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                                                                                             Multi – Logo 

 

  

Βαθμίδα Γυμνάςιο 
 

Μάθημα Πληροφορική 
 

Αντικείμενο  Προγραμματιςμόσ Η/Υ με Multi Logo 
 

Τίτλοσ Σχεδίαςη και ανάπτυξη εφαρμογήσ κίνηςησ αντικειμζνου 
 

Διάρκεια 2-3 Διδακτικζσ ϊρεσ 
 

Μορφή Κατευκυνόμενθ μακθτικι αυτενζργεια χρθςιμοποιϊντασ τισ 
δυνατότθτεσ του Μακθτικοφ Υπολογιςτι και των εργαλείων 
που περιζχει με παράλλθλθ αξιοποίθςθ του περιβάλλοντοσ 
τθσ Multi Logo 
 

Διδακτικοί ςτόχοι:  
 

 Καλλιζργεια δεξιοτιτων επιλογισ των κατάλλθλων 
ψθφιακϊν εργαλείων.  

 Εξοικείωςθ με τθ χριςθ περιβαλλόντων προγραμματιςμοφ   

 Καλλιζργεια δεξιοτιτων προγραμματιςμοφ 

 Εξοικείωςθ με ζννοιεσ όπωσ: Διαδικαςία, ιδιότθτεσ 
αντικειμζνων, panes, sliders, buttons 

 Χριςθ και αξιοποίθςθ τθσ δομισ if  
 

Επιδιωκόμενο αποτζλεςμα:  
 

 Ανταλλαγι ςκζψεων. 

 Καλλιζργεια ςυνεργαςίασ. 

 Δυνατότθτα κεϊρθςθσ από τθ ςκοπιά του άλλου. 

 Δθμιουργία ερευνθτικοφ πλαιςίου. 
 

Προαπαιτούμενεσ γνώςεισ:  
 

 Εμπειρία εργαςίασ ςε ομάδεσ.  

 Απλι χριςθ του Μακθτικοφ Υπολογιςτι, του 
περιβάλλοντοσ εργαςίασ και διαχείριςθσ υλικοφ.  

 Αρχικι ευαιςκθτοποίθςθ ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ 
προγραμματιςμοφ 

 Ευαιςκθτοποίθςθ ςτο περιβάλλον Προγραμματιςμοφ Logo 
 

Εργαλεία – Μζςα:  
 

 Μακθτικόσ Υπολογιςτισ,  

 Περιβάλλον προγραμματιςμοφ Multi Logo 

 Video data projector 
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Θα προςπακιςουμε να δθμιουργιςουμε δφο πιλοτιρια με τα οποία κα κακοδθγοφμε δφο 

αντικείμενα που κα ςυλλζγουν άλλα αντικείμενα «κουβαλϊντασ τα ςτθν πλάτθ τουσ». Τα 

αντικείμενα αυτά κα αφινουν ίχνοσ ι όχι. 
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Ασ αλλάξουμε  το αντικείμενο επιλζγοντασ ζνα από τθ βιβλιοκικθ  

 

Ασ ξεκινιςουμε να δθμιουργοφμε το πιλοτιριο με το οποίο κα κινιςουμε και κα κακοδθγοφμε 

το αντικείμενό μασ 

Δθμιουργοφμε ζνα pane πάνω ςτο οποίο κα τοποκετιςουμε τα τζςςερα  βαςικά κουμπιά 

μετακίνθςθσ 
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Δθμιουργοφμε μια διαδικαςία με το όνομα myfd που κα μετακινεί το αντικείμενό μασ μπροςτά 

 

 

Η δομι που χρθςιμοποιοφμε είναι:  repeat φορές [ εντολές ],  

που ςθμαίνει:  επανάλαβε φορές [ τις εντολές στην αγκύλη ], 

 

 

Με τθν ίδια λογικι κα δθμιουργιςουμε και τθ διαδικαςία mybk με τθν οποία κα κινοφμε το 

αντικείμενο προσ τα πίςω και μια διαδικαςία για ςτροφι προσ τα δεξιά και μια για αριςτερά. 

 

to myrt 

 repeat 90  

    [ 

     page1't1'rt 1 

    ] 

end 

 

to mylt 

 repeat 90  

    [ 

     page1't1'lt 1 

    ] 

end 
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Στθ ςυνζχεια κα εμπλουτίςουμε τθν εφαρμογι μασ με οριςμζνεσ μεταβλθτζσ, ξεκινϊντασ από 

αυτι τθσ ταχφτθτασ κίνθςθσ. 

Για το λόγο αυτό κα δθμιουργιςουμε ζνα slider.  Που κα δίνει τιμι ςτθ μεταβλθτι vwait με τθν 

οποία κα κακορίηουμε τθ αργοπορία του αντικειμζνου κατά τθν κίνθςθ… 

 

Και βελτιϊνουμε λίγο τισ διαδικαςίεσ μασ ενςωματϊνοντασ και τθν εντολι: wait με παράμετρο 

:vwait  

  

to mylt 

 repeat 9  

    [ 

     wait :vwait 

     page1't1'lt 10 

    ] 

end 

to myrt 

 repeat 9  

    [ 

     wait :vwait 

     page1't1'rt 10 

    ] 

end 

 

to mybk 

  repeat 50  

    [ 

     wait :vwai page1't1'bk 1 

    ] 

end 

to myfd 

 repeat 50  

    [ 

     wait :vwait  page1't1'fd 1 

    ] 

end 



Multi Logo                                                                                                                                           Βασίλης Οικονόμου  

 

 6 

 

Στθ προςπάκεια βελτίωςθσ τθσ εφαρμογισ μασ κα πρζπει να προςκζςουμε: 

 Ζνα slider για το πάχοσ τθσ γραμμισ που αφινει το κινοφμενο αντικείμενο. 

 Ζνα slider για το χρϊμα τθσ γραμμισ που αφινει το κινοφμενο αντικείμενο. 

 Ζνα κουμπί για το ανζβαςμα τθσ πζνασ  

 ζνα  κουμπί για το κατζβαςμα τθσ πζνασ 

 

Στθ ςυνζχεια κα δϊςουμε μια δυνατότθτα ςτθ αντικείμενο κίνθςθσ τθ δυνατότθτα του να 

μαηεφει αντικείμενα υπό ςυνκικεσ όταν το κακοδθγοφμε να πθγαίνει μπροςτά. 

Επιλζγουμε ζνα νζο αντικείμενο t2 

Εμπλουτίηουμε λίγο τθ διαδικαςία myfd με μια ςφγκριςθ και τθν μεταβίβαςη ιδιοτήτων από το 

ζνα αντικείμενο ςτο άλλο. 

    

  

to myfd 

 repeat 50  

    [ 

     if overlap? [t2] 

        [ 

         page1't2'setpos page1't1'pos 

         page1't2'seth page1't1'heading 

        ] 

        wait :vwait  

        page1't1'fd 1  

    ] 

end 
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Εντολή Ερμηνεία 

if overlap? [t2]   
 

Αν το τρζχον αντικείμενο ακουμπιςει το 
αντικείμενο t2 
 

page1't2'setpos page1't1'pos 
 

Το αντικείμενο t1 δίνει μεταβιβάηει τισ 
ςυντεταγμζνεσ του (ΘΕΣΗ) ςτο αντικείμενο t2 
 

page1't2'seth page1't1'heading 
 

Το αντικείμενο t1 δίνει μεταβιβάηει τθν 
κατεφκυνςι του ςτο αντικείμενο t2 
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to myfd1 

 repeat 50  

    [ 

     if overlap? [t2] 

        [ 

         page1't3'setpos page1't3'pos 

         page1't3'seth page1't3'heading 

        ] 

        wait :vwait  

        page1't3'fd 1 

    ] 

end 

Ασ δημιουργήςουμε τώρα ζνα δεφτερο πιλοτήριο που θα κινεί ζνα δεφτερο αντικείμενο 

 

Με δεξί κλικ πάνω ςτο pane ζχουμε τθ 

δυνατότθτα να αντιγράψουμε και να 

επικολιςουμε ολόκλθρο το pane ϊςτε να 

αντογραφεί μαηί με τα περιεχόμενα του και τισ 

λειτουργίεσ αυτϊν. 

Θα παρατθριςετε ότι τα ονόματα των 

αντικειμζνων ζχουν αλλάξει αυτόματα 

προκζτωντασ ζνα ςτον τελευταίο αρικμό του 

ονόματοσ κάκε αντικειμζνου 

Αυτό που ζχουμε να κάνουμε ςτθ ςυνζχεια είναι 

θ δθμιουργία νζνω διαδικαςιϊν που κα μιλοφν 

ςτο νζο αντικείμενο t3. 

 

 

 

 


