
Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 

 

Προκειμένου να υλοποιήσετε αυτή την δραστηριότητα χρειάζεται να 
εγκαταστήσετε το πρόγραμμα MicroWorldsPro που χρησιμοποιούμε και στο 
εργαστήριο Πληροφορικής. 
Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα αυτό από τον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/157 
Στη συνέχεια κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης και ακολουθώντας τα 
βήματα που εμφανίζονται, μπορείτε να εγκαταστήσετε και εσείς στον δικό σας 
υπολογιστή το πρόγραμμα αυτό! 
 

Επαναληπτική Δραστηριότητα 1 
Στη δραστηριότητα αυτή θα κατασκευάσουμε μια αριθμομηχανή που θα κάνει τις τέσσερις 
βασικές αριθμητικές πράξεις ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 
1.  Δημιουργήστε στην επιφάνεια εργασίας δύο μεταβολείς με ονόματα α και β. Ορίστε 

τους μεταβολείς, έτσι ώστε να παίρνουν τιμές από 1 μέχρι και 100. 
(Για να δημιουργήσουμε έναν μεταβολέα επιλέγουμε από την γραμμή εργαλείων το 

αντικείμενο «μεταβολέας»  και με απλή επιλογή τον δημιουργούμε στην Επιφάνεια 
Εργασίας) 
 
2. Δημιουργήστε στην επιφάνεια εργασίας ένα πλαίσιο κειμένου με το όνομα 

«αποτέλεσμα», όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα των πράξεων που θα επιλέγετε 
κάθε φορά. 

(Για να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο κειμένου επιλέγουμε από την γραμμή εργαλείων το 

αντικείμενο «πλαίσιο κειμένου»  και στη συνέχεια το σχεδιάζουμε στην Επιφάνεια 
Εργασίας. Προκειμένου να του αλλάξουμε όνομα στο πλαίσιο κειμένου κάνουμε δεξί κλίκ 
πάνω του και επιλέγουμε «επεξεργασία») 
 
3. Δημιουργήστε στην επιφάνεια εργασίας τέσσερα κουμπιά ένα για κάθε πράξη, με 

ονόματα «Πρόσθεση», «Αφαίρεση», «Πολλαπλασιασμός», «Διαίρεση». 
(Για να δημιουργήσουμε ένα κουμπί επιλέγουμε από την γραμμή εργαλείων το αντικείμενο 

«κουμπί»  και με απλή επιλογή το δημιουργούμε στην Επιφάνεια Εργασίας) 
Με την δημιουργία του κουμπιού εμφανίζεται το παρακάτω σχήμα: 

 
όπου στην περιοχή «Οδηγία:» γράφουμε τις εντολές ή την διαδικασία που εκτελείται με την 
ενεργοποίηση του κουμπιού. 
 
4. Γράψτε τις διαδικασίες που αντιστοιχούν στα τέσσερα κουμπιά, ώστε με την επιλογή 

τους να εκτελείται μια αριθμητική πράξη. 
Η πρώτη διαδικασία που αντιστοιχεί στο κουμπί «Πρόσθεση» θα είναι η εξής: 

Διαδικασία  Σχόλια 

για Πρόσθεση Το όνομα της διαδικασίας πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα 
του κουμπιού με το οποίο θέλουμε να τη συνδέσουμε. 

αποτέλεσμα, Η εντολή αυτή ενεργοποιεί το πλαίσιο κειμένου με όνομα 
αποτέλεσμα, έτσι ώστε οι επόμενες εντολές που απευθύνονται 
σε πλαίσιο κειμένου να έχουν ισχύ στο συγκεκριμένο πλαίσιο με 

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/157


όνομα αποτέλεσμα.  

σβήσεκείμενο Διαγράφει όλους τους χαρακτήρες που υπάρχουν στο πλαίσιο 
κειμένου. 

τυ "Άθροισμα: Τυπώνει τη λέξη «Άθροισμα:» στο πλαίσιο κειμένου. 

τυ α + β Υπολογίζει και τυπώνει το αποτέλεσμα του αθροίσματος των 
τιμών των δύο μεταβολέων στο πλαίσιο κειμένου. 

τέλος Δηλώνει το σημείο στο οποίο ολοκληρώνεται η διαδικασία. 

 
Η αριθμομηχανή μας μετά την δημιουργία της πρώτης διαδικασίας θα έχει την παρακάτω 
μορφή: 

 
 
5. Αποθηκεύστε την εργασίας σας με όνομα αρχείου το επώνυμό σας. 
Στείλτε μου την εργασία σας με την βοήθεια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση eagriou@gmail.com. Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να μου 
στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ίδια διεύθυνση.  
 
Καλή επιτυχία και καλή δύναμη! 
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