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Χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης για να φτιάξουμε διάφορα 
σχήματα στο   Microworlds     Pro  

Να γίνει  κατάλληλη χρήση της δομής επανάληψης ώστε να δημιουργηθούν τα παρακάτω 
σχήματα:  

    



Υπόδειξη: το διπλανό σχήμα αποτελείται από έξι ισόπλευρα 
τρίγωνα.


Υπόδειξη: το διπλανό σχήμα αποτελείται από τέσσερα τετράγωνα.

Προγραμματισμός στο περιβάλλον του Microworlds Pro
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Τρόποι επίλυσης – πώς σκεφτόμαστε...
Καταρχήν  στις  σχεδιαστικές  ασκήσεις  μια  καλή προσέγγιση  είναι  ...  να  μπούμε στη 

θέση της χελώνας. Δεν κάνουμε πλάκα, δοκιμάστε το πρώτα και μετά μας λέτε αν πέτυχε.

Λοιπόν για το σχήμα   ας πούμε, έστω ότι  είμαστε η χελώνα και πρέπει να σχεδιάσουμε 
αυτές τις ακτίνες, τι πρέπει να κάνουμε; Αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να αποφασίσουμε είναι 
από που θα ξεκινήσουμε, ποια θα είναι η αφετηρία μας δηλαδή, καθώς οι επόμενες εντολές – 
αποφάσεις εξαρτώνται ακριβώς από αυτό.

Ας  πούμε  ότι  διαλέγουμε  να  τοποθετηθούμε  (σαν  χελώνα  που  είμαστε)  στο  κέντρο  το 
σχήματος. Μετά τι πρέπει να κάνουμε; Να φτιάξουμε την πρώτη ακτίνα. Κατόπιν γυρνάμε πίσω 
και  φτιάχνουμε  και  τη  δεύτερη  και  ούτω  καθ'  εξής.  Μια  στιγμή,  κάτι  ξεχάσαμε,  πρέπει  να 
στρίψουμε κιόλας πριν σχεδιάσουμε τη δεύτερη ακτίνα έτσι; Πόσο πρέπει να στρίψουμε όμως 
και  προς τα  που;  Λοιπόν,  το  προς τα  που,  αριστερά ή  δεξιά  δεν  παίζει  ρόλο.  Το  πόσο θα 
στρίψουμε όμως έχει  σημασία.  Αν παρατηρήσουμε το σχήμα θα δούμε ότι  αποτελείται  από 
είκοσι ακτίνες, οι οποίες καλύπτουν 360 μοίρες. Το πρόβλημα λύθηκε! Ας προσπαθήσουμε 
τώρα να κωδικοποιήσουμε τη σκέψη μας σε βήματα.

1. σχεδιάζουμε την πρώτη ακτίνα
2. επιστρέφουμε ακριβώς στο σημείο εκκίνησης
3. στρίβουμε 360/20=18 μοίρες
4. επαναλαμβάνουμε άλλες 19 φορές
5. τέλος – αυτό ήταν!

Μένει  μόνο  να  μετατρέψουμε  τον  παραπάνω  αλγόριθμο  σε  Logo.  Οι  εντολές που 
μπορεί να χρειαστούμε είναι:  επανάλαβε, στκ, μπ,  πι, δε, αρ. Φυσικά δεν είναι ανάγκη να τις 
χρησιμοποιήσετε  όλες.  Στην  πραγματικότητα  μπορείτε  ακόμα  και  να  φτιάξετε  δικό  σας 
αλγόριθμο! Δοκιμάστε να υλοποιήσετε τον παραπάνω αλγόριθμο (ή τη δική σας λύση) με μια 
Διαδικασία της Logo στην οποία θα δώσετε το κατάλληλο όνομα πχ “ακτίνες” ή κάτι τέτοιο.

Με ανάλογο τρόπο επεξεργαζόμαστε και το  αλλά εδώ παρατηρούμε ότι η χελώνα 
στην αρχή πρέπει να κινηθεί χωρίς να σχεδιάσει και όταν φτάσει σε ένα σημείο να αρχίσει να 
σχεδιάζει, μετά να επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης πάλι χωρίς να αφήνει ίχνος, να στρίψει και 
να επαναλάβει την ίδια διαδικασία για την επόμενη γραμμή. Αυτή τη φορά σας αφήνουμε να 
φτιάξετε  τον  αλγόριθμο  μόνοι  σας  και  μετά  να  υλοποιήσετε  τη  λύση  σας  με  μια  άλλη 
Διαδικασία πχ “ήλιος”. Οι εντολές που πιθανόν θα χρειαστείτε είναι: επανάλαβε, στκ, στα, μπ, 
πι, δε, αρ. Καλή επιτυχία!  

Για τα σχήματα  και  τώρα δεν πρέπει να χρειαστείτε ιδιαίτερη βοήθεια. 
Διαβάστε την υπόδειξη δίπλα από το κάθε σχήμα και με την εμπειρία που έχετε ήδη 
αποκτήσει από τις δύο πρώτες εργασίες, πρέπει να σας είναι παιχνιδάκι η υλοποίηση 
των αντίστοιχων Διαδικασιών! 
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