
1 
 

Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα - Καθηγήτρια Πληροφορικής 
 

Προγραμματισμός με  Logo στο MicroWorlds Pro  

Η Logo είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ειδικά σχεδιασμένη για τους μαθητές.  

Το πιο βασικό ίσως εργαλείο της Logo είναι η χελώνα.  

Κάποιες βασικές εντολές της γλώσσας προγραμματισμού LOGO για την ελληνική γλώσσα, είναι:  

1. μπροστά  ή μπ   αριθμός  εικονοστοιχείων  

Μετακινεί τη χελώνα προς τα εμπρός τόσα εικονοστοιχεία όσα είναι ο αριθμός 

π.χ.   μπροστά  50   ή   μπ  50 

2. πίσω ή πι  αριθμός  εικονοστοιχείων 

Μετακινεί τη χελώνα προς τα πίσω τόσα εικονοστοιχεία όσα είναι ο αριθμός 

π.χ.    πίσω 30   ή   πι  30 

3. δεξιά ή δε  αριθμός  

Στρέφει τη χελώνα προς τα δεξιά σε γωνία τόσες μοίρες όσες είναι ο αριθμός. 

π.χ.   δεξιά  90  ή  δε 90 

4. αριστερά ή αρ αριθμός  

Στρέφει την χελώνα προς τα αριστερά σε γωνία τόσες μοίρες όσες είναι ο αριθμός 

π.χ.   αριστερά  90  ή  αρ  90 

5. ΣτυλόΆνω ή στα  

Σηκώνει το στυλό της τρέχουσας χελώνας. Έτσι η χελώνα δεν αφήνει ίχνη όταν μετακινείται. 

Όταν δημιουργείται μια χελώνα το στυλό είναι πάντα «άνω». 

6. ΣτυλόΚάτω ή στκ  

Κατεβάζει το στυλό της τρέχουσας χελώνας. Έτσι, η χελώνα αφήνει πίσω της ίχνη όταν 

μετακινείται. 

7. σβήσε ή σβ  

Διαγράφει τα γραφικά χωρίς να αλλάζει τη θέση των χελωνών.  

8. ΣβήσεΓραφικά ή σβγ  

Διαγράφει τα γραφικά της επιφάνειας εργασίας και οδηγεί τη χελώνα στο κέντρο της 

επιφάνειας εργασίας, με το κεφάλι της προς τα πάνω. 

9. ΘέσεΠάχοςΣτυλό  αριθμός  

Καθορίζει το πάχος του στυλό της χελώνας, το οποίο προσδιορίζει το πάχος των γραμμών 

που θα σχεδιάσει.  

Το αρχικό πάχος στυλό είναι 1. Το μέγιστο πάχος στυλό είναι 100. 

10. ΘέσεΧρώμα ή ΘέσεΧρ  όνομα  ή  αριθμός  

Αλλάζει το χρώμα της χελώνας.  

π.χ.  ΘέσεΧρώμα  "κόκκινο   ή  ΘέσεΧρώμα  15       αλλάζει το χρώμα σε κόκκινο 

Σημ.: Όταν δημιουργούμε μια χελώνα, το αρχικό χρώμα είναι μαύρο (αριθμός χρώματος 9). 

11. ΑπΧ ή ΑπόκρυψηΧελώνας 

12. ΕμΧ ή ΕμφάνισηΧελώνας 

13. ΘέσεΜέγεθος   αριθμός            

 π.χ.    ΘέσεΜέγεθος 20       το  μέγεθος της χελώνας γίνεται 20 εικονοστοιχεία 

 (εξ ορισμού είναι 40 εικονοστοιχεία) 

14. ΘέσεΚατεύθυνση  ή ΘέσεΚτθ   αριθμός  

π.χ.  ΘέσεΚτθ   0     προσανατολίζει τη χελώνα να κοιτά προς τα άνω 
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Δομή Επανάληψης 

Η δομή επανάληψης είναι πολύ χρήσιμη στον προγραμματισμό γιατί δίνει τη δυνατότητα να 

εκτελεστούν μια σειρά από εντολές χωρίς να χρειάζεται να τις πληκτρολογούμε ξανά και ξανά. 

Η γενική της μορφή είναι: 

επανάλαβε  αριθμός_επαναλήψεων  [λίστα εντολών] 

Παράδειγμα Αποτέλεσμα 

στκ 

επανάλαβε  6[μπ 50 δε 60] 
  γιατί   360 / 6=60 

στκ 

επανάλαβε  8[μπ 40 δε 45] 
 γιατί   360 / 8=45 

Στο πρώτο παράδειγμα  η χελώνα σχεδιάζει ένα κανονικό εξάγωνο πλευράς 50 εικονοστοιχείων ,  

 ενώ στο δεύτερο παράδειγμα  ένα κανονικό οκτάγωνο πλευράς  40 εικονοστοιχείων. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  

Για να υπολογίσουμε τη γωνία που θα πρέπει να στρίβει η χελώνα ώστε να σχηματίσει ένα κανονικό 

γεωμετρικό σχήμα,  χρησιμοποιούμε τον τύπο   360/ν  όπου  ν  είναι ο αριθμός των πλευρών του 

σχήματος.    

 Έτσι   με τις  εντολές         στκ  
επανάλαβε  360[μπ  1  δε  360  /  360]          

η χελώνα σχεδιάζει  έναν κύκλο. 

(Φυσικά, δεν πρόκειται για κύκλο με την αυστηρή γεωμετρική σημασία.  Στην πραγματικότητα η χελώνα 

σχεδιάζει ένα πολύγωνο 360 πλευρών  με κάθε πλευρά  να  έχει μήκος 1 εικονοστοιχείο). 

Η χελώνα, όταν σχηματίζει ένα κανονικό γεωμετρικό σχήμα, περιστρέφεται κατά την εξωτερική γωνία 

του σχήματος και κάνει μια ολική περιστροφή 360ο για να ολοκληρώσει τη διαδρομή της  και να 

επιστρέψει στην αρχική της θέση και κατεύθυνση. 

Κάποιες φορές η χελώνα κάνει  όχι μία αλλά  περισσότερες περιστροφές για να σχηματίσει κλειστά 

σχήματα  και να επιστρέψει στην αρχική της θέση και κατεύθυνση. 

Παράδειγμα Αποτέλεσμα 

στκ 

επανάλαβε  10[επανάλαβε  4[μπ 50 δε 90] δε 36] 

Τα σχήμα αυτό  δημιουργείται από το σχεδιασμό 10 τετραγώνων.   

Κάθε φορά που η χελώνα σχεδιάζει ένα τετράγωνο, στρέφεται 

δεξιά από την προηγούμενη θέση της κατά 36
ο
 για να σχεδιάσει το 

επόμενο τετράγωνο.  

Επειδή 10x36
 ο
 = 360

 ο
, η χελώνα θα επιστρέψει στην αρχική της 

θέση και κατεύθυνση.    
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Διαδικασίες  

Διαδικασία είναι μια ομάδα  εντολών στην οποία έχουμε δώσει ένα όνομα.   

Όταν πληκτρολογήσουμε στο κέντρο εντολών το όνομα αυτό και πατήσουμε Enter, τότε θα εκτελεστούν 

όλες οι εντολές που περιέχει η διαδικασία.  

Το πλεονέκτημα της διαδικασίας είναι ότι μπορούμε να την καλέσουμε με το όνομά της όποτε τη 

χρειαστούμε, χωρίς να είναι απαραίτητο να πληκτρολογήσουμε ξανά όλες τις εντολές που περιέχει.  

Η γενική της  μορφή είναι: 

για  όνομα_διαδικασίας  

εντολή 1 

εντολή 2 

   … 

εντολή ν 

τέλος 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

Πληκτρολογούμε τις διαδικασίες στην καρτέλα  

Ξεκινάμε πάντοτε με την εντολή  για  και τελειώνουμε με την εντολή τέλος σε ξεχωριστή γραμμή.  

Το όνομα της διαδικασίας δεν πρέπει να περιέχει κενά.   

Για παράδειγμα για  να δημιουργήσουμε τη διαδικασία  «τετράγωνο»,  γράφουμε τις εντολές όπως 

φαίνεται στην επόμενη εικόνα.  

Όταν πληκτρολογήσουμε στο κέντρο εντολών τη λέξη «τετράγωνο» και πατήσουμε Enter,  εκτελούνται οι 

εντολές της διαδικασίας και η χελώνα σχεδιάζει ένα τετράγωνο πλευράς 60 εικονοστοιχείων. 

 

  

Η διαδικασία που ορίσαμε παραπάνω είναι μια απλή διαδικασία.  

Απλή διαδικασία  σημαίνει διαδικασία χωρίς μεταβλητές.  
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Εκτός όμως από τις απλές διαδικασίες μπορούμε να ορίσουμε και παραμετρικές διαδικασίες.  

Παραμετρική διαδικασία    σημαίνει διαδικασία με μία ή περισσότερες  μεταβλητές.  

Τι είναι  όμως οι μεταβλητές; 

Μια μεταβλητή αντιστοιχεί σε μια θέση μνήμης του Η/Υ και γίνεται αναφορά σε αυτή με το όνομα 

που της δίνουμε εμείς.  

 Κάθε μεταβλητή έχει ένα μοναδικό όνομα  που πρέπει να είναι μία μόνο λέξη. Αν επιθυμούμε να 

χρησιμοποιήσουμε περισσότερες λέξεις, τις ενώνουμε ή χρησιμοποιούμε το σύμβολο _ 

Μία θέση μνήμης μπορεί να έχει μόνο μία τιμή κάθε φορά, αλλά μπορούμε να την αλλάζουμε, 

όποτε είναι απαραίτητο, με μία άλλη τιμή.  

 

Δημιουργία παραμετρικών διαδικασιών 

Για να δημιουργήσουμε μια παραμετρική διαδικασία ανοίγουμε την καρτέλα   και 

πληκτρολογούμε τις εντολές με τη μορφή: 

   για  όνομα_διαδικασίας   :όνομα_μεταβλητής 

εντολή 1 

εντολή 2 

   … 

εντολή ν 

τέλος 

Όταν καλέσουμε την παραμετρική διαδικασία  πρέπει,  μετά το όνομα της διαδικασίας, να δηλώσουμε  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  την τιμή που θα πάρει η μεταβλητή.  

(Στην περίπτωση αυτή, η τιμή της μεταβλητής, αποθηκεύεται προσωρινά σε μια θέση μνήμης του 

Η/Υ και χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο εσωτερικό της διαδικασίας.  Αφού ολοκληρωθεί η 

εκτέλεση, η τιμή της μεταβλητής δε χρειάζεται πλέον και σβήνεται από τη μνήμη του υπολογιστή). 

Παραδείγματα παραμετρικών διαδικασιών  

1. Παράδειγμα ορισμού  παραμετρικής διαδικασίας με  μία μεταβλητή 

για   τετράγωνο   :χ 

επανάλαβε  4[μπ  :χ   δε 90] 

τέλος 

Για να σχεδιάσει η χελώνα  π.χ ένα τετράγωνο πλευράς 100 εικονοστοιχείων,  χρησιμοποιώντας την 

παραπάνω διαδικασία, πληκτρολογούμε στο κέντρο εντολών    τετράγωνο  100   και πατάμε  Enter. 
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2. Παράδειγμα ορισμού παραμετρικής διαδικασίας με  δύο μεταβλητές 

για ορθογώνιο  :χ   :ψ 

επανάλαβε  2[μπ  :χ δε 90 μπ  :ψ δε 90] 

τέλος 

Αν π.χ  πληκτρολογήσουμε στο κέντρο εντολών     ορθογώνιο  50   70   και πατήσουμε  Enter,    η χελώνα  

θα σχεδιάσει ένα ορθογώνιο  του οποίου η  πλευρά  χ θα έχει μήκος 50 εικονοστοιχεία  και η πλευρά ψ 

θα έχει μήκος  70  εικονοστοιχεία. 

 

Η εντολή ΚΑΝΕ  

 δημιουργεί μια νέα μεταβλητή και εκχωρεί (δίνει) σε αυτή  μία τιμή  ή  

 αλλάζει το περιεχόμενο μιας ήδη υπάρχουσας μεταβλητής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

 Όταν χρησιμοποιούμε την εντολή ΚΑΝΕ, για να αναφερθούμε στο όνομα μιας μεταβλητής 

βάζουμε  πριν από το όνομά της το σύμβολο   "  (εισαγωγικά). 

 Για να αναφερθούμε στην τιμή  μιας μεταβλητής, βάζουμε  πριν από το όνομά της το σύμβολο  :  

Όταν χρησιμοποιούμε την εντολή Κάνε για να δώσουμε (εκχωρήσουμε) τιμή σε μια μεταβλητή,  

η περιοχή της μνήμης του υπολογιστή που δεσμεύεται για τη μεταβλητή διατηρεί το περιεχόμενό 

της μέχρι τον τερματισμό του προγράμματος της Logo, εκτός αν το αλλάξουμε με μια νέα εντολή. 

Π.χ.    αν  στο κέντρο εντολών γράψουμε     Κάνε "α   5    και πατήσουμε  Enter  τότε  

θα δημιουργηθεί  μια μεταβλητή με το όνομα α  η οποία θα πάρει την τιμή  5. 

Αν στη συνέχεια γράψουμε   Κάνε  "α  :α  +  1  και πατήσουμε Enter  τότε  στη μεταβλητή με 

το όνομα α  θα αποθηκευτεί η τιμή 6  (δηλαδή προηγούμενη τιμή αυξημένη κατά 1). 

 Η τιμή μιας μεταβλητής, εκτός από αριθμητική, μπορεί να είναι μια λέξη ή μια πρόταση.   

Αν η τιμή της μεταβλητής είναι λέξη, τότε μπροστά από τη λέξη μπαίνει πάντοτε το σύμβολο  " 

ενώ αν είναι πρόταση γράφεται μέσα σε  [ ] 

Παράδειγμα Αποτέλεσμα 

Κάνε  "χ   5 Δημιουργεί μια μεταβλητή με όνομα χ και της δίνει την τιμή  5 

Κάνε  "όνομα   "Μαρία Δημιουργεί μια μεταβλητή με όνομα όνομα και της δίνει την 

τιμή  Μαρία 

Κάνε  "φίλοι  [Μαρία Άννα Γιάννης] Δημιουργεί μια μεταβλητή με όνομα φίλοι  και της δίνει την 

τιμή  Μαρία Άννα Γιάννης 

Όταν εκτελείται η εντολή Κάνε   ο χρήστης δεν καταλαβαίνει ότι έγινε κάτι. Στην πραγματικότητα, 

όταν εκτελείται η εντολή Κάνε , αποθηκεύεται προσωρινά η τιμή μιας μεταβλητής στη μνήμη του 

υπολογιστή. Για να δει την τιμή αυτή, ο χρήστης πρέπει να  χρησιμοποιήσει μια εντολή  εξόδου. 

 

 

 
 


