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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Η Logo είναι μια γλώσσα υπολογιστών.

 Σε αντίθεση με τις φυσικές ανθρώπινες γλώσσες,
διαθέτει έναν πολύ μικρό αριθμό λέξεων και
γραμματικών κανόνων.

 Εκεί που μια ανθρώπινη γλώσσα χρησιμοποιεί
προτάσεις, η Lοgo έχει οδηγίες.

 Οι κανόνες της Logo για τη δομή των οδηγιών είναι πιο
απλοί αλλά και πιο αυστηροί και αποτελούν τη
"γραμματική" της γλώσσας.
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

 Στη γλώσσα Logo, κάθε λέξη ερμηνεύεται ως αίτηση για
μια ενέργεια.

 Ορισμένες λέξεις που ήδη γνωρίζει η Logo επειδή είναι
ενσωματωμένες σε αυτή ονομάζονται πρωτογενείς
διαδικασίες (primitives) και έχουν νόημα εντολών. π.χ.
forward, right, setcolor, setshape κλπ.

 Το Λεξιλόγιο του MicroWorlds διαθέτει έναν εκτεταμένο
κατάλογο με πρωτογενείς διαδικασίες οι οποίες αποτελούν
δεσμευμένες λέξεις της γλώσσας Logo και έχουν
προκαθορισμένο νόημα.
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 Εκτός αυτών, υπάρχουν επίσης και κάποιες λέξεις που
ορίζει ο χρήστης και τις προσθέτει στο λεξικό όπως:

 Τα ονόματα των αντικειμένων που δημιουργεί (π.χ.
κουμπιά, πλαίσια κειμένου, σχήματα κλπ).

 Τα ονόματα των διαδικασιών που δημιουργεί (όπου
διαδικασία είναι ένα σύνολο εντολών του χρήστη
κάτω από ένα κοινό όνομα).
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ΕΝΤΟΛΕΣ & ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ

 Όλες οι λέξεις του λεξιλογίου του MicroWorlds
(πρωτογενείς διαδικασίες, διαδικασίες και
ονόματα αντικειμένων) διακρίνονται σε δύο
βασικές κατηγορίες:
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ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ



ΕΝΤΟΛΕΣ

 Οι εντολές κάνουν κάποια ενέργεια.

τα forward, show, right και page1 είναι εντολές. 
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forward 100
η forward λέει στο MicroWorlds να κινήσει τη χελώνα 

μπροστά κάποια βήματα

show heading
η show λέει στο MicroWorlds να εμφανίσει την κατεύθυνση 

της χελώνας

right 90
η right λέει στο MicroWorlds να στρίψει τη χελώνα δεξιά 

κάποιες μοίρες

page1
η page1 ανοίγει μια σελίδα της εργασίας (εφόσον υπάρχει 

τέτοια)



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ

 Οι προσδιοριστές αναφέρουν κάποια πληροφορία.
Όπως το αποτέλεσμα μιας πράξης ή τη κατάσταση ενός αντικειμένου.

Η πληροφορία αυτή υποβάλλεται για επεξεργασία από κάποια διαδικασία.

τα heading, 15, 2 και text1 είναι προσδιοριστές.
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show heading
το heading αναφέρει τη τρέχουσα κατεύθυνση της χελώνας 

στην εντολή show

setc 15
το 15 αναφέρει τον αριθμό χρώματος της χελώνας στην 

εντολή setc 

setsh 2 το 2 αναφέρει 2ο σχήμα της χελώνας στην εντολή show

show text1
Το text1 αναφέρεται τα περιεχόμενα του πλαισίου 

κειμένου text1 (εφόσον υπάρχει τέτοιο)



ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Η Logo χρησιμοποιεί τριών ειδών δεδομένα:
αριθμούς, λέξεις, και λίστες.

 Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι:
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είσοδοι 
διαδικασιών

το αποτέλεσμα 
μιας διαδικασίας

η τιμή μιας 
μεταβλητής



ΑΡΙΘΜΟΙ

 Είναι τιμές ακέραιες ή πραγματικές που βρίσκουν
χρήση σε αριθμητικές πράξεις και εντολές (για να
εκφράσουμε την υποδιαστολή χρησιμοποιούμε είτε
το κόμμα είτε η τελεία).
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 Τα σύμβολα - (πλην) και + (συν) πρέπει να
προηγούνται της τιμής χωρίς κενό δηλώνοντας έτσι
αν η τιμή αυτή είναι θετικός ή αρνητικός αριθμός.
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 Αν υπάρχει κενό μεταξύ του συμβόλου "-" και του
αριθμού, το σύμβολο "-" εκλαμβάνεται ως πράξη
αφαίρεσης.

show -2 + 5
3

show - 2 + 5
- needs more inputs



ΛΕΞΕΙΣ

 Μια λέξη αποτελείται από χαρακτήρες (γράμματα,
ψηφία ή στίξη) που ονομάζονται στοιχεία και
πρέπει πάντα να ξεκινάει με διπλά εισαγωγικά "
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
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show hello

I don’t know how to hello

show ″hello

hello

show ″hello″

hello″



ΛΙΣΤΕΣ
 Μια λίστα είναι μια ακολουθία λέξεων που

διαχωρίζονται με κενά και περικλείονται σε αγκύλες [ ].

 Οι λέξεις μέσα στη λίστα δεν χρειάζονται εισαγωγικά
ενώ τα επιπλέον κενά αγνοούνται.

 Οι αγκύλες δεν τυπώνονται όταν χρησιμοποιείται η
εντολή show.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
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show [hello my friend]
hello my friend

show [red GREEN blue]
red GREEN blue

show [Today is 10/12/2013]
Today is 10/12/2013



Η ΕΝΤΟΛΗ SHOW

 Είναι μια εντολή εξόδου οι οποία εμφανίζει
στο κέντρο εντολών μια σειρά πληροφοριών
όπως:

 αριθμούς

 λέξεις

 λίστες

 φράσεις
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Μια φράση είναι μια 
σειρά από στοιχεία που 
μπορεί να είναι λέξεις ή 

λίστες.



ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ

 Το MicroWorlds εκτελεί όλες τις αριθμητικές πράξεις:

+  - *  /

 Σε μια αριθμητική πράξη πρέπει πάντα να τοποθετούμε
το κενό πριν και μετά από το σύμβολο της πράξης.
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 Διαφορετικά, το σύστημα επιστρέφει μήνυμα λάθους.

show 7
7

show 3 * 8
24

show 45 / (5 * 3)
3

show 18 / 3 * 4
24

show 5*6
I don’t know how to 5*6

show 5 + 15/5
I don’t know how to 15/5



ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΕΞΕΩΝ

 Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα εισαγωγικά "
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show "hello
hello

show "hello"
hello"

show "2+3
2+3



ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΙΣΤΩΝ

 Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις αγκύλες [  ]
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show [My name is Evangelos Zioulas]
My name is Evangelos Zioulas

show [Programming in Logo]
Programming in Logo



ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΡΑΣΕΩΝ

 Δεν πρέπει να ξεχνάμε την εντολή se (sentence).

 Αν μια φράση περιέχει περισσότερα από 2 στοιχεία,
αυτά πρέπει να κλείνονται μέσα σε παρενθέσεις.
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show (se [Cost of the trip is] 200 / 25 ″euro)
Cost of the trip is 8 euro



Η ΕΝΤΟΛΗ ANNOUNCE

 Είναι μια εντολή εξόδου που εμφανίζει ένα μήνυμα
(λέξη, λίστα ή φράση) σε ένα πλαίσιο προειδοποίησης.

 Για να κλείσουμε το πλαίσιο, κάνουμε κλικ στο OK.
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announce [Programming in Logo…]



Η ΕΝΤΟΛΗ QUESTION

 Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζει μια
ερώτηση που έχει δοθεί ως είσοδος καθώς και ένα
πεδίο για την πληκτρολόγηση της απάντησης.

 Αν το μήκος της ερώτησης είναι μεγάλο, μέσα στο
πλαίσιο εμφανίζεται μόνο το τμήμα της ερώτησης που
χωράει.

 Η προσδιοριστής answer επιστρέφει αυτό που
πληκτρολογήθηκε ως απάντηση σε αυτό το πλαίσιο
διαλόγου.
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question [how are you today?]

Υποθέτουμε 
ότι η 

απάντηση 
είναι fine



Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΣ ANSWER

 Επιστρέφει τα περιεχόμενα της τελευταίας απάντησης
που πληκτρολογήθηκε σε ένα πλαίσιο διαλόγου της
ερώτησης

 Κάθε φορά που εισάγουμε μια τιμή ως απάντηση στην
εντολή Question, η τιμή αυτή επικαλύπτει την
προηγούμενη τιμή που δόθηκε ως απάντηση στην
τελευταία ερώτηση.

 Με χρήση των εντολών Question και Answer, μπορούμε
να δημιουργήσουμε ένα αλληλεπιδραστικό πρόγραμμα
που θα περιέχει διάλογο μεταξύ χρήστη και υπολογιστή.
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announce (se [Today you feel] answer)


