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ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 
Μια βασική δυνατότητα που έχουν οι υπολογιστές μέσα από τα προγραμματιστικά 
περιβάλλονται είναι η σχεδίαση γραφικών στην οθόνη.  

Στο περιβάλλον Pencil Code μπορούμε να δημιουργούμε απλά σχέδια δίνοντας εντολές κίνησης, σε 
μια χελώνα, είτε χρησιμοποιώντας τη γεωμετρία της χελώνας είτε χρησιμοποιώντας καρτεσιανές 
συντεταγμένες.  

Οι βασικές εντολές κίνησης – στροφής (πλακίδια Move) είναι:  

fd 100 Κίνηση μπροστά 100 pixels 
 

rt 90 Δεξιά στροφή 90 μοίρες 
 

lt 90 Αριστερή στροφή 90 μοίρες 
 

bk 100 Κίνηση πίσω 100 pixels 
 

home() 
Επιστροφή της χελώνας στην αρχική 

θέση 
 

turnto 270 
Στροφή προς μια συγκεκριμένη 

κατεύθυνση 
 

rt 180, 100 
Δημιουργία τόξου 180 μοιρών με ακτίνα 
100 pixels από αριστερά προς τα δεξιά 

 

lt 180, 100 
Δημιουργία τόξου 180 μοιρών με ακτίνα 
100 pixels από δεξιά προς τα αριστερά 

 

moveto 100, 50 
Μεταφορά χελώνας στις οριζόμενες 

συντεταγμένες 
 

movexy 30 20 
Μετατόπιση χελώνας x, y σε σχέση με το 

τρέχον σημείο που βρίσκεται 
 

jumpto 100, 50 
Μεταφορά χελώνας στις οριζόμενες 

συντεταγμένες χωρίς σχεδίαση  

jumpxy 30, 20 
Μετατόπιση χελώνας x, y σε σχέση με το 

τρέχον σημείο της χωρίς σχεδίαση 
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Οι βασικές εντολές σχεδίασης (πλακίδια Art) είναι: 

pen purple, 10 
Ορισμός χρώματος και μεγέθους στυλό 

για τη χελώνα 
 

dot green, 50 
Σχεδίαση κύκλου με συγκεκριμένο χρώμα 
(π.χ. πράσινο) και διάμετρο (π.χ. 50 pixels) 

στη τρέχουσα θέση της χελώνας  

box yellow, 50 
Σχεδίαση τετραγώνου με συγκεκριμένο 
χρώμα (π.χ. κίτρινο) και πλευρά (π.χ. 50 
pixels) στη τρέχουσα θέση της χελώνας  

fill blue Γέμισμα σχήματος με χρώμα (π.χ. μπλε) 
 

pu() 
Σήκωμα του στυλό ώστε να μην αφήνει 

ίχνος κατά την κίνηση της χελώνας  

pd() 
Κατέβασμα του στυλό ώστε να αφήνει 

ίχνος κατά την κίνηση της χελώνας  

 

Άλλες βοηθητικές εντολές σχεδίασης (πλακίδια Move & Art) είναι: 

speed 10 
Αύξηση ταχύτητας σχεδίασης σε 10 

εντολές ανά sec 
 

speed Infinity 
Άμεση (ακαριαία) εκτέλεση όλων των 

εντολών 
 

cs() Καθαρισμός γραφικών οθόνης 

 

hide() Απόκρυψη χελώνας από την οθόνη 
 

show() Εμφάνιση χελώνας στην οθόνη 
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ΧΡΩΜΑΤΑ 

Το περιβάλλον Pencil Code διαθέτει 140 διαφορετικές χρωματικές αποχρώσεις κατά τη σχεδίαση 

γραφικών καθεμία από τις οποίες έχει ένα συγκεκριμένο όνομα. 

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τις διαθέσιμες αποχρώσεις των χρωμάτων καθώς και τα ονόματα τους 

πατώντας το κουμπί Guide στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέγοντας Quick Reference Sheet. 

 

 


