
                                         

#LightbotChallenge 
 

Μπεσ ςτθν ακόλουκθ ιςτοςελίδα για να ξεκινιςεισ τθ δραςτθριότθτα! https://lightbot.com/flash.html 

Καλϊσ ιρκεσ ςτο περιβάλλον του lightbot.  

Για αρχι, πιγαινε πάνω δεξιά και άλλαξε τθν γλϊςςα ςε ελληνικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σο παιχνίδι ζχει τρία επίπεδα και κάκε επίπεδο χωρίηεται ςε ζξι δοκιμαςίεσ. 

Σο πρϊτο επίπεδο είναι αυτό των αρχαρίων, ενϊ ςτα δφο επόμενα θ δυςκολία αυξάνεται ςε κάκε 

δοκιμαςία. Για να δοφμε, εςφ ςε ποιο επίπεδο κα φτάςεισ; Είςαι ζτοιμοσ/θ; 

Στόχοσ ςου ςε κάκε δοκιμαςία είναι να προγραμματίςεισ το lightbotζτςι, ϊςτε να φωτίςει τα ςκούρα 

μπλε τετραγωνάκια/πλακάκια. Προςπάκθςε να φτάςεισ όςο πιο ψθλά μπορείσ. Ο παρϊν οδθγόσ κα 

ςε βοθκιςει να καταλάβεισ μερικζσ ζννοιεσ του προγραμματιςμοφ για να ξεπεράςεισ τα δφςκολα 

ςθμεία. 

 

Επίπεδο 1 

Εδϊ κα μάκεισ τισ εντολζσ με βάςθ τισ οποίεσ κινείται το ρομπότ. Σο lightbotκα ςου εξθγεί πωσ 

λειτουργεί κάκε νζα εντολι που ςυναντάσ. 

 

Μετακίνθςθ του ρομπότ ζνα πλακάκι προσ τθν μεριά που κοιτάει 

 

Αριςτερι ςτροφι 90 μοιρϊν 

 

Δεξιά ςτροφι 90 μοιρϊν 

 

Εντολι για να ανάψει το φωσ. Αυτι θ εντολι μπαίνει αφοφ το ρομπότ 
φτάςει ςε μπλε ςκοφρο τετράγωνο, για να το φωτίςει. 

 

Αναπιδθςθ προσ το πλακάκι που βρίςκεται μπροςτά από το ρομπότ και ζνα 
επίπεδο ψθλότερα 

https://lightbot.com/flash.html


 

Επίπεδο 2 

Κάκε φορά που πθγαίνεισ ςε επόμενο επίπεδο, το lightbotςου δίνει οδθγίεσ για να ςε βοθκιςει να 

λφςεισ τθν πίςτα. Διάβαηε τεσ, για να καταλάβεισ τι πρζπει να κάνεισ κάκε φορά. 

το δεφτερο επίπεδο κα γνωρίςεισ τισ διαδικαςίεσ. το προθγοφμενο 

επίπεδο χρθςιμοποιοφςεσ μία διαδικαςία και αυτι ιταν θ MAIN (όπωσ 

φαίνεται αριςτερά). 

Κάτω από το κουτάκι τθσ MAIN, ζχει πλζον εμφανιςτεί ζνα κουτάκι που 

λζγεται PROC1. Αυτό είναι μια νζα διαδικαςία. Επίςθσ, ςτισ εντολζσ ςου 

ζχεισ μια νζα εντολι, τθν: (ςτο εξισ κα τθν λζμεP1). 

Μπορείσ να βάλεισ εντολζσ και ςτισ δφο διαδικαςίεσ, δθλαδι και ςτο 

πάνω κουτάκι και ςτο κάτω. Πατϊντασ το play, όμωσ, εκτελείται πάντα θ 

διαδικαςίαMAIN (οι πάνω εντολζσ).  

Για να εκτελεςτοφν οι εντολζσ που ζχεισ βάλει ςτο κουτάκι PROC1 (κάτω) 

πρζπει να βάλεισ ςτο κουτάκι τθσ MAINτθν εντολι P1. 

Με πιο απλά λόγια, θ εντολι Ρ1 ζχει μζςα τθσ όλεσ τισ εντολζσ 

που ζχεισ βάλει ςτο κίτρινο κάτω πλαίςιο (PROC1), ϊςτε να μθν τισ γράφεισ όλεσ κάκε φορά. 

Π.χ. ςφμφωνα με τθν εικόνα: = 

Όταν ζρχεται θ ϊρα για τθν εκτζλεςθ τθσ P1, εκτελοφνται οι εντολζσ τθσ P1 και μετά ςυνεχίηεται θ 

εκτζλεςθ των υπόλοιπων εντολϊν ςτθν MAIN. 

 

Επίπεδο 3 

Πολλζσ φορζσ μπορεί να κζλουμε να εκτελζςουμε τθν ίδια διαδικαςία 

(ομάδα εντολϊν) πολλζσ φορζσ. Για να το κάνουμε αυτό μποροφμε, για 

παράδειγμα, να φτιάξουμε τθν διαδικαςία PROC1 και να βάλουμε 

πολλζσ εντολζσ P1 τθν μία δίπλα ςτθν άλλθ ςτο κουτάκι τθσ MAIN. 

Μποροφμε,όμωσ, να κάνουμε πολλζσ επαναλήψεισ χρθςιμοποιϊντασ 

λιγότερεσ εντολζσ. Για να γίνει αυτό, ςτο τζλοσ των εντολϊν τθσ 

διαδικαςίασ που κζλουμε να επαναλθφκεί, προςκζτουμε τθν εντολι 

εκτζλεςθσ τθσ ίδιασ τθσ διαδικαςίασ (Ρ1). 

το παράδειγμα αριςτερά, θ διαδικαςία που κζλουμε να γίνεται 

επαναλαμβανόμενα είναι θ μετακίνηςη του ρομπότ μπροςτά και ο 

φωτιςμόσ του πλακιδίου. το κουτάκι τθσ PROC1 υπάρχουν οι δφο 

προθγοφμενεσ εντολζσ και μετά από αυτζσ υπάρχει θ εντολι P1.  

Ζτςι, μόλισ εκτελεςτεί για πρϊτθ φορά θ PROC1 το ρομπότ κα πάει μπροςτά, κα φωτίςει το πλακάκι 

και μετά κα ξανά-εκτελζςει τθν PROC1 και κα ξαναγίνει το ίδιο. Η διαδικαςία κα επαναλαμβάνεται για 

πάντα μζχρι να τερματιςτεί το πρόγραμμα. 


