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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της Logo είναι ο μικρόκοσμος (microworld) που 
ονομάζεται Γεωμετρία χελώνας.  

Στην οθόνη του υπολογιστή «ζει» μια χελώνα η οποία ανταποκρίνεται στις οδηγίες του 
χρήστη (λέξεις λεξιλογίου που ονομάζονται πρωτογενείς διαδικασίες της Logo). 

Η επίδραση των οδηγιών της Logo πάνω στη χελώνα (γεωμετρία χελώνας) είναι ορατή πάνω 
στην οθόνη. Το ίχνος που αφήνει η χελώνα με κατάλληλη μετακίνηση, μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε 
διάφορα σχέδια και γεωμετρικά σχήματα. 

Οι πιο σημαντικές εντολές της Logo είναι αυτές που αλλάζουν την κατάσταση μιας χελώνας αλλά και των 
γραφικών της επιφάνειας εργασίας. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΛΩΝΑΣ ΕΞΗΓΗΣΗ 

forward αριθμός ή fd αριθμός 
Η χελώνα προχωράει μπροστά τόσα βήματα (pixels) όσα 

δείχνει ο αριθμός 

back αριθμός ή bk αριθμός 
Η χελώνα προχωράει προς τα πίσω τόσα βήματα (pixels) όσα 

δείχνει ο αριθμός 

right αριθμός ή rt αριθμός 
Η χελώνα στρίβει προς τα δεξιά τόσες μοίρες όσες δείχνει ο 

αριθμός 

left αριθμός ή lt αριθμός 
Η χελώνα στρίβει προς τα αριστερά τόσες μοίρες όσες δείχνει ο 

αριθμός 

pd  
Η χελώνα βάζει το στυλό κάτω (pen down) ώστε να αφήνει το 

ίχνος της από κάθε σημείο που περνάει 

pu  
Η χελώνα βάζει το στυλό κάτω (pen up) ώστε να σταματήσει να 

αφήνει ίχνος καθώς προχωράει 

setpensize αριθμός Καθορίζει το πάχος στυλό της χελώνας (1..30) 

setcolor αριθμός ή όνομα 
setc αριθμός ή όνομα 

Καθορίζει το χρώμα της χελώνας δίνοντας τον αριθμό 
χρώματος ή το όνομα χρώματος 

setheading αριθμός 
Καθορίζει την κατεύθυνση της χελώνας με έναν αριθμό σε 

μοίρες (0..360) 

setopacity αριθμός 
Καθορίζει το βαθμό διαφάνειας της χελώνας με έναν αριθμό 

από 0 (διαφανής) έως 100 (αδιαφανής) 

setsh αριθμός ή λίστα ή όνομα 
Καθορίζει το σχήμα ή τα σχήματα της χελώνας (μέγιστο 128) 

βάσει του αριθμού τους ή των ονομάτων τους  

setpos [x y] 
Καθορίζει τη θέση της χελώνας στις συντεταγμένες x, y της 

επιφάνειας της σελίδας 

setx αριθμός Καθορίζει τη θέση της χελώνας πάνω στον άξονα x 

sety αριθμός Καθορίζει τη θέση της χελώνας πάνω στον άξονα y 

glide απόσταση ταχύτητα 
Κάνει τη χελώνα να κυλίσει σε μία απόσταση (0..9999) με μία 

συγκεκριμένη ταχύτητα (0..99) 

fill Γεμίζει μια κλειστή περιοχή με το τρέχον χρώμα της χελώνας 

stamp Σφραγίζει τη χελώνα πάνω στη σελίδα 

towards χελώνα 
Αλλάζει τη κατεύθυνση της τρέχουσας χελώνας ώστε να είναι 

προσανατολισμένη προς τη χελώνα που αναφέρεται  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΞΗΓΗΣΗ 

cg 
Σβήνει τα σχέδια που έχουμε δημιουργήσει και μεταφέρει τη 

χελώνα στο κέντρο της επιφάνειας 

clean 
Καθαρίζει τα γραφικά της επιφάνειας χωρίς να αλλάζει τη 

θέση της χελώνας 

setbg αριθμός 
Αλλάζει το χρώμα της επιφάνειας εργασίας (set background) 

με έναν αριθμό από (αρχικά είναι 0)  

snapshot 
Αποθηκεύει ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας εικόνας της 

σελίδας το οποίο μπορεί να ανακτηθεί με την εντολή restore 

restore 
Μετρέπει την εικόνα της σελίδας στην κατάσταση που 
βρίσκονταν κατά την εκτέλεση της εντολής snapshot  

freezebg 
Παγώνει τα γραφικά της επιφάνειας στην τρέχουσα μορφή 

τους, ώστε δεν διαγράφονται με εντολή cg 

unfreezebg Απενεργοποιεί το πάγωμα της εντολής freezebg 

clearshape αριθμός/λίστα 
Καθαρίζει στη καρτέλα Shapes της εργασίας το σχήμα ή τα 

σχήματα που καθορίζουν οι αριθμοί (1..128) 

 
 
 
 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΞΗΓΗΣΗ 

bg 
Επιστρέφει έναν αριθμό που δείχνει το τρέχον αριθμό 

χρώματος της επιφάνειας εργασίας 

color 
Επιστρέφει έναν αριθμό που δείχνει το τρέχον αριθμό 

χρώματος της χελώνας 

heading 
Επιστρέφει την κατεύθυνση της χελώνας εκφρασμένη σε 
μοίρες (0 Βορράς, 90 Ανατολή, 180 Νότος και 270 Δύση) 

pensize 
Επιστρέφει το τρέχον πάχος στυλό της χελώνας (το αρχικό 

πάχος είναι 1 και το μέγιστο 30) 

opacity Επιστρέφει το βαθμό αδιαφάνειας της χελώνας ως ποσοστό 

pos 
Επιστρέφει τη θέση της χελώνας αναφέροντας τις 

συντεταγμένες της πάνω στη σελίδα  

size Επιστρέφει το τρέχον μέγεθος της χελώνας 

shape Επιστρέφει το τρέχον σχήμα ή τα σχήματα της χελώνας 

distance χελώνα 
Επιστρέφει την απόσταση της τρέχουσας χελώνας από την 

χελώνα που αναφέρεται 

who Επιστρέφει το όνομα της τρέχουσας χελώνας 

sender 
Επιστρέφει το όνομα της χελώνας που έχει στείλει κάποιο 

μήνυμα με την εντολή broadcast ή την εντολή tell 
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pd 

forward 100 right 90 

forward 100 right 90 

forward 100 right 90 

forward 100 right 90 

pd 

fd 100 rt 90 

fd 100 rt 90 

fd 100 rt 90 

fd 100 rt 90 

 
 

ΑΛΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΞΗΓΗΣΗ 

newturtle όνομα 
Δημιουργεί μια χελώνα στο κέντρο της επιφάνειας [0 0] 

δίνοντας της κάποιο όνομα 

talkto λίστα χελώνων  
tto λίστα χελώνων 

Μιλάει ταυτόχρονα σε παραπάνω από μία χελώνες ώστε να 
δεχτούν τις εντολές μας 

broadcast λέξη 
Στέλνει μήνυμα προς όλες τις χελώνες της σελίδας να 

εκτελέσουν τις εντολές που έχουν στο πεδίο OnMessage 

tell λίστα χελώνων 
Στέλνει μήνυμα προς μία ή περισσότερες χελώνες της σελίδας 

να εκτελέσουν τις εντολές που έχουν στο πεδίο OnMessage 

everyone [λίστα εντολών] Δίνει μια λίστα εντολών προς όλες τις χελώνες ταυτόχρονα 

home 
Επιστρέφει τη χελώνα στο κέντρο της επιφάνειας εργασίας  

[0 0] 

ht Κρύβει τη χελώνα (hide turtle) 

st Επανεμφανίζει τη χελώνα (show turtle) 

inback 
Τοποθετεί τη χελώνα πίσω από όλες τις υπόλοιπες χελώνες 

της σελίδας 

infront 
Τοποθετεί τη χελώνα μπροστά από όλες τις υπόλοιπες 

χελώνες της σελίδας 

clone χελώνα 
Δημιουργεί αντίγραφο της χελώνας το οποίο παίρνει το 

πρώτο διαθέσιμο όνομα 

clickon 
Κάνει κλικ σε μία χελώνα ενεργοποιώντας τις εντολές που 

έχουν γραφεί στο OnClick πεδίο της 

clickoff 
Κάνει κλικ σε μία χελώνα απενεργοποιώντας τις εντολές που 

έχουν γραφεί στο OnClick πεδίο της 

 
 

Παράδειγμα: Ο σχεδιασμός ενός τετραγώνου με πλευρά 100 βήματα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
               Εναλλακτικά: 
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pd 

forward 100 right 120 

forward 100 right 120 

forward 100 right 120 

repeat 4 [forward 100 right 90] 

repeat 5 [fd 100 rt 72] repeat 6 [fd 100 rt 60] repeat 8 [fd 100 rt 45] 

 
 

Παράδειγμα: Ο σχεδιασμός ενός ισόπλευρου τριγώνου με πλευρά 100 βήματα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΤΟΛΗ REPEAT 

Αν μελετήσουμε τα παραπάνω παραδείγματα, θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν εντολές που 
επαναλαμβάνονται π.χ. forward 100 right 90 (τετράγωνο) ή forward 100 right 120 (τρίγωνο). 

Για συντομία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή repeat η οποία δέχεται μια λίστα οδηγιών 
εντός αγκυλών [ ] και προσδιορίζει το πλήθος των επαναλήψεων που θα εκτελεστούν π.χ. 
 
 Δημιουργία τετραγώνου πλευράς 100 
 
 
 Δημιουργία τριγώνου πλευράς 100 
 
Παρατηρούμε ότι η χελώνα είτε σχεδιάζει τετράγωνο, είτε τρίγωνο, ο συνολικός αριθμός των μοιρών 
περιστροφής είναι σταθερός, δηλαδή 360. 

Άρα για να κάνει η χελώνα μια ολική περιστροφή, σχεδιάζοντας ένα κλειστό πολύγωνο, πρέπει να 
περιστραφεί συνολικά 360 μοίρες.  
 
 
 
 
 
 
 
Παραδείγματα: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    πεντάγωνο                    εξάγωνο                                                  οκτάγωνο 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

Η χελώνα περιστρέφεται κατά 360 μοίρες προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδρομή της γύρω 
από ένα κλειστό σχήμα επιστρέφοντας στην αρχική της θέση και κατεύθυνση.  

repeat 3 [forward 100 right 120] 
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repeat 5 [fd 100 rt 144] repeat 9 [fd 100 rt 80] 

repeat 10 [fd 100 rt 108] repeat 20 [fd 100 rt 54] 

repeat 5 [repeat 4 [fd 100 de 90] rt 72] 

 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ 

Για το σχεδιασμό ενός αστεριού (με 5 τουλάχιστον κορυφές), η χελώνα χρειάζεται να κάνει δύο 

τουλάχιστον ολικές περιστροφές κατά 360 μοίρες, δηλαδή 720 μοίρες. 

 
       
 

           γιατί 5 * 144 = 720         γιατί 9 * 80 = 720 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για να σχεδιάσουμε αστέρια με περισσότερες κορυφές, θα χρειαστεί να κάνουμε παραπάνω από δύο 

ολικές περιστροφές π.χ. 3 ολικές περιστροφές είναι 3 * 360 = 1080 μοίρες 

 
 
 
                   γιατί 10 * 108 = 1080         γιατί 20 * 54 = 1080 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η σχεδίαση ενός σχήματος μπορεί να γίνει επαναληπτικά, σε συνδυασμό με το θεώρημα πλήρους 

διαδρομής, έτσι ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε πιο σύνθετα σχήματα. 

                               
                                (εμφωλευμένη δομή) 
 
 
 

      σχεδιασμός τετραγώνου = 4 * 90 μοίρες 

               

      μία ολική περιστροφή = 5 * 72 = 360 μοίρες 

ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

Η χελώνα περιστρέφεται κατά 360 μοίρες ή κατά ένα πολλαπλάσιο των 360 μοιρών (π.χ. 720, 
1080 κλπ) προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδρομή της γύρω από ένα απλό κλειστό σχήμα 

επιστρέφοντας στην αρχική της θέση και κατεύθυνση.  


