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CLIPARTS ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

 Οι εικόνες από την Βιβλιοθήκη Clipart μπορούν να
τοποθετηθούν ως background στη σελίδα. Ωστόσο,
διαφέρουν από τις χελώνες αφού είναι στατικές και
δεν προγραμματίζονται.

 Στην παλέτα Ζωγραφική/Clipart στη γραμμή
εργαλείων επιλέγουμε ένα από τα τρία κουμπιά:
Backgrounds, Singles ή Sets:
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 Επιλέγουμε ένα σχήμα και το σύρουμε από την
παλέτα Clipart στη σελίδα.

 Τώρα, μπορούμε να μετακινήσουμε την εικόνα ή να
της αλλάξουμε μέγεθος σύροντας κάποια από τις
γωνίες.

 Αν θέλουμε να διατηρήσουμε τις αναλογίες της
εικόνας, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift.
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 Όταν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και το μέγεθος της
εικόνας, κάνουμε δεξί κλικ πάνω της και επιλέγουμε
Stamp από το μενού.

 Η εικόνα γίνεται έτσι μέρος του background της
σελίδας. Τώρα μπορούμε να ζωγραφίσουμε πάνω
της, να τη διαγράψουμε κλπ.
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CLIPARTS – ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

 Ένα Δημόσιο Σχήμα είναι ένα σχήμα που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από κάθε χελώνα στην εργασία.

 Ανοίγουμε τη παλέτα Clipart κάνοντας κλικ στην
παλέτα Ζωγραφική/Clipart της γραμμής εργαλείων.

 Μετά κάνουμε κλικ είτε στο κουμπί Singles είτε στο
κουμπί Sets:
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 Ανοίγουμε την κεντρική καρτέλα Shapes, στην οποία
πιθανώς βλέπουμε μια σειρά από μικρές κουκίδες,
οι οποίες αντιπροσωπεύουν ελεύθερες θέσεις για
επικόλληση σχημάτων.

 Τώρα σύρουμε κάποια σχήματα από την παλέτα
Ζωγραφική/Clipart στην κεντρική καρτέλα Shapes.
Αυτά τα σχήματα γίνονται διαθέσιμα προς χρήση σε
κάθε χελώνα.
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 Μετά, δημιουργούμε μία ή περισσότερες χελώνες,
ανοίγουμε το σάκο μίας από αυτές και κάνουμε κλικ
στην καρτέλα Shapes.

 Παρατηρούμε ότι τα δημόσια σχήματα είναι
διαθέσιμα σε γκρίζο χρώμα.
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 Καθένα από τα διαθέσιμα σχήματα αντιστοιχεί σε
έναν ακέραιο αριθμό 1, 2, 3 …

 Με την εντολή setsh, μπορούμε να αλλάξουμε το
σχήμα μιας χελώνας.
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setsh 1

setsh 2

Τα δημόσια σχήματα δεν επισυνάπτονται στις χελώνες. 
Αποθηκεύονται μέσα στην εργασία αλλά δεν 

συμπεριλαμβάνονται στις ιδιότητες των χελωνών σε 
περίπτωση που τις κάνουμε εξαγωγή (export). 

Παράδειγμα: 
Θέσε το σχήμα σε 1
Θέσε το σχήμα σε 2



CLIPARTS – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

 Ένα Ιδιωτικό Σχήμα είναι ένα σχήμα που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο από τη χελώνα που το έχει.

 Στην παλέτα Ζωγραφική/Clipart κάνουμε κλικ είτε
στο κουμπί Singles είτε στο Sets:
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 Καθώς τα σχήματα έχουν επιλεγεί στην παλέτα
Ζωγραφική/Clipart, κάνουμε κλικ στη χελώνα.

 Ανοίγουμε το σάκο της χελώνας και κοιτάμε τα σχήματα
στην καρτέλα Shapes. Τα σχήματα που επιλέγηκαν
βρίσκονται πια διαθέσιμα για τη συγκεκριμένη χελώνα.
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 Επιλέγουμε μερικά σχήματα κάνοντας κλικ σε ένα από
αυτά και κρατώντας πατημένο το Shift κάνουμε κλικ στο
τελευταίο σχήμα στη λίστα που θέλουμε να
μαρκάρουμε.



Τα ιδιωτικά σχήματα επισυνάπτονται στις χελώνες. 
Αποθηκεύονται μέσα σε μία εργασία και 

συμπεριλαμβάνονται στην χελώνα όταν την κάνουμε 
εξαγωγή (export). 
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ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ & ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

 Τα clipart μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν
χελώνες ή ως απλά γραφικά πάνω στη σελίδα.

 Όμως, πώς μπορούμε να διακρίνουμε μια
πραγματική χελώνα σε σχέση με ένα γραφικό;
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 Για να διακρίνουμε τη χελώνα ανάμεσα στα clipart
επιλέγουμε Select All από το μενού Edit.

 Τα σχήματα με τις κουκίδες στις γωνίες είναι
χελώνες. Τα σχήματα χωρίς κουκίδες είναι απλά
γραφικά.
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 Μπορούμε να μετακινήσουμε μόνο τις χελώνες απλά σύροντας τες με το ποντίκι.

 Για να καθαρίσουμε ή να μετακινήσουμε τα απλά γραφικά μετά το σφράγισμα
τους χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία Ζωγραφικής.



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

 Τα περιεχόμενα της παλέτας Ζωγραφική/Clipart δεν
τροποποιούνται.

 Για να τροποποιήσουμε ένα σχήμα, πρέπει πρώτα να το
τοποθετήσουμε στον σάκο της χελώνας ή στην κεντρική
καρτέλα Shapes. Η ίδια μέθοδος επεξεργασίας
ακολουθείται και στα δύο.
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 Για να επεξεργαστούμε ένα σχήμα στο σάκο της
χελώνας, κάνουμε κλικ στην καρτέλα Shapes.

 Βλέποντας το σχήμα μέσα στην καρτέλα κάνουμε
δεξί κλικ πάνω του και επιλέγουμε Edit.

 Ο επεξεργαστής σχημάτων (Shape editor) ανοίγει.
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Ζουμ

Αναστροφή

Περιστροφή

Γωνία Μέγεθος

Όνομα (μία λέξη)



ΟΝΟΜΑΤΑ & ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

 Για να αναθέσουμε σε μια χελώνα ένα σχήμα, πρέπει
να γνωρίζουμε είτε τον αριθμό σχήματος (την θέση του
στην καρτέλα Shapes) είτε το όνομα σχήματος.

 Εντοπίζουμε το όνομα και τον αριθμό του σχήματος μιας
χελώνας τοποθετώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω
από κάποιο σχήμα. Το όνομα, ο αριθμός και το μέγεθος
εμφανίζονται.
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Η ΕΝΤΟΛΗ SETSH

 Μπορούμε να θέσουμε το σχήμα της χελώνας και με
χρήση εντολών.

 Για να το κάνουμε, πηγαίνουμε στο Κέντρο Εντολών
και γράφουμε τις επόμενες εντολές:
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setsh 1

setsh 2

setsh ″fish
Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα εισαγωγικά
όταν χρησιμοποιούμε το όνομα της 

χελώνας.



ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 Εάν ένας αριθμός δεν αντιστοιχεί σε κάποιο δημόσιο ή
ιδιωτικό σχήμα, η χελώνα παίρνει σχήμα κουκίδας.

 Αν χρησιμοποιήσουμε όνομα σχήματος που δεν υπάρχει,
παίρνουμε πίσω μήνυμα λάθους π.χ.

setsh "fishes
setsh does not like fishes as input

 Αν ξεχάσουμε τα εισαγωγικά, το MicroWorlds θεωρεί ότι το
όνομα είναι εκτελέσιμη εντολή και επιστρέφει μήνυμα
λάθους π.χ.

setsh fish 
I don't know how to fish

http://www.zioulas.gr 18E.C.Zioulas (IT Teacher)



ΒΟΥΡΤΣΕΣ

 Τα εργαλεία Ζωγραφικής σχεδιάζουν χρησιμοποιώντας
την τρέχουσα βούρτσα από την παλέτα Βουρτσών.

 Οι βούρτσες περιγράμματος (Outlined) χρησιμοποιούν
το τρέχον χρώμα μέσα σε περίγραμμα.

 Οι βούρτσες ουράνιου τόξου (Rainbow) χρησιμοποιούν
το τρέχον χρώμα στο κέντρο.
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 Οι βούρτσες είναι εργαλείο με το οποίο
καθορίζουμε το μέγεθος του στυλό μιας χελώνας

 Για να το πετύχουμε, κάνουμε κλικ σε μία βούρτσα
(αφήνοντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω σε μία
βούρτσα βλέπουμε κάποια εξήγηση για αυτή).

 Μετά κάνουμε κλικ πάνω στο μολύβι και τέλος κλικ
πάνω στη χελώνα.
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Σημείωση: Με διπλό κλικ στη βούρτσα την επεξεργαζόμαστε



ΜΟΤΙΒΑ
 Τα εργαλεία Ζωγραφικής μπορούν να ζωγραφίζουν

χρησιμοποιώντας κάποιο μοτίβο.

 Ωστόσο, οι χελώνες δεν κάνουν άμεση χρήση των
μοτίβων για να ζωγραφίσουν.

 Μια χελώνα μπορεί να σχεδιάσει ένα σχήμα στη σελίδα
και μετά μπορούμε να πάρουμε τον Κουβά για να
γεμίσουμε την εσωτερική περιοχή με κάποιο μοτίβο.
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ΧΡΩΜΑΤΑ
 Όταν επιλέγουμε χρώμα για ένα

εργαλείο, κάνουμε κλικ στην παλέτα
Χρωμάτων.

 Επίσης μπορούμε να πάρουμε δείγμα
χρώματος με το Χρωματοσυλλέκτη.

 Το MicroWorlds βρίσκει το πλησιέστερο
χρώμα στην παλέτα χρωμάτων σε σχέση
με αυτό που επιλέγουμε με τον
χρωματοσυλλέκτη, το οποίο και
εμφανίζεται στην Προβολή Χρώματος.
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 Χρησιμοποιούμε το Εργαλείο Αδιαφάνειας για να
κάνουμε το χρώμα πιο θολό ή διαφανές.

 Ο αριθμός του χρώματος παραμένει ο ίδιος αλλά το
χρώμα που αποτυπώνεται γίνεται πιο διαφανές
στην προβολή χρώματος.
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ΕΠΙΛΟΓΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

 Για να επιλέξουμε ένα γραφικό,
χρησιμοποιούμε το εργαλείο επιλογής:

 Κάνουμε κλικ στη σελίδα και σύροντας
επιλέγουμε μια περιοχή γύρω από το
γραφικό.

 Για να αλλάξουμε το μέγεθος ενός
γραφικού, πρέπει να σύρουμε μία από
τις γωνίες του.
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

 Για να μετακινήσουμε το επιλεγμένο
γραφικό, το σύρουμε οπουδήποτε στη
σελίδα.

 Αν θέλουμε να αφήσουμε ένα αντίγραφο
του γραφικού πίσω, κρατάμε πατημένο το
πλήκτρο Ctrl.

 Για να σύρουμε χελώνες χρησιμοποιούμε
ξεχωριστά τον δείκτη επιλογής:
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Μπορούμε επίσης να σφραγίζουμε χελώνες έτσι ώστε το σχήμα τους να 
γίνεται μέρος της σελίδας σαν γραφικό .



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

 Κάνουμε κλικ στη σελίδα και σύροντας επιλέγουμε
μια περιοχή (γραφικό).

 Μετά, κάνουμε κλικ μέσα στην επιλεγμένη περιοχή
και ανοίγουμε τον επεξεργαστή γραφικών.

 Με τα κατάλληλα εργαλεία επεξεργαζόμαστε την
εικόνα π.χ. zoom, flip, rotate ή resize
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ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΑΡΙΘΜΟΙ

 Υπάρχουν συνολικά 140 διαφορετικά χρώματα στην
Παλέτα Χρωμάτων.

 Για να ανακαλύψουμε τα ονόματα χρωμάτων, κάνουμε
δεξί κλικ σε οποιοδήποτε χρώμα στην παλέτα
χρωμάτων. Τα ονόματα είναι:

Λευκό, Γκρι, Μαύρο, Κόκκινο, Πορτοκαλί, Καφέ, Κίτρινο, Πράσινο, 
Λάιμ, Τυρκουάζ, Κυανό, Ουρανί, Μπλε, Βιολέ, Μωβ, Ροζ.
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 Αν κάνουμε κλικ σε ένα χρώμα, βλέπουμε τον
αριθμό του στην Προβολή Χρώματος:

 Οι μεσαίες αποχρώσεις (μέσα στο πλαίσιο) έχουν
αριθμό χρώματος που τελειώνει σε 5 και είναι αυτές
που παίρνουμε όταν χρησιμοποιούμε τα ονόματα
των χρωμάτων.
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Μεσαίες 
Αποχρώσεις

Προβολή Χρώματος



ΕΝΤΟΛΗ SETCOLOR - SETC

 Η εντολή setcolor (ή συντόμευση setc) δέχεται 15
ονόματα χρωμάτων ή έναν ακέραιο αριθμό
χρώματος μεταξύ 0 και 9999.

 Επειδή υπάρχουν μόνο 140 χρώματα, τα χρώματα
επαναλαμβάνονται για αριθμούς άνω του 140.

http://www.zioulas.gr 29E.C.Zioulas (IT Teacher)

setc ″red setc 15

όμοιες εντολές



ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΗΜΑ

 Αφού επιλέξουμε μια περιοχή της σελίδας, κάνουμε
δεξί κλικ πάνω της και επιλέγουμε Copy από το
μενού.

 Μετά, ανοίγουμε την καρτέλα Shapes, κάνουμε δεξί
κλικ σε κάποιο ελεύθερο σημείο και επιλέγουμε
Paste από το μενού.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

 Επιλέγουμε Import Picture… από το μενού File για να
εισάγουμε ένα αρχείο εικόνας στη σελίδα.

 Πατώντας Open, η εικόνα εμφανίζεται στη σελίδα. Το
διακεκομμένο πλαίσιο γύρω της υποδεικνύει ότι είναι
μια "πλωτή εικόνα" (floating image).
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 Όσο είναι πλωτή η εικόνα, μπορεί να
καλύπτει άλλα αντικείμενα που υπάρχουν
στην οθόνη. Τα αντικείμενα αυτά
εμφανίζονται ξανά όταν σφραγίσουμε την
εικόνα στη σελίδα.



 Για να αλλάξουμε το μέγεθος της εικόνας, τη μετακινούμε
μέχρι να δούμε το διακεκομμένο πλαίσιο.

 Κατόπιν την επιλέγουμε σύροντας τον δείκτη σε κάποια από
τις ακμές.

 Τροποποιούμε το μέγεθος σύροντας κάποια από τις γωνίες
(κρατώντας πατημένο το Shift διατηρούμε τις αναλογίες της
εικόνας).

 Τέλος, όταν τελειώσουμε με το μέγεθος και τη θέση, κάνουμε
δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέγουμε Stamp ή Stamp Full
Page από το μενού.
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ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

 Για να εξάγουμε τα γραφικά μιας σελίδας, επιλέγουμε
Export Picture… από το μενού File.

 Εάν δεν ορίσουμε τύπο αρχείου, η εικόνα που θα
εξαχθεί είναι σε μορφή PNG.

 Για την εξαγωγή, υπάρχουν διαθέσιμοι και οι άλλοι
τύποι αρχείου εικόνας όπως JPG, GIF ή BMP.
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Κατά την εξαγωγή μόνο τα 
γραφικά της σελίδας εξάγονται.



ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ …
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