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Για να μπορέσει η χελώνα να εκτελέσει μια οδηγία, κάνουμε κλικ πάνω της. 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΛΩΝΑΣ 

Στο περιβάλλον MicroWorlds, οι χελώνες κυριαρχούν. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
προκειμένου να σχεδιάσουμε, να "διακοσμήσουμε" τη σελίδα, αλλά και να 
χρησιμοποιηθούν ως κουμπιά ή κινούμενα σχέδια.  
Κάθε χελώνα έχει τις εξής ιδιότητες:  όνομα, θέση, κατεύθυνση, πάχος στυλό, χρώμα 
στυλό, σχήμα. 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΕΛΩΝΑΣ 

Επιλέγουμε το εργαλείο Create a Turtle  και κάνουμε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο 
της σελίδας. Στο σημείο αυτό εμφανίζεται μια νέα χελώνα. Με δεξί κλικ στη χελώνα 
μπορούμε να δούμε το μενού της.  

 
 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΧΕΛΩΝΑΣ 

Για να μετακινήσουμε τη χελώνα, μπορούμε να τη σύρουμε με το ποντίκι. 
 
Για να αλλάξουμε την κατεύθυνση της χελώνας, σύρουμε το κεφάλι της (αυτό υπό 
την προϋπόθεση ότι η χελώνα βρίσκεται στο βασικό της σχήμα). Σε περίπτωση άλλου 
σχήματος, κατά την περιστροφή της χελώνας πρέπει να έχουμε πατημένο το πλήκτρο 
Shift (αν και αυτό δεν γίνεται άμεσα ορατό, η χελώνα ωστόσο περιστρέφεται). 
 
 
KINOYMENH ΧΕΛΩΝΑ 

Για να κάνουμε μια χελώνα να κινείται κάνουμε δεξί κλικ πάνω της και επιλέγουμε 
Animate από το μενού της. Αυτόματα μια νέα εντολή εισάγεται στο σάκο της χελώνας 
η οποία την θέτει σε κίνηση. Η χελώνα ξεκινάει να κινείται προς την κατεύθυνση που 
είναι προσανατολισμένη.  

Για να την σταματήσουμε ή να την επανεκκινήσουμε κάνουμε κλικ πάνω της (ή πατάμε το 
κουμπί Διακοπή Όλων στη γραμμή εργαλείων, ή πατάμε το πλήκτρο Alt το οποίο την θέτει σε 
παύση).  

Αν η χελώνα δεν είναι σωστά προσανατολισμένη, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift  
και την σύρουμε από το κεφάλι προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Αν και η χελώνα δεν 
φαίνεται να περιστρέφεται, ωστόσο ο προσανατολισμός της ακολουθεί την κίνηση του 
δείκτη.  

Για να δούμε την εντολή που προκαλεί την κίνηση της χελώνας, κάνουμε δεξί-κλικ στην χελώνα και 
ανοίγουμε τον σάκο της (backpack). Κατόπιν επιλέγουμε την καρτέλα Rules και βλέπουμε την εντολή στο 
πεδίο OnClick. Αν αλλάξουμε τις τιμές μετά τις εντολές forward ή wait και κάνουμε κλικ στη σελίδα, θα 
δούμε τη χελώνα να υπακούει στη νέα μας εντολή. 

 

 

 

 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_uw2TJUDQnnI/SBxT8ciGySI/AAAAAAAAABc/ZXktQTkCSnk/s1600-h/turtle.gif
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Μερικές φορές είναι 
ευκολότερο να χρησιμοποιούμε 
το κλασικό σχήμα χελώνας στη 

φάση προετοιμασίας του 
προγράμματος, και όταν το 
πρόγραμμα ολοκληρωθεί 

επαναφέρουμε το επιθυμητό 
σχήμα της χελώνας. 

 

 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΧΕΛΩΝΑΣ 

Για να αλλάξουμε το σχήμα της χελώνας κάνουμε κλικ στο εικονίδιο Painting/Clipart της 
γραμμής εργαλείων για να ανοίξουμε την παλέτα Ζωγραφικής/Clipart.  

Κατόπιν κάποια από τις διαθέσιμες συλλογές σχημάτων: Singles ή Sets:  

 

Κάνουμε κλικ στο σχήμα της επιλογής μας στη παλέτα Painting/Clipart 
και μετά κάνουμε κλικ ακριβώς πάνω στη χελώνα (εάν δεν πετύχουμε 
ακριβώς τη χελώνα, το clipart θα τοποθετηθεί στη σελίδα σαν απλό 
σχήμα αντί να έχει την ιδιότητα της χελώνας).  

Η χελώνα μετά από αυτό «φοράει» το συγκεκριμένο σχήμα. Μπορούμε επίσης 
να ανοίξουμε το σάκο της χελώνας κάνοντας πάνω της δεξί κλικ και επιλέγοντας 
την εντολή Open Backpack στο μενού της. Κάνοντας κλικ στη καρτέλα Shapes 
μπορούμε να ανοίξουμε την προσωπική συλλογή σχημάτων της χελώνας στην 
οποία τοποθετούνται όλα τα σχήματα που προσθέτουμε διαδοχικά στη χελώνα. 

 
 
 
 

 
Το κλασικό σχήμα χελώνας δείχνει άμεσα τον 
προσανατολισμό της (βάσει της κατεύθυνσης του κεφαλιού) 
και το χρώμα της (βάσει του χρώματος του στυλό).  

Για να γυρίσουμε το σχήμα της χελώνας στο κλασικό σχήμα, 
κάνουμε κλικ στο σχήμα χελώνας της γραμμής εργαλείων 
και μετά κλικάρουμε τη χελώνα που θέλουμε να αλλάξουμε.  

 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΕΛΩΝΑΣ 

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να αλλάξουμε το μέγεθος μιας χελώνας:  
1. Μεγεθύνουμε ή σμικρύνουμε τη χελώνα επιλέγοντας τα εργαλεία Magnifier 

και Demagnifier της γραμμής εργαλείων και μετά κλικ πάνω στη χελώνα.  
2. Χρησιμοποιούμε την εντολή setsize π.χ. setsize 80 (βασικό μέγεθος 40 και μέγιστο 160 ).  
3. Αλλάζουμε την τιμή στο πεδίο Size field στην καρτέλα State στο σάκο της χελώνας.  

 
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΕΛΩΝΑΣ 

Στον σάκο της χελώνας μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος, την θέση, το σχήμα, την κατεύθυνση, την 
κατάσταση του στυλό και την εμφάνιση ή απόκρυψη της χελώνας. Για να το πετύχουμε κάνουμε δεξί 
κλικ στη χελώνα για να ανοίξουμε το σάκο και επιλέγουμε τη καρτέλα State.  

Σε περίπτωση που έχουμε πολλές χελώνες στη σελίδα, κάνουμε κλικ στο μεγάλο κουμπί της 
χελώνας πάνω αριστερά στο σάκο προκαλώντας την αντίστοιχη χελώνα να αστράψει.  

Εισάγουμε τις τιμές που επιθυμούμε στα κατάλληλα πεδία του σάκου, και κάνοντας κλικ οπουδήποτε  
αλλού στο σάκο η κατάσταση της χελώνας ενημερώνεται άμεσα.  
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Όταν δημιουργούμε μια νέα 
χελώνα, το στυλό είναι πάνω. 
Με την εντολή pd βάζουμε το 
στυλό κάτω, η εναλλακτικά 
επιλέγουμε Pen Down στη 
καρτέλα State του σάκου.   

 

 

ΧΡΩΜΑ ΣΤΥΛΟ & ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΟ 

Για να αλλάξουμε το χρώμα και το πλάτος του στυλό χρησιμοποιούμε τα εργαλεία Ζωγραφικής. Ωστόσο, 

πρέπει πρώτα να σιγουρέψουμε ότι η χελώνα βρίσκεται στο κλασικό σχήμα. 

Κάνουμε κλικ στη παλέτα Painting/Clipart της γραμμής εργαλείων. 

Μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί Painting Tools και επιλέγουμε το μολύβι.  

Επιλέγουμε το χρώμα και τη βούρτσα (το μέγεθος της αντιπροσωπεύει το μέγεθος του στυλό).  

 

 

 

Tέλος, κάνουμε κλικ στη χελώνα έτσι ώστε το χρώμα και το πλάτος στυλό αλλάζουν αυτόματα.  

Για παράδειγμα, αν βάλουμε το στυλό κάτω και δώσουμε την εντολή 
forward 50 η χελώνα ζωγραφίζει μια γραμμή 50 βημάτων στο χρώμα 
και στο πλάτος στυλό που έχει επιλεχθεί. 
Πρέπει να ξέρουμε ότι μόνο το μέγεθος της βούρτσας χρησιμοποιείται 
από την χελώνα. Η χελώνα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τα σχέδια (pen 
patterns) ή τις ιδιότητες της βούρτσας (π.χ. ξεθώριασμα).  

 

ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

Κάνουμε κλικ στο κουμπί της παλέτας Painting/Clipart  στη γραμμή εργαλείων.  

Επιλέγουμε το κουμπί Sets.  

Κάποια από τα σχήματα υπάρχουν σε ομάδες των δύο, τριών ή τεσσάρων:  

Κάνοντας χρήση αυτών των συνόλων σχημάτων μπορούμε να κάνουμε πιο εντυπωσιακές εργασίες.  

Ανοίγουμε τη βιβλιοθήκη Clipart και επιλέγουμε όλα τα σχήματα μιας ομάδας σχημάτων (π.χ. τα άλογα). 
Για να το πετύχουμε, κάνουμε κλικ στο πρώτο σχήμα της ομάδας και κρατώντας πατημένο το Shift 
κάνουμε κλικ στο τελευταίο σχήμα της ομάδας για να την επιλέξουμε.  

 

 

Όταν τα σχήματα επιλεγούν στην παλέτα Painting/Clipart, κάνουμε κλικ στη χελώνα. Αντίγραφα όλων 
των σχημάτων τοποθετούνται στο σάκο της χελώνας. Αν και η χελώνα μοιάζει σαν ένα από τα σχήματα, 
όλα ωστόσο τα σχήματα έχουν προστεθεί στη λίστα της. Αν ανοίξουμε το σάκο της και επιλέξουμε την 
καρτέλα State μπορούμε να δούμε όλα τα διαθέσιμα σχήματα.  

 

 

 

 

Το πεδίο Shape του σάκου εμφανίζει επίσης τη λίστα σχημάτων.  

Κάνοντας δεξί κλικ στη χελώνα και επιλέγοντας Animate από το μενού, η χελώνα αρχίζει να κινείται  
αλλάζοντας τα σχήματα ταυτόχρονα.  
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Αν η χελώνα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, κρατάμε πατημένο το Shift και 

περιστρέφουμε τη χελώνα προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Μπορούμε επίσης να 

ορίσουμε την κατεύθυνση και στη καρτέλα State του σάκου της. 

Κάθε φορά που η χελώνα κινείται αλλάζει σχήματα, παίρνοντας κάθε φορά και ένα σχήμα από την λίστα 

σχημάτων που της έχουμε αναθέσει (η λίστα σχημάτων είναι ορατή στη καρτέλα State).  

 

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΣΗ 

Η προηγούμενη τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία animation χωρίς κίνηση.  

Αρχικά, δημιουργούμε μια χελώνα και κάνουμε κλικ στη παλέτα Painting/Clipart.  

Κατόπιν επιλέγουμε το κουμπί Sets shapes. 

Εντοπίζουμε δύο σχήματα για να χρησιμοποιηθούν για το animation χωρίς κίνηση (π.χ. μύδια).  

Στη βιβλιοθήκη Clipart, επιλέγουμε όλα τα σχήματα του συνόλου που θέλουμε να 

προσθέσουμε στη χελώνα (στην περίπτωσή μας τα μύδια). Για να το πετύχουμε, 

ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με την προηγούμενη τεχνική (shift + click).  

 

 

 

Κάνουμε κλικ στη χελώνα, έτσι ώστε αντίγραφα από όλα τα σχήματα να τοποθετηθούν στο σάκο της.  

Κάνοντας δεξί κλικ στη χελώνα επιλέγουμε Animate από το μενού της και παρατηρούμε ότι αν και η 

χελώνα αλλάζει τα σχήματα της, ωστόσο κινείται κιόλας (κάτι που δεν θέλουμε).  

Για να την κάνουμε να πάψει να κινείται, κάνουμε κλικ στην καρτέλα Rules στον σάκο της και στο πεδίο 

OnClick τροποποιούμε την εντολή βάζοντας 0 (μηδέν) αντί για 5 σαν τιμή στην εντολή forward.  

Μετά την αλλαγή, κάθε φορά που η χελώνα κινείται, αλλάζει σχήμα κινούμενη μπροστά 0 βήματα.  

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΕΛΩΝΑΣ 

Υπάρχουν τρεις τεχνικές για να διαγράψουμε χελώνες που υπάρχουν στη σελίδα:  

1η τεχνική:  Επιλέγουμε τις χελώνες σύροντας το ποντίκι γύρω τους, και πατάμε το κουμπί 

Delete ή το κουμπί Backspace του πληκτρολογίου.  

 

2η τεχνική: Κάνουμε δεξί κλικ στη χελώνα που θέλουμε να διαγράψουμε και επιλέγουμε 

Cut ή Remove από το μενού της.  

 

3η τεχνική: Ανοίγουμε τη καρτέλα Project, κάνουμε δεξί κλικ στη χελώνα που θέλουμε να διαγράψουμε 

και επιλέγουμε Remove από το μενού.  
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΕΛΩΝΩΝ & ΟΝΟΜΑΤΑ  

Οι χελώνες αριθμούνται με τη σειρά που εμφανίζονται: t1, t2, κλπ. Ωστόσο, όταν υπάρχουν αρκετές 

χελώνες στη σελίδα είναι καλή ιδέα να τους αποδίδουμε πιο κατανοητά ονόματα.  

Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε το εργαλείο Create a Turtle για να δημιουργήσουμε μερικές 

χελώνες. Για καθεμία, κάνουμε κλικ στο Εργαλείο Χελώνας, και μετά κάνουμε κλικ στη σελίδα.  

Ακολούθως, κάνουμε δεξί κλικ σε μία από αυτές για να ανοίξουμε το σάκο της, επιλέγουμε τη καρτέλα 

State και μετά πατάμε το κουμπί Edit, ώστε να δώσουμε ένα νέο όνομα. Τέλος, κάνουμε κλικ στο OK. 

 

 
 

Στο Κέντρο Εντολών, δίνουμε τις επόμενες εντολές: 

 

 

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΕΛΩΝΕΣ 

Αν και συνήθως υπάρχουν αρκετές χελώνες στη σελίδα, ωστόσο, μόνο μία ακούει τις εντολές μας:  

 Η τελευταία χελώνα στην οποία κάναμε κλικ, εκτός αν εν τω μεταξύ δημιουργήσαμε άλλη 

 Η τελευταία χελώνα που δημιουργήσαμε, εκτός αν εν τω μεταξύ μιλήσαμε σε κάποια άλλη  

 Η τελευταία χελώνα στην οποία μιλήσαμε.  

Πώς μπορούμε να μιλήσουμε σε μία χελώνα;  

Πρώτα, δημιουργούμε κάποιες χελώνες στη σελίδα. Αυτές έχουν ονόματα t1, t2, t3 κλπ. Αποτελεί βέβαια 

καλύτερη πρακτική να δίνουμε πιο κατανοητά ονόματα στις χελώνες αντί των t1, t2, t3. Ανοίγουμε το 

σάκο μιας από τις χελώνες (π.χ. t3), κάνουμε κλικ στο κουμπί Edit δίπλα από το όνομα της και εισάγουμε 

ένα νέο όνομα μέσα στο πεδίο. Πρέπει να χρησιμοποιούμε όνομα μιας λέξης χωρίς κενά.  

 

 

 

Κάνουμε κλικ στο OK για να κλείσουμε το παράθυρο παρατηρώντας το νέο όνομα στο σάκο της χελώνας. 

Τώρα μπορούμε να πάμε στο Κέντρο Εντολών και να δώσουμε ως παράδειγμα τις επόμενες εντολές:  

 

 

 

 

 

 

 

Μηνύματα Λάθους: 

Αν ξεχάσουμε το κόμμα, το MicroWorlds θεωρεί πώς το όνομα της χελώνας είναι εκτελέσιμη εντολή και 

συνήθως εμφανίζει το παρακάτω μήνυμα λάθους:  

I don't know how to t1  

Εάν το όνομα της χελώνας δεν υπάρχει (η χελώνα δεν έχει δημιουργηθεί, έχει διαγραφεί ή έχει 

μετονομαστεί), το MicroWorlds επιστρέφει πάλι μήνυμα λάθους:  

I don't know how to t2,  

 

jenny,   

fd 50  

t2,  

fd 50  

 

t1, fd 100    

t2, rt 90 

runner, fd 50 

t1 bk 50 

runner,  

fd 50 

 

 

Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε το κόμμα 

Πρώτα, γράφουμε το όνομα της χελώνας 

που μας ενδιαφέρει και μετά δίνουμε την 

επιθυμητή εντολή. 

Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε το κόμμα. 

Αν ξεχάσουμε το κόμμα, το σύστημα 

επιστρέφει αυτόματα ένα μήνυμα λάθους. 
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Οι χελώνες αντιδρούν σε κάθε χρώμα 
της τρέχουσας σελίδας αλλά και σε αυτά 

τα χρώματα που υπάρχουν διαθέσιμα 
στο  Wallpaper. 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

Μια χελώνα μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να αντιδρά ερχόμενη σε επαφή με ένα συγκεκριμένο 

χρώμα. Μπορεί επίσης να εκτελεί διαφορετικά πράγματα για διαφορετικά χρώματα. Οι χελώνες 

αντιδρούν για κάθε ορατό χρώμα στην σελίδα, συμπεριλαμβάνοντας και αυτά από το Wallpaper.  

 

1ο Βήμα: Σχεδιάζουμε ένα χρωματικό όριο μέσα στη σελίδα:  

Κάνουμε κλικ στη παλέτα Painting/Clipart και μετά κλικ στο κουμπί Painting tools:  

Επιλέγουμε ένα από τα εργαλεία ζωγραφικής (π.χ. γεμάτο ορθογώνιο) και μια μεγάλη βούρτσα:  

Επιλέγουμε ένα χρώμα (πρέπει να θυμόμαστε τη στήλη του χρώματος).  

Ζωγραφίζουμε μια γραμμή μεγάλου πάχους στη σελίδα.  

 

2ο Βήμα: Προγραμματίζουμε τη χελώνα:  

Δημιουργούμε μια χελώνα αν δεν έχουμε ήδη κάποια στη σελίδα. Επιλέγουμε τον Βασικό Δείκτη στη 

γραμμή εργαλείων , και με δεξί κλικ ανοίγουμε τον σάκο της.  

Κάνουμε κλικ στην καρτέλα Rules και κάτω από τις λέξεις OnColor, 

επιλέγουμε το χρώμα που θέλουμε να ανιχνεύσει η χελώνα. Το χρώμα 

πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που επιλέξαμε για να ζωγραφίσουμε το 

χρωματικό όριο στη σελίδα (το μενού χρωμάτων είναι κυλιόμενο).  

Τώρα, στο πεδίο δίπλα από το χρώμα, γράφουμε μια εντολή όπως: 

Η εντολή αυτή κάνει τη χελώνα να στραφεί δεξιά 180 μοίρες (αναπηδά).  

Αφήνουμε την επιλογή Once (μια φορά). Μια μικρή κουκίδα εμφανίζεται στο χρώμα υποδεικνύοντας ότι 

το συγκεκριμένο χρώμα έχει προγραμματιστεί για ανίχνευση από την χελώνα.  

 

3ο Βήμα: Δοκιμάζουμε τη χελώνα:  

Κάνουμε δεξί κλικ στη χελώνα και επιλέγουμε Animate από το μενού.  

Εάν η χελώνα δεν κατευθύνεται ποτέ προς το χρωματικό όριο, τη σταματάμε και της 

αλλάζουμε τον προσανατολισμό.  

Όταν έρθει σε επαφή με το χρώμα πρέπει να κάνει αναπήδηση (βάσει της εντολής της).  

Πιθανά προβλήματα:  

A) Εάν η χελώνα βρίσκεται ήδη πάνω στο χρώμα. Τότε δεν θα αναπηδήσει. Πρέπει να τη σύρουμε 

μακριά από το χρώμα και να την ξεκινήσουμε πάλι προς αυτό.  

B) Εάν το χρωματικό όριο είναι αρκετά λεπτό. Η χελώνα προχωράει μπροστά με κινήσεις των 5 

βημάτων τη φορά . Εάν η γραμμή είναι λεπτότερη από 5 βήματα, η χελώνα ίσως την προσπερνά.  
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Μπορούμε επίσης να προγραμματίσουμε ένα χρώμα έτσι ώστε κάθε χελώνα να αντιδρά όταν έρχεται σε 

επαφή με αυτό. Μπορούμε επίσης να προγραμματίζουμε διαφορετικά χρώματα τα οποία θα 

ενεργοποιούν διαφορετικές αντιδράσεις το καθένα.  

Με τον βασικό δείκτη  κάνουμε δεξί κλικ σε κάποιο χρώμα της σελίδας και επιλέγουμε Edit colorname 

από το αναδυόμενο μενού (το όνομα του χρώματος που προκύπτει εξαρτάται από το χρώμα π.χ. red).  

Στο πεδίο Turtle, γράφουμε μια εντολή που κάνει τη χελώνα να αναπηδά (rt 180), αφήνουμε την 

επιλογή Once και πατάμε OK. Κάνουμε δεξί κλικ στη χελώνα και επιλέγουμε Animate από το μενού:  

 

 

 

 

 

 

Εάν η χελώνα δεν κατευθύνεται ποτέ προς το χρώμα, την σταματάμε και της αλλάζουμε τον 

προσανατολισμό. Όταν περάσει πάνω από το προγραμματισμένο χρώμα, πρέπει να αναπηδήσει.  

 

Επιπλέον πιθανά προβλήματα:  

A) Η χελώνα δεν αναπηδά. Κάνουμε δεξί κλικ στο χρώμα και επιλέγουμε Edit colorname από το 

μενού επιβεβαιώνοντας ότι το συγκεκριμένο χρώμα έχει προγραμματιστεί.  

B) Εάν έχουμε προγραμματίσει το ίδιο χρώμα στον σάκο της χελώνας και στην παλέτα 

Ζωγραφική/Clipart, οι εντολές που βρίσκονται στον σάκο έχουν προτεραιότητα και εκτελούνται 

ενώ αυτές που βρίσκονται στην παλέτα Ζωγραφικής αγνοούνται.  

 

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

Οι χελώνες μπορούν να προγραμματίζονται ώστε να αντιδρούν όταν αγγίζουν 

(ή όταν αγγίζονται από) άλλες χελώνες. Σε μία σύγκρουση, και η "ενεργητική" 

χελώνα (αυτή που αγγίζει) και η "παθητική" χελώνα (αυτή που αγγίζεται) 

αντιδρούν ταυτόχρονα εκτελώντας τις εντολές που έχουν προγραμματιστεί.  

Πρώτα, δημιουργούμε δύο χελώνες στη σελίδα και ανοίγουμε τον σάκο της μίας. 

Επιλέγουμε την καρτέλα Rules και στο πεδίο OnTouching γράφουμε μια εντολή π.χ. bk 100  

Μετά, κάνουμε δεξί κλικ στην ίδια χελώνα και επιλέγουμε Animate από το μενού.  

Τέλος, σύρουμε τη δεύτερη χελώνα ώστε να βρεθεί στο μονοπάτι κίνησης της πρώτης χελώνας. Η 

κινούμενη χελώνα θα κάνει πίσω 100 βήματα κάθε φορά που θα αγγίζει την ακίνητη χελώνα.  
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Ο αριθμός στο πεδίο της 
καθυστέρησης εκφράζεται σε 
δέκατα του δευτερολέπτου.  
10 δέκατα ισούνται με 1 sec. 

 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ (OnTick) 

Οι χελώνες μπορούν να προγραμματίζονται ώστε να εκτελούν επαναληπτικά κάποιες εντολές ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα, βασισμένες σε ένα ρολόι που διαθέτει το MicroWorlds.  

Αρχικά δημιουργούμε μια χελώνα, ανοίγουμε το σάκο της και κάνουμε 

κλικ στην καρτέλα Rules.  

Δίπλα στην εντολή OnTick υπάρχουν δύο πεδία. Το πρώτο αναφέρεται 

στην καθυστέρηση και το δεύτερο στην εντολή που θα εκτελεστεί.  

Στο πεδίο της εντολής, γράφουμε μια εντολή που αλλάζει τυχαία το 

μέγεθος της χελώνας 10 φορές/sec (το αρχικό μέγεθος είναι 40):  

 

 

 

Αν κάνουμε κλικ κάπου έξω από το πεδίο, η χελώνα αρχίζει να εκτελεί τις εντολές. Αυτό γίνεται 

για πάντα. Για να σταματήσουμε τις εντολές OnTick προσωρινά, κάνουμε κλικ στο κουμπί 

StopAll της γραμμής εργαλείων. Πατώντας ξανά το κουμπί StopAll, επανεκκινούμε την εκτέλεση των 

εντολών.  

Πιθανό πρόβλημα:  

Αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος στο πεδίο OnTick, το MicroWorlds εμφανίζει μήνυμα λάθους σε κάθε 

εκτέλεση των εντολών. Πρέπει να σταματήσουμε την εκτέλεση πατώντας το κουμπί StopAll και να 

κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις πριν επανεκκινήσουμε τις εντολές.  

 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 

Οι χελώνες μπορούν να προγραμματίζονται ώστε να μεταδίδουν μηνύματα και να αντιδρούν σε 
μηνύματα άλλων. Μια χελώνα μπορεί επίσης να καταλάβει από πού προέρχεται ένα μήνυμα.  

1ο Βήμα:  Δημιουργούμε τη χελώνα που μεταδίδει ένα μήνυμα και ανοίγουμε το 
σάκο της. Κάνουμε κλικ στην καρτέλα Rules. Γράφουμε την επόμενη 
εντολή στο πεδίο OnTick ώστε η χελώνα να μεταδώσει το μήνυμα 
"here" μία φορά ανά δευτερόλεπτο.  

Μπορούμε να δώσουμε ένα διαφορετικό χρώμα στη χελώνα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία 
Ζωγραφικής ή γράφοντας την κατάλληλη εντολή π.χ. setc "red.  

2ο Βήμα: Δημιουργούμε τη χελώνα που ακούει το μήνυμα και ανοίγουμε το σάκο της. Κάνουμε κλικ 
στην καρτέλα Rules και γράφουμε μέσα στο πεδίο 
OnMessage την εντολή towards sender.  

Με την εντολή αυτή, κάθε φορά που η χελώνα ακούει το μήνυμα, στρέφεται προς την χελώνα 
που το έστειλε (η χελώνα δεν ενδιαφέρεται για το περιεχόμενο του μηνύματος αλλά απλά 
αντιδρά σε αυτό). 

3ο Βήμα: Μπορούμε να φτιάξουμε αρκετά αντίγραφα της χελώνας που ακούει. Για να το πετύχουμε, 
κάνουμε  δεξί κλικ στη χελώνα, επιλέγουμε Copy από το μενού, δεξί κλικ στη σελίδα και 
επιλέγουμε Paste από το μενού. Με τη μέθοδο αυτή διασπείρουμε χελώνες στη σελίδα.  

4ο Βήμα:  Βάζουμε την αρχική χελώνα σε κίνηση. Για να το πετύχουμε, κάνουμε δεξί κλικ στην αρχική 
χελώνα (αυτή που μεταδίδει το μήνυμα) και επιλέγουμε Animate από το μενού. Όλες οι 
υπόλοιπες χελώνες στρέφονται περιοδικά προς αυτή.  
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to switch  

 ifelse color = 15  

  [setc "green broadcast "go]  

  [setc "red broadcast "nogo]  

end 

 

to react  

  if message = "go [clickon]  

  if message = "nogo [clickoff]  

end 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 

Οι χελώνες μπορούν επίσης να προγραμματίζονται για να μεταδίδουν ειδικά μηνύματα ή να 
αντιδρούν στο κείμενο άλλων μεταδιδόμενων μηνυμάτων.  
 
1ο Βήμα: Δημιουργούμε μια χελώνα που μεταδίδει ένα ειδικό μήνυμα, 

και ανοίγουμε το σάκο της. Κάνουμε κλικ στην καρτέλα Rules και 

στο πεδίο OnClick γράφουμε την επιθυμητή εντολή π.χ. switch.  

Μετά, ορίζουμε τη διαδικασία switch στην καρτέλα Procedures 

του σάκου της χελώνας:  

Εάν πατήσουμε στη χελώνα μερικές φορές, 

παρατηρούμε ότι αλλάζει διαρκώς χρώμα 

(πράσινο ή κόκκινο). Εκτός του χρώματος, η 

χελώνα μεταδίδει και ένα μήνυμα, είτε τη 

λέξη “go” είτε τη λέξη “nogo”.  

 
 

2ο Βήμα: Δημιουργούμε μια χελώνα που ακούει το μήνυμα και ανοίγουμε 

το σάκο της. Κάνουμε κλικ στην καρτέλα Rules και στο πεδίο 

OnMessage γράφουμε την εντολή react. 

Μετά, ορίζουμε τη διαδικασία react στην καρτέλα Procedures του 

σάκου της χελώνας:  

Μέχρι τώρα, οι εντολές clickon και clickoff δεν 

κάνουν κάτι γιατί η χελώνα δεν έχει 

προγραμματιστεί να αντιδρά στα κλικ του 

ποντικιού.  

Έτσι, κάνουμε δεξί κλικ στη χελώνα που ακούει και επιλέγουμε Animate από το μενού. Τώρα 

έχουμε δύο τρόπους να ξεκινήσουμε την κίνηση. Μπορούμε να κάνουμε απευθείας κλικ στην 

κινούμενη χελώνα, ή να κάνουμε κλικ στη "κόκκινο-πράσινη" χελώνα που δρα σαν φωτεινός 

σηματοδότης.  

3ο Βήμα: Μπορούμε να φτιάξουμε πολλά αντίγραφα της χελώνας που ακούει. Αυτό το πετυχαίνουμε 

κάνοντας δεξί κλικ στη χελώνα, και Copy από το μενού, δεξί κλικ στη σελίδα και Paste από το 

μενού.  

4ο Βήμα: Δοκιμάζουμε την "κόκκινο-πράσινη" χελώνα πατώντας πάνω της διαδοχικά μερικές φορές. Οι 

υπόλοιπες χελώνες πρέπει να αντιδρούν στις αλλαγές της σαν να είναι φωτεινός σηματοδότης.  
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Οι παρενθέσεις είναι υποχρεωτικές στην εντολή του πρώτου 
πεδίου. Διαφορετικά, το MicroWorlds συγκρίνει το όνομα t2 

με το 100 και όχι την απόσταση distance "t2 με το 100. 

to runaway  

  towards "t2  

  rt 180  

end 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

Μια χελώνα μπορεί να ελέγχει αν συμβαίνει ένα γεγονός. Σε περίπτωση που το γεγονός συμβαίνει, 
αντιδρά με τον τρόπο που την έχουμε προγραμματίσει.  

Στο επόμενο παράδειγμα, προγραμματίζουμε τη χελώνα t1 έτσι ώστε να αποφεύγει να πλησιάσει κοντά 
στη χελώνα t2.  
 
1ο Βήμα: Δημιουργούμε τις χελώνες t1 και t2 στη σελίδα (μπορούμε να τους δώσουμε 

διαφορετικά χρώματα για να τις διακρίνουμε ευκολότερα).  
 
2ο Βήμα: Προγραμματίζουμε την t1 έτσι ώστε να αποφεύγει την t2. Για το λόγο αυτό, 

ανοίγουμε το σάκο της t1, ανοίγουμε την καρτέλα Rules, κάνουμε δεξί κλικ στην 
περιοχή κάτω από τη φράση "When this" και επιλέγουμε Add από το μενού.  

Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, γράφουμε τις παρακάτω εντολές στα δύο πεδία:  
 
 
 
 

 
Από την πλευρά της t1, η εντολή σημαίνει: εάν η απόσταση μεταξύ εμού (t1) και της χελώνας 
t2 γίνει μικρότερη από 100, εκτέλεσε τη διαδικασία "runaway."  

Έτσι, οφείλουμε να ορίσουμε και τη διαδικασία runaway στην 
καρτέλα Procedures του σάκου της χελώνας.  

 
 
 
3ο Βήμα: Κινούμε τη χελώνα t1 κάνοντας δεξί κλικ στην t1 και επιλέγοντας Animate από το μενού. 

Όποτε πλησιάζει τη χελώνα t2 (λιγότερο από 100 βήματα), γυρνάει στην αντίθετη 
κατεύθυνση. Μπορούμε να μετακινήσουμε την t1 έτσι ώστε να την κατευθύνουμε προς την 
t2 και να δούμε την αντίδραση της.  

 
 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΕΛΩΝΩΝ 

Εάν έχουμε δημιουργήσει μια χελώνα με διάφορες ιδιότητες (σχήματα, διαδικασίες κλπ.) μπορούμε να 
την εισάγουμε σε κάποια άλλη εργασία (project), αφού πρώτα την εξάγουμε και την αποθηκεύσουμε 
σε κάποιο μέσο.  
 
Για να εξάγουμε μια χελώνα κάνουμε δεξί κλικ στη χελώνα και επιλέγουμε Export 
από το μενού. 
Αυτό ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης στο οποίο πληκτρολογούμε το 
όνομα του αρχείου, επιλέγουμε την τοποθεσία αποθήκευσης, και κάνουμε κλικ 
στο κουμπί Save (το αρχείο θα σωθεί με προέκταση .mwa).  

 
Για να εισάγουμε τη χελώνα σε μία νέα εργασία, επιλέγουμε Import και 
Import turtle από το μενού File.  
 

 
 


