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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δημιουργία απλού animation, ΓΗ – ΦΕΓΓΑΡΙ 

Δημιουργία-αποθήκευση έργου, γνωριμία με το περιβάλλον, δημιουργία-παραμετροποίηση σκηνικού και 

αντικειμένων, εισαγωγή απλών εντολών 

1. Από την επιφάνεια εργασίας ανοίξτε το προγραμματιστικό περιβάλλον Alice 3. 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου Select Project στην καρτέλα Blank States επιλέξτε το σκηνικό MOON και πατήστε το κουμπί ΟΚ 

3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται πατήστε το κουμπί Setup Scene για να μεταφερθείτε στο περιβάλλον δημιουργίας του κόσμου 

σας. 

4. Επιλέξτε το αντικείμενο this.ground και στη δεξιά περιοχή αλλάξτε την ιδιότητα Paint πατώντας Import Image…[επιλέξτε 

την εικόνα galaxy.jpg στη θέση Ο Υπολογιστής μου/Πληροφορική σε MYBOOKLIVE/Alice3] 

5. Στο κάτω μέρος του παραθύρου όπου εμφανίζονται όλες οι κλάσεις των αντικειμένων, πατήστε στην καρτέλα Shapes/Text και 

στη συνέχεια εισάγετε μία νέα σφαίρα new Sphere() με όνομα earth και ακτίνα radius=1.0. 

6. Επιλέξτε το αντικείμενο this.earth και στη δεξιά περιοχή αλλάξτε: 

a. Την ιδιότητα position  y=1.00 

b. Tην ιδιότητα Paint πατώντας Import Image…[επιλέξτε την εικόνα earth_map.png στη θέση Ο Υπολογιστής 

μου/Πληροφορική σε MYBOOKLIVE/Alice3] 

7. Εισάγετε μία νέα σφαίρα new Sphere() με όνομα moon και ακτίνα radius=0.3 

8. Επιλέξτε το αντικείμενο this.moon και στη δεξιά περιοχή αλλάξτε: 

a. Την ιδιότητα position  x=3.00, y=1.00 

b. Tην ιδιότητα Paint πατώντας Import Image…[επιλέξτε την εικόνα moon_surface.jpg στη θέση Ο Υπολογιστής 

μου/Πληροφορική σε MYBOOKLIVE/Alice3] 

9. Πατήστε το κουμπί Edit Code για να μεταφερθείτε στο περιβάλλον προγραμματισμού του κόσμου σας και με τη βοήθεια του 

καθηγητή σας φτιάξτε τον εξής κώδικα. 

 

10. Πατήστε το κουμπί Run για να δείτε το αποτέλεσμα εκτέλεσης του κώδικα. 

11. Αποθηκεύστε το έργο σας στον φάκελο εργασίας σας στη θέση Ο Υπολογιστής μου/Πληροφορική σε MYBOOKLIVE/ 

12. Πειραματιστείτε με αλλαγές στο αρχικό σκηνικό και αλλαγές στον κώδικα, π.χ. βάλτε την εντολή  

 κάτω από τις εντολές περιστροφής της Γης και του Φεγγαριού 

<!—Τέλος μαθήματος 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Έλεγχος αντικειμένου με το πληκτρολόγιο 

Δημιουργία-αποθήκευση έργου, εισαγωγή εντολών ελέγχου με το πληκτρολόγιο 

1. Από την επιφάνεια εργασίας ανοίξτε το προγραμματιστικό περιβάλλον Alice 3. 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου Select Project στην καρτέλα Blank States επιλέξτε το σκηνικό GRASS και πατήστε το κουμπί ΟΚ 

3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται πατήστε το κουμπί Setup Scene για να μεταφερθείτε στο περιβάλλον δημιουργίας του κόσμου 

σας. 

4. Στο κάτω μέρος του παραθύρου όπου εμφανίζονται όλες οι κλάσεις των αντικειμένων, πατήστε στην καρτέλα Browse Gallery By 

Class Hierarchy  Transport classes  Automobile classes και στη συνέχεια εισάγετε ένα νέο αυτοκίνητο. Τοποθετήστε το 

όπου θέλετε στο χώρο και, αν θέλετε, περιστρέψτε το προς το δεξί προφίλ του. 

5. Πατήστε το κουμπί Edit Code για να μεταφερθείτε στο περιβάλλον προγραμματισμού του κόσμου σας και με τη βοήθεια του 

καθηγητή σας φτιάξτε τον εξής κώδικα στην καρτέλα initializeEventListeners. 

 

 

 

6. Πατήστε το κουμπί Run για να δείτε το αποτέλεσμα εκτέλεσης του κώδικα και με τα βελάκια του πληκτρολογίου τεστάρετε την 

κίνηση του αυτοκινήτου. 

7. Για να γίνει η κίνηση λίγο πιο αληθοφανής, προσπαθήστε να προσθέσετε τον παρακάτω κώδικα στα events UP και DOWN 
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8. Πατήστε το κουμπί Run για να δείτε το αποτέλεσμα εκτέλεσης του κώδικα και με τα βελάκια του πληκτρολογίου τεστάρετε την 

κίνηση του αυτοκινήτου. 

9. Αποθηκεύστε το έργο σας στον φάκελο εργασίας σας στη θέση Ο Υπολογιστής μου/Πληροφορική σε MYBOOKLIVE/ 

10. Πειραματιστείτε προσπαθώντας να αντιστοιχίσετε και άλλες κινήσεις ή ενέργειες στο πάτημα ενός πλήκτρου ή στο κλικ του 

ποντικιού, π.χ. σε μία νέα διαδικασία βάλτε την εντολή να κορνάρει 

 
ή αλλάξτε του χρώμα  

 
ή αλλάξτε του αμάξωμα 

 

<!--Τέλος μαθήματος-->
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Πιγκουίνος 

Δημιουργία-αποθήκευση έργου, μεταβλητές – τύποι μεταβλητών – ανάθεση τιμών, εισαγωγή δεδομένων 

από τον χρήστη, επανάληψη, εμφάνιση αποτελεσμάτων 

1. Από την επιφάνεια εργασίας ανοίξτε το προγραμματιστικό περιβάλλον Alice 3. 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου Select Project στην καρτέλα Blank States επιλέξτε το σκηνικό SNOW ή ICE και πατήστε το 

κουμπί ΟΚ 

3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται πατήστε το κουμπί Setup Scene για να μεταφερθείτε στο περιβάλλον δημιουργίας 

του κόσμου σας. 

4. Στο κάτω μέρος του παραθύρου όπου εμφανίζονται όλες οι κλάσεις των αντικειμένων, πατήστε στην καρτέλα Browse 

Gallery By Theme  snow για να δείτε όλα τα διαθέσιμα αντικείμενα στο συγκεκριμένο θέμα. 

5. Εισάγετε το στιγμιότυπο ενός παγετώνα new iceFloe() – τον τύπο ICEFLOE1. 

6. Επιλέξτε το αντικείμενο this.iceFloe και βεβαιωθείτε στη δεξιά περιοχή στην ιδιότητα position ότι έχει 

συντεταγμένες x=0.00, y=0.00, z=0.00 

7. Εισάγετε το στιγμιότυπο ενός πιγκουίνου new Penguin(ADULT). 

8. Επιλέξτε το αντικείμενο this.penguin και στη δεξιά περιοχή στην ιδιότητα position αλλάξτε τις συντεταγμένες 

x=0.00, y=0.37, z=0.00 

9. Αν θέλετε, εισάγετε και άλλα στιγμιότυπα για να εμπλουτίσετε το σκηνικό, π.χ. μπορείτε να βάλετε παγόβουνα 

new_Iceberg(), κλπ. 

10. Πατήστε το κουμπί Edit Code για να μεταφερθείτε στο περιβάλλον προγραμματισμού του κόσμου σας και με τη 

βοήθεια του καθηγητή σας στην καρτέλα MyFirstMethod φτιάξτε τον εξής κώδικα. 

 

11. Πατήστε το κουμπί Run για να δείτε το αποτέλεσμα εκτέλεσης του κώδικα. 

12. Αποθηκεύστε το έργο σας στον φάκελο εργασίας σας στη θέση Ο Υπολογιστής μου/Πληροφορική σε MYBOOKLIVE/ 
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13. Αν θέλετε να κουνιούνται και τα φτερά του πιγκουίνου ενώ πηδάει, τροποποιήστε τον κώδικα ως εξής: 

 

14. Μπορείτε και να βάλετε έναν μετρητή που να μετράει τα πηδηματάκια του πιγκουίνου: Στο κάτω μέρος του παραθύρου Setup 

Scene όπου εμφανίζονται όλες οι κλάσεις των αντικειμένων, πατήστε στην καρτέλα Shapes/Text. Εισάγετε ένα αντικείμενο new 

TextModel( ) με όνομα number και αρχική τιμή "0" και τοποθετήστε το δίπλα από τον πιγκουίνο. 

15. Τροποποιήστε τον κώδικα με την προσθήκη μίας νέας μεταβλητής count ως εξής: 

 
16. Πατήστε το κουμπί Run για να δείτε το αποτέλεσμα εκτέλεσης του κώδικα. 

17. Αποθηκεύστε το έργο σας στον φάκελο εργασίας σας  

<!—Τέλος μαθήματος
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Απλοί Υπολογισμοί 

Δημιουργία-αποθήκευση έργου, καθυστέρηση, μεταβλητές – τύποι μεταβλητών – ανάθεση τιμών, εισαγωγή 

δεδομένων από τον χρήστη, απλοί υπολογισμοί, εμφάνιση αποτελεσμάτων 

1. Από την επιφάνεια εργασίας ανοίξτε το προγραμματιστικό περιβάλλον Alice 3. 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου Select Project στην καρτέλα Blank States επιλέξτε το σκηνικό GRASS και πατήστε το κουμπί ΟΚ 

3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται πατήστε το κουμπί Setup Scene για να μεταφερθείτε στο περιβάλλον δημιουργίας του κόσμου 

σας. 

4. Επιλέξτε το αντικείμενο this.ground και στη δεξιά περιοχή αλλάξτε την ιδιότητα Opacity  0.0 (αόρατο) 

5. Στο κάτω μέρος του παραθύρου όπου εμφανίζονται όλες οι κλάσεις των αντικειμένων, πατήστε στην καρτέλα Browse Gallery By 
Class Hierarchy  Prop classes και στη συνέχεια εισάγετε έναν νέο υπολογιστή new Computer() στην κατάσταση OFF. 

6. Επιλέξτε το αντικείμενο this.computer και βεβαιωθείτε ότι το στιγμιότυπο στη δεξιά περιοχή στην ιδιότητα position έχει 

συντεταγμένες x=0.00, y=0.00, z=0.00 

7. Επιλέξτε το αντικείμενο this.camera και στη δεξιά περιοχή αλλάξτε την ιδιότητα Position  x=0.00, y=0.50, z=-2.00 

8. Πατήστε το κουμπί Edit Code για να μεταφερθείτε στο περιβάλλον προγραμματισμού του κόσμου σας και με τη βοήθεια του 

καθηγητή σας στην καρτέλα MyFirstMethod φτιάξτε τον εξής κώδικα. 

 

9. Πατήστε το κουμπί Run για να δείτε το αποτέλεσμα εκτέλεσης του κώδικα. 

10. Αποθηκεύστε το έργο σας στον φάκελο εργασίας σας στη θέση Ο Υπολογιστής μου/Πληροφορική σε MYBOOKLIVE/ 

11. Μπορείτε να εμπλουτίσετε το πρόγραμμα με πολλούς τρόπους, π.χ. μπορούν να υπολογίζονται και να εμφανίζονται η 

διαφορά, το γινόμενο και το πηλίκο των δύο αριθμών ή άλλοι πιο σύνθετοι υπολογισμοί. Προσθέστε τον παρακάτω 

κώδικα (ΜΗ ΞΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ): 
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12. Πατήστε το κουμπί Run για να δείτε το αποτέλεσμα εκτέλεσης του κώδικα. 

13. Αποθηκεύστε το έργο σας στον φάκελο εργασίας σας στη θέση Ο Υπολογιστής μου/Πληροφορική σε MYBOOKLIVE/ 

14. Τέλος με τη χρήση μίας ακέραιας μεταβλητής answer μπορείτε να ρωτάτε τον χρήστη για το ποια πράξη θέλει να 

πραγματοποιήσει ο υπολογιστής 

 

<!--Τέλος μαθήματος-->
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Υπολογισμός Μέσου Όρου μαθήματος 

Δημιουργία-αποθήκευση έργου, μεταβλητές – τύποι μεταβλητών – ανάθεση τιμών, εισαγωγή δεδομένων 

από τον χρήστη, σύνθετοι υπολογισμοί 

1. Από την επιφάνεια εργασίας ανοίξτε το προγραμματιστικό περιβάλλον Alice 3. 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου Select Project στην καρτέλα Blank States επιλέξτε το σκηνικό ROOM και πατήστε το κουμπί ΟΚ 

3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται πατήστε το κουμπί Setup Scene για να μεταφερθείτε στο περιβάλλον δημιουργίας του κόσμου 

σας. 

4. Στο κάτω μέρος του παραθύρου όπου εμφανίζονται όλες οι κλάσεις των αντικειμένων, πατήστε στην καρτέλα Browse Gallery By 

Class Hierarchy  Prop classes και στη συνέχεια εισάγετε ένα νέο γραφείο new Desk(). Επιλέξτε το αντικείμενο this.desk και 

στη δεξιά περιοχή αλλάξτε: 

 Την ιδιότητα position  x=0.00, y=0.00, z=4.60 

5. Εισάγετε έναν νέο υπολογιστή new Computer() στην κατάσταση ΟΝ. 

6. Επιλέξτε το αντικείμενο this.computer και στη δεξιά περιοχή αλλάξτε: 

 Την ιδιότητα position  x=0.00, y=0.72, z=4.60 

7. Επιλέξτε το αντικείμενο this.camera και στη δεξιά περιοχή αλλάξτε: 

 Την ιδιότητα position  x=0.00, y=1.26, z=1.00 

8. Πατήστε το κουμπί Edit Code για να μεταφερθείτε στο περιβάλλον προγραμματισμού του κόσμου σας και με τη βοήθεια του 

καθηγητή σας φτιάξτε τον εξής κώδικα. 

 

9. Πατήστε το κουμπί Run για να δείτε το αποτέλεσμα εκτέλεσης του κώδικα. 
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10. Αποθηκεύστε το έργο σας στον φάκελο εργασίας σας στη θέση Ο Υπολογιστής μου/Πληροφορική σε MYBOOKLIVE/ 

11. Προσπαθήστε να υλοποιήσετε τον παρακάτω κώδικα, ώστε η διαδικασία υπολογισμού να επαναλαμβάνεται όσο θέλει ο χρήστης 

(προσθέστε τις εντολές που δείχνουν τα βελάκια – ΜΗ ΞΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΚΩΔΙΚΑ): 

 

12. Πατήστε το κουμπί Run για να δείτε το αποτέλεσμα εκτέλεσης του κώδικα. 

13. Αποθηκεύστε το έργο σας στον φάκελο εργασίας σας στη θέση Ο Υπολογιστής μου/Πληροφορική σε MYBOOKLIVE/ 

<!—Τέλος μαθήματος 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Υπολογισμός αν ένας ακέραιος είναι πρώτος αριθμός 

Δημιουργία-αποθήκευση έργου, μεταβλητές – τύποι μεταβλητών – ανάθεση τιμών, εισαγωγή δεδομένων 

από τον χρήστη, σύνθετοι υπολογισμοί, εντολές if - while 

1. Από την επιφάνεια εργασίας ανοίξτε το προγραμματιστικό περιβάλλον Alice 3. 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου Select Project στην καρτέλα Blank States επιλέξτε το σκηνικό ROOM και πατήστε το κουμπί ΟΚ 

3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται πατήστε το κουμπί Setup Scene για να μεταφερθείτε στο περιβάλλον δημιουργίας του κόσμου σας. 

4. Στο κάτω μέρος του παραθύρου όπου εμφανίζονται όλες οι κλάσεις των αντικειμένων, πατήστε στην καρτέλα Browse Gallery By Class 

Hierarchy  Prop classes και στη συνέχεια εισάγετε ένα νέο γραφείο new Desk(). Επιλέξτε το αντικείμενο this.desk και στη δεξιά περιοχή 

αλλάξτε: 

a. Την ιδιότητα position  x=0.00, y=0.00, z=4.60 

5. Εισάγετε έναν νέο υπολογιστή new Computer() στην κατάσταση ΟΝ. 

6. Επιλέξτε το αντικείμενο this.computer και στη δεξιά περιοχή αλλάξτε: 

a. Την ιδιότητα position  x=0.00, y=0.72, z=4.60 

7. Επιλέξτε το αντικείμενο this.camera και στη δεξιά περιοχή αλλάξτε: 

a. Την ιδιότητα position  x=0.00, y=1.26, z=1.00 

8. Πατήστε το κουμπί Edit Code για να μεταφερθείτε στο περιβάλλον προγραμματισμού του κόσμου σας και με τη βοήθεια του καθηγητή σας 

φτιάξτε τον εξής κώδικα (Μήνυμα στον χρήστη – διάβασμα αριθμού από τον χρήστη – ορισμός μεταβλητών // ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ) 

 

9. Πατήστε το κουμπί Run για να δείτε το αποτέλεσμα εκτέλεσης του κώδικα. Στη συνέχεια, προσθέστε ακριβώς από κάτω τον παρακάτω κώδικα 

(Επανάληψη διαιρέσεων του Α με όλους τους αριθμούς από το 2 μέχρι το Α-1// ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ) 

 

 

10. Αποθηκεύστε το έργο σας στον φάκελο εργασίας σας στη θέση Ο Υπολογιστής μου/Πληροφορική σε MYBOOKLIVE/ 
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11. Προσπαθήστε να υλοποιήσετε τον παρακάτω κώδικα, ώστε η διαδικασία υπολογισμού να επαναλαμβάνεται όσο θέλει ο χρήστης 

(προσθέστε τις εντολές που δείχνουν τα βελάκια – ΜΗ ΞΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΚΩΔΙΚΑ): 

 

12. Πατήστε το κουμπί Run για να δείτε το αποτέλεσμα εκτέλεσης του κώδικα. 

13. Αποθηκεύστε το έργο σας στον φάκελο εργασίας σας στη θέση Ο Υπολογιστής μου/Πληροφορική σε MYBOOKLIVE/ 

<!—Τέλος μαθήματος 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Περπάτημα - bipedWalk 

Δημιουργία-αποθήκευση έργου, δημιουργία και χρήση διαδικασιών, μεταβλητές – τύποι μεταβλητών – 

ανάθεση τιμών 

1. Από την επιφάνεια εργασίας ανοίξτε το προγραμματιστικό περιβάλλον Alice 3. 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου Select Project στην καρτέλα Blank States επιλέξτε το σκηνικό ROOM και πατήστε το κουμπί ΟΚ 

3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται πατήστε το κουμπί Setup Scene για να μεταφερθείτε στο περιβάλλον δημιουργίας του κόσμου σας. 

4. Στο κάτω μέρος του παραθύρου όπου εμφανίζονται όλες οι κλάσεις των αντικειμένων, πατήστε στην καρτέλα Browse Gallery By Class 

Hierarchy  Biped classes και στη συνέχεια εισάγετε δύο χαρακτήρες. Δώστε τους ό,τι ονόματα θέλετε και τοποθετήστε τους στον χώρο, τον 

ένα ανφάς και τον άλλο προφίλ. 

5. Πατήστε το κουμπί Edit Code για να μεταφερθείτε στο περιβάλλον προγραμματισμού του κόσμου σας. 

6. Στο χώρο δημιουργίας κώδικα πατήστε πάνω στο εξάγωνο εικονίδιο  Biped  Add Biped Procedure… για να δημιουργήσετε μία νέα 
διαδικασία για τα δίποδα. Ονομάστε την bipedWalk. 

7. Στη νέα καρτέλα bipedWalk που δημιουργήθηκε προσπαθήστε να φτιάξετε τον παρακάτω κώδικα. 

 
8. Ενεργοποιήστε την καρτέλα myFirstMethod και παρατηρήστε ότι αν επιλέξετε κάποιο από τα δίποδα στην αριστερή περιοχή 

κάτω από την καρτέλα Procedures έχει «δημιουργηθεί» μία νέα εντολή με το όνομα bipedWalk. Φτιάξτε τον παρακάτω κώδικα. 
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9. Πατήστε το κουμπί Run για να δείτε το αποτέλεσμα εκτέλεσης του κώδικα. 

10. Αποθηκεύστε το έργο σας στον φάκελο εργασίας σας στη θέση Ο Υπολογιστής μου/Πληροφορική σε MYBOOKLIVE/ 

11. Δοκιμάστε να βάλετε την εντολή setVehicle για να παρακολουθεί η κάμερα το περπάτημα 

 

12. Βάλτε και τους δύο χαρακτήρες να περπατάνε ταυτόχρονα, π.χ. 

 

13. Δοκιμάστε να βάλετε και μία επανάληψη για να κάνει κάθε χαρακτήρας περισσότερα βήματα, π.χ. 

 

14. Μπορείτε και να ζητήσετε από τον χρήστη να καθορίσει πόσα βήματα θα γίνουν, π.χ. 

 

15. Αποθηκεύστε το έργο σας στον φάκελο εργασίας σας. 

<!—Τέλος μαθήματος 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ 

1. Το Alice είναι ένα ελεύθερα διαθέσιμο και τρισδιάστατο (3D) περιβάλλον προγραμματισμού. 

2. Στο εκπαιδευτικό περιβάλλον Alice αναπτύσσουμε εφαρμογές με αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. 

3. Στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό (object-oriented programming) ένα πρόβλημα διασπάται στα συστατικά του 

στοιχεία, και κάθε στοιχείο μετατρέπεται σε ένα αυτοτελές αντικείμενο (object)  

4. Τα χαρακτηριστικά μιας κλάσης αντικειμένων ονομάζονται ιδιότητες (properties) και οι διαδικασίες που ορίζουν τις 

συμπεριφορές της ονομάζονται μέθοδοι (methods). 

5. Στο Alice, από προεπιλογή, όλες οι εντολές που δίνουμε στα αντικείμενα εκτελούνται στη σειρά (in order). 

6. Το μπλοκ εντολής  σημαίνει ότι δίνουμε εντολή στον υπολογιστή να πραγματοποιήσει 

κάποιες εντολές ταυτόχρονα και όχι στη σειρά. 

7. Στο αντικειμενοστρεφές προγραμματιστικό περιβάλλον Alice έχουμε επίσης προγραμματισμό οδηγούμενο από γεγονότα 

(event-driven programming). 

8. Κάθε φορά που ο χρήστης κάνει κλικ με το ποντίκι ή πατάει ένα πλήκτρο, δημιουργείται ένα γεγονός (event) που 

προκαλεί μια απάντηση από τον υπολογιστή. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

9. Είναι το πρότυπο, το καλούπι που χρησιμοποιούμε, για να δημιουργήσουμε αντικείμενα στον αντικειμενοστρεφή 

προγραμματισμό. 

Α) Αντικείμενο (Object) Β) Στιγμιότυπο (Instance) Γ) Κλάση (Class)  Δ) Ιδιότητα (Property) 

10. 3D περιβάλλον προγραμματισμού για την ανάπτυξη εικονικών κόσμων με δυναμικές κινήσεις χαρακτήρων και 

αλληλεπίδραση με τον χρήστη. 

Α) App Inventor  Β) Alice 3  Γ) Scratch  Δ) Χελωνόκοσμος 

11. Με αυτήν την εντολή καθοδηγούμε τον υπολογιστή να εκτελέσει κάτι μία φορά αν μία συνθήκη είναι αληθής (true). 

Α) if   Β) count up to   Γ) do together   Δ) assign 

12. Το μπλοκ εντολής  σημαίνει ότι δίνουμε εντολή στον υπολογιστή να πραγματοποιήσει κάτι 

επαναληπτικά  

Α) για πάντα   Β) για 10 φορές  Γ) για 1 φορά   Δ) ποτέ 

13. Με την εντολή  η πραγματική μεταβλητή a θα πάρει την τιμή: 

Α) 19.0   Β) 29.0   Γ) 39.0   Δ) 19.5 

14. Το μπλοκ εντολής  σημαίνει ότι δίνουμε εντολή στον υπολογιστή να πραγματοποιήσει κάτι 

επαναληπτικά  

Α) για πάντα   Β) για 10 φορές  Γ) για 1 φορά   Δ) ποτέ.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Δίνεται παρακάτω σε μορφή πλακιδίων στο Alice ένα πρόγραμμα, που δεδομένων των βαθμών Α (A) και Β (B) τετραμήνου 

ενός μαθήματος, της απάντησης του χρήστη αν το μάθημα δίνεται γραπτά (answer) και του γραπτού βαθμού (C – αν 

χρειάζεται), ένας υπολογιστής (this.computer) υπολογίζει και εμφανίζει πρώτα τον Μέσο όρο των τετραμήνων (MO) και 

μετά τον Γενικό Μέσο Όρο ενός μαθήματος (πάλι MO). 

 
Α. Με την εντολή του πλακιδίου 1, για πόσα δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί το μήνυμα «Θα πρέπει να πληκτρολογήσεις 2 ή 3 

βαθμούς» και γιατί; 

Β. Ποιες θα είναι οι τιμές του MO που θα υπολογιστούν και τι θα εμφανιστεί στην οθόνη αν το πρόγραμμα εκτελεστεί και ο 

χρήστης δώσει στα A, B, answer και C τις τιμές 18, 20, yes και 19 αντίστοιχα; Μεταφέρετε και συμπληρώστε στο φύλλο σας 

τον παρακάτω πίνακα. 
 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Α=18, Β=20, answer=yes και C=17 

ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ 

Πλακίδιο 6: MO= Πλακίδιο 7: Μήνυμα= 

Πλακίδιο 9: answer contentEquals* “yes”=  

Πλακίδιο 11: MO= Πλακίδιο 12: Μήνυμα= 

Γ. Αν ο χρήστης στην ερώτηση αν «Δίνεται γραπτά το μάθημα; (yes/no) απαντήσει no (ή ο,τιδήποτε άλλο εκτός από yes), 

γράψτε στο φύλλο σας μία τριάδα τιμών για τα A, B και C, ώστε στα πλακίδια 7 και 12 να εμφανίζονται τα μηνύματα: 

Πλακίδιο 7:  «Ο ΜΟ των τετραμήνων=17». 

Πλακίδιο 12:  «Ο Γενικός ΜΟ=17». 

 

* contentEquals σημαίνει «το περιεχόμενο ισούται» 


