οκόνθ; Μπορείτε να βρείτε περιςςότερα για τθν εντολι 
«Φράςη» ςτθ Βοικεια του MicroWorlds Pro και να πειραματιςτείτε μ’ αυτιν.  
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2.3 Συνομιλία με τον υπολογιςτή. Περιςςότερα για τισ εντολζσ ειςόδου-εξόδου 

Ασ δοφμε πϊσ μποροφμε να γράψουμε εντολζσ που δθμιουργοφν μια απλι εικονικι 
ςυνομιλία. Η εντολι εξόδου «ανακοίνωςη [μήνυμα]» εμφανίηει ζνα μινυμα ςε ζνα 
παράκυρο ςτθν οκόνθ. Στθ κζςθ μινυμα μποροφμε να προςκζςουμε όποια φράςθ 
κζλουμε. Το αποτζλεςμα τθσ εντολισ «ανακοίνωςη[Γεια ςου]» φαίνεται ςτθ 
παρακάτω οκόνθ. 

 

Ωςτόςο ζνασ ενδιαφζρον διάλογοσ περιζχει και ερωτιςεισ. Ερωτιςεισ μποροφμε να 
κάνουμε με τθν εντολι «ερϊτθςθ*μινυμα+» και ςτθν κενι περιοχι που εμφανίηεται 
μποροφμε να δϊςουμε μιαν απάντθςθ.  
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Το παράκυρο τθσ ερϊτθςθσ «ερώτηςη[Πώσ ςε λζνε?]» φαίνεται ςτο διπλανό 
παράκυρο. Το πλαίςιο χρθςιμεφει, για να πλθκτρολογιςουμε τθν απάντθςι μασ. 

 

Η εντολι «ερϊτθςθ» είναι μια εντολι ειςόδου, γιατί μασ επιτρζπει να δϊςουμε μία 
τιμι (μια λζξθ, ζνα ςφνολο λζξεων, δθλαδι μια λίςτα, ι ζναν αρικμό) ςτον 
υπολογιςτι, ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να τθν επεξεργαςτεί ι να τθν εμφανίςει ςτθν οκόνθ. 
Αν κζλουμε να χρθςιμοποιιςουμε ξανά τθν τιμι που δίνουμε ςτο πλαίςιο τθσ 
ερϊτθςθσ, αυτι αποκθκεφεται προςωρινά και μποροφμε να τθν ανακτιςουμε 
χρθςιμοποιϊντασ τθ λζξθ «απάντηςη», όπωσ ςτο επόμενο παράδειγμα. 

ανακοίνωςη(φρ*Χάρηκα πολύ+ απάντηςη*! Εμένα με λένε Σοφοκλή.+)  
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Ερωτήςεισ 

 
Δραςτηριότητα: Ασ πειραματιςτοφμε λίγο και με τουσ αριθμοφσ 
•   Τι ακριβϊσ κάνουν οι δφο παρακάτω εντολζσ: 

Ερϊτηςη [Δϊςε μου τον αριθμό που θζλεισ να υψϊςεισ ςτο τετράγωνο:]  
Ανακοίνωςη δφναμη απάντηςη 2  

•   Ροιο είναι το αποτζλεςμα τθσ εκτζλεςθσ των παραπάνω εντολϊν, αν δϊςουμε τθν 
τιμι 3456. Δοκιμάςτε το ςτον υπολογιςτι και ςτθ ςυνζχεια δϊςτε και άλλεσ τιμζσ 
πατϊντασ κάκε φορά Enter δίπλα από τισ εντολζσ που αρχικά πλθκτρολογιςατε. 

•   Ρϊσ μποροφν να τροποποιθκοφν οι παραπάνω εντολζσ, ϊςτε να υπολογίηουμε 
τον κφβο ενόσ αρικμοφ; 
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