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Πρόγραμμα υπολογισμού κοινοχρήστων πολυκατοικίας
(στο περιβάλλον του Microworlds Pro)

Το πρόβλημα: ο υπολογισμός των κοινοχρήστων ανά διαμέρισμα σε μια μικρή πολυκατοικία.

Δεδομένα: Τα έξοδα ανά μήνα της πολυκατοικίας, τα οποία κατανέμονται ανά διαμέρισμα, όχι 
πάντα σε ίσα μέρη. Μερικές δαπάνες εξαρτώνται από τον όροφο ( πχ η δαπάνη για τη συντήρηση 
του ανελκυστήρα) και κάποιες άλλες από τα τετραγωνικά του κάθε διαμερίσματος (πχ η δαπάνη για 
τη θέρμανση). 
Το πρόβλημα έχει απλοποιηθεί σε κάποιο βαθμό κι έτσι κάποιες δαπάνες μοιράζονται ισομερώς 
μεταξύ των διαμερισμάτων (πχ οι δαπάνες των έκτακτων εξόδων,  του καθαρισμού κ.α.)

Αναλυτικά: Υπολογίζουμε τη συμμετοχή του κάθε διαμερίσματος ως εξής:
• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ : 20% για κάθε διαμέρισμα.
• ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ: 13% για τα Α1, Α2, 18% για τα Β1, Β1 και 38% για το ΡΕΤΙΡΕ
• ΘΕΡΜΑΝΣΗ: 18% Για τα Α1, Α2, Β1, Β2 και 28% για το ΡΕΤΙΡΕ

Ξεκινάμε σχεδιάζοντας το περιβάλλον διεπαφής στο οποίο θα περνάμε τα στοιχεία και θα 
εξάγονται τα αποτελέσματα.

Όπως βλέπετε και στην εικόνα θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε πλαίσια κειμένου και σαν 
ετικέτες αλλά και για να εισάγουμε στοιχεία. Τα πλαίσια κειμένου που θα χρησιμεύουν σαν 
ετικέτες θα τα ορίσουμε ως «Διαφανή» (με δεξί κλικ του ποντικιού), ενώ όσα χρησιμεύουν για 
εισαγωγή στοιχείων και εμφάνιση αποτελεσμάτων θα τα αφήσουμε «Αδιαφανή» με πλαίσιο 
δηλαδή.

Στο πλαίσιο κειμένου του τίτλου αλλάξαμε και το μέγεθος και το χρώμα των γραμμάτων. Αυτό 
γίνεται ως εξής: αφού επιλέξουμε με σύρσιμο του ποντικιού το κείμενο επιλέγουμε από το μενού 
Κείμενο πρώτα τη Γραμματοσειρά και μετά το Χρώμα

Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για το πλαίσιο κειμένου που εμφανίζεται η λέξη 
«ΣΥΝΟΛΟ».

• Στα (αδιαφανή) πλαίσια κειμένων στα οποία θα δώσουμε τα έξοδα ανά κατηγορία 
εργαζόμαστε ως εξής. Αφού τα δημιουργήσουμε και τα τοποθετήσουμε σωστά στην 
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περιοχή σχεδίασης, δεν ξεχνάμε να τους δώσουμε και το κατάλληλο όνομα ώστε να τα 
χρησιμοποιήσουμε κατά τη σύνταξη του προγράμματος. Για παράδειγμα κάνοντας δεξί κλικ 
με το ποντίκι στο πλαίσιο στο οποίο θα δίνουμε τα έξοδα για τον καθαρισμό  επιλέγουμε 
«Επεξεργασία» δίνουμε το όνομα «καθαρισμός» κ.ο.κ.

• Το ίδιο κάνουμε και για τα πλαίσια κειμένου τα οποία αντιστοιχούν στο ΣΥΝΟΛΟ των 
εξόδων αλλά και στην συμμετοχή του κάθε διαμερίσματος. Δίνουμε και σε αυτά τα πλαίσια 
λοιπόν τα αντίστοιχα ονόματα ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στη σύνταξη 
των εντολών.

Κατόπιν, δημιουργούμε ένα κουμπί από την αντίστοιχη επιλογή της γραμμής εργαλείων 
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… και το ονομάζουμε «Κοινόχρηστα», το ίδιο όνομα δηλαδή που θα χρησιμοποιήσουμε για τη 
Διαδικασία μας.

 τέλος,  προσθέτουμε και κάποια γραφικά από την αντίστοιχη καρτέλα του 
Microworlds Pro.
Η κατασκευή της επιφάνειας εργασίας τελείωσε!

Τώρα μένει να φτιάξουμε τη Διαδικασία η οποία θα αντιστοιχεί στο κουμπί 
«Κοινόχρηστα» και θα υπολογίζει τα κοινόχρηστα ανά διαμέρισμα.
Ξεκινάμε ως εξής:

για Κοινόχρηστα

Α1,
σβήσεκείμενο
τυ καθαρισμός * 0,2 + ασανσέρ * 0,13  + ΕΚΤΑΚΤΑ * 0,2 + 
θέρμανση * 0,18 + ΔΕΗ * 0,2 + ΕΥΔΑΠ * 0,2 

Α2,
σβήσεκείμενο
τυ καθαρισμός * 0,2 + ασανσέρ * 0,13  +    κλπ, κλπ 

εργαζόμαστε με τον ίδιο τρόπο για τα πλαίσια  Β1, Β2 και ΡΕΤΙΡΕ και δεν ξεχνάμε να κάνουμε το 
ίδιο και για το πλαίσιο στο οποίο υπολογίζεται το ΣΥΝΟΛΟ των εξόδων.

• Τέλος αν από το μενού «Προβολή» επιλέξουμε «Περιβάλλον Παρουσίασης», μπορούμε να 
…απολαύσουμε την εφαρμογή που δημιουργήσαμε σε πλήρη οθόνη! 

Σημείωση:  Σημείο αναφοράς για τις εντολές χειρισμού πλαισίων κειμένου και κουμπιών στο 
Microworlds Pro είναι η 1η Δραστηριότητα στις σελίδες 197-198 (Δημιουργία αριθμομηχανής).
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