
Steps To Reproduce

Πρώτα δημιουργείτε τις μεταβλητές που θα χρειαστείτε

Πρώτα δημιουργείτε τις μεταβλητές που θα χρειαστείτε



Μπορείτε να δημιουργήσετε και αργότερα κάποια/ες μεταβλητές

Εντολή Γράψε / Εμφάνισε



Εντολή Γράψε / Εμφάνισε

εμφάνιση μηνύματος



εμφάνιση μηνύματος

συνδυασμοί μηνυμάτων



συνδυασμοί μηνυμάτων

προσθέστε / αφαιρέστε ανάλογα από το γρανάζι τα πεδία



προσθέστε / αφαιρέστε ανάλογα από το γρανάζι τα πεδία



κάθε μπλόκ που υπάρχει μπορείτε να το διπλασιάσετε με δεξί κλίκ για να μην χάνετε χρόνο στα
μενού





Εντολή διάβασε

προσέξτε τον τύπο της μεταβλητής αριθμός ή κείμενο



προσέξτε τον τύπο της μεταβλητής αριθμός ή κείμενο



μπορείτε να τοποθετήσετα και μήνυμα



μπορείτε να τοποθετήσετα και μήνυμα

Αν τοποθετήσετε μήνυμα θα είναι σαν να τοποθετήσατε τις εντολές 

Γράψε "μήνυμα" 
Διάβασε μεταβλητή

μπορείτε να διαγράψετε κάποιο/α μπλόκ με δεξί κλίκ



μπορείτε να εκτελέσετε τον κώδικα με "εκτέλεση κώδικα" ή "βηματική εκτέλεση"

παράδειγμα εκτέλεσης της διάβασε



παράδειγμα εκτέλεσης της διάβασε

Εντολή εκχώρησης



μπορείτε σε κάθε μπλόκ να αλλάξετε τη μεταβλητή στην οποία αναφέρεται



μπορείτε σε κάθε μπλόκ να αλλάξετε τη μεταβλητή στην οποία αναφέρεται

να προσθέσετε απλές και σύνθετες αριθμητικές παραστάσεις



παράδειγμα δημιουργίας της εντολής ι <- ι + 1

παράδειγμα δημιουργίας της εντολής ι <- ι + 1



παράδειγμα δημιουργίας της εντολής ι <- ι + 1

παράδειγμα δημιουργίας της εντολής ι <- ι + 1

παράδειγμα δημιουργίας της εντολής ι <- ι + 1



παράδειγμα δημιουργίας της εντολής ι <- ι + 1

παράδειγμα δημιουργίας της εντολής ι <- ι + 1

παράδειγμα δημιουργίας της εντολής ι <- ι + 1



παράδειγμα δημιουργίας της εντολής ι <- ι + 1

μπορείτε να δημιουργήσετε και σύνθετες παραστάσεις πχ ι <- (ι+1) * 2



μπορείτε να δημιουργήσετε και σύνθετες παραστάσεις πχ ι <- (ι+1) * 2











ΕΝΤΟΛΗ ΑΝ

Στο μενού βρίσκουμε μια απλή μια σύνδετη και μια πολλαπλή ΑΝ, σχεσιακούς και λογικούς



Στο μενού βρίσκουμε μια απλή μια σύνδετη και μια πολλαπλή ΑΝ, σχεσιακούς και λογικούς
τελεστές

- Η κάθε ΑΝ μπορεί να αλλάξει μορφή από το γρανάζι πάνω αριστερά 

παράδειγμα μεταβολής μιας εντολής ΑΝ από το γρανάζι

πατώντας το γρανάζι:



πατώντας το γρανάζι:

1. σέρνω όσα πεδία θέλω από το αριστερό πλαίσιο στο δεξί για να δημιουργήσω νέα πεδία 
2. σέρνω από δεξιά αριστερά για να αφαιρέσω





Παράδειγμα δημιουργίας απλής αλλά και σύνθετης συνθήκης
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