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Πρόλογος
Η εργασία αυτή αποτελεί µια έρευνα, µελέτη και αξιολόγηση του
προγραµµατιστικού περιβάλλοντος “Alice”. Το πρόγραµµα “Alice” έχει
δηµιουργηθεί από µια οµάδα ερευνητών του πανεπιστήµιου Carnegie Mellon
το 1999 µεταξύ των οποίων είναι και οι Wanda Dann, Stephen Cooper,
Randy Pausch. Η µελέτη του εκπαιδευτικού, προγραµµατιστικού εργαλείου
“Alice” γίνεται µε διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάθε κεφάλαιο.
Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται µια εισαγωγή στην οποία αναφέρονται
ορισµένα ιστορικά στοιχεία για το πρόγραµµα Alice. Γίνεται αναφορά στην
δυσκολία του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού, στην ανάγκη
δηµιουργίας που υπήρχε ώστε οι φοιτητές του Carnegie Mellon να µπορούν
να µαθαίνουν εύκολα και ευχάριστα αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό.
Ακόµη το κεφάλαιο 1 αναφέρεται και σε µια έρευνα στην οποία αποδεικνύεται
ότι παλιότερα επέλεγαν λίγα κορίτσια µαθήµατα προγραµµατισµού, µε την
χρήση του προγράµµατος Alice όµως συµµετέχουν πολύ περισσότερα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παράγεται το εκπαιδευτικό υλικό «Learning to program
with Alice» των Wanda Dann, Stephen Cooper, Randy Pausch στα ελληνικά.
Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζεται ακριβώς το περιβάλλον Alice, τα
χαρακτηριστικά του και ο τρόπος χρήσης του. Έτσι διαφαίνεται πόσο εύκολο
είναι στη χρήση του και πόσο φιλικό στον χρήστη χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι
υστερεί σε δυνατότητες.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισµένα παραδείγµατα-προγράµµατα
που έχουν υλοποιηθεί µε το Alice. Τα παραδείγµατα είναι από απλές κινήσεις
χαρακτήρων σε ένα φτωχό από εικόνες κόσµο, µέχρι και περιβάλλοντα που
αγγίζουν την αίσθηση της πραγµατικότητας και ο κάθε χαρακτήρας
αλληλεπιδρά µε τον χρήστη. Σε αυτά τα τελευταία παραδείγµατα ο χρήστης
έχει τη δυνατότητα µε το πάτηµα ενός κουµπιού ή µε το κλικ του ποντικιού να
προκαλέσει την κίνηση ενός χαρακτήρα.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µια σύνοψη της παρούσας διπλωµατικής
εργασίας και παρατίθενται ορισµένα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την
µελέτη του προγραµµατιστικού εκπαιδευτικού υλικού Alice.
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Εισαγωγή
Ο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός έγινε πολύ γνωστός στην επιστήµη
των υπολογιστών. Ένα αντικειµενοστραφές πρόγραµµα θεωρείται ως µια
συλλογή από αντικείµενα µε συµπεριφορά, χαρακτηριστικά και ιδιότητες
παρά µια λίστα εντολών. Έτσι η επαναχρησιµοποίηση ορισµένων τµηµάτων
κώδικα και οι φόρµες των αντικειµένων έχουν κάνει ευκολότερη την
συντήρηση και την αναβάθµιση των προγραµµάτων.
Παρόλα αυτά παρουσιάστηκε ένα πρόβληµα. Οι µαθητές της µέσης
εκπαίδευσης, ακόµη και οι πανεπιστηµιακοί φοιτητές δεν επέλεγαν εύκολα ένα
µάθηµα προγραµµατισµού. Οι περισσότεροι φοιτητές δεν προσελκύονταν
από ένα µάθηµα προγραµµατισµού και αυτοί που απλά παρακολουθούσαν,
για δοκιµή, ένα τέτοιο µάθηµα δεν συγκινούνταν ώστε να το επιλέξουν. Οι
κυριότεροι λόγοι ήταν απογοήτευση των µαθητών λόγο του επιπέδου
δυσκολίας και η αµφιβολία για το αν θα καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στις
απαιτήσεις ενός τέτοιου µαθήµατος. Το φαινόµενο αυτό παρατηρούταν
περισσότερο σε φοιτήτριες παρά σε άνδρες φοιτητές.
Με αφορµή το παραπάνω γεγονός έγινε µια έρευνα από το Πανεπιστήµιο
Carnegie Mellon και τελικά το 1999 δηµιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό
προγραµµατιστικό περιβάλλον µε το όνοµα “Alice”.
Η αρχική ιδέα του προγράµµατος Alice εµφανίστηκε στις αρχές του 1991,
όταν τα πρώτα συστήµατα εικονικών κόσµων άρχισαν να δηµιουργούνται στο
Πανεπιστήµιο της Virginia. Ξεκινώντας µε την επιθυµία δηµιουργίας νέων
τεχνικών αλληλεπίδρασης για την προσοµοίωση προγραµµάτων,
ανακαλύφθηκε ότι τα εργαλεία που ήταν διαθέσιµα για αυτό το σκοπό ήταν
δύσκολα στη χρήση. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα για δηµιουργία νέων
προγραµµατιστικών εργαλείων που ήταν γρηγορότερα και ευκολότερα στη
χρήση για οποιονδήποτε είχε την επιθυµία να µάθει να προγραµµατίζει, ακόµη
και για τους νέους µαθητές. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε µε πολλά διστακτικά
προσχέδια µε διάφορα ονόµατα και τελικά κατέληξε στο σηµερινό πρόγραµµα
Alice.
Το Alice όπως αναφέρθηκε παραπάνω δηµιουργήθηκε ουσιαστικά το 1999
από το Πανεπιστήµιο Carnegie Mellon µε κύριους ερευνητές τους Wanda
Dann, Stephen Cooper και Randy Pausch. Το Alice είναι ένα
προγραµµατιστικό περιβάλλον που χρησιµοποιείται ευρέως για εκπαιδευτικό
σκοπό. Είναι ένα 3D περιβάλλον για δηµιουργία εικονικών κόσµων που
εµπεριέχει δυναµικές κινήσεις των χαρακτήρων και αλληλεπίδραση τους µε το
χρήστη. Αυτό είναι και το κύριο πλεονέκτηµα του Alice. Χρησιµοποιεί 3D
γραφικά ώστε να προσελκύσει τους µαθητές. Είναι πολύ πιο εύκολο και
ευχάριστο για παράδειγµα να χρησιµοποιήσει κανείς µια κλάση Ανθρώπου –
να της δώσει χαρακτηριστικά όπως φύλλο, χρώµα δέρµατος, ύψος, χρώµα
µαλλιών και µατιών και άλλα- όταν βλέπει ένα χαρακτήρα σαν αντικείµενο
στον κόσµο τους προγράµµατος που δηµιουργεί, παρά να γράψει αµέτρητες
γραµµές κώδικα χωρίς να έχει άµεσο αποτέλεσµα στην οθόνη του
υπολογιστή.
Για τον παραπάνω λόγο το πρόγραµµα Alice έγινε ιδιαίτερα γνωστό και
αποδεκτό σε ευρύ προγραµµατιστικό κοινό. Κυρίως όµως είχε απήχηση σε
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φοιτητές και παιδιά σχολείου που πλέον έβρισκαν ευχάριστο τον
προγραµµατισµό µε αυτό το εργαλείο. Ακόµη και οι γυναίκες σπουδαστές
ξεκίνησαν να επιλέγουν µαθήµατα προγραµµατισµού που γίνονταν µε την
βοήθεια του προγράµµατος Alice γιατί αισθάνονται εξοικειωµένες µε
χαρακτήρες που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη της Alice. Μερικοί ισχυρίζονται
ότι το όνοµα του προγράµµατος Alice έχει δοθεί επίτηδες σε γένος θηλυκού
έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα κλίµα «οικειότητας» και να προσεγγισθούν
περισσότερες γυναίκες. Στην πραγµατικότητα το σύστηµα ονοµάστηκε Alice
προς τιµήν του Charles Lutwidge Dodson ο οποίος είχε ψευδώνυµο Lewis
Caroll. Ο Lewis Caroll ήταν ο µαθηµατικός που έγραψε το "Alice's Adventures
in Wonderland" και το "Through the Looking Glass". Ο Caroll γνώριζε ότι το
σηµαντικότερο θέµα είναι να γίνουν τα πράγµατα απλά και ενδιαφέροντα
προς τον µαθητή.
Αναλυτικότερα στο προγραµµατιστικό περιβάλλον Alice χρησιµοποιείται ένας
συντάκτης µέσα στον οποίο ο χρήστης απλά επιλέγει, σύρει και αφήνει τα
αντικείµενα και τις µεθόδους τους. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται τα
συντακτικά λάθη. Μπορεί να συµβούν λογικά λάθη αλλά εφόσον ο χρήστης
µπορεί να εκτελέσει το πρόγραµµα, θα εντοπίσει οπτικά το λάθος και θα το
διορθώσει εύκολα και κατόπιν δοκιµών. Έτσι προσαρµόζεται εύκολα ο
κώδικας και εντοπίζονται τα αποτελέσµατα των αλλαγών. Στην εικόνα
παρακάτω φαίνεται ο συντάκτης σκηνών.
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Στο Alice οι κλάσεις και τα αντικείµενα είναι κάτι που µπορεί κανείς να δει και
να επιλέξει πριν τα προσθέσει στο πρόγραµµα του:

Η ευκολία χρήσης του προγράµµατος, κατέστησε το Alice ένα κοινώς
αποδεκτό πρόγραµµα το οποίο πλέον χρησιµοποιείται σε πολλά
πανεπιστήµια και σχολεία. Ενδεικτικά µερικά από αυτά είναι:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bucknell University
California Lutheran University
California State University at Humboldt
Camden County College
Carnegie Mellon University
Clemson University
Colorado School of Mines
Community College of Philadelphia
Cornell University
Duke University
Georgetown College
Haverford College
Ithaca College

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mississippi Valley State University

•

Και πολλά άλλα Γυµνάσια

Plymouth State University
Saint Edward’s University
Saint Joseph's University
Saint Lawrence College
San Diego State University
Sierra Nevada College
Southwestern University
Tompkins Cortland Community College
University of Colorado
University of Illinois
University of Mississippi
Virginia Tech

Manor College
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Η χρήση του προγράµµατος Alice δεν παρέµεινε µόνο στα σχολεία,
προχώρησε και σε άλλες εφαρµογές. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η
συνεργασία του Carnegie Mellon µε την EA (Electronic Arts), εταιρία
δηµιουργίας και παραγωγής videogames. Έτσι το Alice συνεργάζεται µε
χαρακτήρες του παιχνιδιού Sims 2 της EA. Το παιχνίδι Sims 2 είναι ένα
videogame που είναι γνωστό παγκοσµίως. Στις 10 Μαρτίου, λοιπόν, του 2006
στο Pittsburg το Πανεπιστήµιο Carnegie Mellon συµφώνησε µια συνεργασία
µε την EA, που είχε σκοπό την αναζωογόνηση της επιστήµης των
υπολογιστών στην Αµερική σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Η EA
συµφώνησε να βοηθήσει στην ανάπτυξη του Alice 3.0 παρέχοντας
χαρακτήρες του παιχνιδιού The Sims –του παιχνιδιού για ηλεκτρονικούς
υπολογιστές που έχει πουλήσει περισσότερο από κάθε άλλο παιχνίδι- της
εταιρίας. Το περιεχόµενο του Sims θα µετατρέψει το Alice από ένα άτεχνο και
άκοµψο, 3D προγραµµατιστικό εργαλείο σε ένα όµορφο και φιλικό προς το
χρήστη προγραµµατιστικό περιβάλλον. Η δηµιουργία του Alice 3.0 ξεκίνησε
κατευθείαν και θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια. Οι ειδικοί λένε πως όταν
ολοκληρωθεί η µετατροπή, το νέο προγραµµατιστικό περιβάλλον θα είναι σε
θέση να γίνει το κύριο εργαλείο διδασκαλίας προγραµµατισµού στην Αµερική.
Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές που θα χρησιµοποιούν το Alice 3.0 θα
δουλεύουν ουσιαστικά σε ένα περιβάλλον όµοιο µε αυτό του Sims, εφόσον οι
χαρακτήρες θα µοιάζουν και θα κινούνται όπως αυτοί του Sims και οι
βιβλιοθήκη του Sims θα ενσωµατωθεί στο πρόγραµµα. Με αυτό τον τρόπο ο
προγραµµατισµός θα γίνει ακόµη πιο διασκεδαστικός. Παρακάτω φαίνεται η
διαφορά ανάµεσα στους χαρακτήρες των προγραµµάτων Alice v2.0 και Alice
v3.0:

Alice v2.0
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Alice v3.0

Με την χρήση του Alice v2.0 έχουν δηµιουργηθεί κάποιες εφαρµογές και
παιχνίδια όπως θα µελετήσουµε αναλυτικότερα στο τρίτο κεφάλαιο, αλλά µε
φτωχά γραφικά. Με το προγραµµατιστικό εργαλείο Alice v3.0 αναµένεται να
δηµιουργηθούν παιχνίδια που τα γραφικά τους θα είναι άκρως ρεαλιστικά,
ακόµη και παιχνίδια strategy η shoot em up.
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Ερευνητικές εργασίες εφαρµογής του περιβάλλοντος
Alice
Το πρόγραµµα Alice έχει χρησιµοποιηθεί σε αρκετές έρευνες και δηµοσιεύσεις
που κατά κύριο λόγο είχαν ως θέµα την εκπαιδευτική χρήση του Alice και την
ανταπόκριση των µαθητών σε αυτό. Βέβαια το Alice χρησιµοποιήθηκε και για
έρευνες σχετικά µε την νέα προσέγγιση του προγραµµατισµού που γίνεται
µέσω ενός 3D γραφικού περιβάλλοντος. Μερικές τέτοιες δηµοσιεύσεις
παρατίθενται στην συνέχεια:

1. Η πρώτη δηµοσίευση που θα παρουσιαστεί είναι: Joel C. Adams,
Department of Computer Science, Calvin College, Grand Rapids, MI, “Alice,
Middle Schoolers and the Imaginary World Camps”, 38th SIGCSE technical
symposium on Computer science education, 307-311, 2007.
Στην έρευνα αυτή γίνεται γνωστό ότι πολλές µαθήτριες που επιλέγουν το
µάθηµα του προγραµµατισµού αισθάνονται ότι έχουν µικρότερη σχέση µε το
αντικείµενο του µαθήµατος απ’ ότι έχουν οι συµµαθητές τους του αντίθετου
φύλλου. Επίσης την στιγµή που φτάνουν στο γυµνάσιο, πολλές νεαρές
γυναίκες θεωρούν ότι το µάθηµα του προγραµµατισµού είναι για τους
“σπασίκλες” και έτσι αποφεύγουν να το επιλέξουν. Αυτή η δηµοσίευση
παρουσιάζει ένα καλοκαιρινό πρόγραµµα µε τίτλο “Imaginary World Camps”,
στο οποίο χρησιµοποιείται το πρόγραµµα Alice ώστε να λυθούν αυτά τα
προβλήµατα πριν οι µαθητές φτάσουν στο γυµνάσιο. Τα προκαταρκτικά
αποτελέσµατα φάνηκαν πολύ ενθαρρυντικά.
Με σχετικές έρευνες από το U.S. Bureau του Labor Statistics επιβεβαιώνεται
ότι το 60% των αγοριών και 80% των κοριτσιών της Αµερικής απέφυγαν την
περίοδο 2000 µε 2004 την επιλογή του προγραµµατισµού ως µάθηµα
παρακολούθησης. Αυτό µπορεί να έχει άµεσο αντίκτυπο στην οικονοµία της
Αµερικής καθώς οι δουλειές που σχετίζονται µε υπολογιστές θα είναι από τις
πλέον αναπτυσσόµενες δουλειές τις επόµενες δεκαετίες.
Γι αυτό το λόγο αποφασίστηκε να παρουσιαστεί στις µαθήτριες ένα
δελεαστικό
και
ευκολονόητο
εκπαιδευτικό
εργαλείο
διδασκαλίας
προγραµµατισµού το οποίο θα έλυνε αρχικά το πρόβληµα της προσέγγισης
του προγραµµατισµού και µετέπειτα το πρόβληµα της “οικειότητας” των
κοριτσιών σε σχέση µε τα αγόρια.
Το πρόγραµµα που επιλέχθηκε είναι το Alice. Έτσι το καλοκαίρι του 2003
ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραµµα για τους µαθητές του Λυκείου και το 2004,
2005 και 2006 ξεκίνησαν ολοκληρωµένα προγράµµατα.
Το πρώτο, πιλοτικό πρόγραµµα ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2003 και
συµµετείχαν 3 αγόρια και 1 κορίτσι. Το πρόγραµµα διήρκεσε 1 εβδοµάδα,
δηλαδή 5 µέρες από τις 9.30 µέχρι τις 14.30. Η δοµή του προγράµµατος ήταν
η εξής:
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Ώρα
9.30
10.00
10.30
11.30
11.45
12.20
12.45
14.20
14.30

∆ραστηριότητα
Παρουσίαση: Προγραµµατισµός
Άσκηση: Προγραµµατισµός
Ταινίες
∆ραστηριότητα στην ύπαιθρο
Μεσηµεριανό
Παρουσίαση: ∆ηµιουργία ταινιών
Ταινίες
Σνακ
Αναχώρηση µαθητών

Το πρόγραµµα δούλεψε αρκετά καλά λόγω της διαφορετικότητας των
δραστηριοτήτων της ηµέρας και οι µαθητές ενθουσιάστηκαν µε την δηµιουργία
δικών τους ταινιών. Έτσι αποφασίστηκε το 2004 να ξεκινήσουν
ολοκληρωµένα προγράµµατα. Τα ολοκληρωµένα προγράµµατα ήταν των 8
ηµερών, ξεχωριστά τµήµατα για αγόρια και κορίτσια των 30 ατόµων το κάθε
ένα. Μοιράστηκαν στα παιδιά εγχειρίδια του Alice αλλά και το πρόγραµµα,
ώστε να µπορούν να διαβάζουν µόνα τους και να εξασκούνται. Το πρόγραµµα
ονοµάστηκε “The Imaginary Worlds Camps (IWC)” και τα δίδακτρα ήταν µόλις
260 δολάρια. Η δηµογραφική σύσταση των τµηµάτων δείχνει ότι τα κορίτσια
συµµετείχαν σε αυτό το πρόγραµµα από µικρότερη ηλικία, κατά µέσο όρο το
63% των κοριτσιών ήταν 10 µε 11 χρονών και το 69% των αγοριών ήταν 11
µε 12.
Η δοµή του νέου προγράµµατος ήταν:

Ηµέρα
1
2
3
4
5
6
7
8

Πρωινή ∆ραστηριότητα

Απογευµατινή ∆ραστηριότητα

Αντικείµενα και µηνύµατα
∆οµές σεναρίου
Μέθοδοι
Κίνηση κάµερας, σκηνικό
Μεταβλητές και συναρτήσεις
Παράµετροι
Λίστες
Εφέ σκηνών
Επαναληπτικές δοµές
Αποτίµηση, αξιολόγηση
∆οµές ελέγχου
Ήχος
Συµβάντα
Τελικός έλεγχος
Έκθεση δηµιουργηµάτων για τους µαθητές και τις οικογένειες τους

Πριν την παρακολούθηση του προγράµµατος “The Imaginary Worlds Camps”
και µετά την ολοκλήρωση της απαντήθηκαν ερωτηµατολόγια από τους
µαθητές. Αυτά είναι ενδεικτικά για την ανασκόπηση των αποτελεσµάτων του
προγράµµατος. Στην ερώτηση ποια είναι η άποψη σας για τους υπολογιστές
το 56% των κοριτσιών πριν το πρόγραµµα και το 72% µετά απάντησαν ότι
τους αρέσουν πολύ. Επίσης σχετικά µε τις προγραµµατιστικές τους ικανότητες
το 36% πριν και το 52% µετά τα µαθήµατα απάντησαν πολύ καλές, ενώ αυτός
ο αριθµός έφτασε το 56% το 2006. Για την εµπειρία που έζησαν στο “The
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Imaginary Worlds Camps” το 2006 το 81% των κοριτσιών και το 62% των
αγοριών απάντησαν πολύ καλή.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας ήταν:
•

Για τους µαθητές του “The Imaginary Worlds Camps ” η δηµιουργία
των προσωπικών τους ταινιών ήταν ένα κίνητρο και µια άκρως
ευχάριστη ενασχόληση

•

Το πρόγραµµα Alice απαγορεύει την ύπαρξη συντακτικών λαθών, τα
οποία είναι και ο κύριος παράγοντας για τον οποίο αποφεύγουν οι
αρχάριοι τον προγραµµατισµό.

•

Επειδή τα λάθη δεν είναι συντακτικά, αλλά λογικά µπορούν εύκολα να
διορθωθούν και να προκαλέσουν γέλιο αντί για απογοήτευση.

Το γενικό συµπέρασµα ήταν ότι τόσο τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια
απόλαυσαν την χρήση του Alice και παρακινούσαν το ένα το άλλο. Γι αυτό το
λόγο γίνονται προσπάθειες να δηµιουργηθούν σε διάφορα σχολεία
καλοκαιρινά προγράµµατα µε βάση το πρόγραµµα Alice. Για την διευκόλυνση
αυτών των προσπαθειών τα βιβλία του προγράµµατος και οι ταινίες των
µαθητών είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του “Imaginary Worlds Camps”.

2. Μια άλλη έρευνα σχετικά µε τo Alice είναι: Caitlin Kelleher, Randy Pausch,
and Sara Kiesler, Human Computer Interaction Institute, Carnegie Mellon
University, Pittsburgh, “Storytelling Alice motivates middle school girls to learn
computer programming”, SIGCHI conference on Human factors in computing
systems, 1455-1464, 2007.
Στην έρευνα αυτή παρουσιάζεται το Storytelling Alice, ένα πρόγραµµα για την
συγγραφή ιστοριών το οποίο χρησιµοποιείται από τους µαθητές του λυκείου
και τους βοηθάει να δηµιουργήσουν τα δικά τους 3D προγράµµατα. Η έρευνα
εστιάζει σε µαθήτριες διότι αυτές συµµετέχουν σε µικρότερα ποσοστά σε
µαθήµατα προγραµµατισµού. Το Alice υποστηρίζει την δηµιουργία ιστοριών,
σκηνών και παιχνιδιών παρέχοντας: 1) ένα σύνολο υψηλού επιπέδου
κινήσεων, που υποστηρίζουν οι χαρακτήρες και µε αυτό τον τρόπο µπορούν
να αλληλεπιδράσουν µεταξύ τους, 2) µια συλλογή 3D χαρακτήρων και
σκηνικών που ανταποκρίνονται σε κάθε είδους ιδέα του προγραµµατιστή, 3)
ένα εγχειρίδιο που εισάγει τους χρήστες στις έννοιες του προγραµµατισµού
και τους βοηθάει να δηµιουργούν δικά τους παραδείγµατα. Οι χρήστες του
Alice και κυρίως τα κορίτσια, αποδείχτηκε ότι έµαθαν πολύ εύκολα και
διασκεδαστικά τις βασικές δοµές του προγραµµατισµού µε την χρήση του
συγκεκριµένου προγράµµατος. Παρακινούνταν περισσότερο από χρήστες
που δούλευαν µε άλλα προγράµµατα η µε απλές εκδόσεις της Alice και όχι
της έκδοσης Storytelling, αφιέρωναν 42% περισσότερο χρόνο από κάθε άλλο
χρήστη στις εφαρµογές τους, διαβεβαίωναν ότι θα χρησιµοποιούσαν και στο
µέλλον νέες εκδόσεις του Αlice και γενικότερα απέκτησαν ενδιαφέρον για τον
προγραµµατισµό.
Γενικότερα η αρχική έρευνα απέδειξε ότι τα κορίτσια δεν ασχολούνται µε τον
προγραµµατισµό λόγω έλλειψης παρότρυνσης από τους γονείς, από τα άλλα
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κορίτσια και τους δασκάλους, έλλειψης ενδιαφέροντος και λιγότερες ευκαιρίες
ενασχόλησης µε τους υπολογιστές. Είναι δύσκολο να διορθωθούν οι
πολιτιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα κορίτσια, αλλά είναι πιο εύκολο
να γίνει δελεαστικότερη η διαδικασία εκµάθησης προγραµµατισµού, το οποίο
αποτελεί βασικό κίνητρο. Γι αυτό το λόγο έπρεπε να δηµιουργηθεί ένα
περιβάλλον εκµάθησης προγραµµατισµού το οποίο να είναι δελεαστικό ακόµη
και για τις µαθήτριες του λυκείου. Έτσι επιλέχτηκε το πρόγραµµα Storytelling
Alice για τους παρακάτω λόγους:
•

Τα κορίτσια µπορούν να σκεφτούν σε λίγο χρόνο µια ιστορία που θα
θέλουν να δηµιουργήσουν.

•

Οι ιστορίες έχουν φυσική ροή και είναι απίθανο να απαιτήσουν
εξεζητηµένες προγραµµατιστικές τεχνικές, έτσι είναι κατάλληλο για τους
αρχάριους µαθητές.

•

Οι ιστορίες είναι ένα είδος προσωπικής έκφρασης και παρέχουν στα
κορίτσια µια ευκαιρία να πειραµατιστούν σε διαφορετικούς ρόλους, µια
σηµαντική δραστηριότητα για την εφηβεία.

•

Οι φίλοι που δεν ασχολούνται µε τον προγραµµατισµό µπορούν άµεσα
να καταλάβουν και να εκτιµήσουν ένα σχέδιο µε κίνηση, το οποίο
µπορεί να αποτελέσει θετική ανάδραση.

Τα τρία κίνητρα που παρέχει το Alice είναι:
•

Αποτελεί εργαλείο που επιτρέπει στα παιδιά την διερεύνηση ιδεών

•

Αποτελεί µέσο προσωπικής έκφρασης

•

Αποτελεί κύριο λίθο για την µετέπειτα καριέρα ενός προγραµµατιστή

Η ανάπτυξη του Storytelling Alice διήρκεσε πάνω από 2 χρόνια και έγινε µε
την βοήθεια 200 κοριτσιών. Ουσιαστικά έγινε ένα τεστ παραγωγικότητας που
περιελάµβανε
τετράωρη
απογευµατινή
εργασία
και
εβδοµαδιαία
προγράµµατα µε οµάδες των 3 έως 20 κοριτσιών ηλικίας από 10 µέχρι 17.
Κατά την διάρκεια του τεστ, τα κορίτσια δηµιουργούσαν διατάξεις σκηνών
ταινιών και µετέπειτα προσπαθούσαν να τις υλοποιήσουν µε µια έκδοση του
Storytelling Alice.
Παράλληλα µε το τεστ διεξάγονταν και τετράωρα µαθήµατα στα οποία γινόταν
µια σύγκριση συµπεριφοράς και επιδόσεων µεταξύ των κοριτσιών που
χρησιµοποιούσαν το Storytelling Alice και κάποια άλλη έκδοση του Alice. Σε
αυτή την αξιολόγηση συµµετείχε ένα σύνολο από 88 κορίτσια, τα 43 έκαναν
χρήση του Storytelling Alice και τα 45 του Alice. Ο µέσος όρος ηλικίας ήταν
12,6 χρονών. Οι 76 συµµετέχουσες δήλωσαν ότι θα παρακολουθήσουν
δηµόσιο σχολείο και οι 12 ιδιωτικό. Για παρότρυνση δόθηκε το χρηµατικό
ποσό των 10 δολαρίων σε κάθε κοπέλα.
Οι συµµετέχουσες είχαν 2 ώρες και ένα τέταρτο να απαντήσουν κάποιες
αρχικές ερωτήσεις και να δηµιουργήσουν ένα πρόγραµµα µε το αντίστοιχο
πρόγραµµα Alice. Μετά είχαν 30 λεπτά να δοκιµάσουν την έκδοση της Alice
που δεν είχαν επιλέξει. Στο τέλος οι συµµετέχουσες ζητήθηκαν να επιλέξουν
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ένα από τα δυο προγράµµατα για να πάρουν σπίτι και µετά να επιλέξουν ένα
από τα προγράµµατα που είχε δηµιουργηθεί ως το καλύτερο.
Τα αποτελέσµατα ήταν πολύ θετικά αφού έδειξαν ότι αυξήθηκε το ενδιαφέρον
των µαθητών χωρίς όµως να µειωθεί η εκπαιδευτική αξία του προγράµµατος.
Έτσι το Storytelling Alice δεν εµπόδισε τα κορίτσια να µάθουν βασικές αρχές
και τεχνικές προγραµµατισµού. Το ίδιο ενθαρρυντικές ήταν και οι απαντήσεις
που έδωσαν τα διαγωνιζόµενα κορίτσια σε ερωτήσεις σχετικά µε την ευκολία
χρήσης του Alice, µε το κατά πόσο είναι ψυχαγωγικό το πρόγραµµα, αν θα
ενδιαφέρονταν να ξαναχρησιµοποιήσουν το Alice στο µέλλον και κατά πόσο
ενδιαφέρονται πλέον για µαθήµατα προγραµµατισµού.
Συνοψίζοντας η έρευνα κατέληξε στο ότι τόσο οι συµµετέχουσες που
χρησιµοποίησαν τo Storytelling Alice όσο και το Alice έµαθαν τεχνικές
προγραµµατισµού. Παρόλα αυτά αυτές που χρησιµοποίησαν το Storytelling
Alice ασχολήθηκαν και είχαν σκοπό να ασχοληθούν και µελλοντικά περαιτέρω
µε τον προγραµµατισµό. Βέβαια όλες οι συµµετέχουσες βρήκαν και τα δυο
προγράµµατα εξίσου ψυχαγωγικά και επιµορφωτικά.

3. Προχωρώντας θα εξεταστεί µια άλλη έρευνα: Barbara Moskal, Mathematics
Department, Colorado School of Mines, Golden, Deborah Lurie, Mathematics
Department, Saint Joseph's University, Philadelphia and Stephen Cooper,
Computer Science Department, Saint Joseph’s University, Philadelphia,
“Evaluating the Effectiveness of a New Instructional Approach”, 35th SIGCSE
technical symposium on Computer science education, 75-79, 2004.
Η δηµοσίευση κάνει µια αποτίµηση ενός εκπαιδευτικού ερευνητικού έργου
που είχε ως χορηγό το ίδρυµα εθνικών επιστηµών (NSF). Ο πρωταρχικός
στόχος αυτού του ερευνητικού σχεδίου ήταν να αναπτυχθεί και να αξιολογηθεί
µια σειρά µαθηµάτων πανεπιστηµίου, τα οποία θα σχεδιάζονταν έτσι ώστε να
βελτιώσουν την απόδοση των φοιτητών σε εισαγωγικά θέµατα
προγραµµατισµού. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας αποδεικνύουν ότι η
σειρά των µαθηµάτων που αναπτύχθηκε, βελτίωσε την απόδοση των
µαθητών και καλλιέργησε το ενδιαφέρον τους απέναντι στην επιστήµη των
υπολογιστών.
Αυτό το άρθρο αναφέρει τα αποτελέσµατα µιας µελέτης που αποτέλεσε µέρος
µιας αρχικής σκέψης του ιδρύµατος εθνικών επιστηµών. Ο αρχικός σκοπός
αυτής της έρευνας ήταν να καθοριστεί εάν οι θεµελιώδεις αρχές του
αντικειµενοστραφή προγραµµατισµού θα µπορούσαν να διδαχθούν σε
µαθητές οι οποίοι θα είχαν ελάχιστο ή ανύπαρκτο προγραµµατιστικό
υπόβαθρο εισάγοντας µια καινοτοµική προσέγγιση που αναπτύχθηκε από
τους Wanda Dann και Stephen Cooper. Στα µαθήµατά τους οι Wanda Dann
και Stephen Cooper παρατήρησαν ότι πολλοί µαθητές που δεν είχαν καθόλου
ή είχαν µικρή επαφή µε τον προγραµµατισµό διέτρεχαν κίνδυνο αποτυχίας
στο πρώτο µάθηµα προγραµµατισµού που µπορεί να ήταν δύσκολο και
αυστηρό. Έτσι οι παραπάνω αποφάσισαν να αντιµετωπίσουν αυτό το
πρόβληµα δηµιουργώντας ένα νέο µάθηµα στο οποίο θα χρησιµοποιούνταν
ένα πρόγραµµα 3D, το Alice που αναπτύχθηκε στο Carnegie Mellon
University. Οι Dann και Cooper επέλεξαν αυτό το εργαλείο γιατί θεώρησαν ότι
το γραφικό περιβάλλον προγραµµατισµού θα υποκινούσε τους φοιτητές.

15

Μοιράστηκαν εγχειρίδια χρήσης και νέα βιβλία. Αντικείµενο του µαθήµατος
Alice και της έρευνας αυτής ήταν να εξεταστεί η αποτελεσµατικότητα του Alice
στην εκµάθηση βασικών αρχών προγραµµατισµού στους µαθητές και κατά
πόσο θα τους κινούσε το ενδιαφέρον. Η έρευνα διήρκεσε 2 χρόνια και στο
Saint Joseph's University (SJU) και στο Ithaca College (IC).
Το πρόγραµµα Alice επιλέχθηκε για τους εξής λόγους:

•

Η εργασία µε την βοήθεια ενός 3D περιβάλλοντος είναι ελκυστική και
υποκινεί την σηµερινή γενιά

•

Η οπτική φύση και η άµεση ανάδραση του προγράµµατος, κάνει
εύκολο στους µαθητές να δουν την επίδραση µιας εντολής που έχουν
δώσει. Επιπλέον κάνει το τεστ του προγράµµατος ευκολότερο

•

Ο συντάκτης σκηνών που λειτουργεί µε σύρσιµο και επιλογή, εµποδίζει
τους µαθητές από το να κάνουν συντακτικά λάθη στα οποία οι αρχάριοι
είναι ευάλωτοι.

•

Οι κλάσεις και τα 3D αντικείµενα στο Alice παρέχουν µια εµφανή ιδέα
και περιγραφή του αντικειµένου.

Χρησιµοποιώντας το Alice, δεν παραλήφθηκε καµία από τις βασικές έννοιες
του προγραµµατισµού –συναρτήσεις, µέθοδοι, κλάσεις, κληρονοµικότηταπου χρησιµοποιούνταν στην Java και την C++.
Στο Saint Joseph's University (SJU) αλλά και στο και στο Ithaca College (IC)
τα άτοµα που ήταν νέα στην επιστήµη των υπολογιστών ήταν 25 µε 30. Στο
τέλος του πρώτου χρόνου οι µαθητές που εκδήλωναν ενδιαφέρον για
µαθήµατα προγραµµατισµού ήταν ελάχιστοι και ειδικά αυτοί που δεν είχαν
καθόλου υπόβαθρο άγγιζαν το 0%. Οπότε οι συµµετέχοντες στην έρευνα αυτή
ήταν οι πρωτοετείς φοιτητές και κατά κύριο λόγο αυτοί που δεν είχαν επαφή
µε προγραµµατισµό και µαθηµατικά. Στο IC το Alice γινόταν παράλληλα µε το
βασικό µάθηµα προγραµµατισµού, ενώ στο SJU το µάθηµα του Alice έλαβε
χώρα πριν το βασικό µάθηµα.

Για την έρευνα χρησιµοποιήθηκαν τα εξής γκρουπ:
Treatment Group: Μαθητές χωρίς προγραµµατιστική εµπειρία που
συµµετείχαν στο µάθηµα Alice.
Control Group1: Μαθητές χωρίς προγραµµατιστική εµπειρία που δεν
συµµετείχαν στο µάθηµα Alice.
Control Group2: Μαθητές µε προγραµµατιστική εµπειρία που δεν
συµµετείχαν στο µάθηµα Alice. Με Ν εκφράζεται ο αριθµός των µαθητών σε
κάθε γκρουπ. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε το πρόγραµµα SPSS
v11.5.
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Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται φανερό ότι ο µέσος όρος των µαθητών
που δεν είχε επαφή µε προγραµµατισµό άλλα παρακολούθησε το µάθηµα
Alice είχε µέσο όρο βαθµών 3.03, ενώ αυτοί που δεν παρακολούθησαν είχαν
1.94.
Επίσης στον παρακάτω πίνακα φαίνονται και τα ποσοστά ένδειξης
ενδιαφέροντος των µαθητών:
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Από αυτό φαίνεται ότι το 88% του συνόλου των µαθητών που
παρακολούθησαν το Alice σε αντίθεση µε το µόλις 47% αυτών που δεν
παρακολούθησαν αισθάνονται σίγουροι και θα παρακολουθούσαν και
επόµενα µαθήµατα προγραµµατισµού.
Μετά από όλα αυτά η έρευνα καταλήγει στο ότι οι µαθητές που
χρησιµοποίησαν το Alice, όχι µόνο θα συµµετείχαν και σε άλλα παρόµοια
µαθήµατα, αλλά θα παρότρυναν και τους συµµαθητές τους. Επίσης αυτοί που
συµµετείχαν στο µάθηµα µε το Alice τα πήγαν εξίσου καλά όσο οι µαθητές
που είχαν εµπειρία στον προγραµµατισµό µε Java και C++. Το Alice δηλαδή
ανέβασε το επίπεδο προγραµµατιστικών γνώσεων των µαθητών.

4. Τέλος γίνεται η παρουσίαση της εργασίας: Stephen Cooper, Computer
Science Department, Saint Joseph's University, Philadelphia, Wanda Dann,
Computer Science Department, Ithaca College, NY and Randy Pausch,
Computer Science Department, Carnegie Mellon University, Pittsburgh,
“Teaching objects-first in Introductory Computer Science”, 34th SIGCSE
technical symposium on Computer science education,191-195, 2003.
Η µελέτη σχετίζεται µε την στρατηγική διδασκαλίας εισαγωγικών θεµάτων
προγραµµατισµού η οποία βασίζεται στα αντικείµενα. Ασχολείται µε την
απεικόνιση και οπτικοποίηση των αντικειµένων και την χρήση 3D
περιβάλλοντος για την κίνηση τους. Η νέα µέθοδος διδασκαλίας απασχολεί
πολλούς καθηγητές προγραµµατισµού επειδή έχει αποδειχτεί στατιστικά αλλά
και ανεπίσηµα ότι η απόδοση των µαθητών εξαρτάται και επηρεάζεται άµεσα
από αυτή τη νέα προσέγγιση διδασκαλίας. Επίσης γίνεται µια σύγκριση από
παιδαγωγικής άποψης της νέας αυτής προσέγγισης µε άλλη σχετική εργασία.
Η ACM υποστηρίζει ότι η τεχνική µε βάση τα αντικείµενα είναι η πιο
ενδιαφέρουσα και πιο αποτελεσµατική τεχνική εκµάθησης εισαγωγικών
αρχών προγραµµατισµού. Αυτή η τεχνική δίνει έµφαση στις αρχές του
αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού και σχεδιασµού από το πρώτο κιόλας
µάθηµα. Η τεχνική ξεκινάει µε τις έννοιες των αντικειµένων και της
κληρονοµικότητας, συνεχίζει µε τις πιο παραδοσιακές δοµές ελέγχου αλλά
πάντα µέσα στα πλαίσια του αντικειµενοστραφούς σχεδιασµού.
Για να γίνει µια ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτής της τεχνικής
δηµιουργήθηκαν αρκετά προγραµµατιστικά εργαλεία που να προωθούν την
τεχνική που έχει ως βάση τα αντικείµενα. Σε αυτή τη µελέτη γίνεται λόγος για
το προγραµµατιστικό εργαλείο Alice που έχει 3D περιβάλλον εργασίας. Το 3D
περιβάλλον εργασίας βοηθάει στην νοερή απεικόνιση των αντικειµένων και
τους µαθητές να καταλάβουν και να “δουν” τις βασικές αντικειµενοστραφείς
αρχές. Έτσι αν κάποιος µαθητής δηµιουργήσει ένα αντικείµενο βάτραχο δεν
χρειάζεται να γράψει κώδικα, παρά να προσθέσει το αντικείµενο στο
πρόγραµµα που υλοποιεί τον κόσµο του. Με αυτό τον τρόπο το αποτέλεσµα
θα είναι το εξής:
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Μετά από 3 χρόνια χρήσης του Alice παρατηρήθηκε ότι οι µαθητές:
•

Ανέπτυξαν ικανότητα σχεδιασµού
περιεχοµένου προγραµµάτων

προσεγµένων

και

αξιόλογου

•

Ανέπτυξαν ικανότητα δηµιουργίας αξιόλογων εικονικών κόσµων. Στους
κόσµους που δηµιουργούσαν οι µαθητές τα πάντα ήταν αντικείµενα
που εκτελούσαν κινήσεις όπως σε ταινίες και σε videogames

•

Έµαθαν να τεστάρουν και να επιδιορθώνουν κώδικα. Επειδή οι
µαθητές γνώριζαν ποιο κοµµάτι κώδικα αναφέρεται σε κάποιο
αντικείµενο, µε ξεχωριστές αλλαγές και αφού έβλεπαν τι επίδραση έχει
στο αντικείµενο έκαναν τις κατάλληλες επιδιορθώσεις

•

Έµαθαν να δηµιουργούν το πρόγραµµα τους κοµµάτι κοµµάτι και να
κάνουν παράλληλα τεστ σωστής λειτουργίας

•

Ασχολήθηκαν µε την κληρονοµικότητα. Οι µαθητές έγραφαν κώδικα
ώστε να δηµιουργήσουν µια πιο ισχυρή κλάση

•

Συνεργάστηκαν. Οι µαθητές δηµιουργούσαν τους δικούς τους
χαρακτήρες και µετά τους συνδύαζαν ώστε να υλοποίησαν ένα κοινό
κόσµο

•

Απέφυγαν τα λάθη. Οι µαθητές δεν µπορούν να κάνουν λογικά λάθη
αφού ο συντάκτης τους απαγορεύει να δώσουν λανθασµένη τιµή σε µια
µεταβλητή η σε ένα επαναληπτικό βρόγχο

Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
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Οι µαθητές στο Ithaca College και στο Saint Joseph’s University
παρακολούθησαν ένα µάθηµα Alice το 2001 µε 2002. Επιλέχθηκαν οι 21 πιο
αδύναµοι µαθητές στο αρχικό µάθηµα του προγραµµατισµού. Από αυτούς οι
11, όπως φαίνεται και στον πίνακα παρακολούθησαν το Alice ενώ οι 10 όχι.
Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι 11 µαθητές που παρακολούθησαν τα πήγαν
καλύτερα όχι µόνο από τους άλλους 10, αλλά και από το σύνολο των 49
µαθητών της τάξης οι οποίοι µπορεί να είχαν ένα προγραµµατιστικό
υπόβαθρο. Ο δείκτης Variance αντιστοιχεί στο ποσοστό αποτυχίας των
µαθητών σε µάθηµα προγραµµατισµού. Έτσι εφόσον είναι o µικρότερος των
τριών τιµών, αποδεικνύει ότι το µικρότερο ποσοστό αποτυχίας ήταν των
µαθητών που παρακολούθησαν το Alice. Επίσης από το σύνολο των
µαθητών που παρακολούθησαν το Alice το 91% παρακολούθησε και στο
επόµενο εξάµηνο µάθηµα προγραµµατισµού. Παρόλο που αυτά τα στοιχεία
είναι ενδεικτικά και άκρως πειστικά, ο αριθµός των µαθητών που συµµετείχε
σε αυτή την έρευνα είναι µικρός και έτσι οι έρευνα συνεχίζεται
λεπτοµερέστερα και για ένα µεγαλύτερο πλήθος µαθητών έτσι ώστε να
προκύψουν πιο ισχυρά στοιχεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΤΟ ALICE
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Εκµάθηση προγραµµατισµού µε το Alice
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η µετάφραση στα ελληνικά του βιβλίου
“Learning to program with Alice των Wanda Dann, Stephen Cooper και Randy
Pausch. Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η εµβάθυνση στο πρόγραµµα
Alice και η κατανόηση βασικών αρχών του αντικειµενοστραφούς
προγραµµατισµού. Το βιβλίο αυτό αποδεικνύει τα όσα έχουν ειπωθεί
παραπάνω σχετικά µε την ευκολία χρήσης του Alice και την γρήγορη και
διασκεδαστική υλοποίηση προγραµµάτων. Το βιβλίο ξεκινάει µε απλές
προγραµµατιστικές έννοιες και καταλήγει σε κλάσεις, µεθόδους,
κληρονοµικότητα και αλληλεπίδραση µε το χρήστη, έννοιες οι οποίες είναι
βασικές για τον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό.
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Εισαγωγή στο Alice
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Κεφάλαιο 1

Ξεκίνηµα µε το Alice

1-1 Εισαγωγή στο Alice
Γιατί να µάθει κανείς προγραµµατισµό;
Υποθέτουµε ότι διαβάζετε αυτό το βιβλίο επειδή είτε α) θέλετε να µάθετε για
τον προγραµµατισµό ή β) παρακολουθείτε κάποιο µάθηµα στο οποίο
απαιτείται να µάθετε προγραµµατισµό υπολογιστών. Σε κάθε περίπτωση, ας
ξεκινήσουµε συζητώντας γιατί µπορεί να είναι χρήσιµη σε εσάς το να µάθετε
πώς να γράφετε προγράµµατα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Πρώτα ας ξεκαθαρίσουµε κάτι: το να µάθετε να προγραµµατίζετε δεν
σηµαίνει ότι µεταµορφώνεστε σε “κολληµένους κοµπιουτεράκηδες”.
Γνωρίζουµε ότι υπάρχουν πολλές απόψεις σχετικά µε το τι είναι
προγραµµατισµός υπολογιστών και µε το τι είδους άνθρωποι γράφουν
προγράµµατα. Αλλά υποσχόµαστε ότι δεν θα επιθυµήσετε να φορέσετε ένα
κάλυµµα προστασίας για την τσέπη και τα λεφτά σας ή θα ξεκινήσετε να
µιλάτε µε µια δυσνόητη προγραµµατιστική γλώσσα. Ειλικρινά. Αυτό το βιβλίο
χρησιµοποιεί ένα σύστηµα που καλείται Alice, το οποίο βοηθάει στην
υλοποίηση προγραµµάτων µε ένα τρόπο πολύ διαφορετικό από τους
συνηθισµένους. ∆εν γράφετε κώδικα σε µια µηχανή µε σκοπό να κάνει
υπολογισµούς, αλλά γίνεστε ο σκηνοθέτης ενός έργου, όπου τα αντικείµενα
που βλέπετε στην οθόνη ενεργούν σύµφωνα µε το σενάριο που έχετε
δηµιουργήσει. Αλλά ας µην πάµε µακριά, ας γυρίσουµε στο γιατί θέλετε να
δηµιουργήσετε προγράµµατα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να θέλετε να µάθετε να προγραµµατίζετε. Για
πολλούς ο προγραµµατισµός είναι τρόπος διασκέδασης. Αλλά για τους
περισσότερους ο προγραµµατισµός είναι εργασία. Έχουν κάτι σηµαντικό να
κάνουν, και ο υπολογιστής αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο. Στην
πραγµατικότητα οι εφαρµογές των υπολογιστών είναι τόσο διεισδυτικές στην
κοινωνία µας, ώστε αν για παράδειγµα γεννιόσασταν αύριο θα είχατε επαφή
µε αυτές από την ηµέρα της γέννησης µέχρι την τελευταία σας ηµέρα. Πολλά
νοσοκοµεία δένουν ένα µικροτσίπ στον αστράγαλο των νεογέννητων για να
γνωρίζουν που βρίσκονται για όλη τους τη ζωή. Την τελευταία σας ηµέρα,
είναι πιθανόν να έχετε ένα µόνιτορ ενός υπολογιστή που θα δείχνει το
καρδιακό σήµα όταν θα βρίσκεστε στο κρεβάτι. Στο µεταξύ µπορείτε να ζήσετε
πιο πολύ και πιο υγιείς, εξαιτίας των προόδων που έγιναν µε την βοήθεια
υπολογιστών στην ιατρική έρευνα, στην τεχνολογία, στα ρυθµιζόµενα από
υπολογιστές φρένα και αερόσακους στα αυτοκίνητα και στην µοντελοποίηση
των φαρµάκων από υπολογιστές που βοηθούν στην αντιµετώπιση ασθενειών
όπως το AIDS. Οι προγραµµατιστές υπολογιστών βοηθούν στο να γίνουν
αληθινές όλες αυτές οι τεχνολογικές πρόοδοι.
Οι υπολογιστές και τα προγράµµατα που γράφονται έχουν ανατρέψει την
βιοµηχανία της ψυχαγωγίας. Τα παιχνίδια στους υπολογιστές έχουν γίνει
άκρως δηµοφιλή. Οι Pew Internet και American Life Project ανέφεραν (το
2003) ότι περίπου 70% των φοιτητών παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια
τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα. Τα γραφικά των ταινιών Star Wars
γίνονται µόνο µέσω υπολογιστών. Παρεµπιπτόντως ένας προπτυχιακός
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φοιτητής, συγγραφέας της Alice, αποφοίτησε και πήγε για δουλειά στην ILM
(Βιοµηχανικό Φως και Μαγεία), και εκεί έκανε τα ειδικά εφέ για το Star Wars.
Οι υπολογιστές µας βοηθούν στην επικοινωνία, υποστηρίζοντας σύνθετα
κινητά δίκτυα τηλεφωνίας, βοηθούν στην θαλάσσια έρευνα παρακολουθώντας
τα ίχνη των αποδηµητικών ζώων και µας επιτρέπουν να εξερευνούµε το
διάστηµα. Κανένα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τους υπολογιστές.
Φυσικά πολλοί από τους ανθρώπους που γράφουν προγράµµατα είναι
επαγγελµατίες που πέρασαν πολλά χρόνια µελετώντας. Αλλά ακόµη και οι
άνθρωποι που δεν σκοπεύουν να γίνουν επαγγελµατίες µπορούν να
επωφεληθούν ακόµη και από ένα απλό µάθηµα προγραµµατισµού. Οι
σύγχρονες εφαρµογές, όπως τα προγράµµατα λογιστικού φύλλου και ο
επεξεργαστής κειµένου, δίνουν στον τελικό χρήστη την ευκαιρία να κερδίσουν
χρόνο και προσπάθεια χρησιµοποιώντας µακροεντολές ή άλλα
χαρακτηριστικά του προγραµµατισµού τα οποία υποχρεώνουν τον
υπολογιστή να κάνει κάτι χρονοβόρο και βαρετό, αντί να το κάνει ο χρήστης.
Επίσης αν έχετε µια µικρή εµπειρία στον προγραµµατισµό µπορείτε να γίνετε
το “χρήσιµο άτοµο” στο γραφείο που δουλεύετε.
Κυριότερα ένα µάθηµα προγραµµατισµού µπορεί να καλλιεργήσει ένα
νέο τρόπο σκέψης, όπως και ένα µάθηµα ζωγραφικής µπορεί να βοηθήσει
στο πως µπορεί κανείς να δει τον κόσµο µε διαφορετικό µάτι. Το να µάθετε να
σκέφτεστε µε νέους τρόπους είναι πάντα πολύ χρήσιµο. Πολλοί από εµάς
αναζητούµε τρόπους για την βελτίωση µας στην λύση προβληµάτων. Με τον
όρο λύση προβληµάτων εννοούµε να δίνει κανείς την σωστή απάντηση σε ένα
πρόβληµα ή να εκτελεί µια αποστολή. Ο προγραµµατισµός υπολογιστών είναι
ένα είδος επίλυσης προβληµάτων. Έτσι µαθαίνοντας να προγραµµατίζετε ένα
υπολογιστή θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε ένα νέο τρόπο σκέψηςκαθιστώντας σας ικανό να βρίσκετε απαντήσεις σε ερωτήσεις και να βρίσκετε
πώς να επιλύετε προβλήµατα.

Πως θα µάθετε να προγραµµατίζετε µε αυτό το βιβλίο και µε το Alice
Αυτό το βιβλίο και το σύστηµα Alice θα σας διδάξει πώς να κάνετε ένα
πρόγραµµα σε υπολογιστή, αλλά µε µια θεµελιώδη διαφορά και µε ένα
διασκεδαστικό τρόπο. ∆ουλέψαµε πολύ σκληρά για να σας διευκολύνουµε
στην
εκµάθηση
προγραµµατισµού.
Πολλά
αρχικά
µαθήµατα
προγραµµατισµού ξεκινούν µε υπολογισµούς και εκτυπώσεις µέσων όρων και
αθροισµάτων. Πολλές φορές οι µαθητές αποθαρρύνονται γιατί πρέπει να
µάθουν πολλές τεχνικές λεπτοµέρειες µέχρι να λειτουργήσουν όλα σωστά.
Εµείς πιστέψαµε ότι υπάρχει ευκολότερος τρόπος.
Το βιβλίο αυτό χρησιµοποιεί µια εντελώς διαφορετική προσέγγιση η
οποία επιτεύχθηκε προσφάτως µε την αύξηση της δύναµης των υπολογιστών
και την δηµιουργία νέου λογισµικού το οποίο χρησιµοποιεί αυτές τις
αυξηµένες δυνατότητες, κυρίως τα τριών διαστάσεων γραφικά. Το σύστηµα
Alice το οποίο παρέχεται δωρεάν ως δηµόσια παροχή από το πανεπιστήµιο
Carnegie Mellon, παρέχει µια εντελώς νέα προσέγγιση στην εκµάθηση
προγραµµατισµού. Αρχικά αναπτύχθηκε στα πλαίσια ενός ερευνητικού project
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για την εικονική πραγµατικότητα. Το πρόγραµµα Alice σας επιτρέπει να είστε
ο σκηνοθέτης µιας ταινίας, ή ο δηµιουργός ενός video game, όπου τα 3D
αντικείµενα κινούνται τριγύρω σε ένα εικονικό κόσµο στην οθόνη ανάλογα µε
τις κατευθύνσεις που τους δίνετε. ∆εν χρησιµοποιείται δύσκολες
προγραµµατιστικές εντολές παρά απλές καθηµερινές Αγγλικές λέξεις όπως:
“προχώρησε µπροστά” ή ”στρίψε δεξιά ”. Το καλύτερο από όλα είναι ότι δεν
µπορείτε να κάνετε λάθη! Βέβαια, πάντα µπορείτε να κάνετε κάποια λάθη
όπως για παράδειγµα να πείτε το αντικείµενο να µετακινηθεί µπροστά ενώ
εσείς θέλατε πίσω. ∆εν µπορείτε όµως να κάνετε λάθη που δεν κατανοεί ο
υπολογιστής, όταν πληκτρολογήσετε κάτι λάθος, τα οποία έχουν ως
αποτέλεσµα να µην τρέχει το πρόγραµµά σας καθόλου.
Εάν ο όρος προγραµµατιστής υπολογιστών σας φέρνει στο µυαλό ένα
“ταλαίπωρο” άνθρωπο, πάνω από ένα πληκτρολόγιο σε ένα σκοτεινό
δωµάτιο-µην ανησυχείτε! ∆εν θα ακουµπήσετε σχεδόν ποτέ το πληκτρολόγιο
όσο χρησιµοποιείται το Alice. Θα δηµιουργήσετε προγράµµατα επιλέγοντας
λέξεις και αντικείµενα και µεταφέροντας τα στην οθόνη µε το ποντίκι. Τότε
µόλις θα πατήσετε το κουµπί “Play” (κυκλωµένο στην εικόνα 1-1-1), τα
αντικείµενα στον 3D κόσµο της οθόνης σας θα ζωντανέψουν και θα
ακολουθήσουν το σενάριο που τους έχετε γράψει! Έτσι το να είστε
προγραµµατιστής υπολογιστών χρησιµοποιώντας το Alice είναι σαν να είστε
σκηνοθέτης ταινίας ή χορογράφος-ο καθένας που δίνει οδηγίες στους
ανθρώπους για το τι να κάνουν µε ένα ακριβές και περιορισµένο λεξιλόγιο.

ΕΙΚΟΝΑ 1-1-1. Ένας 3D κόσµος της Alice.
Αφού µάθατε πώς να χρησιµοποιείτε το Alice, θα καταλάβετε όλες τις
θεµελιώδεις ιδέες του προγραµµατισµού. Τότε θα είστε έτοιµοι να
χρησιµοποιήσετε µια από τις συνηθισµένες γλώσσες προγραµµατισµού στις
οποίες πρέπει να πληκτρολογήσετε και να βάλετε όλα τα κόµµατα και τις
τελείες στην σωστή θέση. Θα γνωρίζετε πως να προγραµµατίζετε και το µόνο
που θα πρέπει να µάθετε είναι οι συγκεκριµένοι κανόνες σύνταξης των
γλωσσών όπως Java, C++, C# ή όποια άλλη.

Τα βασικά του προγραµµατισµού υπολογιστών
Ένα πρόγραµµα στον υπολογιστή είναι τίποτα περισσότερο από µία σειρά
οδηγιών οι οποίες καθοδηγούν τον υπολογιστή τι να κάνει. Φυσικά υπάρχουν
πολλοί τρόποι µε τους οποίους µπορείτε να πείτε στον υπολογιστή να κάνει
κάτι, οπότε παίζει ρόλο το πώς θα το κάνετε. Οι προγραµµατιστές
υπολογιστών συχνά χρησιµοποιούν όρους όπως “κοµψό” για να περιγράψουν
καλογραµµένα προγράµµατα. Συνιστούµε να βλέπετε ένα πρόγραµµα
υπολογιστή όχι µόνο ως τον τρόπο που θα πείτε στον υπολογιστή τι να κάνει
άλλα και ως ένα τρόπο να πείτε σε έναν άλλο άνθρωπο το τι θέλετε να κάνει ο
υπολογιστής.
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Ένα πρόγραµµα υπολογιστή δεν είναι µόνο ο τρόπος για να πείτε στον
υπολογιστή τι να κάνει
Ένα πρόγραµµα υπολογιστή είναι και ο τρόπος να πείτε σε έναν άλλο
άνθρωπο τι θέλετε να κάνει ο υπολογιστής.
Αυτό κάνει πολύ ευκολότερο το να κριθεί κάτι ως κοµψό. Ένα
πρόγραµµα είναι κοµψό εάν άλλοι άνθρωποι µπορούν εύκολα να
καταλάβουν και να εκτιµήσουν τις προθέσεις του αρχικού
προγραµµατιστή. Γι αυτό το λόγο, ένα βασικό θέµα στην γραφή ενός
προγράµµατος είναι να εµπεριέχει τεκµηρίωση (σχόλια στο πρόγραµµα,
µια ιστοσελίδα για παραποµπή ή ένα συνοδευτικό έγγραφο) η οποία
βοηθάει κάποιο άλλο άτοµο να καταλάβει τι προσπαθείτε να κάνετε.
Το κλειδί στον προγραµµατισµό υπολογιστών είναι να καταλάβετε τις
βασικές θεµελιώδεις ιδέες. Ο προγραµµατισµός είναι πολύ εύκολος. Όλα
τα προγράµµατα αποτελούνται από απλά σχέδια:
Μία λίστα οδηγιών: Για παράδειγµα, “Χτυπήστε τα αυγά, αναµίξτε µε την
ζάχαρη, χύστε το µίγµα σε ένα ταψί και ψήστε στους 375 βαθµούς για 45
λεπτά.” Οι επιστήµονες υπολογιστών το ονοµάζουν διαδοχική
επεξεργασία.
If (υποθέσεις): Για παράδειγµα, “Εάν βρέχει, πάρε µια οµπρέλα.” Οι
επιστήµονες υπολογιστών το ονοµάζουν εκτέλεση υπό συνθήκη
(εκτέλεση υπό όρους).
Επαναληπτική συµπεριφορά: Για παράδειγµα, “Χτύπα το πόδι πέντε
φορές” ή “Όσο υπάρχουν κουλουράκια στο πιάτο, συνέχισε να τρως.” Οι
επιστήµονες υπολογιστών το ονοµάζουν επανάληψη.
Να χωρίζετε τα πράγµατα σε µικρότερα κοµµάτια: Για παράδειγµα, “Ο
τρόπος που θα καθαρίσεις το σπίτι είναι πρώτα να καθαρίσεις την
κουζίνα, µετά το µπάνιο, µετά καθάρισε κάθε ένα από τα τρία δωµάτια.”
Οι επιστήµονες υπολογιστών το ονοµάζουν αποσύνθεση προβλήµατος,
ή βηµατική διύλιση ή από πάνω προς τα κάτω σχεδίαση, αλλά είναι
πραγµατικά µια παλιά φιλοσοφική προσέγγιση που καλείται
υπεραπλούστευση. Όπως και να το ονοµάσετε σηµαίνει ότι µια
πολύπλοκη διεργασία, χωρίζεται σε µικρότερες και απλούστερες
διεργασίες. Το αποτέλεσµα της εκτέλεσης των απλών διεργασιών είναι η
εκτέλεση και της σύνθετης διεργασίας.
Υπολογισµός του αποτελέσµατος: Εδώ εκτελούµε µια ακολουθία
βηµάτων ώστε να επιτύχουµε ένα αποτέλεσµα που είναι απάντηση σε
µια ερώτηση. Για παράδειγµα: “Κοίταξε στον τηλεφωνικό κατάλογο και
βρες τον αριθµό της Ρεβέκα Σµιθ, ” ή “Βάλε το µωρό στην ζυγαριά και
πες µου πόσα κιλά είναι.” Στην πραγµατικότητα κάθε µια από αυτές τις
ενέργειες εµπεριέχει µια ερώτηση: “Ποιο είναι το τηλέφωνο της Ρεβέκας;”
ή “Πόσο ζυγίζει το µωρό;” Μια ερώτηση είναι γνωστή ως συνάρτηση
στον προγραµµατισµό υπολογιστών. Κάνοντας µια ερώτηση για να
υπολογιστεί το αποτέλεσµα (η απάντηση) είναι γνωστό ως κλήση
συνάρτησης.

30

Ο προγραµµατισµός υπολογιστών είναι η χρήση όλων αυτών των ιδεών
σε διάφορους συνδυασµούς. Αυτό που µπορεί να κάνει τα πράγµατα δύσκολα
είναι η πολυπλοκότητα. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι υπολογιστές
“αναγνωρίζουν” µόνο, περίπου 100 διαφορετικές οδηγίες. Τα εκατοµµύρια
προγράµµατα που υπάρχουν στους υπολογιστές χρησιµοποιούν αυτές τις
ίδιες 100 οδηγίες µε διαφορετική σειρά και συνδυασµούς. Οπότε που υπάρχει
η πολυπλοκότητα; Σκεφτείτε το ως εξής: Σε ένα παιχνίδι σκάκι, υπάρχουν
µόνο έξι είδη πιονιών και κάθε κοµµάτι κάνει µια απλή κίνηση. Το σκάκι είναι
ένα σύνθετο παιχνίδι εξαιτίας όλων των πιθανών συνδυασµών κινήσεων.
∆ιαφορετικά, γράφοντας ένα πρόγραµµα είναι σαν να βάζετε σε ένα
θεατρικό έργο 200 ηθοποιούς, 500 κοστούµια και 5 καµήλες µαζί σε µια
συγκεκριµένη σκηνή. Τα πράγµατα µπορούν να δυσκολέψουν µόνο µε την
επίβλεψη όλων αυτών των αντικειµένων. Αυτό το βιβλίο θα σας µάθει κάποια
“κόλπα” για να διαχειριστείτε την πολυπλοκότητα και να σχεδιάσετε πως θα
γράψετε τα προγράµµατα πριν προσπαθήσετε να τα κάνουν να δουλέψουν.
Στην πραγµατικότητα, το να µάθετε πώς να βάζετε σε σειρά µια ακολουθία
οδηγιών για να φέρετε σε πέρας µια διεργασία (πώς να σχεδιάσετε ένα
πρόγραµµα) είναι το πολυτιµότερο µέρος στην εκµάθηση προγραµµατισµού.
Μπορεί να έχετε ακούσει τον όρο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός.
Αυτό το βιβλίο και το σύστηµα Alice είναι βασισµένα στην χρήση
αντικειµένων. Σε ένα πρόγραµµα γραµµένο µε Alice, τα αντικείµενα είναι
πράγµατα τα οποία µπορείτε να δείτε.
Γιατί καλείται Alice;
Πρώτα απ’ όλα, το Alice δεν είναι αρκτικόλεξο. ∆εν είναι A.L.I.C.E. Η
οµάδα ονόµασε το σύστηµα Alice στην µνήµη του Charles Lutwidge Dodson,
έναν άγγλο µαθηµατικό που υπέγραφε µε το όνοµα Lewis Carroll. O Carroll
έγραψε το έργο “Οι περιπέτειες της Alice στην χώρα των θαυµάτων”. Όπως οι
άνθρωποι που δηµιούργησαν το Alice έτσι και ο Lewis Carroll ήταν ικανός να
επιλύσει πολύπλοκα µαθηµατικά, αλλά γνώριζε ότι το σηµαντικότερο ήταν να
κάνει τα πράγµατα απλά και συναρπαστικά σε ένα µαθητή.
Με τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο η Alice ήταν διστακτική όταν αρχικά
πέρασε µέσα από το καθρέφτη, µε τον ίδιο τρόπο µπορεί να έχετε κάποιες
αµφιβολίες σχετικά µε την εκµάθηση ενός προγράµµατος. Παρακαλώ
προχωρήστε και σας υποσχόµαστε ότι η εκµάθηση του προγραµµατισµού θα
είναι ευκολότερη απ’ ότι νοµίζετε.

1-2 Αρχικά για το Alice
Ο προγραµµατισµός µε το σύστηµα Alice σηµαίνει ότι θα δηµιουργήσετε
πραγµατικούς κόσµους µε διάφορα αντικείµενα στον υπολογιστή σας. Μετά
θα γράψετε προγράµµατα για να κατευθύνετε τα δικά σας κινούµενα σχέδια.
Θα ξεκινήσουµε µε µια περίληψη του λογισµικού Alice και µε µια επισκόπηση
του περιβάλλοντος εργασίας για να σας βοηθήσουµε να ξεκινήσετε. Αυτό το
κεφάλαιο συνεργάζεται µε τις αρχικές ασκήσεις στο παράρτηµα Α.
Προτείνουµε να διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο και παράλληλα να επιλύετε τις
ασκήσεις σε ένα υπολογιστή.
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Αρχικά: Ένας εικονικός κόσµος
Τα video games και οι προσοµοιώσεις µπορούν να είναι είτε δυο, είτε τριών
διαστάσεων (2D, 3D). Μπορεί να έχετε χρησιµοποιήσει ένα 2D προσοµοιωτή
γραφικών σε κάποιο µάθηµα οδήγησης. Ένα µέρος της εκπαίδευσης των
πιλότων είναι η χρήση προσοµοιωτών πτήσης. Το πλεονέκτηµα των
προσοµοιώσεων είναι εµφανές-όταν ένας αρχάριος πιλότος καταστρέψει ένα
πολεµικό αεροπλάνο, ούτε ο πιλότος άλλα ούτε το αεροπλάνο δεν βρίσκεται
σε κίνδυνο. Ένα video game ή µια προσοµοίωση υλοποιηµένα σε 3D καλείται
εικονικός κόσµος. Χρησιµοποιώντας ένα εικονικό κόσµο, ο προσοµοιωτής
γίνεται ρεαλιστικότερος και αποτελεσµατικότερος.
Για να καταλάβετε τη διαφορά µεταξύ 2D και 3D, συγκρίνετε τις εικόνες
1-2-1 και 1-2-2. Η εικόνα 1-2-1 δείχνει µια ταινία που έχει δηµιουργηθεί µε ένα
2D προσοµοιωτή. Η δοµή είναι δυο διαστάσεων γιατί η ταινία έχει µήκος και
πλάτος αλλά δεν έχει βάθος. Η εικόνα 1-2-2 δείχνει πλάνα του λαγού και της
χελώνας από µια µπροστινή και µια πισινή κάµερα. Ο λαγός και η χελώνα
είναι αντικείµενα σε ένα 3D εικονικό κόσµο που έχει πλάτος, µήκος και βάθος,
οπότε η κάµερα µπορεί να κινηµατογραφήσει από διάφορες οπτικές γωνίες,
πράγµα το οποίο δίνει µια αίσθηση πραγµατικότητας στα αντικείµενα.

ΕΙΚΟΝΑ 1-2-1. 2D προσοµοίωση µπροστά και πίσω όψη
ΕΙΚΟΝΑ 1-2-2. 3D κόσµος µε µπροστά και πίσω όψη του λαγού και της
χελώνας
Ένας πραγµατικός κόσµος στο λογισµικό Alice ξεκινάει µε µια φόρµα
αρχικής σκηνής. Οι φόρµες επιλογής παρουσιάζονται στο αρχικό παράθυρο
µόλις ξεκινήσει το Alice. Οι φόρµες φαίνονται στην εικόνα 1-2-3, όπου έχουµε
επιλέξει µια αρχική σκηνή που αποτελείται από ένα γαλάζιο ουρανό και από
καταπράσινο γρασίδι.

ΕΙΚΟΝΑ 1-2-3. Επιλέγοντας µια φόρµα για αρχική σκηνή

Αρχικά: Αντικείµενα και 3D µοντέλα
Ένα από τα ευχάριστα σηµεία στην χρήση του Alice είναι η φαντασία που
απαιτείται για την δηµιουργία νέων κόσµων. Ξεκινάµε µε µια απλή σκηνή και
προσθέτουµε αντικείµενα. Στον κόσµο της εικόνας 1-2-2, τα αντικείµενα είναι
ένα δέντρο, ένας φράχτης, µια χελώνα και ένας λαγός. Μερικά αντικείµενα
αποτελούν το σταθερό σκηνικό (δέντρα, σπίτια, ουρανός και άλλα). Άλλα
αντικείµενα (άνθρωποι, ζώα, διαστηµόπλοια) παίζουν τον ρόλο των ηθοποιών
στο σκηνικό σας (κινούνται τριγύρω, µιλάνε).
Για να διευκολυνθεί ο χρήστης στην δηµιουργία ενός νέου κόσµου µε
διάφορα αντικείµενα το Alice παρέχει ένα µεγάλο αριθµό 3D µοντέλων. Ένα
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3D µοντέλο είναι σαν ένα µηχανολογικό σχέδιο ενός σπιτιού. Το σχέδιο
παρέχει ένα µοντέλο του σπιτιού το οποίο αναλύει την όψη του, την
τοποθεσία και το µέγεθος των δωµατίων και κάποιες πληροφορίες που θα
ακολουθήσει ο εργολάβος για το χτίσιµο του σπιτιού. Παρόµοια ένα µοντέλο
του Alice δίνει οδηγίες για το πώς θα δηµιουργηθεί ένα νέο αντικείµενο στη
σκηνή. Το 3D µοντέλο παρέχει πληροφορίες για το πώς θα σχεδιαστεί το
αντικείµενο, τι χρώµα θα έχει, από τι κοµµάτια θα αποτελείται, το µέγεθος του
και πολλές άλλες λεπτοµέρειες.
Με την εγκατάσταση του λογισµικού στον υπολογιστή σας, εγκαθίσταται
και µια τοπική βιβλιοθήκη που περιέχει διάφορα έτοιµα 3D µοντέλα. Πρόσθετα
µοντέλα µπορεί να βρεθούν στην ιστοσελίδα (http://www.alce.org) και στο cd
που παρέχεται µαζί µε το βιβλίο. Τα µοντέλα που παρέχονται στην βιβλιοθήκη
είναι εύκολο να διαχειριστούν µέσω του διαχειριστή σκηνών, που φαίνεται
στην εικόνα 1-2-4. Εάν έχετε το cd µέσα στο cd-rom, ένας επιπλέον φάκελος
της βιβλιοθήκης του cd θα εµφανιστεί στον φάκελο. Τα παραδείγµατα και οι
ασκήσεις το βιβλίου χρησιµοποιούν µοντέλα και της τοπικής αλλά και της web
βιβλιοθήκης. Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε ένα 3D µοντέλο που δεν
εµφανίζεται στην τοπική βιβλιοθήκη, µπορείτε να την βρείτε είτε στο cd, είτε
στο web.
Η Alice δεν είναι ένα πρόγραµµα δηµιουργίας 3D γραφικών. Γι αυτό το
λόγο παρέχονται βιβλιοθήκες µε έτοιµα µοντέλα. Παρόλα αυτά είναι απίθανο
να καλυφθούν οι απαιτήσεις όλων των χρηστών. Έτσι µπορείτε να φτιάξετε
τον δικό σας χαρακτήρα µε την βοήθεια των εργαλείων hebuilder και
shebuilder που βρίσκονται στο φάκελο των ανθρώπων της τοπικής
βιβλιοθήκης. Λεπτοµέρειες για την χρήση αυτών των εργαλείων βρίσκονται
στο παράρτηµα Β.
ΕΙΚΟΝΑ 1-2-4. ∆ιαχειριστής σκηνών µε τους φακέλους της τοπικής και της
web βιβλιοθήκης

Αρχικά: Τρεις και έξι κατευθύνσεις
Τα αντικείµενα στο κόσµο του Alice είναι τριών διαστάσεων. Κάθε αντικείµενο
έχει µήκος, πλάτος και βάθος όπως φαίνεται στην εικόνα 1-2-5. (Σε αυτό τον
κόσµο, υπάρχει ένας αστροναύτης (από την βιβλιοθήκη των ανθρώπων) στην
φόρµα του διαστήµατος). Το ύψος µετριέται κατά µήκος µιας νοητής γραµµής
που είναι κατακόρυφη από πάνω προς τα κάτω, το πλάτος κατά µήκος µιας
νοητής γραµµής που είναι οριζόντια από αριστερά προς τα δεξιά και το
βάθος κατά µήκος µιας νοητής γραµµής από µπρος προς τα πίσω.
ΕΙΚΟΝΑ 1-2-5. Τρεις διαστάσεις
Όσο αναφορά αυτές τις τρεις διαστάσεις το αντικείµενο γνωρίζει ποιος
δρόµος είναι πάνω ή κάτω σε σχέση µε τον εαυτό του. Επίσης το αντικείµενο
γνωρίζει το αριστερά και το δεξιά, το µπρος και το πίσω όπως φαίνεται στην
εικόνα 1-2-6. Αυτό ισοδυναµεί µε έξι πιθανές κατευθύνσεις στις οποίες µπορεί
να κινηθεί ένα αντικείµενο. Αυτό είναι, το αντικείµενο έχει έξι βαθµούς
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ελευθερίας για να κινηθεί σε ένα κόσµο. Είναι σηµαντικό να προσέξετε ότι οι
κατευθύνσεις είναι δεξιά και αριστερά σε σχέση µε τον αστροναύτη, όχι µε την
θέση της κάµερας. Καλούµε έξι βαθµούς ελευθερίας (πιθανές κατευθύνσεις
κίνησης) τον προσανατολισµό του αντικειµένου. Όταν κάνετε κλικ µε το
ποντίκι σε ένα αντικείµενο, εµφανίζεται ένα κίτρινο περίβληµα, όπως φαίνεται
στην εικόνα 1-2-6. Το κίτρινο περίβληµα αυτό τονίζει το αντικείµενο.
ΕΙΚΟΝΑ 1-2-6. Προσανατολισµός αντικειµένου: έξι βαθµοί ελευθερίας

Αρχικά: Το κέντρο ενός αντικειµένου
Κάθε αντικείµενο στο πρόγραµµα Alice έχει ένα µοναδικό κέντρο. Το κεντρικό
αυτό σηµείο δεν υπολογίζεται. Είναι ένα χαρακτηριστικό κάθε αντικειµένου το
οποίο ορίζεται από τον γραφίστα όταν δηµιουργείται το 3D µοντέλο. Συνήθως
το κεντρικό σηµείο ενός µοντέλου βρίσκεται στο κέντρο του κίτρινου
περιβλήµατος του-η κοντά στο κέντρο βάρους. Το κεντρικό σηµείο παρέχει
πληροφορία για τον άξονα περιστροφής. Έτσι µερικά αντικείµενα όπως ένας
τροχός ή ένα πουλί θα περιστρέφεται γύρω από το κεντρικό σηµείο του. Η
εικόνα 1-2-7 δείχνει το κέντρο ενός αντικειµένου-πουλιού. Χρησιµοποιήσαµε
µια προβολή του πουλιού ως πλαίσιο από γραµµές για να δείξουµε ότι το
κέντρο του βρίσκεται µέσα στο σώµα του.

ΕΙΚΟΝΑ 1-2-7. Κέντρο στο κέντρο της µάζας
∆εν έχουν όλα τα αντικείµενα το κέντρο στο κέντρο της µάζας του. Αυτά
τα οποία γενικότερα κάθονται ή στέκονται στο έδαφος ή σε ένα τραπέζι, έχουν
το κέντρο τους στη βάση του κίτρινου περιβλήµατός του. Για τα αντικείµεναανθρώπους, το κεντρικό σηµείο βρίσκεται ανάµεσα στα πόδια τους, όπως
φαίνεται στην εικόνα 1-2-8. Αυτό γίνεται γιατί τα πόδια των ανθρώπων
βρίσκονται στο έδαφος και η απόσταση του ανθρώπου από το έδαφος είναι
µηδέν µέτρα.
Άλλα είδη αντικειµένων που δεν έχουν το κέντρο τους στο κέντρο της
µάζας τους είναι αυτά που “κρατούνται” όταν τα χρησιµοποιεί κανείς, για
παράδειγµα ένα ρόπαλο του baseball. Το κέντρο ενός ροπάλου του baseball
βρίσκεται εκεί που κρατείται, όπως φαίνεται στην εικόνα 1-2-9. Το κέντρο
βρίσκεται στην λαβή έτσι ώστε όταν περιστρέφεται, θα κινείται γύρω από το
σηµείο.

Αρχικά: Απόσταση
Η απόσταση ενός αντικειµένου από ένα άλλο µετριέται από το κέντρο του. Για
παράδειγµα, η απόσταση του πουλιού από το έδαφος στην εικόνα 1-2-10
µετριέται από το κεντρικό σηµείο του πουλιού.
ΕΙΚΟΝΑ 1-2-8. Το κέντρο ενός αντικειµένου που στέκεται στο έδαφος
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ΕΙΚΟΝΑ 1-2-9. Το κεντρικό σηµείο ενός αντικειµένου που κρατείται
ΕΙΚΟΝΑ 1-2-10. Η απόσταση προς τα κάτω, προς το έδαφος µετριέται από
το κέντρο

Αρχικά: Θέση
Το κέντρο ενός αντικειµένου είναι το σηµείο που δείχνει την θέση του στον
κόσµο. Το σύστηµα Alice ορίζει αυτόµατα το κέντρο του εδάφους ως το
κέντρο του κόσµου. Στην εικόνα 1-2-11, τρεις άξονες συντεταγµένων
τοποθετούνται στο κέντρο του εδάφους. Στην λίστα ιδιοτήτων του εδάφους
(βρίσκεται στον κατάλογο λεπτοµερειών, κάτω αριστερά στην εικόνα 1-2-11),
µπορείτε να δείτε ότι το κέντρο του εδάφους βρίσκεται στο σηµείο (0,0,0) των
αξόνων συντεταγµένων.
Όπως το έδαφος έτσι και κάθε αντικείµενο τοποθετείται σε σχέση µε το
κέντρο του κόσµου. Το πουλί στην εικόνα 1-2-12 βρίσκεται στην θέση (-3,41,
1,59, 6,15). Αυτό σηµαίνει ότι το κέντρο του πουλιού βρίσκεται 3,41 µέτρα
αριστερά, 1,59 µέτρα πάνω και 6,15 µέτρα εµπρός από το κέντρο του
κόσµου.

ΕΙΚΟΝΑ 1-2-11. Το κέντρο του εδάφους τοποθετείται στο κέντρο του κόσµου
ΕΙΚΟΝΑ 1-2-12. Η θέση του πουλιού σε σχέση µε το κέντρο του κόσµου
Αρχικά: Κίνηση
Στο Alice θα δηµιουργήσετε εικονικούς κόσµους και θα δώσετε ζωή κινώντας
τα αντικείµενα στον κόσµο µε τον ίδιο τρόπο που κινούνται τα αντικείµενα σε
ένα εξοµοιωτή πτήσης ή σε ένα videogame. Θα χρησιµοποιήσετε πολλές
τεχνικές κίνησης ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιούνται στα κινούµενα σχέδια
στα φιλµ της Disney και της Pixar. Η ζωή των αντικειµένων είναι µια
οφθαλµαπάτη, ένα φανταστικό θέαµα.
Για να δηµιουργηθεί αυτή η
οφθαλµαπάτη, ο παραγωγός του φιλµ συνεργάζεται µε τον ηθοποιό για να
δηµιουργηθεί µια ακολουθία καλλιτεχνικών σκηνών (ζωγραφιές και εικόνες),
όπου η κάθε µια έχει µια µικρή διαφορά από την προηγούµενη. Η σκηνή
σχεδιάζεται µε αντικείµενα και µετά ξανασχεδιάζεται µε τα αντικείµενα σε µια
ελαφρά αλλαγµένη θέση. Η σκηνή σχεδιάζεται ξανά και τα αντικείµενα
κινούνται λίγο ακόµη, λίγο ακόµη, λίγο ακόµη, λίγο ακόµη κτλ. Η εικόνα 1-2-13
απεικονίζει µια ακολουθία σκηνών στο σύστηµα Alice.
Στην παραγωγή κινουµένων σχεδίων, τα πλαίσια σκηνών
αποτυπώνονται σε µια ακολουθία πάνω σε ένα καρούλι φιλµ ή
φωτογραφίζονται από µια ψηφιακή κάµερα. Το φιλµ παίζεται σε ένα
προτζέκτορα ή µια οθόνη, εµφανίζοντας γρήγορα πολλές εικόνες που
υπάρχουν στην ακολουθία δηµιουργώντας έτσι την ψευδαίσθηση της κίνησης.
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Το λογισµικό Alice δηµιουργεί ένα παρόµοιο εφέ στην οθόνη του υπολογιστή.
∆εν χρειάζεται να ανησυχείτε αν δεν είστε τέλειος καλλιτέχνης. Το Alice
δηµιουργεί από µόνο του την ακολουθία των σκηνών. Εσείς απλά είστε ο
σκηνοθέτης και δίνετε οδηγίες για το τι να κάνει το κάθε αντικείµενο. Το Alice
δηµιουργεί (αποδίδει) την κίνηση.

ΕΙΚΟΝΑ 1-2-13. Μια ακολουθία σκηνών που δηµιουργεί την κίνηση

Ξεκίνηµα µε το Alice
Σας συνιστούµε να πειραµατιστείτε µε το Alice, όσο θα εξερευνούσατε το
καινούριο σας κινητό τηλέφωνο. Το βγάζετε από το κουτί και δοκιµάζετε όλα
τα χαρακτηριστικά του. Με τον ίδιο τρόπο µπορείτε να µάθετε πώς να
χειρίζεστε το λογισµικό Alice.
Το παράρτηµα Α σας παρέχει ένα αρχικό εγχειρίδιο χρήσης που
αποτελείται από ασκήσεις µε λεπτοµερείς πληροφορίες για το πώς θα
ξεκινήσετε ένα νέο κόσµο, που θα βρείτε τις βιβλιοθήκες για 3D µοντέλα, πως
θα αλλάξετε το χρώµα του εδάφους, πως θα προσθέσετε αντικείµενα σε ένα
κόσµο και πως θα τα τοποθετήσετε κατάλληλα στην σκηνή. Εάν δεν το έχετε
κάνει, πηγαίνετε στις ασκήσεις τώρα!

Μυστικά και τεχνικές 1
Ειδικά εφέ: Κείµενα και δυδιάστατες γραφικές εικόνες
Παρακάτω θα αναλύσουµε όλες τις δυνατότητες του Alice µέσω
παραδειγµάτων. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, στο τµήµα Μυστικά και Τεχνικές
θα παρέχονται ευχάριστοι τρόποι για να δηµιουργήσετε κόσµους και κινήσεις
αντικειµένων µε ειδικά εφέ. Αν και αυτά τα τµήµατα του βιβλίου δεν είναι
απαραίτητα στην εκµάθηση θεµελιωδών προγραµµατιστικών αρχών, είναι
σηµαντικά γιατί µερικές από τις αυτές τις τεχνικές χρησιµοποιούνται στους
κόσµους των παραδειγµάτων. Τα Μυστικά και οι Τεχνικές αποτελούν ένα
οδηγό γι’ αυτούς που θέλουν να µάθουν περισσότερα για την κίνηση των
σχεδίων. Πρόσθετες λεπτοµέρειες για την χρήση του Alice παρέχονται στο
παράρτηµα Β, όπου µπορείτε να µάθετε πώς να ψάχνετε στις βιβλιοθήκες και
πώς να δηµοσιεύετε ένα κόσµο στο διαδίκτυο. Τα τµήµατα Μυστικά και
Τεχνικές µαζί µε το παράρτηµα Α και Β µπορούν να θεωρηθούν ως ένα µικρό
εγχειρίδιο χρήσης του Alice.
Ένα σηµαντικό θέµα της κίνησης των αντικειµένων είναι η µετάδοση
πληροφορίας στο άτοµο που βλέπει την κίνηση (τον χρήστη). Το κείµενο, ο
ήχος, και οι γραφικές εικόνες σας βοηθούν να επικοινωνήσετε. Τα επόµενα
τµήµατα σας βοηθούν να προσθέσετε κείµενο και γραφικές εικόνες στον
κόσµο σας.
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3D Κείµενα
Για να προσθέσετε ένα 3D κείµενο σε ένα κόσµο, κάντε κλικ στην επιλογή
“∆ηµιουργία 3D κειµένου” στην τοπική βιβλιοθήκη, όπως φαίνεται στην εικόνα
Τ-1-1.
ΕΙΚΟΝΑ Τ-1-1. Κείµενο 3D στην τοπική βιβλιοθήκη
Ένα πλαίσιο κειµένου εµφανίζεται, όπως στην εικόνα Τ-1-2. Εκεί
πληκτρολογείτε ένα κείµενο σε όποια µορφή θέλετε (για παράδειγµα έντονα,
γράµµατα, πλάγια γραφή).
Όταν πατήσετε το OK, το λογισµικό προσθέτει ένα αντικείµενο κειµένου
στον κόσµο και µια καταχώρηση του αντικειµένου στο δένδρο των
αντικειµένων. Το όνοµα του αντικειµένου είναι το ίδιο µε το όνοµα του
κειµένου που πληκτρολογήσατε, όπως φαίνεται στην εικόνα Τ-1-3.
Το αντικείµενο µπορεί να τοποθετηθεί χρησιµοποιώντας το ποντίκι µε
τον ίδιο τρόπο που γίνεται για κάθε άλλο αντικείµενο. Για να τροποποιήσετε το
κείµενο στο αντικείµενο, κάντε κλικ στο κείµενο στην λίστα ιδιοτήτων του
καταλόγου λεπτοµερειών. Τότε εισάγετε ένα νέο κείµενο στο πλαίσιο κειµένου,
όπως φαίνεται στην εικόνα Τ-1-4.
Προσέξτε ότι τροποποιώντας το κείµενο, δεν αλλάζει το όνοµα του
αντικειµένου. Το όνοµα είναι ίδιο όπως ήταν αρχικά, όπως φαίνεται στην
εικόνα Τ-1-5.
ΕΙΚΟΝΑ Τ-1-2. Ένα πλαίσιο κειµένου
ΕΙΚΟΝΑ Τ-1-3. Το κείµενο-αντικείµενο προστίθεται στο σκηνικό και στο
δέντρο αντικειµένων
ΕΙΚΟΝΑ Τ-1-4. Τροποποίηση του κειµένου
ΕΙΚΟΝΑ Τ-1-5. Το όνοµα του αντικειµένου παραµένει αµετάβλητο

Γραφικές εικόνες (Billboards)
Παρόλο που το Alice είναι ένα 3D σύστηµα, είναι πιθανό να δηµιουργηθούν
επίπεδες 2D εικόνες σε ένα σκηνικό. Οι επίπεδες 2D εικόνες µπορούν να
δηµιουργηθούν σε ένα οποιοδήποτε εργαλείο ζωγραφικής και να σωθούν σε
GIF, JPG ή TIF. Για να προσθέσετε µια 2D εικόνα (το Alice την ονοµάζει
billboard) στον κόσµο σας, επιλέξτε από το µενού File το Make Billboard
όπως φαίνεται στην εικόνα Τ-1-6. Στο πλαίσιο διαλόγου, επιλέξτε την
αποθηκευµένη εικόνα και µετά κάντε κλικ στο κουµπί εισαγωγή.

ΕΙΚΟΝΑ Τ-1-6. Εισαγωγή ενός billboard
Το Alice θα προσθέσει την επίπεδη εικόνα στον κόσµο. Το billboard στην
εικόνα Τ-1-7 υλοποιεί µια από τις χρήσεις των billboard – παρέχοντας
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πληροφορίες στον χρήστη για το πώς να παίξει ένα παιχνίδι. Σε αυτό το
παράδειγµα, η εικόνα παρέχει πληροφορίες για την κίνηση ενός αντικειµένου
µε χρήση του πληκτρολογίου. (Παραδείγµατα µε χρήση των πλήκτρων του
πληκτρολογίου χρησιµοποιούνται στο κεφάλαιο 5).
ΕΙΚΟΝΑ Τ-1-7. Ένα billboard που δίνει πληροφορίες

Ασκήσεις
Οι ασκήσεις παρακάτω χρησιµοποιούν το λογισµικό Alice και επαληθεύουν
ότι έχετε µάθει όλα τα παραπάνω. Ο σκοπός σε κάθε άσκηση είναι να
δηµιουργηθεί µια αρχική σκηνή ενός κόσµου. Το Alice θα σε προτρέπει
περιοδικά να σώζετε τον κόσµο σας. (Πληροφορίες για το πώς θα σώζετε τον
κόσµο σας παρέχονται στο παράρτηµα Α στις αρχικές ασκήσεις).Ένα όνοµα
για τον κόσµο σας προτείνεται σύµφωνα µε το όνοµα της άσκησης. Για
παράδειγµα, ο κόσµος στην άσκηση 1 µπορεί να ονοµαστεί Νησί.α2w.
Τα αντικείµενα σε κάθε κόσµο δηµιουργούνται από τα 3D µοντέλα στην
βιβλιοθήκη της Alice. Τα περισσότερα µοντέλα βρίσκονται στην τοπική
βιβλιοθήκη που εγκαθίσταται µαζί µε το πρόγραµµα Alice. Εάν το µοντέλο δεν
βρίσκεται στην τοπική βιβλιοθήκη, ψάξτε το µοντέλο στην βιβλιοθήκη του cd ή
στην βιβλιοθήκη Web (www.alice.org).
1. Νησί
∆ηµιουργείστε ένα σκηνικό νησί. Ξεκινήστε επιλέγοντας µια φόρµα που να
περιέχει θάλασσα. Εναλλακτικά επιλέξτε τον κόσµο µε το γρασίδι και αλλάξτε
το χρώµα σε µπλε. Προσθέστε ένα νησί (από την βιβλιοθήκη περιβάλλοντος).
Χρησιµοποιήστε το διαχειριστή σκηνών για να τοποθετήσετε το νησί λίγο
αριστερά από το κέντρο του κόσµου. Μετά τοποθετήστε ένα χρυσόψαρο στον
κόσµο σας. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι το χρυσόψαρο είναι αόρατο επειδή
τοποθετήθηκε πίσω από το νησί ή απλά ότι βρίσκεται σε λάθος σηµείο.
Χρησιµοποιείστε το διαχειριστή σκηνών για να τοποθετήσετε το χρυσόψαρο
να κολυµπάει µέσα στη θάλασσα στα δεξιά του νησιού. Χρησιµοποιήστε τις
ρυθµίσεις της κάµερας για να βάλετε το νησί και το χρυσόψαρο µέσα στην
εµβέλεια της κάµερας.
ΕΙΚΟΝΑ
2. Χειµώνας
Τοποθετήστε δυο χιονάνθρωπους (βιβλιοθήκη ανθρώπων) σε µια χιονισµένη
σκηνή. Χρησιµοποιήστε µια σκηνή µε χιόνι στον αρχικό κόσµο. Μετά,
δηµιουργήστε χιονάνθρωπους τον ένα πάνω στον άλλο κάθετα.
ΕΙΚΟΝΑ

38

3. Σύνολο χιονάνθρωπων
Φτιάξτε ένα τοίχο τεσσάρων χιονάνθρωπων τον ένα πάνω στον άλλο,
βάζοντας τους οριζόντια. (Χρησιµοποιήστε µεθόδους, το ποντίκι και το κίτρινο
πλαίσιο του αντικειµένου). Οι τέσσερις χιονάνθρωποι θα είναι κάπως έτσι:
ΕΙΚΟΝΑ
4. Πάρτι µε τσάι
Για να τιµήσετε τον Lewis Caroll, δηµιουργήστε ένα πάρτι µε τσάι για την Alice
και τον λευκό λαγό. Πέρα από την Alice και το λαγό, το πάρτι πρέπει να
περιέχει ένα τραπέζι (τραπέζι δείπνου στον φάκελο µε τα έπιπλα στο cd ή
στην βιβλιοθήκη web) και τρεις καρέκλες (έπιπλα), µια τσαγιέρα, µια τοστιέρα
και ένα πιάτο (κουζίνα). Χρησιµοποιήστε τις πληροφορίες των µεθόδων, το
ποντίκι και το πλαίσιο του αντικειµένου για να τοποθετήσετε σωστά τα
αντικείµενα όπως την τσαγιέρα και το δοχείο γάλατος στο τραπέζι. Η εικόνα
παρακάτω δίνει ένα παράδειγµα.
ΕΙΚΟΝΑ
5. Στρατιώτες στο κατάστρωµα
Προσθέστε ένα µεταφορέα (µεταφορικά µέσα) και τέσσερις στρατιώτες
(άνθρωποι) σε ένα νέο κόσµο. Στοιχείστε τους στρατιώτες για µια επίσηµη
τελετή-δυο στρατιώτες σε κάθε µια άκρη του καταστρώµατος, όπως φαίνεται
παρακάτω.
ΕΙΚΟΝΑ
Κάντε δεξί κλικ σε κάθε στρατιώτη και χρησιµοποιήστε τις µεθόδους (από το
popup µενού) για να κινήσετε τα χέρια των στρατιωτών, για να χαιρετίσει ο
ένας τον άλλο. Η, χρησιµοποιήστε το ποντίκι στο διαχειριστή σκηνών για να
κινήσετε τα χέρια στην κατάλληλη θέση. (Χρησιµοποιήστε το “επιρροή των
υποµερών του σώµατος” για να µπορέσετε να κινήσετε µόνο τα χέρια τους).
Ανυψώστε το αριστερό χέρι του κάθε στρατιώτη (σχεδόν 45 µοίρες γωνία σε
ένα οριζόντιο πλάνο). Το αποτέλεσµα πρέπει να είναι µια σκηνή, όπου και οι
τέσσερις στρατιώτες χαιρετούν. Αυτό δεν είναι µια κίνηση-το µόνο που
προσπαθείτε να κάνετε είναι να δηµιουργήσετε το σκηνικό.
Υπόδειξη: Εάν τσεκάρετε το “επιρροή των υποµερών του σώµατος”, ώστε να
επιτρέψετε στα υποµέρη ενός αντικειµένου να κινηθούν, θυµηθείτε να το
ξετσεκάρετε πριν να χρησιµοποιήσετε το ποντίκι για κάποιο άλλο σκοπό.

Περίληψη
Στο τέλος του κάθε κεφαλαίου, θα παραθέτουµε µια περίληψη και µια λίστα
σηµαντικών αρχών. Ο σκοπός της περίληψης είναι η συγκέντρωση των
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σηµαντικών πληροφοριών και των ιδεών που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο.
Ο σκοπός της λίστας των σηµαντικότερων αρχών είναι να σας παρέχει ένα
γρήγορο οδηγό.
Σε αυτό το κεφάλαιο, ένα πρόγραµµα υπολογιστή παρουσιάστηκε ως µια
ακολουθία πληροφοριών η οποία καθοδηγεί τον υπολογιστή τι να κάνει. Ένα
πρόγραµµα υπολογιστή είναι επίσης ένας τρόπος να δώσετε σε ένα άλλον
άνθρωπο
να καταλάβει το τι θέλετε να κάνει ο υπολογιστής. Το
σηµαντικότερο θέµα του προγραµµατισµού υπολογιστών είναι το να µάθετε
να σκέφτεστε πως θα βάλετε σε σειρά µια ακολουθία από πληροφορίες για να
εκτελέσετε µια διεργασία.
Το Alice είναι ένα λογισµικό 3D το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
να µάθετε πώς να σχεδιάζετε και να γράφετε ένα πρόγραµµα. Η Alice σας
επιτρέπει να δηµιουργήσετε κινούµενα σχέδια σε ένα 3D εικονικό κόσµο. Τα
αντικείµενα είναι τριών διαστάσεων, έχοντας βάθος, ύψος και βάθος. Κάθε
αντικείµενο έχει ένα προσανατολισµό που παρέχει µια αίσθηση κίνησης. Αυτό
σηµαίνει ότι ένα αντικείµενο “γνωρίζει” ποιος δρόµος είναι πάνω, κάτω,
αριστερά, δεξιά, µπροστά και πίσω σε σχέση µε τον εαυτό τους.

Σηµαντικά θέµατα σε αυτό το κεφάλαιο
•

Ένα πρόγραµµα υπολογιστή είναι µια ακολουθία πληροφοριών που
επεξηγεί στον υπολογιστή τι να κάνει. Είναι επίσης µια ακολουθία
πληροφοριών που επεξηγεί σε ένα άλλο άνθρωπο το τι θέλετε να κάνει ο
υπολογιστής.

•

Η εκµάθηση προγραµµατισµού είναι ουσιαστικά το να µάθετε να
σκέφτεστε πώς να οργανώνετε µια ακολουθία πληροφοριών για να
εκτελέσετε µια διεργασία.

•

Στο Alice, η κίνηση των 3D αντικειµένων γίνεται σε ένα εικονικό κόσµο.

•

Το Alice παρέχει ένα µεγάλο αριθµό 3D µοντέλων. Τα 3D µοντέλα είναι
διαθέσιµα στο cd που συνοδεύει αυτό το βιβλίο, όπως επίσης και στο
site του Alice στο http://www.alice.org.

•

Ένα αντικείµενο στο Alice έχει έξι βαθµούς ελευθερίας για να κινηθεί
τριγύρω σε ένα εικονικό κόσµο. Καλούµε τους έξι βαθµούς ελευθερίας
(πιθανές κατευθύνσεις κίνησης) προσανατολισµό του αντικειµένου.

•

Ένα αντικείµενο στο Alice έχει ένα µοναδικό κέντρο που ορίζεται από
ένα γραφίστα όταν δηµιουργείται το 3D αντικείµενο. Το κέντρο του
εδάφους σε ένα κόσµο του Alice βρίσκεται στην θέση (0,0,0).
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Κεφάλαιο 2

Σχεδιασµός και υλοποίηση προγράµµατος

Σε αυτό το κεφάλαιο ξεκινάµε µε µια εισαγωγή στον προγραµµατισµό. Ένα
πρόγραµµα είναι ένα σύνολο πληροφοριών που επεξηγεί στον υπολογιστή τι
να κάνει. Κάθε πληροφορία είναι µια πράξη που πρέπει να εκτελεστεί. Το να
γράψετε ένα πρόγραµµα για κίνηση 3D αντικειµένων σε ένα εικονικό κόσµο
σχετίζεται µε τα αντικείµενα και τις πράξεις που µπορούν να εκτελέσουν. Από
µια πλευρά το γράψιµο ενός προγράµµατος είναι σαν να λύνετε προβλήµατα
στα µαθηµατικά. Πρώτα διαβάζουµε το πρόβληµα (µια περιγραφή της
κατάστασης) και αποφασίζουµε πως θα το λύσουµε (τι βήµατα θα
ακολουθήσουµε). Μετά επιλύουµε το πρόβληµα / γράφουµε µια λύση και
τεστάρουµε την απάντηση για να δούµε αν είναι σωστή. Παρόµοια, στο
γράψιµο ενός προγράµµατος που περιέχει κίνηση αντικειµένων, πρώτα
διαβάζουµε το σενάριο (µια περιγραφή ιστορίας, παιχνιδιού-συχνά καλείται
δήλωση προβλήµατος) και αποφασίζουµε πως θα δώσουµε στα αντικείµενα
ζωή (σχεδιασµός µιας σειράς σκηνών). Μετά γράφουµε τον κώδικα του
προγράµµατος (υλοποίηση) και το τεστάρουµε τρέχοντας το πρόγραµµα µας.
Πρέπει να πείτε ακριβώς τι εννοείτε όταν γράφεται ένα πρόγραµµα. Ο
καλύτερος τρόπος να γράψετε ένα πρόγραµµα είναι να ξεκινήσετε
διαβάζοντας ένα σενάριο / περιγραφή ιστορίας, παιχνιδιού και µετά να
σχεδιάσετε µια λίστα ενεργειών για το πρόγραµµα.
Το τµήµα 2-1 ξεκινάει µε σενάρια και σειρές σκηνών σαν µια
µεθοδολογία για τον σχεδιασµό προγραµµάτων. Οι οπτικές σειρές σκηνών
επιλέχθηκαν επειδή αποτελούν το σχεδιαστικό εργαλείο που χρησιµοποιείται
από επαγγελµατίες κατασκευαστές κινουµένων σχεδίων. Οι σειρές σκηνών
που βασίζονται σε κείµενο, επιλέχθηκαν επειδή παρέχουν µια αλγοριθµική
δοµή (βήµα προς βήµα). Οι γραµµές του κειµένου σε µια σειρά σκηνών που
βασίζονται σε κείµενο είναι παρόµοιες µε τον ψευδοκώδικα-µια απλή έκδοση
των οδηγιών που θα γίνουν τελικά κώδικας προγράµµατος.
Το τµήµα 2-2 παρουσιάζει τα βασικά για την δηµιουργία ενός απλού
προγράµµατος στο Alice. Η ιδέα είναι να χρησιµοποιηθεί µια σειρά σκηνών
σαν οδηγός για το γράψιµο ενός προγράµµατος σε ένα συντάκτη του Alice
που βασίζεται στο ποντίκι. Μπορούµε να εστιάσουµε σε µια βήµα προς βήµα
λύση επειδή το Alice θα φροντίσει αυτόµατα για όλες τις λεπτοµέρειες του
“συντακτικού” (δοµή και στίξη των εντολών). Σε µια κίνηση, µερικές ενέργειες
πρέπει να γίνουν διαδοχικά και µερικές ταυτοχρόνως. Αυτό σηµαίνει ότι ο
κώδικας του προγράµµατος πρέπει να είναι δοµηµένος ώστε να λέει στο
λογισµικό ποιες ενέργειες να γίνουν διαδοχικά και ποιες να γίνουν
ταυτόχρονα.

2-1 Σενάρια και σκηνές έργου
Η δηµιουργία ενός προγράµµατος που κινεί τα αντικείµενα σε ένα οπτικό
κόσµο είναι µια διαδικασία τεσσάρων βηµάτων: ∆ιαβάστε το σενάριο
(περιγραφή ενός προβλήµατος ή διεργασίας), σχεδιασµός (σχέδιο),
υλοποίηση (γράψτε το πρόγραµµα) και τεστ (δείτε αν λειτουργεί). Αυτό το
τµήµα παρουσιάζει τα πρώτα δύο βήµατα.
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Το διάβασµα του σεναρίου και ο σχεδιασµός του πλάνου δράσης είναι
σηµαντικά βήµατα στην κατασκευή ενός προγράµµατος. Ένα σχέδιο είναι ένα
“πλάνο” στρατηγικής. Τα προγράµµατα που παρουσιάζονται στα πρώτα
κεφάλαια του βιβλίου είναι αδρά περιγραφόµενα, γιατί πιστεύουµε ότι είναι
φρόνιµο να ξεκινήσετε από νωρίς να σχεδιάζετε όµορφα σχέδια. Μετέπειτα
όταν τα προγράµµατα δυσκολεύουν, ο χρόνος που θα αφιερωθεί για τον
σχεδιασµό προγραµµάτων θα είναι πολύ περισσότερος.

∆ιαβάστε το σενάριο
Πριν να συζητήσουµε πώς να δηµιουργήσουµε ένα σχέδιο, πρέπει να
γνωρίζουµε τι είδους πρόβληµα πρόκειται να λυθεί ή τι είδους διεργασία
πρέπει να εκτελεστεί. Ένα σενάριο είναι µια δήλωση προβλήµατος (ή
διεργασίας) η οποία περιγράφει την συνολική κίνηση σε σχέση µε το τι
πρόβληµα πρέπει να λυθεί ή τι µάθηµα πρέπει να διδαχθεί. (Πολλοί
επιστήµονες πληροφορικής χρησιµοποιούν τον όρο προδιαγραφές
απαιτήσεων. Στο Alice, ο όρος σενάριο είναι ευκολότερο να σχετισθεί µε την
σκηνή του κόσµου, τα αντικείµενα και τις πράξεις). Τα κινούµενα σχέδια και τα
φιλµ ξεκινούν µε ένα σενάριο που δηµιουργείται από επαγγελµατίες
συγγραφείς, που καλείται “ιστορία”. ‘Όπως χρησιµοποιείται εδώ, σε σχέση µε
το αρχικό νόηµα, µια ιστορία µπορεί να είναι η διδασκαλία ενός µαθήµατος,
ένα παιχνίδι ή ένα κινούµενο σχέδιο.
Σε ένα κόσµο του Alice, ένα σενάριο παρέχει όλες τις απαραίτητες
λεπτοµέρειες για το στήσιµο του αρχικού σκηνικού και µετά ο σχεδιασµός µιας
ακολουθίας πληροφοριών για την επίτευξη της κίνησης. Αυτό είναι, ένα
σενάριο παρέχει απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Τι ιστορία έχει ειπωθεί;
2. Τι αντικείµενα χρειάζονται; Μερικά αντικείµενα θα παίξουν ηγετικό
ρόλο στην ιστορία και µερικά άλλα θα χρησιµοποιηθούν απλά για το
πίσω µέρος του σκηνικού.
3. Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν; Οι ενέργειες στην ιστορία θα
αποτελέσουν τελικά τις πληροφορίες του προγράµµατος.

Παράδειγµα σεναρίου
Ας θεωρήσουµε ένα σενάριο: Μετά από ένα ταξίδι στο διάστηµα, ένα
διαστηµόπλοιο επανδρωµένο µε ροµπότ έχει προσγειωθεί στο φεγγάρι. Το
ροµπότ έχει βγει από το διαστηµόπλοιο και έχει στήσει µια κάµερα έτσι ώστε
οι επιστήµονες που βρίσκονται στο κέντρο της NASA στο Houston να δουν το
ιστορικό γεγονός. Στο σκηνικό µας µπορούµε να δούµε το ροµπότ, το
διαστηµόπλοιο, το σεληνιακό έδαφος και µερικούς βράχους. Ξαφνικά ένας
εξωγήινος κρυφοκοιτάζει πίσω από ένα βράχο το ροµπότ. Το ροµπότ
εκπλήσσεται και γυρνάει το κεφάλι του ακριβώς προς τον εξωγήινο. Το
ροµπότ περπατάει προς τον εξωγήινο για να ρίξει µια πιο κοντινή µατιά, µε
αποτέλεσµα ο εξωγήινος να κρυφτεί πίσω από τους βράχους. Τελικά το
ροµπότ κοιτάζει στην κάµερα, κάνει σήµα κινδύνου, και λέει “Houston έχουµε
πρόβληµα!”
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Από αυτό το σενάριο έχουµε απαντήσεις στις ερωτήσεις:
•

Τι ιστορία έχει ειπωθεί; Αυτό το σενάριο περιγράφει µια χιουµοριστική
ιστορία για µια συνάντηση ενός ροµπότ και ενός εξωγήινου στο
φεγγάρι.

•

Τι αντικείµενα χρησιµοποιούνται; Τα αντικείµενα είναι το ροµπότ, το
διαστηµόπλοιο και ο εξωγήινος. Το σκηνικό είναι η επιφάνεια του
φεγγαριού σε ένα διαστηµικό κόσµο.

•

Τι ενέργειες θα γίνουν; Οι ενέργειες είναι το κρυφοκοίταγµα πίσω από
το βράχο, το γύρισµα του κεφαλιού του ροµπότ και η κίνηση του προς
τον εξωγήινο, το κρύψιµο του εξωγήινου πίσω από το βράχο και η
αποστολή µηνύµατος από το ροµπότ στην γη.

Σχεδιασµός
Μια διάταξη σκηνών είναι η σχεδιαστική προσέγγιση που θα
χρησιµοποιήσουµε για να επιλύσουµε το πρόβληµα ή για να σχεδιάσουµε µια
λίστα ενεργειών ώστε να εκτελεστεί η διεργασία που καθορίζεται στο σενάριο.
Στην Disney και στην Pixar και σε άλλα µεγάλα στούντιο που κάνουν
animation, οι εργαζόµενοι αποσυνθέτουν ένα µεγάλο και µακρύ σενάριο σε
ακολουθίες πολλών µικρών σεναρίων. Για κάθε σενάριο, δηµιουργείται µια
διάταξη σκηνών ώστε να αναπαρασταθεί η ακολουθία των σκηνών. Η διάταξη
των σκηνών µπορεί να αποτελείται από δεκάδες σκίτσα, που ζωγραφίζονται
από καλλιτέχνες ή δηµιουργούνται από ανιµατερ υπολογιστών που
χρησιµοποιούν ειδικό λογισµικό. Στην εικόνα 2-1-1 παρουσιάζονται σκίτσα
διαφόρων σκηνών από το “παιχνίδι του Geri”, ένα µικρό φιλµ από την Pixar
που έχει γραφτεί από τον Jan Pinkava. To φιλµ κέρδισε όσκαρ για την
καλύτερη ταινία µε animation. Σε αυτό το φιλµ, ο χαρακτήρας παίζει σκάκι µε
τον εαυτό του.
Η προσέγγιση της αποσύνθεσης ενός προβλήµατος ή µιας διεργασίας σε
υποπροβλήµατα ή υποδιεργασίες δεν χρησιµοποιείται µόνο από τους
προγραµµατιστές υπολογιστών και τους ανιµατέρ. Οι συγγραφείς θεατρικών
έργων, διασπούν τα έργα τους σε ξεχωριστές πράξεις και τις πράξεις σε
ξεχωριστές σκηνές! Οι µηχανικοί διαλύουν τα πολύπλοκα συστήµατα (π.χ.
αεροπλάνα) ή τις συσκευές (π.χ. µικροκυκλώµατα) στα κοµµάτια που τα
συνθέτουν για να κάνουν το πρόβληµα πιο διαχειρίσιµο.

ΕΙΚΟΝΑ 2-1-1. ∆ιατάξεις σκηνών του έργου “το παιχνίδι του Geri”, Pixar

Οπτικές διατάξεις σκηνών έργου
Μια οπτική διάταξη σκηνών “σπάει” ένα σενάριο σε µια ακολουθία σκηνών µε
µετάβαση µεταξύ των σκηνών. Κάθε σκίτσο αναπαριστά ένα στιγµιότυπο µιας
σκηνής (κατάσταση) κατά την διάρκεια της κίνησης. Κάθε στιγµιότυπο
σχετίζεται µε αντικείµενα σε συγκεκριµένες θέσεις, χρώµα, µέγεθος και πόζα.
Όταν συµβαίνουν µια ή περισσότερες µεταβολές στο κινούµενο σχέδιο,
οδηγούµαστε στην επόµενη σκηνή.
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Τα στιγµιότυπα αριθµίζονται σε µια ακολουθία και παρέχουν κατάλληλες
πληροφορίες. Για µικρού µήκους κινούµενα σχέδια, η ταξινόµηση µπορεί να
αναπαρασταθεί σε µια µεγάλη σελίδα φύλλου. Για πιο πολύπλοκα σχέδια, ένα
ξεχωριστό φύλλο ζωγραφικής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάθε σκηνή,
επιτρέποντας στον σχεδιαστή να παραλείψει ή να αλλάξει την σειρά των
σκηνών χωρίς να ξεκινήσει από την αρχή.
Για να δηµιουργήσουµε µια οπτική διάταξη σκηνών δανειζόµαστε µια
τεχνική επαγγελµατιών ανιµατερ-µια ακολουθία από ζωγραφισµένες στο χέρι
σκηνές. Μια φόρµα διατάξεων σκηνών φαίνεται στην εικόνα 2-1-2. Κάθε
στιγµιότυπο παρέχει πληροφορίες για τον αριθµό σκηνής και περιέχει ένα
σκίτσο ή µια εικόνα που δείχνει που βρίσκονται τα αντικείµενα στη σκηνή. Η
περιγραφή εξηγεί τι ενέργεια γίνεται. Εάν στα κινούµενα σχέδια είναι
κατάλληλος ένας ήχος, η περιγραφή θα περιέχει µια λίστα ήχων που θα παίζει
κατά τη διάρκεια της σκηνής. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί και κείµενο. Ο
ήχος και το κείµενο χρησιµοποιούνται µόνο εάν χρειάζεται.

ΕΙΚΟΝΑ 2-1-2. Φόρµα διατάξεων σκηνών
Για εµάς εδώ δεν θα δώσουµε βάση σε σκίτσα άκρως καλλιτεχνικά.
Απλοί κύκλοι, τετράγωνα και γραµµές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να
αναπαραστήσουν αντικείµενα που εµφανίζονται στην σκηνή. Εάν είναι
απαραίτητο, τα σχήµατα µπορούν να ονοµαστούν µε το όνοµα ή τον κωδικό
του χρώµατος του αντικειµένου.
Για να υλοποιήσετε µια διάταξη σκηνών, θα χρησιµοποιηθεί το σενάριο
µε το ροµπότ. Η εικόνα 2-1-3 δείχνει µια απλή σκηνή όπου ο εξωγήινος
κρυφοκοιτάζει πίσω από τον βράχο.
ΕΙΚΟΝΑ 2-1-3. Σκηνές µε σκίτσα ζωγραφισµένα µε το χέρι
Απλά σκίτσα έχουν χρησιµοποιηθεί για να δηµιουργηθεί το διαστηµόπλοιο, το
ροµπότ και ο εξωγήινος. Καφέ γραµµές έχουν χρησιµοποιηθεί για να
σχεδιαστούν οι βράχοι µπροστά από τον εξωγήινο. Οι γκρι γραµµές
αναπαριστούν την επιφάνεια του φεγγαριού. Χρησιµοποιώντας απλές
φιγούρες, οι σκηνές είναι εύκολο να δηµιουργηθούν.
Για τις εικόνες αυτού το βιβλίου, χρησιµοποιούµε τον συντάκτη σκηνών
του Alice για να προσθέσουµε αντικείµενα σε ένα κόσµο και για να
κανονίσουµε τα αντικείµενα σε διάφορες πόζες. Όταν δηµιουργηθεί µια
επιτυχηµένη σκηνή, φωτογραφίζεται και αντιγράφεται σε ένα έγγραφο. Η
εικόνα 2-1-4 παρουσιάζει µια σειρά εικόνων για την αρχή του σκηνικού του
σεναρίου µε το ροµπότ. (Χρησιµοποιήσαµε το spiderRobot και το
alienOnWheels από τον SciFi φάκελο της βιβλιοθήκης). Οι φωτογραφίες της
οθόνης για µια διάταξη σκηνών είναι οµορφότερες από τα απλά σκίτσα που
ζωγραφίζονται στο χέρι αλλά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να
δηµιουργηθούν και να οργανωθούν.
ΕΙΚΟΝΑ 2-1-4. Φωτογραφίες οθόνης διάταξης σκηνών
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Σειρές σκηνών που βασίζονται σε κείµενο
Ενώ οι επαγγελµατίες ανιµατέρ χρησιµοποιούν διατάξεις σκηνών µε εικόνες,
δεν έχουν όλοι την υποµονή να φτιάξουν δεκάδες σκίτσα. Μια σκηνή που
βασίζεται σε κείµενο είναι µια εναλλακτική λύση. Είναι σαν µια “λίστα
υποχρεώσεων ” και µας επιτρέπει να σχεδιάσουµε µια δοµή για τον κώδικα
του προγράµµατος. Για να επωφεληθούµε από τα πλεονεκτήµατα που
προσφέρουν η εικόνα και το κείµενο και οι δύο µέθοδοι δηµιουργίας σκηνών
θα χρησιµοποιηθούν σε αυτό το βιβλίο.
Παράδειγµα σειρών σκηνών που βασίζονται σε κείµενο
Η σειρά σκηνών που βασίζεται σε κείµενο για το παράδειγµα του ροµπότ
φαίνεται παρακάτω. Παρατηρείστε ότι µια σειρά σκηνών που βασίζεται σε
κείµενο µπορεί να συνοψίζει πολλές σκηνές από µια διάταξη σκηνών µε
εικόνες. Για παράδειγµα η σειρά των σκηνών που φαίνεται παρακάτω
συνοψίζει τις σκηνές 1,2 και 3 της οπτικής διάταξης σκηνών της εικόνας 2-1-4
και αναπαριστά µόνο µερικές ενέργειες. Θα ολοκληρωθεί στο επόµενο τµήµα.
Do the following steps in order
alien moves up
alien says “Slithy toves?”
robot’s head turns around
robot turns to look at alien
Do the following steps together
robot moves toward the alien
robot legs walk
etc.

Κάνε τα ακόλουθα βήµατα στην σειρά
ο εξωγήινος κινείται
ο εξωγήινος λέει “σύντροφος;”
το κεφάλι του ροµπότ γυρίζει
το ροµπότ γυρίζει και κοιτάει τον εξωγήινο
Κάνε τα ακόλουθα βήµατα παράλληλα
το ροµπότ κινείται προς τον εξωγήινο
τα πόδια του ροµπότ περπατούν
κτλ

Οι γραµµές του κειµένου σε µια σειρά σκηνών που βασίζεται σε κείµενο
παρέχουν µια διατεταγµένη λίστα πράξεων. Οι γραµµές γράφονται σε ένα
περιγραφικό σχήµα και οι εσοχές κάνουν τις σκηνές εύκολες στο διάβασµα.
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Παρατηρήστε ότι δυο γραµµές είναι σε πλάγια γραφή. Αυτές οι γραµµές
οργανώνουν τις ενέργειες – µερικές ενέργειες πρέπει να γίνουν στην σειρά
(µια κάθε φορά) και άλλες πρέπει να γίνουν παράλληλα (την ίδια στιγµή). Οι
τέσσερις πρώτες πράξεις γίνονται στη σειρά (ο εξωγήινος κινείται, µιλάει, το
κεφάλι του ροµπότ κινείται, το ροµπότ κινείται και κοιτάζει προς τον εξωγήινο).
Η επόµενη πράξη, όπου το ροµπότ κινείται προς τον εξωγήινο για να ρίξει µια
πιο κοντινή µατιά, είναι στην πραγµατικότητα µια σύνθεση πράξεων που
γίνονται ταυτόχρονα (το ροµπότ κινείται µπροστά την ίδια στιγµή που τα
πόδια του ροµπότ προσοµοιώνουν ένα περπάτηµα).
Στην τεχνολογία των υπολογιστών, µια σειρά σκηνών που βασίζονται σε
κείµενο ονοµάζεται αλγόριθµος-µια λίστα ενεργειών που εκτελούν µια
διεργασία ή λύνουν ένα πρόβληµα. Οι ενέργειες σε µιας σειρά σκηνών που
βασίζονται σε κείµενο µοιάζουν πολύ µε τον κώδικα ενός προγράµµατος και
έτσι συχνά καλούνται ψευδοκώδικας.

Αποτιµήστε και επανεξετάστε
Εφόσον σχεδιαστεί µια διάταξη σκηνών, είναι καλή ιδέα να ρίξετε µια
αντικειµενική µατιά για να αποφασίσετε αν θα αλλαχθεί κάτι. Αποτιµήστε τις
σκηνές απαντώντας τις παρακάτω ερωτήσεις:
•

Η πράξη “ρέει” από σκηνή σε σκηνή, όσο η ιστορία εκτυλίσσεται;

•

Χρειάζονται να γίνουν αλλαγές για να ταιριάξει κάποια σκηνή µε την
επόµενη;

•

Μήπως παραβλέψατε κάποιο σηµαντικό µέρος της ιστορίας;

• Υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να αλλάξει στην ιστορία;
Σηµαντική ιδέα είναι ότι η διάταξη σκηνών δεν είναι η τελική. Πρέπει να
είµαστε πρόθυµοι να ανασκοπήσουµε τα σχέδια µας και να τα
τροποποιήσουµε. Κατά τον σχεδιασµό ενός προγράµµατος, ακολουθούµε την
ίδια τακτική µε αυτή που ακολουθεί ένας ζωγράφος που έχει µια ιδέα για ένα
πίνακα. Ο ζωγράφος συχνά κάνει ένα αρχικό σκίτσο για να σχεδιάσει το πώς
θα µοιάζει ο πίνακας. Αυτός είναι ένας τρόπος που µετασχηµατίζει την
συνοπτική ιδέα σε ένα περισσότερο πραγµατικό θέαµα. Μετά ο ζωγράφος
κοιτάζει ξανά την αρχική έκδοση και µπορεί να την αλλάξει αρκετές φορές
πριν να βάλει χρώµατα στον καµβά. Έτσι και ένας µηχανικός που σχεδιάζει
µια γέφυρα ή ένα αεροπλάνο (ή κάτι άλλο) δοκιµάζει πολλές
διαφοροποιηµένες φάσεις σχεδίων µέχρι να παραχθεί το τελικό προϊόν. Όλοι
οι δηµιουργικοί άνθρωποι περνούν από αυτούς τους κύκλους αλλαγής
σχεδίασης του έργου.

2-2 Ένα πρώτο πρόγραµµα
Στο τµήµα 2-1, µάθατε πώς να διαβάζετε ένα σενάριο και να σχεδιάζετε ένα
κινούµενο σχέδιο για να εκτελέσετε µια διεργασία ή να παίξετε ένα παιχνίδι.
Τώρα είστε έτοιµοι να µάθετε πως µπορεί να γραφεί ένα πρόγραµµα µε
κινούµενα σχέδια. Αυτό το βήµα ονοµάζεται υλοποίηση. Σας συνιστούµε να
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διαβάσετε αυτό το τµήµα όσο κάθεστε µπροστά σε ένα υπολογιστή. Ξεκινήστε
τo Alice και επαναλάβετε τα βήµατα που παρουσιάζονται στα παραδείγµατα.
Τι είναι ένα πρόγραµµα;
Όπως ξέρετε, ένα πρόγραµµα είναι µια λίστα εντολών (ενεργειών) για να
επιτευχθεί µια διεργασία. Μπορείτε να φανταστείτε ένα πρόγραµµα στο Alice
όπως ένα σενάριο σε ένα θεατρικό έργο. Ένα θεατρικό κείµενο διηγείται µια
ιστορία περιγράφοντας τις πράξεις που θα γίνουν και τα λόγια που θα
εκφωνήσουν οι ηθοποιοί στην σκηνή. Παρόµοια ένα πρόγραµµα στο Alice
καθορίζει τις πράξεις που θα γίνουν, τους ήχους και τα κείµενα που θα
χρησιµοποιηθούν από τα αντικείµενα σε ένα εικονικό κόσµο.
∆ηµιουργία µιας αρχικής στιγµής
Ένα αρχαίο γνωµικό λέει ότι “Το µακρύ ταξίδι ξεκινάει µε ένα απλό βήµα”. Ας
ξεκινήσουµε το ταξίδι µας υλοποιώντας την πρώτη κίνηση του ροµπότ που
περιγράφεται στην ενότητα 2-1. Θυµηθείτε ότι το επανδρωµένο µε ροµπότ
διαστηµόπλοιο µόλις έχει φτάσει στο φεγγάρι. Το ροµπότ µόλις συνάντησε
απρόσµενα ένα εξωγήινο που εµφανίστηκε πίσω από τους βράχους. Το
ροµπότ κινείται προς τον εξωγήινο για να ελέγξει και µετά στέλνει µήνυµα στη
γη: “Houston, έχουµε πρόβληµα!”
Το πρώτο βήµα στην υλοποίηση του προγράµµατος κινουµένων
σχεδίων είναι να δηµιουργηθεί µια αρχική σκηνή. Επιλέγεται ένα σκηνικό
διαστήµατος και µετά ένα ροµπότ, ένας εξωγήινος και ένα διαστηµόπλοιο
(από τον φάκελο SciFi της βιβλιοθήκης) και προστίθενται στον κόσµο. Βράχια
(από τον φάκελο της φύσης στο cd ή στην web βιβλιοθήκη) προστίθενται και
τοποθετούνται µπροστά από τον εξωγήινο για να τον κρύψουν. Η αρχική
σκηνή φαίνεται στην εικόνα 2-2-1.
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-1. Αρχική σκηνή
Κόσµοι στο cd
To cd που συνοδεύει αυτό το βιβλίο περιέχει όλους τους κόσµους των
παραδειγµάτων. Οι κόσµοι έχουν όλα τα αντικείµενα τοποθετηµένα στην
αρχική σκηνή. Οι κόσµοι του cd δεν έχουν τον κώδικα του προγράµµατος-ο
κώδικας παρέχεται σε κάθε κεφάλαιο. Σας προτείνουµε να καθίσετε σε ένα
υπολογιστή, να βάλετε το cd, να φορτώσετε τον κόσµο και να αναδοµήσετε το
πρόγραµµα όσο διαβάζετε το κεφάλαιο. Αυτό θα σας βοηθήσει να µάθετε πώς
να γράφετε προγράµµατα και επίσης θα σας βοηθήσει να φτιάξετε τα δικά σας
κινούµενα σχέδια.
Συντάκτης κώδικα προγράµµατος
Όταν δηµιουργηθεί η αρχική σκηνή, πρέπει να γραφούν οι πληροφορίες που
φτιάχνουν τον κώδικα. Το Alice παρέχει ένα συντάκτη κώδικα-το µεγάλο
κίτρινο πλαίσιο στην κάτω δεξιά πλευρά του κύριου παραθύρου του Alice,
όπως φαίνεται στην εικόνα 2-2-2. Οι εντολές για ένα πρόγραµµα εισάγονται
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στον συντάκτη. (Από δω και στο εξής, θα αναφερόµαστε στον συντάκτη
κώδικα προγράµµατος µε τον όρο “συντάκτης”).
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-2. Συντάκτης κώδικα προγράµµατος (µεγάλο, κίτρινο πλαίσιο)
World.my first method ( η πρώτη µέθοδος του κόσµου)
Όπως φαίνεται στην εικόνα 2-2-2, η ετικέτα της περιοχής σύνταξης είναι
World.my first method. Μια µέθοδος είναι ένα τµήµα ενός κώδικα (ένα µικρό
σύνολο πληροφοριών) που ορίζει πώς να εκτελεστεί µια συγκεκριµένη
διεργασία. Το Alice αυτόµατα χρησιµοποιεί το όνοµα World.my first method
για το πρώτη σύνταξη. Στην πραγµατικότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί
οποιοδήποτε όνοµα για µια µέθοδο. Θα χρησιµοποιήσουµε το όνοµα
World.my first method γι’ αυτό το παράδειγµα. Το σενάριο µε το ροµπότ είναι
εύκολο αρκετά και µπορεί να προγραµµατιστεί µόνο µε µια µέθοδο, την
World.my first method .Όταν πατηθεί το κουµπί Play, το Alice θα εκτελέσει την
World.my first method εκτελώντας τις οδηγίες που γράφουµε εκεί.
Τι πληροφορίες χρειάζονται;
Ας ρίξουµε µια µατιά στην προηγούµενη διάταξη σκηνών.

Κάνε τα ακόλουθα βήµατα στην σειρά
ο εξωγήινος κινείται
ο εξωγήινος λέει “σύντροφος;”
το κεφάλι του ροµπότ γυρίζει
το ροµπότ γυρίζει και κοιτάει τον εξωγήινο
Κάνε τα ακόλουθα βήµατα παράλληλα
το ροµπότ κινείται προς τον εξωγήινο
τα πόδια του ροµπότ περπατούν
κτλ

Πραγµατικά, αυτή η διάταξη σκηνών είναι ελλιπής επειδή δεν
ολοκληρώσαµε την ιστορία. Το σενάριο περιέγραψε µια ακολουθία ενεργειών:
(α) Ο εξωγήινος εµφανίζεται πίσω από τους βράχους, (β) ο εξωγήινος λέει
“σύντροφος;” (γ) το κεφάλι του ροµπότ γυρίζει, (δ) το ροµπότ γυρίζει και
κοιτάει τον εξωγήινο, (ε) το ροµπότ κινείται προς τον εξωγήινο για να ρίξει µια
κοντινή µατιά, (στ) ο εξωγήινος κρύβεται πίσω από τους βράχους, (ζ) το
ροµπότ κοιτάζει στην κάµερα, (η) το ροµπότ λέει “Houston, έχουµε
πρόβληµα!”. Ας ολοκληρώσουµε το σκηνικό προσθέτοντας τις εναποµείναντες
ενέργειες, όπως φαίνεται παρακάτω.
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Do the following steps in order
alien moves up
alien says “Slithy toves?”
robot’s head turns around
robot turns to look at alien
Do together
robot moves toward the alien
robot legs walk
alien moves down
robot turns to look at the camera
robot’s head turns red (to signal danger)
robot says “Houston, we have a problem!”

Κάνε τα ακόλουθα βήµατα στην σειρά
ο εξωγήινος κινείται
ο εξωγήινος λέει “σύντροφος;”
το κεφάλι του ροµπότ γυρίζει
το ροµπότ γυρίζει και κοιτάει τον εξωγήινο
Κάνε τα ακόλουθα βήµατα παράλληλα
το ροµπότ κινείται προς τον εξωγήινο
τα πόδια του ροµπότ περπατούν
ο εξωγήινος κρύβεται
το ροµπότ γυρίζει και κοιτάει στην κάµερα
το κεφάλι του ροµπότ γίνεται κόκκινο (για να σηµάνει συναγερµό)
το ροµπότ λέει “Houston, έχουµε πρόβληµα!”

Μετάφραση της διάταξης σκηνών σε κώδικα
Για να µεταγλωττίσετε την διάταξη σκηνών σε κώδικα, ξεκινήστε µε το πρώτο
βήµα της διάταξης και µεταφράστε την σε µια εντολή. Μετά µεταφράστε το
δεύτερο βήµα, µετά το τρίτο, µετά το τέταρτο κοκ µέχρι να µεταφραστούν όλες
οι σκηνές. Οι εντολές που χρησιµοποιούνται στον κώδικα προγράµµατος είναι
οι ίδιες µέθοδοι που µάθατε στις αρχικές ασκήσεις του παραρτήµατος Α. Για
να δείτε τις διαθέσιµες µεθόδους του αντικειµένου alienOnWheels, πρώτα
κάντε κλικ στο αντικείµενο alienOnWheels στο δέντρο αντικειµένων (object
tree) και µετά κάντε κλικ στην καρτέλα των µεθόδων στην περιοχή των
λεπτοµερειών, όπως βλέπετε στην εικόνα 2-2-3.
Στο παράδειγµα, θέλουµε να µεταγλωττίσουµε τις διατάξεις σκηνών σε
κώδικα προγράµµατος. Ξεκινάµε µε το πρώτο βήµα, κάνοντας το
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alienOnWheels να ξεπροβάλλει πίσω από τους βράχους. Μια µέθοδος του
alienOnWheels είναι η move (κίνηση)-µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αυτή
τη µέθοδο για να κάνουµε το αντικείµενο alienOnWheels να κινηθεί προς τα
πάνω. Το επόµενο βήµα είναι να πει ο alienOnWheels “σύντροφος;” To
alienOnWheels έχει µια say µέθοδο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί γι’ αυτό το
σκοπό. Με ένα παρόµοιο τρόπο, κάθε πράξη στην διάταξη των σκηνών θα
µεταγλωττίζεται σε πληροφορίες, χρησιµοποιώντας ενσωµατωµένες
µεθόδους των αντικειµένων του κόσµου.
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-3.
προγράµµατος

Ενσωµατωµένες

µέθοδοι

για

την

συγγραφή

ενός

∆ιαδοχικές κατά ταυτόχρονων ενεργειών
Από τις διατάξεις σκηνών, είναι ξεκάθαρο ότι οι πρώτες τέσσερις ενέργειες
πρέπει να γίνουν η µια µετά την άλλη, διαδοχικά. Μπορούµε να πούµε στο
Alice να κάνει αυτές τις πράξεις στην σειρά. Οι άλλες ενέργειες γίνονται
ταυτόχρονα. Για παράδειγµα το ροµπότ κινείται µπροστά την ίδια στιγµή που
τα πόδια του κινούνται. Πρέπει να δώσουµε διαταγή στο Alice να τα κάνει
αυτά ταυτόχρονα. Το “κάνε διαδοχικά” και “κάνε ταυτόχρονα” είναι λέξεις της
γλώσσας του Alice. Μπορούµε να τα ονοµάσουµε δηλώσεις ελέγχου, επειδή
τις χρησιµοποιούµε για να πούµε στο Alice πώς να εκτελέσει τις εντολές σε
ένα πρόγραµµα.
Do in order (κάνε διαδοχικά)
Για να πείτε στην Alice να εκτελέσει πληροφορίες στην σειρά, βάζετε τη
φόρµα do in order (κάνε διαδοχικά) στον συντάκτη, όπως φαίνεται στην εικόνα
2-2-4.
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-4. Βάζοντας τη φόρµα do in order στον συντάκτη
Οι τέσσερις πρώτες εντολές µπορούν να τοποθετηθούν στο µπλοκ do in
order. Αρχικά το alienOnWheels επιλέγεται στο δέντρο των αντικειµένων
(object tree). Μετά η µέθοδος move του alienOnWheels επιλέγεται και
τοποθετείται µέσα στο µπλοκ do in order , όπως φαίνεται στην εικόνα 2-2-5. Η
µέθοδος move απαιτεί ορίσµατα -ποια κατεύθυνση και πόσο µακριά πρέπει
να κινηθεί το alienOnWheels. (Ένα όρισµα είναι µια πληροφορία που πρέπει
να δοθεί, έτσι ώστε το Alice να µπορεί να εκτελέσει την ενέργεια). Σε αυτό το
παράδειγµα, το alienOnWheels είναι κρυµµένο πίσω από τους βράχους και
θέλουµε να κινηθεί προς τα πάνω, οπότε η κατεύθυνση είναι επάνω. Οι
βράχοι δεν είναι πολύ ψηλοί, έτσι θα προσπαθήσουµε µια απόσταση ενός
µέτρου. (Εάν αυτή η απόσταση δεν είναι η επιθυµητή µπορούµε να την
διορθώσουµε αργότερα). Το όνοµα της µεθόδου και τα ορίσµατα της
συνθέτουν την εντολή.
Η τελική εντολή φαίνεται στην εικόνα 2-2-6.
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Η δεύτερη εντολή είναι να πει το alienOnWheels “σύντροφος;” Επιλέξτε
το alienOnWheels από το δέντρο των αντικειµένων και τοποθετήστε την
µέθοδο say µέσα στην φόρµα. Θα εµφανιστεί µια καρτέλα προεπιλεγµένων
λέξεων, εσείς επιλέξτε το άλλο, όπως φαίνεται στην εικόνα 2-2-7. Ένα πλαίσιο
κειµένου θα εµφανιστεί, όπου µπορείτε να γράψετε τις λέξεις που θέλετε να
πει το alienOnWheels. Γράψτε “σύντροφος;” όπως φαίνεται στην εικόνα 2-2-8
και µετά OK.
Οι δυο πρώτες εντολές φαίνονται στην εικόνα 2-2-9. Όταν τρέξει αυτό το
πρόγραµµα (δοκιµάστε το αποτέλεσµα αυτών των δυο εντολών πατώντας το
κουµπί Play), το alienOnWheels θα ξεπροβάλλει πίσω από τους βράχους και
µετά θα πει “σύντροφος;”
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-5. Προσθήκη µιας εντολής κίνησης
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-6. Η εντολή κίνησης (move) ολοκληρωµένη
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-7. Προσθήκη µιας εντολής say
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-8. Εισαγωγή µιας φράσης
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-9. Οι πρώτες δυο εντολές
Για την τρίτη εντολή, το κεφάλι του spiderRobot πρέπει να γυρίσει µια
πλήρη περιστροφή (για να δηλώσουµε θαυµασµό) Πως µπορούµε να
γυρίσουµε το κεφάλι του spiderRobot; Πηγαίνετε στο δέντρο των αντικειµένων
και πατήστε το + που βρίσκεται αριστερά από το αντικείµενο spiderRobot.
Έτσι εµφανίζονται τα υποµέρη του αντικειµένου. Πατήστε το + δίπλα στο
λαιµό του spiderRobot. Μετά κάνοντας κλικ στο κεφάλι του spiderRobot στο
δέντρο των αντικειµένων τοy Alice µας επιτρέπει να έχουµε πρόσβαση στις
µεθόδους του κεφαλιού. Επιλέξτε και σύρετε την µέθοδο turn (γυρίζω) µέσα
στον συντάκτη και επιλέξτε το δεξιά ως κατεύθυνση και 1 περιστροφή, όπως
φαίνεται στην εικόνα 2-2-10.
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-10. Προθήκη µιας εντολής turn για το κεφάλι του spiderRobot
Στην τέταρτη εντολή, το spiderRobot θα γυρίσει για να αντικρίσει το
alienOnWheels. Η µέθοδος turn to face (γυρίζω για να αντικρίσω) του
spiderRobot επιλέγεται και ως όρισµα επιλέγεται το alienOnWheels, όπως
φαίνεται στην εικόνα 2-2-11. Ο κώδικας του προγράµµατος µε τις τέσσερις
πρώτες εντολές ολοκληρωµένες φαίνεται στην εικόνα 2-2-12.
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-11. Προσθήκη µιας εντολής turn to face
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-12. Do in order µε τις πρώτες τέσσερις εντολές
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Do together (κάνε ταυτόχρονα)
Το επόµενο βήµα στη διάταξη σκηνών απαιτεί δυο πράγµατα να γίνουν
ταυτόχρονα: το spiderRobot να κινηθεί προς το alienOnWheels, την ίδια
στιγµή που θα κινούνται τα πόδια του. Ένα do together µπαίνει µετά και µέσα
στο do in order, όπως φαίνεται στην εικόνα 2-2-13. Παρατηρήστε την
οριζόντια γραµµή (πράσινη) στην εικόνα 2-2-13. Η πράσινη γραµµή
υποδεικνύει που θα µπει η εντολή do together.
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-13. Προσθήκη µιας do together (µέσα στην do in order)
Το αποτέλεσµα αυτής της τροποποίησης, που φαίνεται στην εικόνα 2-214, είναι ότι το µπλοκ do together είναι ενσωµατωµένο µέσα στο µπλοκ do in
order. Η ενσωµάτωση σηµαίνει ότι µια εντολή ενός προγράµµατος είναι µέσα
σε µια άλλη. Σηµειώστε ότι η ενσωµάτωση του µπλοκ do together µέσα στο
do in order, είναι η καλύτερη λύση να δηµιουργήσετε αυτό το αποτέλεσµα. Η
ενσωµάτωση δεν είναι αναγκαστική. Αυτά τα µπλοκ κώδικα µπορούν να
δουλέψουν µαζί ή και ξεχωριστά µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-14. Do together µέσα στην do in order
Τώρα µπορούν οι µέθοδοι να δηµιουργηθούν µέσα στο µπλοκ do together,
για να κινηθεί το spiderRobot και να περπατήσει ταυτόχρονα. Η µέθοδος
move είναι εύκολη. Απλά προσθέστε την µέθοδο και βάλτε ορίσµατα
κατεύθυνσης µπροστά και απόσταση 1 µέτρο, όπως φαίνεται στην εικόνα 2-215.
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-15. Προσθήκη µιας εντολής move µέσα σε ένα µπλοκ do
together
Το spiderRobot έχει πολλά πόδια. Για να απλοποιήσουµε το πρόγραµµά
µας, θα υλοποιήσουµε την κίνηση δυο µόνο ποδιών (backLeft και frontRight).
Ένα πόδι κινείται αλλάζοντας θέση της άρθρωσης (ίδιο µε το λύγισµα του
γονάτου). Ας ξεκινήσουµε δηµιουργώντας µια εντολή κίνησης του
backLeftLegUpperJoint (αλλαγής θέσεως της πάνω άρθρωσης του πίσω
αριστερού ποδιού). Πρώτα επιλέξτε τo backLeftLegUpperJoint υποµέρος του
backLeftLegBase υποµέρος του spiderRobot και µετά τοποθετήστε την
µέθοδο turn µέσα στο µπλοκ do together όπως φαίνεται στην εικόνα 2-2-16.
Παρατηρήστε ότι το popup µενού επιτρέπει να επιλέξετε ορίσµατα
direction (κατεύθυνσης) και amount (ποσού κίνησης). Επιλέξτε forward
(µπροστά) για direction και other (άλλο) για το amount. Όταν επιλεχθεί το
other, εµφανίζεται ένα πλαίσιο µε αριθµούς (σαν αριθµοµηχανή). Επιλέγουµε
0,1 περιστροφή, κάνοντας κλικ στους αριθµούς. Πως γνωρίζαµε ότι το ποσό
των 0,1 περιστροφών ήταν το κατάλληλο; ∆εν γνωρίζαµε. Απλά επιλέξαµε
διάφορα ποσά µέχρι να βρούµε τελικά αυτό που δίνει το καλύτερο οπτικό
αποτέλεσµα της κίνησης λυγίζοντας την άρθρωση του ποδιού. Αυτό είναι ένα
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παράδειγµα στρατηγικής δοκιµής και λάθους. Πάντα προτείνουµε ότι οι καλά
σχεδιασµένες στρατηγικές δοκιµής και λάθους είναι χρήσιµες.
Λογικά όταν µια άρθρωση γυρίζει προς µια κατεύθυνση µετά πρέπει να
γυρίσει προς την άλλη κατεύθυνση (για να επιτευχθεί η ισορροπία). Οι δυο
πληροφορίες turn για το πίσω αριστερό πόδι φαίνονται στην εικόνα 2-2-17.
Χρησιµοποιώντας την ίδια τεχνική, χρησιµοποιούνται εντολές για να
κινηθεί και το frontRight πόδι. Οι τελικές εντολές που συνθέτουν το
περπάτηµα φαίνονται στην εικόνα 2-2-18.

ΕΙΚΟΝΑ 2-2-16. Τοποθέτηση µιας εντολής turn για το backLeftLegUpperJoint
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-17. Εντολές turn forward και backward
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-18. Εντολές για την προσοµοίωση βαδίσµατος του spiderRobot

Λάθη
Θα θυµάστε ότι τα τέσσερα βήµατα στην δηµιουργία ενός κινούµενου σχεδίου
είναι: διάβασµα, σχεδιασµός, υλοποίηση και τεστ. Τώρα που έχουν
δηµιουργηθεί αρκετές γραµµές κώδικα (υλοποίηση), είναι καλή ιδέα να
τεστάρουµε αυτό που γράψαµε. ∆εν χρειάζεται να περιµένετε να ολοκληρωθεί
το πρόγραµµα. Για να τεστάρετε τις πληροφορίες που έχετε γράψει µέχρι
τώρα, πατήστε το κουµπί Play. Το alienOnWheels εµφανίζεται πίσω από τους
βράχους και µετά λέει “σύντροφος;” Το κεφάλι του spiderRobot γυρίζει και
µετά το spiderRobot γυρίζει προς το µέρος του alienOnWheels. Μέχρι εδώ
καλά, αλλά όταν το spiderRobot κινείται µπροστά, τα πόδια δεν κινούνται.
Αυτό είναι, οι αρθρώσεις δεν φαίνονται να γυρίζουν καθόλου!
Ο λόγος για τον οποίο οι αρθρώσεις δεν κινούνται σηµαίνει ότι το
πρόγραµµα έχει λάθος. (Όταν διορθώνουµε τα λάθη ενός προγράµµατος λέµε
ότι κάνουµε αποσφαλµάτωση). Το πρόβληµα είναι, ότι στον κώδικα που
φαίνεται παραπάνω, οι εντολές της turn της άρθρωσης του ποδιού είναι
γραµµένες µέσα σε ένα µπλοκ do together. Εάν οι αρθρώσεις κινούνται
µπροστά και πίσω ταυτόχρονα η µια θα ακυρώνει την άλλη και έτσι τα πόδια
του spiderRobot δεν θα κινούνται καθόλου! Για να φτιαχτεί αυτό το πρόβληµα,
είναι απαραίτητο να µπούν οι εντολές της turn για την άρθρωση του δεξιού
ποδιού µέσα σε ένα µπλοκ do in order και το ίδιο για το αριστερό πόδι, όπως
φαίνεται στην εικόνα 2-2-19.
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-19. ∆ιορθωµένες εντολές για το περπάτηµα του spiderRobot
Τώρα το backLeft και το frontRight και το πόδι του spiderRobot
κινούνται. Υπάρχει µια χρήσιµη παρατήρηση. Οι προκαθορισµένες εντολές
κίνησης απαιτούν ένα δευτερόλεπτο για να εκτελεστούν. Φυσιολογικά µέσα σε
ένα κάνε do together µπλοκ, κάθε µια από τις εντολές θα έπρεπε να
χρησιµοποιεί το ίδιο ποσό χρόνου. Εφόσον χρειάζεται ένα δευτερόλεπτο για
να κινηθεί το spiderRobot µπροστά 1 µέτρο, το ίδιο θα κάνει και για να κινηθεί
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πίσω για όλα τα πόδια. Παρόλα αυτά γίνονται δυο βήµατα κατά το λύγισµα
της άρθρωσης (µπροστά και µετά πίσω). Κάθε βήµα κατά το λύγισµα πρέπει
να διαρκεί µισό δευτερόλεπτο. Για να αλλάξετε την διάρκεια, πατήστε στο
more (πρόσθετα), επιλέξετε το αντικείµενο του µενού duration (διάρκεια) και
επιλέξτε 0,5 δευτερόλεπτα, όπως φαίνεται στην εικόνα 2-2-20.
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-20. Αλλαγή της διάρκειας µιας εντολής

Χρήση µιας ιδιότητας
Πρέπει ακόµη να συµπληρώσουµε τις τελευταίες τέσσερις πράξεις που
περιγράφονται στην διάταξη σκηνών (το alienOnWheels κρύβεται, το
spiderRobot γυρίζει και κοιτάζει την κάµερα, το κεφάλι του spiderRobot γίνεται
κόκκινο, και το spiderRobot λέει “Houston, έχουµε πρόβληµα!”). Έχετε ήδη
χρησιµοποιήσει τις εντολές: move (κίνηση), turn to face (αντικρίζω) και say
(µιλάω)-οπότε αυτές είναι εύκολες να δηµιουργηθούν. Η µόνη νέα εντολή είναι
αυτή που απαιτεί το κεφάλι του spiderRobot να γίνει κόκκινο (ένα σήµα
κινδύνου). Για να το επιτύχουµε αυτό, χρησιµοποιούµε τις ιδιότητες χρώµατος
του κεφαλιού του ροµπότ. Για να δείτε µια λίστα ιδιοτήτων του κεφαλιού του
spiderRobot, επιλέξτε το κεφάλι του spiderRobot στο δέντρο αντικειµένων και
επιλέξτε την καρτέλα ιδιότητες στην περιοχή λεπτοµερειών (κάτω αριστερά
στο παράθυρο του Alice), όπως φαίνεται στην εικόνα 2-2-21.
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-21. Οι ιδιότητες του κεφαλιού του spiderRobot
Αυτό που θέλουµε να κάνουµε είναι να αλλάξουµε το χρώµα του
κεφαλιού του spiderRobot, αφού γυρίσει και αντικρίσει την κάµερα. Φυσικά οι
ιδιότητες µπορούν να αλλάξουν όταν δηµιουργείται ο αρχικός κόσµος. Αλλά
εµείς θέλουµε να αλλάξουµε το χρώµα κατά την διάρκεια της σκηνής. Μια
εντολή πρέπει να δηµιουργηθεί για να αλλάξει το χρώµα. Η εικόνα 2-2-22
περιγράφει την παραπάνω εντολή. Το πλακίδιο του χρώµατος για το κεφάλι
του spiderRobot τοποθετείται στο µπλοκ do in order. Μετά επιλέγεται το
χρώµα κόκκινο από το popup µενού των διαθέσιµων χρωµάτων.
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-22. Αλλαγή το χρώµατος του κεφαλιού του spiderRobot
Ο τελικός κώδικας για ολόκληρο το πρόγραµµα φαίνεται στην εικόνα 2-2-23.
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-23. Ο κώδικας του προγράµµατος για ολόκληρο το κινούµενο
σχέδιο

Σχόλια
Τώρα που γράψαµε το πρώτο µας πρόγραµµα, είναι ώρα να κοιτάξουµε, µια
χρήσιµη συνιστώσα στα προγράµµατα-σχόλια. Τα σχόλια δεν είναι εντολές
που προκαλούν κάποια ενέργεια. Αυτό σηµαίνει ότι το Alice µπορεί να
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αγνοήσει τα σχόλια όταν εκτελεστεί το πρόγραµµα. Παρόλα αυτά, τα σχόλια
θεωρούνται ένα καλό προγραµµατιστικό στυλ και είναι άκρως χρήσιµα για τα
άτοµα που διαβάζουν το πρόγραµµα. Τα σχόλια βοηθούν τον αναγνώστη να
καταλάβει τι κάνει το πρόγραµµα. Αυτό είναι πρακτικά χρήσιµο όταν κάποιος
άλλος θέλει να διαβάσει τον κώδικα του προγράµµατος για να δει τι έχετε
γράψει και πως το γράψατε.
Τα σχόλια στο Alice δηµιουργούνται χρησιµοποιώντας τις πράσινες
γραµµές // σε ένα πρόγραµµα και µετά γράφοντας µια περιγραφή του τι κάνει
ο κώδικας. Η εικόνα 2-2-24 περιγράφει την µέθοδο World.my first method µε
ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο θα έπρεπε να συµπεριλαµβάνεται στην αρχή µιας
µεθόδου για να επεξηγεί το τι κάνει η µέθοδος. Αυτό το είδος του σχόλιου είναι
σαν να γράφετε ένα συµπέρασµα.
Επίσης, µικρά τµήµατα αρκετών γραµµών κώδικα που εκτελούν µια
ενέργεια µπορούν να τεκµηριωθούν χρησιµοποιώντας ένα σχόλιο. Ένα
πρόσθετο σχόλιο φαίνεται στην εικόνα 2-2-25.
Αυτό το σχόλιο επεξηγεί ότι αυτό το µικρό τµήµα κώδικα χρησιµοποιείται
για να κινήσει µπροστά το spiderRobot όσο τα πόδια του κινούνται.
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-24. Ένα περιληπτικό σχόλιο για την µέθοδο World.my first
method
ΕΙΚΟΝΑ 2-2-25. Ένα σχόλιο για ένα µικρό τµήµα κώδικα

Μυστικά και Τεχνικές 2
Οδηγίες για προσανατολισµό και κίνηση
Η µέθοδος orient to (προσανατολισµού)
Κάθε αντικείµενο σε ένα κόσµο του Alice έχει το δικό του σύστηµα
συντεταγµένων
το
οποίο
παρέχει
µια
αίσθηση
κατεύθυνσηςπροσανατολισµού. Για να υλοποιήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο το σύστηµα
συντεταγµένων παρέχει προσανατολισµό για ένα αντικείµενο, τοποθετήσαµε
ένα ορατό σύστηµα αξόνων σε µια µαϊµού όπως φαίνεται στην εικόνα Τ-2-1.
ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-1. Ο προσανατολισµός της µαϊµούς
Όταν δυο αντικείµενα πρέπει να κινηθούν ταυτόχρονα, ο
προσανατολισµός των δυο αντικειµένων πρέπει να συγχρονιστεί. Στον κόσµο
που φαίνεται στην εικόνα Τ-2-2, θέλουµε η µαϊµού να µείνει πάνω στην
µπάλα, όσο η µπάλα θα κινείται µπροστά για µια µικρή απόσταση.
Ο κώδικας που γράψαµε για να κάνουµε τη µαϊµού και την µπάλα να
κινηθούν µπροστά φαίνεται στην εικόνα Τ-2-3.
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Φανταστείτε την έκπληξη µας όταν τα δυο αντικείµενα ακολουθούν
διαφορετικές πορείες. Γιατί συνέβη αυτό; Γιατί η µπάλα είναι ένα αντικείµενο
για το οποίο δεν είναι εύκολο να πούµε, µόνο κοιτάζοντάς το, ποια
κατεύθυνση είναι µπροστά και ποια πίσω. Προφανώς, όταν τοποθετήσαµε την
µπάλα στη σκηνή δεν την τοποθετήσαµε έτσι ώστε η µπροστινή της
κατεύθυνση να είναι ίδια µε την µπροστινή κατεύθυνση της µπάλας, όπως
φαίνεται στην εικόνα Τ-2-4. Έτσι όταν η µπάλα και η µαϊµού κινούνται
µπροστά, κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις.
ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-2. Η µαϊµού πηδάει πάνω σε µια µπάλα
ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-3. Κώδικας για να κινηθεί η µαϊµού και η µπάλα µπροστά
ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-4. Η µαϊµού και η µπάλα κινούνται µπροστά σε διαφορετικές
κατευθύνσεις
Ο τρόπος επίλυσης αυτού του προβλήµατος είναι να συγχρονίσουµε τις
κατευθύνσεις των δυο αντικειµένων. Σε αυτό το παράδειγµα, θα
χρησιµοποιήσουµε µια εντολή προσανατολισµού της µπάλας προς την
µαϊµού (toyball.orient to (monkey)), όπως φαίνεται στην εικόνα Τ-2-5.
Το αποτέλεσµα φαίνεται στην εικόνα T-2-6. Τώρα η µπάλα έχει τον ίδιο
προσανατολισµό µε την µαϊµού. Αυτό σηµαίνει ότι τα δυο αντικείµενα θα
κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, όταν δοθεί µια εντολή για κίνηση εµπρός σε
καθένα από αυτά.
Η εντολή orient to (προσανατολισµού) µπορεί να φανεί λίγο παράξενη,
αλλά απλά λέει στο λογισµικό Alice ότι το πρώτο αντικείµενο πρέπει να έχει
τον ίδιο προσανατολισµό µε το δεύτερο αντικείµενο. Έτσι αν ορίσουµε δυο
αντικείµενα να έχουν τον ίδιο προσανατολισµό, τότε αυτά τα αντικείµενα είναι
συγχρονισµένα-έχουν την ίδια αίσθηση για το πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-5. ∆ιαδοχικά µενού για την orient to
ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-6. Τώρα η µαϊµού και η µπάλα έχουν τον ίδιο προσανατολισµό

Η ιδιότητα vehicle (όχηµα)
Ένας άλλος τρόπος να συγχρονίσουµε τις κινήσεις δυο αντικειµένων, είναι να
εκµεταλλευτούµε µια ιδιότητα που καλείται vehicle. Σαν υλοποίηση της
ιδιότητας όχηµα, θεωρείστε ένα τσίρκο όπου το αντικείµενο chicken καβαλάει
το horse, όπως φαίνεται στην εικόνα Τ-2-7. Σαν µέρος της παράστασης, το
horse κάνει µια συγκεκριµένη βόλτα µε το chicken στην πλάτη του.
Για να συγχρονίσετε την κίνηση του chicken και του horse, µπορείτε να
κάνετε το horse vehicle για το chicken. Για να δηµιουργήσετε αυτό το ειδικό
εφέ, επιλέξτε το chicken στο δέντρο αντικειµένων και µετά επιλέξτε την
καρτέλα ιδιότητες. Πηγαίνετε στην ιδιότητα vehicle και κάντε κλικ δίπλα της.
Εµφανίζεται µια λίστα από πιθανά vehicles για το chicken και εσείς επιλέγετε
το horse. Αυτό φαίνεται στην εικόνα Τ-2-8. Τώρα όταν το horse κινείται, θα
κινείται και το chicken.
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ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-7. Το chicken καβαλάει τοhorse
ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-8. Επιλέγοντας το horse ως vehicle για το chicken
Ορίσµατα: duration (διάρκεια), style (στυλ), asSeenBy (όπως φαίνεται
από)
Οι εντολές κίνησης (π.χ. move, turn, roll) τελειώνουν µε µια ετικέτα “more…” η
οποία µπορεί να αλλάξει, όπως φαίνεται στην εικόνα Τ-2-9.
Όταν κάνουµε κλικ στο more, ένα popup µενού σας επιτρέπει να επιλέξετε
από µια λίστα τριών ορισµάτων, duration, style, asSeenBy όπως στην εικόνα
Τ-2-10.
ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-9. Η ετικέτα “more…”
ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-10. Popup µενού για το “more…”
Το όρισµα duration γνωστοποιεί στο Alice ένα ποσό χρόνου (σε
δευτερόλεπτα) που διαρκεί η κίνηση. (Το Alice υποθέτει οτι ο χρόνος µιας
κίνησης είναι 1 δευτερόλεπτο). Μια κίνηση που διαρκεί µηδέν δευτερόλεπτα
είναι µια στιγµιαία κίνηση. Αρνητικές τιµές δεν χρησιµοποιούνται. Στο πρώτο
µας παράδειγµα, ένα όρισµα duration χρησιµοποιήθηκε για να µικρύνει το
διάστηµα του χρόνου κίνησης των ποδιών του ροµπότ.
Το όρισµα style καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο µια εντολή κίνησης
ταιριάζει µε την επόµενη. Οι επιλογές είναι gently (αρχή και τέλος ευγενικά),
abruptly (αρχή και τέλος απότοµα), begin gently (και τέλος απότοµο),end
gently (απότοµη αρχή). Για να πάρετε τον σωστό βαθµό εξοµάλυνσης µιας
κίνησης, είναι καλό να πειραµατιστείτε µε το style.
Όπως περιγράψαµε στο κεφάλαιο 1, κάθε αντικείµενο του Alice έχει την
δική του αίσθηση της κατεύθυνσης (προσανατολισµός). Αλλά µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το όρισµα asSeenby για να πείτε στο Alice να
χρησιµοποιήσει τον προσανατολισµό ενός αντικειµένου για να καθοδηγήσει
ένα άλλο αντικείµενο. Αυτό θα εξηγηθεί καλύτερα µε ένα παράδειγµα.
Υποθέστε ότι έχουµε ένα ελικόπτερο σε µια εκπαιδευτική αποστολή ενός
πιλότου, όπως φαίνεται στην εικόνα Τ-2-11.
ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-11. Εκπαιδευτική αποστολή
Ο κώδικας της εικόνας Τ-2-12, προορίζεται να κινήσει το ελικόπτερο
αριστερά και µετά να το κινήσει προς τα επάνω.
ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-12. Κώδικας για roll και στη συνέχεια move
Τρέχοντας το πρόγραµµα, βλέπουµε ότι το αποτέλεσµα δεν είναι αυτό
που περιµέναµε. Όταν το ελικόπτερο κινείται προς τα επάνω, το κάνει άλλα µε
τον δικό του προσανατολισµό, όπως φαίνεται στην εικόνα Τ-2-13.
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ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-13. Επάνω σύµφωνα µε τον προσανατολισµό του ελικοπτέρου
Αυτό που θέλαµε όµως είναι µια κίνηση προς τα πάνω σε σχέση προς το
έδαφος. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβληµα, κάνουµε κλικ στο more και µετά
επιλέγουµε το asSeenBy  ground (έδαφος), όπως φαίνεται στην εικόνα Τ-214.
ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-14. Επιλογή του asSeenBy Ground
Ο τελικός κώδικας, φαίνεται στην εικόνα Τ-2-15, δίνει το επιθυµητό
αποτέλεσµα.
ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-15. Ο τροποποιηµένος κώδικας

Οι µέθοδοι: turn to face (γυρίζω για να αντικρίσω) και point at
(σηµαδεύω το).
Όπως συζητήθηκε παραπάνω, το όρισµα asSeenBy σε µια εντολή κίνησης
χρησιµοποιεί τον προσανατολισµό ενός αντικειµένου για να οδηγήσει την
κίνηση ενός άλλου αντικειµένου. ∆υο ειδικές µέθοδοι είναι χρήσιµες για να
κάνουµε ένα αντικείµενο να γυρίσει και να αντικρίσει ένα άλλο αντικείµενο. Μια
µέθοδος turn to face (γυρίζω να αντικρίσω) κάνει ένα αντικείµενο να στρέφεται
γύρω από τον άξονα του µέχρι το µπροστά τµήµα του να αντικρίσει ένα άλλο
αντικείµενο. Στην προηγούµενη ενότητα αυτού του κεφαλαίου, η turn to face
χρησιµοποιήθηκε γα να γυρίσει το spiderRobot προς το alienOnWheels.
Μια δεύτερη µέθοδος η point at (σηµαδεύω το), χρησιµοποιείται για να
ευθυγραµµίσει δυο αντικείµενα από το κέντρο του ενός στο κέντρο του άλλου.
Είναι ευκολότερο να εξηγήσουµε την point at µε ένα παράδειγµα. Στην εικόνα
Τ-2-16, οι κωπηλάτες στο lifeboat (Vehicles) θέλουν να κωπηλατήσουν προς
τον lighthouse (Beach) του island (Environments). Ένα εµφανές πρώτο βήµα
είναι να κάνετε τo lifeboat και τους κωπηλάτες να κοιτάξουν το lighhouse του
island.
ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-16. To lifeboat, lighthouse και island στην αρχική σκηνή
Η µέθοδος point at µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δώσει ως στόχο του
lifeboat στο lighthouse. Μετέπειτα εντολές
κίνησης µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για να κινήσουν το lifeboat προς το lighthouse, όπως
φαίνεται στην εικόνα Τ-2-17.
ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-17. Κώδικας για να στοχεύσει το lifeboat προς το lighthouse
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Αυτή η εντολή που γυρίζει τo lifeboat προς το µέρος του lighhouse, έχει
ως συνέπεια να γείρει τo lifeboat από την µια µεριά έτσι ώστε να φαίνεται ότι
το lifeboat βουλιάζει, όπως φαίνεται στην εικόνα Τ-2-18.
ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-18. Το lifeboat γέρνει στην εντολή point at
Η εντολή point at ευθυγραµµίζει το κέντρο του lifeboat µε το κέντρο του
lighthouse, που είναι σε υψηλότερο επίπεδο απ’ ότι το lifeboat, όπως φαίνεται
στην εικόνα Τ-2-19. Με αποτέλεσµα το lifeboat να γέρνει.
ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-19. Ευθυγράµµιση από κέντρο σε κέντρο
Μπορεί να θέλετε ή να µην θέλετε το lifeboat να γέρνει. Για να
µπορέσουµε να ελέγξουµε την εντολή point at, πρόσθετα σχόλια είναι
διαθέσιµα στο popup µενού “more…”, όπως φαίνεται στην εικόνα Τ-2-20.
Επιλέγοντας το true για το όρισµα onlyAffectYaw (επιρροή της παρέκκλισης),
επιτρέπει ένα αντικείµενο να στοχεύσει προς ένα άλλο χωρίς να γέρνει
(pitching). Yaw (εκτροπή) είναι ένας τεχνικός όρος που σηµαίνει µια αριστερήδεξιά κίνηση και η κλίση είναι µια κίνηση κουνιστής πολυθρόνας. (Όταν το
onlyAffectYaw είναι true, η εντολή point at λειτουργεί όπως η εντολή turn to
face). Παρατηρήστε ότι στα παιχνίδια στόχων και στις κινήσεις αεροπλάνων η
onlyAffectYaw πρέπει να είναι false.
ΕΙΚΟΝΑ Τ-2-20. Επιλογή της onlyAffectYaw true

Ασκήσεις
2-1 Ασκήσεις
1.∆ηµιουργία διατάξεων σκηνικών
∆ηµιουργήστε µια οπτική και µια βασισµένη σε κείµενο διάταξη σκηνών
(δύο) για κάθε ένα από τα ακόλουθα σενάρια:
(α) Ένα παιχνίδι παιδιού: Η Alice, ο λαγός, και η γάτα απολαµβάνουν ένα
παιχνίδι µε καρέκλες σε ένα σκηνικό πάρτι µε τσάι. Ένας από τους
χαρακτήρες φωνάζει “αλλάξτε θέση” και τότε όλοι τρέχουν γύρω από το
τραπέζι και στέκονται δίπλα στην επόµενη καρέκλα. Μετά την αλλαγή
θέσης µια καρέκλα βγαίνει από το παιχνίδι και ο χαρακτήρας που
στέκεται δίπλα της αποβάλλεται από το παιχνίδι (φεύγει από το
τραπέζι).
(β) Ένα παιχνίδι βίντεο: Ένα µαχητικό αεροπλάνο επιστρέφει στο
κατάστρωµα πλοίου µετά από µια εκπαιδευτική επιστολή. Το
αεροπλάνο κάνει µισό κύκλο πάνω από το κατάστρωµα για να βρει την
σωστή θέση προσγείωσης και σταδιακά κατεβαίνει. Το πλοίο βρίσκεται
σε κίνηση, οπότε το αεροπλάνο πρέπει να ρυθµίζει συνεχώς την
κατάβαση για να προσγειωθεί τελικά στο κατάστρωµα. Αφού το
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αεροπλάνο τελικά ακουµπήσει το κατάστρωµα, συνεχίζει να κινείται
µέχρι να σταµατήσει εντελώς.
(γ) Μια προσοµοίωση Ολυµπιακών αγώνων: Ένας παγοδρόµος κάνει
εξάσκηση για τους Ολυµπιακός. Θα εκτελέσει µια ακολουθία αλµάτων
και περιστροφών, όσο παίζει κλασσική µουσική.
2-2 Ασκήσεις
2. Η πρώτη αναµέτρηση του ροµπότ – εκτεταµένη
(α) Οι κόσµοι που χρησιµοποιούνται στα παραδείγµατα του βιβλίου
υπάρχουν στο cd. Κάθε κόσµος που παρέχεται στο cd έχει την αρχική
στιγµή έτοιµη µε το background σκηνικό και τα αντικείµενα στην θέση
τους, όπως φαίνεται στο παράδειγµα. Σε αυτή την ενότητα, ο κόσµος
του παραδείγµατος είναι µια πρώτη αναµέτρηση όπου ένα ροµπότ
συναντά ένα εξωγήινο στο φεγγάρι. Ξεκινήστε τo Alice. Μετά κάντε
αντιγραφή τον κόσµο FirstEncounter.α2w στον υπολογιστή σας. Στo
Alice χρησιµοποιήστε File-Open για να ανοίξετε τον κόσµο.
Ακολουθήστε τα βήµατα που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο για να
αναδοµήσετε το πρόγραµµα.
(β) Στον κώδικα που παρουσιάστηκε σε αυτή την ενότητα, µόνο τα δυο
πόδια κινούνται (backLeft και frontRight). Προσθέστε κώδικα για να
κινήσετε και τα άλλα πόδια. Αποθηκεύστε τον κόσµο σας.
3.Χιονάνθρωποι
∆ηµιουργήστε ένα κόσµο µε χιονάνθρωπους όπως φαίνεται στην
σκηνή παρακάτω. Αρκετοί χιονάνθρωποι βρίσκονται σε ένα τοπίο
καλυµµένο µε χιόνι.
ΕΙΚΟΝΑ
Ένας χιονάνθρωπος προσπαθεί να συναντήσει µια άλλη χιονάνθρωπο
που µιλάει µε ένα φίλο. Προσπαθεί να της τραβήξει την προσοχή.
Γυρίζει να αντικρίσει την χιονάνθρωπο και λέει “µπροστά” . Αυτή γυρίζει
και κοιτάζει τον χιονάνθρωπο και αυτός της ανοιγοκλείνει τα µάτια.
Αυτή κοκκινίζει, αυτή δεν ενδιαφέρεται να τον συναντήσει. Τον
σπρώχνει και γυρίζει πίσω για να µιλήσει µε τον φίλο της. Του
αγκαλιάζει το κεφάλι απογοητευµένα και αναχωρεί.
4. Ψάρι που κινείται κυκλικά
∆ηµιουργήστε ένα νησί µε ένα ψάρι στο νερό. Τοποθετήστε το ψάρι και
την κάµερα έτσι ώστε να πάρετε την εικόνα που φαίνεται παρακάτω.
Γράψτε ένα πρόγραµµα που να κάνει το ψάρι να κολυµπάει κυκλικά
µπροστά από το νησί. Μετά κάντε το ψάρι να κολυµπάει γύρω από το
νησί. Αν θέλετε κάντε το ψάρι να κινηθεί σε σχέση µε το νησί
asSeenBy. Τέλος , κάντε το ψάρι να πηδήξει έξω από το νερό και µετά
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να βουτήξει µέσα στο νερό. Η τελική σκηνή πρέπει να µοιάζει µε την
αρχική, µε το ψάρι στην θέση που βρισκόταν στην αρχή.
ΕΙΚΟΝΑ
5. Η Χελώνα παίρνει ένα κουλούρι
∆ηµιουργήστε ένα κόσµο µε µια χελώνα, ένα σκαµπό, και ένα
κουλουράκι, όπως φαίνεται παρακάτω. Βάλτε το κουλουράκι πάνω στο
σκαµπό. Τοποθετήστε την χελώνα και το σκαµπό δίπλα δίπλα και µετά
χρησιµοποιήστε µια µέθοδο κίνησης move για να µετακινήσετε την
χελώνα δυο µέτρα µακριά από το σκαµπό. Χρησιµοποιήστε µια µέθοδο
turn to face για να σιγουρευτείτε ότι η χελώνα αντικρίζει το σκαµπό.
Γράψτε ένα πρόγραµµα για να κινήσετε την χελώνα µέχρι το σκαµπό
και να πάρει το κουλουράκι. Κάντε την χελώνα να δείξει ευχαρίστηση
της κοιτάζοντας την κάµερα και κουνώντας το χέρι.
ΕΙΚΟΝΑ
Περίληψη
Αυτό το κεφάλαιο εισήγαγε τις θεµελιώδεις αρχές του προγραµµατισµού µε τo
Alice. Ξεκινήσαµε διαβάζοντας το σενάριο και δηµιουργώντας µια διάταξη
σκηνών. Το σενάριο µας βοηθάει να στήσουµε την σκηνή-µας λέει ποια
αντικείµενα θα χρησιµοποιηθούν και τι ενέργειες θα κάνουν. Μια διάταξη
σκηνών αναλύει ένα σενάριο σε µια ακολουθία σκηνών που παρέχουν την
σειρά µε την οποία θα εκτελεστούν οι πράξεις.
Μερικές πράξεις σε ένα πρόγραµµα θα εκτελεστούν σε σειρά και µερικές
άλλες ταυτόχρονα. Μια διάταξη σκηνών χρησιµοποιείται σαν καθοδηγητής για
την υλοποίηση. Το τεστ του κώδικα είναι ένα σηµαντικό βήµα για να βρείτε και
να διορθώσετε τα λάθη.
Τα σχόλια χρησιµοποιούνται για να τεκµηριώσουν τις µεθόδους, όπου ο
σκοπός της µεθόδου ή ενός µικρού τµήµατος µιας µεθόδου δεν είναι εµφανής.
Τα σχόλια θεωρούνται καλό προγραµµατιστικό στυλ.

Σηµαντικά θέµατα σε αυτό το κεφάλαιο
•

Ένα σενάριο είναι µια δήλωση προβλήµατος που περιγράφει το
κινούµενο σχέδιο σε σχέση µε το πρόβληµα, ή το παιχνίδι, ή τη
προσοµοίωση.

•

Μια διάταξη σκηνών µπορεί να είναι είτε οπτική, είτε βασισµένη σε
κείµενο.

•

Μια οπτική διάταξη σκηνών είναι µια ακολουθία από ζωγραφισµένων
στο χέρι σκηνών ή από φωτογραφίες σκηνών που αποσυνθέτουν ένα
σενάριο σε µια ακολουθία σκηνών µε µετάβαση µεταξύ των σκηνών.
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•

Κάθε σκίτσο αναπαριστά ένα κινούµενο σχέδιο που δείχνει την θέση,
το χρώµα, το µέγεθος και άλλες ιδιότητες των αντικειµένων της σκηνής.

•

Μια διάταξη σκηνών που βασίζεται σε κείµενο είναι κάτι σαν µια λίστα
υποχρεώσεων, που παρέχει µια αλγοριθµική λίστα βηµάτων που
περιγράφουν διαδοχικές και/ή ταυτόχρονες πράξεις.

•

Ένα πρόγραµµα αποτελείται από γραµµές κώδικα που καθορίζουν τις
ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν.

•

Οι χαρακτήρες που βλέπεται σε ένα κόσµο του Alice είναι γνωστά ως
αντικείµενα. Γράφουµε δηλώσεις αντικειµένων για να κάνουµε τα
αντικείµενα να κινηθούν, τοποθετώντας µεθόδους σε ένα συντάκτη.

•

Στο Alice, ο κώδικας του προγράµµατος δοµείται σε µπλοκ do together
και do in order για να ορίσει στο Alice ποιες εντολές θα εκτελεστούν σε
σειρά και ποιες ταυτόχρονα.

•

Οι περίπλοκες κινήσεις µπορεί να δοµηθούν από απλές συνθέσεις
κώδικα do together και do in order. Γνωρίζοντας τι σηµαίνει κάθε ένα
από τα δύο και πώς να τα συνδυάσετε (φωλιάζοντας το ένα µέσα στο
άλλο) σας παρέχεται ένας τρόπος να εκτελέσετε πιο περίπλοκες
πράξεις.
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Κεφάλαιο 3
Προγραµµατίζοντας: Συναρµολογώντας τα κοµµάτια
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα δείτε πώς να συναρµολογείτε διαφορετικά είδη
κώδικα “κοµµάτια κώδικα” για να κάνετε το πρόγραµµα να λειτουργεί όπως
θέλετε. Τα κοµµάτια του κώδικα θα περιέχουν:
Εντολή-µια διαταγή που εκτελείται έτσι ώστε τα αντικείµενα να κάνουν µια
συγκεκριµένη ενέργεια.
∆οµές ελέγχου-µια εντολή που ελέγχει την εκτέλεση ενός µπλοκ εντολών
Συνάρτηση-διατυπώνει µια ερώτηση για µια υπόθεση ή υπολογίζει µια τιµή
Παράσταση-µια µαθηµατική πράξη µεταξύ αριθµών ή άλλων τιµών.

ΕΙΚΟΝΑ
Έχετε επίσης χρησιµοποιήσει τις δοµές ελέγχου do in order και do
together. Η δοµή do in order λέει στo Alice να εκτελέσει εντολές διαδοχικά, την
µια µετά την άλλη. Η δοµή do together λέει στo Alice να εκτελέσει τις εντολές
ταυτόχρονα.
Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει δυο πρόσθετους ελέγχους εκτέλεσης:
υποθετική εκτέλεση (If/Else) και επανάληψη. Με αυτό τον τρόπο ελέγχετε πως
εκτελείται το πρόγραµµα. Η υποθετική εκτέλεση χρησιµοποιεί συναρτήσεις και
παραστάσεις για να ελέγξουν την τρέχουσα κατάσταση του κόσµου. Για
παράδειγµα “Είναι το χρώµα του κεφαλιού του spiderRobot κόκκινο;”
Προφανώς, αυτή είναι µια ερώτηση και µια συνάρτηση χρησιµοποιείται για να
διατυπωθεί η ερώτηση. Συχνά ο έλεγχος µιας υπόθεσης απαιτεί να
συγκριθούν δυο η περισσότερα αντικείµενα. Για παράδειγµα, µπορεί να
ελέγξουµε εάν “η απόσταση του spiderRobot από το βράχο είναι µεγαλύτερη
του ενός µέτρου”. Μια παράσταση χρησιµοποιείται για να συγκρίνει εάν η
απόσταση µεταξύ δυο αντικειµένων είναι µεγαλύτερη του ενός µέτρου.
Η ενότητα 3-1 χρησιµοποιεί µικρά παραδείγµατα για να δείξει πώς να
χρησιµοποιείτε συναρτήσεις στo Alice. Επίσης παρέχονται απλές αριθµητικές
πράξεις (άθροισµα, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός, διαίρεση).
Η ενότητα 3-2 κάνει µια εισαγωγή στις υποθετικές εκτελέσεις στην φόρµα
If/Else. Μια If/Else εντολή συνεπάγεται µιας απόφασης βασισµένης σε µια
τρέχουσα κατάσταση του κόσµου. Παρουσιάζεται µια απλή δοµή
επαναληπτικού ελέγχου, στην φόρµα µιας Loop. Μια δήλωση Loop
επαναλαµβάνει για συγκεκριµένες φορές την εκτέλεση ενός µέρους ενός
προγράµµατος.
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3-1 Ενσωµατωµένες συναρτήσεις και παραστάσεις
Όπως ξέρετε, οι πληροφορίες για τον κόσµο και τα αντικείµενά του
αποθηκεύονται στις ιδιότητες. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µια
συνάρτηση για να διατυπώσουµε ερωτήσεις γι’ αυτές τις ιδιότητες. Επίσης,
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αριθµητικές πράξεις στις τιµές αυτών των
ιδιοτήτων χρησιµοποιώντας τις παραστάσεις. Αυτή η ενότητα εστιάζει στο
πώς να χρησιµοποιήσετε τις ιδιότητες, τις συναρτήσεις και τις παραστάσεις
για να επιτρέψετε σε ένα πρόγραµµα να λειτουργήσει µε πληροφορίες του
κόσµου και των αντικειµένων.
Ενσωµατωµένες συναρτήσεις
∆εν είναι όλες οι ιδιότητες των αντικειµένων διαθέσιµες στην λίστα ιδιοτήτων.
Μόνο οι συχνά χρησιµοποιούµενες ιδιότητες υπάρχουν (για παράδειγµα color,
και opacity). Άλλες ιδιότητες των αντικειµένων όπως (height, width και
position) µπορούν να γίνουν γνωστές ρωτώντας το Alice. Το σύστηµα Alice
παρέχει ένα σύνολο ενσωµατωµένων συναρτήσεων – εντολές που µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε για να µάθετε τις ιδιότητες των αντικειµένων και τις
σχέσεις του ενός αντικειµένου µε το άλλο. Επίσης λειτουργικές ερωτήσεις
µπορούν να γίνουν για τον κόσµο-για θέµατα σχετικά µε την θέση του
ποντικιού και για µαθηµατικές πράξεις.
Για να καταλάβετε καλύτερα την χρησιµότητα των συναρτήσεων, ας
δούµε ξανά τον κόσµο του ροµπότ, που φαίνεται στην εικόνα 3-1-1. Κοιτάτε
στην οθόνη και εξηγείτε τι βλέπετε.
ΕΙΚΟΝΑ 3-1-1. Αρχική σκηνή του κόσµου First Encounter
Για παράδειγµα, βλέποντας τη σκηνή νοµίζετε ότι το spiderRobot είναι πιο
κοντά στην κάµερα απ’ ότι οι βράχοι. Ένας καλλιτέχνης το ονοµάζει αυτό
προοπτική. Φυσικά είναι δύσκολο να καταλάβετε πόσο µακριά είναι το
ροµπότ από τους βράχους. Όµοια είναι δύσκολο να καταλάβετε πόσο µακριά
είναι το spiderRobot από το lunarLander. Η γωνία της κάµερας δεν παρέχει
αρκετή πληροφορία.
Εδώ µπαίνουν οι συναρτήσεις. Οι συναρτήσεις µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για να αντλήσετε πληροφορίες που χρειάζεστε. Το Alice
παρέχει αρκετές συναρτήσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για κάθε
αντικείµενο σε ένα κόσµο. Αυτές ονοµάζονται ενσωµατωµένες συναρτήσεις.
Για να δείτε µια λίστα ενσωµατωµένων συναρτήσεων για ένα αντικείµενο σε
ένα κόσµο, επιλέξτε το αντικείµενο στο δέντρο αντικειµένων και δείτε τις
συναρτήσεις στην περιοχή των λεπτοµερειών. Σε αυτό το παράδειγµα,
µπορείτε να δείτε µια λίστα ενσωµατωµένων συναρτήσεων για το
spiderRobot, επιλέγοντας το spiderRobot στο δέντρο αντικειµένων και µετά
την καρτέλα functions όπως φαίνεται στην εικόνα 3-1-2.
Στα δεξιά της λίστας των συναρτήσεων υπάρχει µια µπάρα που σας
επιτρέπει να κατεβάσετε προς τα κάτω το παράθυρο για να δείτε όλες τις
διαθέσιµες ενσωµατωµένες συναρτήσεις του spiderRobot. Οι ενσωµατωµένες
συναρτήσεις χωρίζονται στις υποκατηγορίες:
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Proximity (εγγύτητα) - πόσο κοντά είναι το αντικείµενο µε ένα άλλο
αντικείµενο στον κόσµο (όπως απόσταση από, απόσταση µε). (Οι
συναρτήσεις της εικόνας 3-1-2 είναι συναρτήσεις εγγύτητας).
Size (µέγεθος) - διαστάσεις όπως ύψος, πλάτος και βάθος και πως
αυτές συγκρίνονται µε τις διαστάσεις άλλων αντικειµένων στον κόσµο.
Spatial Relation (αναφορά σε σχέση µε το χώρο) - προσανατολισµός
σε σχέση µε ένα άλλο αντικείµενο του κόσµου (δεξιά από, αριστερά από)
Point of view (άποψη) - θέση στον κόσµο
Other (άλλα) - διάφορα αντικείµενα όπως το όνοµα ενός υποµέρους
ενός αντικειµένου.
ΕΙΚΟΝΑ 3-1-2. Συναρτήσεις για ένα αντικείµενο
Στις καθηµερινές µας συζητήσεις, όταν τίθεται µια ερώτηση, περιµένουµε
να πάρουµε µια απάντηση. Στο Alice, η απάντηση είναι η τιµή της ιδιότητας
για την οποία γίνεται η ερώτηση. Τι είδους τιµές µπορείτε να περιµένετε; Αυτό
εξαρτάται από το είδος της ερώτησης. Για παράδειγµα οι συναρτήσεις
proximity του spiderRobot is within threshold of object (είναι µέσα σε µια
δεδοµένη απόσταση) και θα επιστρέψει true ή false (αληθές ή ψευδές). Αλλά η
συνάρτηση distance to (απόσταση από) επιστρέφει ένα αριθµό (distance to
σηµαίνει η απόσταση σε µέτρα από ένα άλλο αντικείµενο).
Στo Alice οι τιµές µπορεί να είναι πολλών διαφορετικών τύπων. Τέσσερις
συχνοί τύποι τιµών υπάρχουν:
Number (αριθµός) (για παράδειγµα, 5 ή -19,5)
Boolean (λογικές τιµές) (true, false)
String (ακολουθία χαρακτήρων) (για παράδειγµα, “Γεια σου κόσµε”)
Object (αντικείµενο) (για παράδειγµα spiderRobot)
Στο πρώτο πρόγραµµα του First Encounter, το spiderRobot θέλει να ρίξει
µια πιο κοντινή µατιά στον εξωγήινο. Έτσι το spiderRobot προχωράει
µπροστά ένα µέτρο καθώς και τα πόδια του κινούνται. Ο κώδικας
επαναλαµβάνεται στην εικόνα 3-1-3.
∆εν ξέρουµε πόσο µακριά βρίσκεται το spiderRobot από τον βράχο που
κρύβεται το alienOnWheels. Το ένα µέτρο απόσταση για την µπροστινή
κίνηση είναι απλά τυχαίο. Το πρόβληµα είναι ότι δεν ξέρουµε ακριβώς πόσο
µακριά να κινήσουµε το spiderRobot. Ένας τρόπος επίλυσης αυτού του
προβλήµατος είναι να κάνουµε πολλές δοκιµές µέχρι να βρούµε την
απόσταση που λειτουργεί καλύτερα. Μια άλλη τεχνική για να βρούµε την
απόσταση είναι να χρησιµοποιήσουµε µια συνάρτηση για να κάνουµε την
ερώτηση: “Ποια είναι η απόσταση του spiderRobot από το βράχο; (όπου και
κρύβεται ο alienOnWheels)”. Η Alice θα επιστρέψει την απόσταση σε µέτρα.
Μετά το spiderRobot µπορεί να κινηθεί για την συγκεκριµένη απόσταση.
Για να χρησιµοποιήσετε την συνάρτηση distance to (απόσταση στο),
απλά επιλέξτε το πλακίδιο της απόστασης και βάλτε το στον συντάκτη στην
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περιοχή που πρωτίστως ήταν ένα µέτρο απόσταση. Μετά επιλέξτε τον βράχο
ως το αντικείµενο-στόχο, όπως φαίνεται στην εικόνα 3-1-4.
ΕΙΚΟΝΑ 3-1-3. Κώδικας για να κινήσετε το spiderRobot µπροστά ένα µέτρο
ΕΙΚΟΝΑ 3-1-4. Βάζοντας την συνάρτηση distance to στον συντάκτη
Ο τελικός κώδικας είναι:
ΕΙΚΟΝΑ

Collision (σύγκρουση)
Αφού κάναµε µια τέτοια αλλαγή στο πρόγραµµα µας, το πρόγραµµα πρέπει
να δοκιµαστεί. Σε αυτό το παράδειγµα, όταν το πρόγραµµα εκτελείται το
spiderRobot περπατάει στο µέσο του βράχου. Αυτό ονοµάζεται collision
(σύγκρουση). Σε µερικά κινούµενα σχέδια, µια σύγκρουση είναι επιθυµητή. Σε
αυτό το παράδειγµα, δεν θέλουµε το ροµπότ να συγκρούεται µε το βράχο. Ο
λόγος που συµβαίνει µια σύγκρουση είναι ότι η distance to µετριέται από το
κέντρο τους ενός αντικειµένου στο κέντρο του άλλου. Σε αυτό το παράδειγµα,
η distance to µετριέται από το κέντρο του spiderRobot στο κέντρο του βράχου,
όπως φαίνεται στην εικόνα 3-1-5.
ΕΙΚΟΝΑ 3-1-5. Η συνάρτηση distance to µετριέται κέντρο µε κέντρο

Expressions (παραστάσεις)
Πως µπορεί να αποφευχθεί η σύγκρουση µεταξύ των δύο αντικειµένων; Ένας
τρόπος είναι να ρυθµίσετε την απόσταση ώστε το spiderRobot να µην κινηθεί
για ολόκληρη την απόσταση. Η ρύθµιση της απόστασης απαιτεί την χρήση
αριθµητικής παράστασης για να αφαιρεθεί µια µικρή ποσότητα της
απόστασης. Σε αυτό το παράδειγµα, ο βράχος είναι µεγαλύτερος από το
spiderRobot. Εάν το πλάτος του βράχου αφαιρεθεί από την απόσταση των
δυο αντικειµένων, η σύγκρουση θα αποφευχθεί.
Tο Alice παρέχει µαθηµατικές πράξεις για τις γνωστές µαθηµατικές
παραστάσεις πρόσθεση (+), αφαίρεση (-), πολλαπλασιασµός (*), διαίρεση (/).
Μια µαθηµατική παράσταση δηµιουργείται επιλέγοντας το math (µαθηµατικά)
από το popup µενού των αριθµητικών τιµών µιας εντολής. Για παράδειγµα,
για να χρησιµοποιήσετε µια µαθηµατική παράσταση για να ρυθµίσετε την
απόσταση που κάνει το spiderRobot, κάντε κλικ στο κάτω βελάκι στα δεξιά
της distance to που βρίσκεται µέσα στην πληροφορία move, µετά επιλέξτε
math  spiderRobot’s distance to rock -1, όπως φαίνεται στην εικόνα 3-1-6.
ΕΙΚΟΝΑ 3-1-6. Χρήση µιας µαθηµατικής παράστασης
Η εντολή αφαιρεί ένα µέτρο από την απόσταση. Στην πραγµατικότητα,
θέλουµε να αφαιρέσουµε το πλάτος του βράχου από την απόσταση (όχι ένα
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µέτρο). Αλλά έπρεπε να διαλέξουµε κάτι από το µενού, έτσι επιλέξαµε το ένα
µέτρο. Τώρα θα αντικαταστήσουµε το ένα µέτρο µε το πλάτος του βράχου,
όπως φαίνεται στην εικόνα 3-1-7.
Τώρα το spiderRobot κινείται µπροστά και φτάνει κοντά στο βράχο χωρίς
σύγκρουση. Ο τελικός κώδικας φαίνεται στην εικόνα 3-1-8.
ΕΙΚΟΝΑ 3-1-7. Αντικατάσταση του ενός µέτρου µε το width (πλάτος) του
βράχου
ΕΙΚΟΝΑ 3-1-8. Κώδικας για να κινηθεί το ροµπότ µπροστά χωρίς σύγκρουση
Τεχνική σηµείωση: Η παράσταση της απόστασης που χρησιµοποιείται στην
εντολή move λειτουργεί πολύ καλά. Πρέπει να σηµειώσουµε, ότι αυτή η
παράσταση είναι σκόπιµα µια αρχική µορφή µιας σύγκρουσης. Για να γίνουµε
τεχνικά πιο σωστοί, µια σύγκρουση θα υπολογιζόταν αφαιρώντας το
άθροισµα του µισού πλάτους του ροµπότ και του µισού πλάτους του βράχου
από την συνολική απόσταση, όπως φαίνεται παρακάτω στον κώδικα.
ΕΙΚΟΝΑ

3-2 Απλές δοµές ελέγχου
Για να δηµιουργήσουµε ένα πρόγραµµα που να κάνει κάτι παραπάνω από το
να εκτελεί µερικές οδηγίες, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε δοµές ελέγχου.
Μια δοµή ελέγχου είναι µια εντολή προγραµµατισµού που σας επιτρέπει να
ελέγξετε την σειρά µε την οποία θα εκτελεστούν οι εντολές. Έχετε ήδη δει δυο
δοµές ελέγχου: do together (κάνε ταυτόχρονα) και do in order (κάνε
διαδοχικά). Αυτή η ενότητα εισάγει περισσότερες δοµές ελέγχου: υποθετική
εκτέλεση και επανάληψη. Η υποθετική εκτέλεση είναι όταν ελέγχονται οι
συνθήκες και σύµφωνα µε αυτούς παίρνεται µια απόφαση για το αν θα
εκτελεστεί ή όχι ένα συγκεκριµένο τµήµα ενός κώδικα. Η επανάληψη είναι
όταν ένα τµήµα κώδικα επαναλαµβάνεται συγκεκριµένες φορές.
Υποθετική εκτέλεση
Μια υποθετική εκτέλεση βασίζεται σε µια απόφαση. Μερικές φορές η ζωή είναι
“Μια απόφαση µετά την άλλη”. Εάν το γρασίδι δεν είναι υγρό, µπορούµε να το
κουρέψουµε. Εάν το πλυντήριο είναι γεµάτο από βρώµικα πιάτα, πρέπει να το
βάλουµε να πλένει. Εάν βγάλουµε το σκύλο έξω για βόλτα, πρέπει να του
βάλουµε κολάρο. Και ο προγραµµατισµός συχνά απαιτεί αποφάσεις. Οι
αποφάσεις είναι χρήσιµες όταν γράφετε προγράµµατα και ορισµένες εντολές
εκτελούνται µόνο κάτω υπό καθορισµένους όρους.
Όταν παίρνεται µια απόφαση, γίνεται µια ερώτηση για µια ισχύουσα
κατάσταση του κόσµου. Για παράδειγµα, “Είναι το διαστηµόπλοιο ορατό;” ή
“είναι το χρώµα του καπέλου κόκκινο;” Η απάντηση είναι true ή false (σωστό
ή λάθος). Οι τιµές true ή false είναι γνωστές ως λογικές τιµές και ονοµάστηκαν
έτσι από τον 19ο αιώνα από τον Άγγλο µαθηµατικό George Boole, ο οποίος

67

ήταν ο πρώτος που ενδιαφέρθηκε για παραστάσεις που µπορούν να
αποτιµηθούν µόνο µε αυτές τις δυο τιµές.
Στο Alice, µια εντολή If/Else (εάν/αλλιώς) χρησιµοποιείται ως δοµή
ελέγχου υποθετικής εκτέλεσης. (Πιο απλά αναφερόµαστε στην εντολή If/Else
ως εντολή If). Η εικόνα 3-2-1 παρουσιάζει την διαδικασία µιας εντολής If. Η
εντολή ελέγχει για να δει αν µια υπόθεση είναι αληθής ή όχι. Εάν η υπόθεση
είναι αληθής, ένα τµήµα του προγράµµατος εκτελείται. Εάν η υπόθεση είναι
ψευδής, ένα άλλο κοµµάτι του προγράµµατος εκτελείται. Το µέρος του
προγράµµατος που εκτελείται ή όχι εξαρτάται από την τιµή της υπόθεσης.
ΕΙΚΟΝΑ 3-2-1. Πως επεξεργάζεται µια εντολή If
Μια εντολή If δηµιουργείται στο Alice τοποθετώντας το πλακίδιο If/Else
στον συντάκτη. Ένα popup πλαίσιο σας επιτρέπει να επιλέξετε την αρχική
κατάσταση (αληθές, ψευδές), όπως φαίνεται στην εικόνα 3-2-2.
Το πράσινο χρώµα αυτού του µπλοκ είναι ένα οπτικό στοιχείο ότι µια
εντολή If χρησιµοποιείται στο πρόγραµµα. Η εντολή If έχει δύο µέρη ( ένα
µέρος If και ένα µέρος Else). Παρόλο που η αρχική κατάσταση (true, false)
επιλέγεται από το popup µενού, το Alice σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε τη
δική σας υποθετική έκφραση στο πάνω µέρος του πλακιδίου της υπόθεσης.
Μια υποθετική έκφραση είναι µια συνάρτηση η οποία θα αποτιµήσει σε true ή
false. Εάν η απάντηση είναι true, εκτελείται το µέρος της If και το µέρος της
Else παραβλέπεται. Αλλιώς αν η απάντηση είναι false το µέρος της If
παραβλέπεται και εκτελείται το µέρος της Else.

ΕΙΚΟΝΑ 3-2-2. Χρήση µιας εντολής If

Ένα απλό παράδειγµα
Για να υλοποιήσουµε την χρησιµότητα µιας εντολής If , ας συνεχίσουµε µε το
παράδειγµα του spiderRobot. Όπως αναφέρθηκε αρχικά, η αίσθηση της
προοπτικής µπορεί να είναι παραπλανητική για τις αποστάσεις και τα µεγέθη
των αντικειµένων στον κόσµο. Το spiderRobot βαδίζει προς το βράχο για να
ρίξει µια πιο κοντινή µατιά στο alienOnWheels, αλλά το alienOnWheels
κρύβεται (εκτός οπτικού πεδίου). Από αυτή την οπτική γωνία, όπως φαίνεται
στην εικόνα 3-2-3, ο βράχος φαίνεται ψηλότερος από το spiderRobot αλλά δεν
µπορούµε να είµαστε σίγουροι. Έτσι δεν µπορούµε να πούµε εάν το
spiderRobot µπορεί να δει πάνω από το βράχο. Εάν το spiderRobot είναι πιο
κοντό από το βράχο, µπορεί να σηκώσει το λαιµό του για να δει πάνω από το
βράχο. Αλλιώς µπορεί να δει το alienOnWheels χωρίς κάποια πρόσθετη
κίνηση.
ΕΙΚΟΝΑ 3-2-3. Το spiderRobot
alienOnWheels κρύβεται

κινείται

προς το

βράχο, αλλά

το
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Το πρόβληµα είναι, πως γνωρίζουµε ποιο είναι ψηλότερο (το
spiderRobot ή ο βράχος;). Μια λύση είναι να χρησιµοποιήσουµε µια εντολή If
µε την ολοκληρωµένη ερώτηση is shorter than (είναι πιο κοντό από). Η
διάταξη σκηνών είναι:

If spiderRobot is shorter than rock
Do in order
spiderRobot neck move up
spiderRobot neck move down
Else
Do nothing

Εάν το ροµπότ είναι πιο κοντό από τον βράχο
Κάνε διαδοχικά
ο λαιµός του ροµπότ κινείται επάνω
ο λαιµός του ροµπότ κινείται κάτω
Αλλιώς
Μην κάνεις τίποτα

Η µετάφραση του παραπάνω πίνακα σε κώδικα προγράµµατος είναι
απλή. Πρώτα δηµιουργείται µια δήλωση If τοποθετώντας το πλακίδιο If/Else
στον συντάκτη και επιλέγοντας το true ως προκαθορισµένη κατάσταση, όπως
παρουσιάστηκε προηγουµένως στην εικόνα 3-2-2. Μετά η συνάρτηση του
spiderRobot is shorter than τοποθετείται στον συντάκτη εκεί που
προηγουµένως ήταν το true και ο βράχος επιλέγεται ως αντικείµενο
σύγκρισης όπως φαίνεται στην εικόνα 3-2-4.
ΕΙΚΟΝΑ 3-2-4. Χρήση µιας συνάρτησης για τον έλεγχο µιας υπόθεσης σε µια
If/Else
Μετέπειτα, εντολές move του λαιµού του ροµπότ (spiderRobot.neck)
προστίθενται σε ένα µπλοκ do in order για το If µέρος της If/Else. Το Else
µέρος της If/Else παραµένει do nothing. Ο τελικός κώδικας φαίνεται
παρακάτω.
ΕΙΚΟΝΑ
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Όταν εκτελείται αυτός ο κώδικας, µια συνάρτηση χρησιµοποιείται για να
διατυπωθεί η ερώτηση: “Είναι το spiderRobot κοντύτερο από τον βράχο;” Η
απάντηση είναι είτε true, είτε false. Μετά παίρνεται µια απόφαση σε σχέση µε
την απάντηση. Εάν η απάντηση είναι true ο λαιµός του spiderRobot κινείται
πάνω και κάτω (για να δει πάνω από τον βράχο). Αλλιώς, επιλέγεται ο
κώδικας του µέρους Else και δεν γίνεται τίποτα. ∆εν κινείται ο λαιµός του
spiderRobot. Θα µπορούσαµε να γράψουµε εντολές ώστε σε αυτή την
περίπτωση το spiderRobot να κάνει κάτι διαφορετικό- π.χ. να γυρίσει το
κεφάλι- αλλά θέλαµε να δείξουµε ότι το do nothing είναι µια αποδεκτή πράξη.
Σχεσιακοί τελεστές
Στο παράδειγµα παραπάνω, χρησιµοποιήσαµε µια ενσωµατωµένη
συνάρτηση για να συγκρίνουµε τα ύψη του spiderRobot και του βράχου.
Συχνά χρησιµοποιούµε τις ενσωµατωµένες συναρτήσεις για να ελέγξουµε µια
κατάσταση σε µια εντολή If. Ωστόσο µερικές φορές θέλουµε να γράψουµε την
δική µας υπόθεση χρησιµοποιώντας ένα σχεσιακό τελεστή (operator). Το
Alice παρέχει έξι σχεσιακούς τελεστές που βρίσκονται όλες σε µια οµάδα στην
κατηγορία math των ενσωµατωµένων συναρτήσεων του κόσµου, όπως
φαίνεται στην εικόνα 3-2-5. Οι τελεστές λειτουργούν το ίδιο όπως στα
µαθηµατικά. Παρακάτω εξηγούνται όλοι οι τελεστές. Για παράδειγµα το “==”
σηµαίνει “είναι ίσο µε” και το “!=” σηµαίνει “είναι διαφορετικό από”.
ΕΙΚΟΝΑ 3-2-5. Σχεσιακοί τελεστές
Σαν ένα παράδειγµα χρήσης ενός σχεσιακού τελεστή για να γράψετε την
δική σας υπόθεση, ας υποθέσουµε ότι γνωρίζουµε ότι το ύψος του βράχου
είναι δυο µέτρα. Θα µπορούσαµε να γράψουµε µια εντολή If που ελέγχει το
ύψος του ροµπότ σε σχέση µε τα δύο µέτρα. Έτσι έχουµε:

If the spiderRobot’s height is less than 2 meters
Do in order
spiderRobot’s neck move up
spiderRobot’s neck move down

Εάν το ύψος του ροµπότ είναι λιγότερο από δυο µέτρα
Κάνε διαδοχικά
ο λαιµός του ροµπότ κινείται επάνω
ο λαιµός του ροµπότ κινείται κάτω

70

Η υπόθεση του If είναι: “Το ύψος του ροµπότ είναι λιγότερο από δυο
µέτρα.” Η υπόθεση πρέπει να γραφεί ως παράσταση λογικής τιµής. Ας
γράψουµε µια εντολή If για τον παραπάνω πίνακα, δηµιουργώντας την δική
µας λογική παράσταση µε χρήση ενός σχεσιακού τελεστή.
Πρώτα τοποθετήστε το If στον συντάκτη, όπως στα προηγούµενα
παραδείγµατα. Μετά κάντε τα δυο ακόλουθα βήµατα.
1. Τοποθετήστε την συνάρτηση του κόσµου “less than (µικρότερο
από a<b)” επάνω στην λέξη true της εντολής If. Ένα popup µενού
σας επιτρέπει να επιλέξετε τιµές για το a και το b, όπως φαίνεται
στην εικόνα 3-2-6.
ΕΙΚΟΝΑ 3-2-6. ∆ηµιουργία της δικής σας λογικής έκφρασης
Από το popup µενού επιλέξτε 1 για το a και 2 για το b. Το αποτέλεσµα
είναι κάπως έτσι:
ΕΙΚΟΝΑ
Στην πραγµατικότητα, θέλαµε αντί για 1 στην θέση του a να
βάλουµε το ύψος του ροµπότ, αλλά επιλέξαµε το 1 για να
κρατήσουµε την µεταβλητή και να ολοκληρωθεί το πρώτο βήµα.
Θα το φτιάξουµε στο επόµενο βήµα.
2. Τώρα, παίρνουµε την συνάρτηση height του ροµπότ για να
αντικαταστήσουµε το ένα. Προσθέτουµε στο µέρος της If, ένα
µπλοκ do in order και εντολές για να κάνουµε το λαιµό του
spiderRobot να κινηθεί πάνω και κάτω. Το µέρος Else της εντολής
παραµένει do nothing. Εάν η υπόθεση (το height του spiderRobot
είναι µικρότερο του δύο) είναι false, δεν θα γίνει τίποτα. Ο τελικός
κώδικας φαίνεται παρακάτω.
ΕΙΚΟΝΑ

Η ανάγκη της επανάληψης
Στο παράδειγµα της ενότητας 3-1, το spiderRobot κινείται προς το βράχο (µια
παράσταση υπολογίζει την απόσταση-αρκετά µέτρα), και τα πόδια του
spiderRobot εξοµοιώνουν ένα περπάτηµα, µόνο µια φορά. (Ο κώδικας
φαίνεται στην εικόνα 3-2-7). Όταν εκτελείται το πρόγραµµα, το περπάτηµα
δεν είναι ρεαλιστικό γιατί το spiderRobot κινείται µπροστά για µια σχετικά
µεγάλη απόσταση, αλλά τα πόδια κάνουν ένα µόνο βήµα.
ΕΙΚΟΝΑ 3-2-7. Το spiderRobot κινείται µπροστά αρκετά µέτρα αλλά τα πόδια
κάνουν µόνο ένα βήµα
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Θα ήταν πιο ρεαλιστικό εάν τα πόδια του spiderRobot έκαναν ένα βήµα
για κάθε µέτρο της απόστασης που θα έκανε το spiderRobot. ∆ιαφορετικά,
εάν το spiderRobot κινούταν τρία µέτρα µπροστά, τότε το περπάτηµα θα
συνέβαινε τρεις φορές.
Μπορούµε να διορθώσουµε τον κώδικα του προγράµµατος για να
κινούµε ένα µέτρο µπροστά το spiderRobot και τα πόδια να κάνουν ένα βήµα.
Έτσι ο κώδικας θα είναι αυτός της εικόνας 3-2-8.
ΕΙΚΟΝΑ 3-2-8. Το spiderRobot κινείται ένα µέτρο µπροστά και τα πόδια
κινούνται µια φορά
Το πρόβληµα είναι ότι τώρα το spiderRobot κινείται µπροστά ένα µέτρο.
Εµείς θέλουµε να κινηθεί αρκετά µέτρα (3 ή 4). Θα ήταν κάπως βαρετό να
δηµιουργήσουµε αυτή την πληροφορία 3 ή 4 φορές. Επίσης, σκεφτείτε τι θα
γινόταν αν θέλαµε το spiderRobot να περπατήσει 20 µέτρα.
Μια πιθανή λύση είναι να χρησιµοποιήσουµε το clipboard. Το clipboard
είναι ένα εργαλείο που αντιγράφει ένα σύνολο εντολών από ένα µέρος στο
άλλο στον συντάκτη. (∆είτε στο παράρτηµα Β για εντολές πώς να
χρησιµοποιήσετε το clipboard). Και σε αυτή την περίπτωση όµως είναι πάλι
βαρετό.

(Loop) Επανάληψη µε βρόγχο
Αυτό που θέλουµε είναι ένας τρόπος να κάνουµε την δουλειά µας πιο εύκολη
χρησιµοποιώντας δοµή επαναληπτικού ελέγχου, που ονοµάζεται εντολή µε
βρόγχο (loop). Μια εντολή µε βρόγχο βρίσκεται σε πολλές γλώσσες
προγραµµατισµού και είναι ένας απλός και εύκολος τρόπος να επαναλάβουµε
µια ενέργεια για ένα συγκεκριµένο αριθµό φορών. Για να δηµιουργήσετε ένα
βρόγχο σε ένα πρόγραµµα, τοποθετήστε το πλακίδιο Loop στον συντάκτη,
(τοποθετήστε το στον συντάκτη, πριν από το µπλοκ do together) όπως
φαίνεται στην εικόνα 3-2-9.
ΕΙΚΟΝΑ 3-2-9. Τοποθέτηση µιας εντολής Loop στον συντάκτη
Όταν τοποθετηθεί το πλακίδιο του βρόγχου στον συντάκτη, ένα popup
µενού σας παρέχει τη δυνατότητα για το πλήθος των επαναλήψεων (τον
αριθµό των φορών που θα εκτελεστεί η εντολή βρόγχου). Το Alice
χρησιµοποιεί τον όρο “τέλος” για να περιγράψει το τέλος των επαναλήψεων.
Επιλέγουµε το other (άλλο) και µετά εισάγουµε τον αριθµό τρία, όπως
φαίνεται στην εικόνα 3-2-10. Σηµειώστε ότι ο βρόγχος µπορεί να εκτελεστεί
µόνο για ακέραιους αριθµούς.
ΕΙΚΟΝΑ 3-2-10. Επιλογή πλήθους για µια εντολή Loop
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Τέλος βάλτε το µπλοκ do together µέσα στην εντολή Loop, όπως
φαίνεται στην εικόνα 3-2-11.
ΕΙΚΟΝΑ 3-2-11. Τοποθέτηση του µπλοκ do together µέσα στην εντολή Loop
Η τελική εντολή βρόγχου φαίνεται στην εικόνα 3-2-12. Το µπλοκ µε
χρώµα µπλε-πράσινο εµπεριέχει όλες τις πληροφορίες της επαναληπτικής
δοµής. Το σχόλιο έχει ενηµερωθεί για να δείξει ότι τα βήµατα που κάνει το
spiderRobot θα επαναληφθούν τρεις φορές.
ΕΙΚΟΝΑ 3-2-12. Η τελική εντολή Loop

Μυστικά και Τεχνικές 3
Σχεδιασµός όψης και αίσθησης
Η φράση “όψη και αίσθηση” περιγράφει την εµφάνιση των αντικειµένων.
Συχνά περιγράφουµε την όψη και την αίσθηση σε σχέση µε τις ιδιότητες,
όπως color (χρώµα) και texture (σύσταση). Σαν παράδειγµα, µπορούµε να
πούµε ότι ένα µπλουζάκι είναι “κίτρινο και έχει απαλή, βελούδινη υφή”. Τα
θέµατα σε αυτή την ενότητα παρέχουν πληροφορίες για το πώς να
τροποποιήσετε την όψη και την αίσθηση ενός κόσµου και των αντικειµένων
του.
Χάρτες υφής
Τα αντικείµενα που υπάρχουν στο Alice καλύπτονται µε χάρτες υφής και να
παρέχουν µια αίσθηση πραγµατικότητας. Για παράδειγµα, δείτε το σκηνικό µε
το πιάτο (Kitchen) στο τραπέζι (Furniture on CD or Web gallery) στην εικόνα
Τ-3-1.
ΕΙΚΟΝΑ T-3-1. Ένα πιάτο πάνω στο τραπέζι
Ένας χάρτης υφής που ονοµάζεται ground.GrassTexture καλύπτει την
επιφάνεια του γρασιδιού (ground) και ένας χάρτης υφής που ονοµάζεται
plate.TextureMap καλύπτει το πιάτο (plate), όπως φαίνεται στην εικόνα Τ-3-2.
ΕΙΚΟΝΑ T-3-2. Οι χάρτες υφής χρησιµοποιούνται ως περίβληµα
Ένα αρχείο γραφικών (.gif, .bmp, .jpg, .tif) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
να δώσει σε ένα αντικείµενο µια διαφορετική όψη. Το Internet είναι ο
κατάλληλος χώρος για να ψάξετε εικόνες. Για παράδειγµα, ας αλλάξουµε την
εµφάνιση του πιάτου για να µοιάζει σαν κουλουράκι. Απαιτούνται δύο βήµατα.
Το πρώτο βήµα είναι να εισάγουµε ένα χάρτη υφής που θέλουµε να
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χρησιµοποιήσουµε γι αυτό το αντικείµενο. Σε αυτό το παράδειγµα, επιλέξαµε
το αντικείµενο plate (πιάτο). Κάνουµε κλικ στο κουµπί import texture map
(εισαγωγή χάρτη υφής) και µετά επιλέγουµε το cookie.gif (κουλουράκι). (Το
cookie.gif δεν είναι αντικείµενο του Alice. ∆ηµιουργήσαµε το αντικείµενο
χρησιµοποιώντας πρόγραµµα γραφικών). Η εικόνα Τ-3-3 παρουσιάζει το
βήµα εισαγωγής. Το επόµενο βήµα είναι να καθορίσουµε την ιδιότητα του
περιβλήµατος να χρησιµοποιήσει το νέο χάρτη υφής, όπως φαίνεται στην
εικόνα Τ-3-4. Το αποτέλεσµα φαίνεται στην εικόνα Τ-3-5.
ΕΙΚΟΝΑ T-3-3. Εισαγωγή ενός χάρτη υφής
ΕΙΚΟΝΑ T-3-4. Αλλαγή του χάρτη υφής για το περίβληµα
ΕΙΚΟΝΑ T-3-5. Πιάτο κουλουράκι
Ειδικά εφέ: fog (οµίχλη)
Σε µερικούς κόσµους µπορεί να θέλετε να δηµιουργήσετε µια ατµόσφαιρα µε
οµίχλη. Σκεφτείτε την σκηνή στην εικόνα Τ-3-6. Ένας ιππότης (µεσαιωνικός)
ψάχνει για ένα δράκο (µεσαιωνικός) στο δάσος (trees στον φάκελο Nature).
Θέλουµε να δηµιουργήσουµε την εντύπωση ότι ο δράκος κρύβεται. Στις
περισσότερες ιστορίες που αναµειγνύονται δράκοι, ο καιρός είναι ζοφερός και
σκοτεινός. Λίγο οµίχλη θα έκανε το έργο του ιππότη (εύρεση του δράκου) πιο
προκλητική.
ΕΙΚΟΝΑ T-3-6. Χωρίς οµίχλη

Για να προσθέσετε fog (οµίχλη), κάντε κλικ στον κόσµο (World) στο
δέντρο αντικειµένων και επιλέξτε properties, όπως φαίνεται στην εικόνα Τ-3-7.
Μετά κάντε κλικ στην δεξιά εικόνα fogStyle (της οµίχλης) και επιλέξτε density
(πυκνότητα). Για να ρυθµίσετε την πυκνότητα της οµίχλης, κάντε κλικ στο
fogDensity και ρυθµίστε την τιµή της για να επιτύχετε το επιθυµητό
αποτέλεσµα. Μια µεγαλύτερη τιµή πυκνότητας παράγει πιο πυκνή οµίχλη.
ΕΙΚΟΝΑ T-3-7. Οι ιδιότητες fogStyle και fogDensity χρησιµοποιούνται για να
δηµιουργήσουν ένα οµιχλώδες τοπίο.

Ασκήσεις
3-1 Ασκήσεις
1. Το ροµπότ στο διαστηµόπλοιο
Χρησιµοποιήστε τον κόσµο First Encounter για να αναδηµιουργήσετε τον
κώδικα όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3 στην ενότητα 1. Αφού το
spiderRobot κινηθεί προς το βράχο, κάντε το spiderRobot να αντικρίσει το
lunarLander και µετά να κινηθεί µπροστά έως την µισή απόσταση που έχει
από το lunarLander.
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2. Σκύλος στην πυροσβεστική κάνουλα
∆ηµιουργήστε ένα κόσµο µε ένα σκύλο (wolf από Animals) και µια
πυροσβεστική αντλία (City), όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.
Γράψτε µια πληροφορία που δηµιουργεί µια συνάρτηση distance to και µια
µαθηµατική παράσταση για να κινήσει το σκύλο στην αντλία. Ο σκύλος
πρέπει να σταµατήσει λίγο πριν γίνει η σύγκρουση µε την αντλία.
ΕΙΚΟΝΑ
3.Αναπήδηµα
∆ηµιουργήστε ένα κόσµο µε ένα κιβώτιο (Objects) και ένα καγκουρό
(Animals). Γράψτε ένα πρόγραµµα για να κάνετε το καγκουρό να
αναπηδήσει πάνω στο κιβώτιο, γυρίζοντας τα πόδια του καγκουρό πίσω
και µπροστά για να φαίνεται σαν χοροπήδηµα. Χρησιµοποιήστε την
συνάρτηση height (ύψους) για να κάνετε τις κινήσεις µπροστά και πάνω.
ΕΙΚΟΝΑ
4.Αλµα βόλεϊ
∆ηµιουργήστε ένα νέο κόσµο µε ένα δίχτυ του βόλεϊ, µια µπάλα (Sports),
το κορίτσι παγοδρόµο και ένα άλλο κορίτσι, όπως φαίνεται παρακάτω.
Κάθε άτοµο στον κόσµο είναι πιθανό να έχει διαφορετικό ύψος και
αθλητική ικανότητα. Ας υποθέσουµε ότι κάθε άτοµο µπορεί να πηδήξει 1/4
του ύψους του ώστε να χτυπήσει την µπάλα. Γράψτε οδηγίες για να κάνετε
τα άτοµα να πηδήξει αυτή την απόσταση και µετά να κατέβει κάτω την ίδια
απόσταση. Καλέστε την ενσωµατωµένη συνάρτηση ύψους height και
χρησιµοποιήστε µια παράσταση για να υπολογίσετε την απόσταση που
πρέπει να κινηθεί πάνω και κάτω το κάθε άτοµο.
ΕΙΚΟΝΑ
3-2 Ασκήσεις
5.Κίνηση του ροµπότ
Στην ενότητα 3-2, ο κώδικας του προγράµµατος πραγµατοποιούσε µια
επανάληψη της κίνησης του spiderRobot τρεις φορές. Αναδηµιουργήστε το
πρόγραµµα µε ένα πλήθος 2,4 και 5. Ποιο πλήθος λειτουργεί καλύτερα;
Γιατί;
6.Το αερόπλοιο και ο δράκος
∆ηµιουργήστε µια σκηνή όπως φαίνεται παρακάτω µε ένα αερόπλοιο
(Vehicle) και ένα δράκο (Medieval). Σε αυτή τη σκηνή, ο δράκος έχει βρει
ένα αερόπλοιο και είναι περίεργος. Ο δράκος πετάει γύρω από το
αερόπλοιο για να το ελέγξει. Γράψτε ένα πρόγραµµα για να κάνετε το
δράκο να κινείται προς το αερόπλοιο και µετά να πετάει γύρω του
lengthwise (κατά µήκος) τρεις φορές.
ΕΙΚΟΝΑ
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7. Χιονάνθρωπος σε σκαµνί
Αυτή η άσκηση χρησιµοποιεί ένα µια αριθµητική συνάρτηση ως πλήθος σε
ένα Loop (επαναληπτικό βρόγχο). ∆ηµιουργήστε ένα κόσµο µε ένα
χιονάνθρωπο και ένα σκαµνί, όπως φαίνεται παρακάτω. Χρησιµοποιήστε
ένα βρόγχο για να κάνετε τον χιονάνθρωπο (People) να κινείται προς το
σκαµνί (Kitchen) ένα µέτρο κάθε φορά. Χρησιµοποιήστε µια συνάρτηση
απόστασης distance to για να ανακαλύψετε πόσες φορές θα εκτελεστεί ο
βρόγχος. (Η συνάρτηση distance to µπορεί να επιστρέψει µια δεκαδική
απόσταση όπως 3,75 µέτρα. Η εντολή Loop στρογγυλοποιεί το
αποτέλεσµα σε δεκαδικό π.χ. 3 µέτρα και έτσι ο βρόγχος επαναλαµβάνεται
τρεις φορές.) Σας συνιστούµε να τεστάρετε την λύση σας κινώντας τον
χιονάνθρωπο και το σκαµνί σε διαφορετικές θέσεις στην οθόνη και
εκτελώντας το πρόγραµµα σε κάθε αλλαγή, για να δείτε αν δουλεύει
ανεξαρτήτως της θέσης των αντικειµένων.
ΕΙΚΟΝΑ

Περίληψη
Σε αυτό το κεφάλαιο, είδαµε πώς να συναρµολογούµε “τα κοµµάτια” του
κώδικα προγράµµατος. “Τα κοµµάτια” που θα χρησιµοποιήσουµε για να
δηµιουργήσουµε τα προγράµµατα µας συµπεριλαµβάνουν:
instruction (πληροφορία)-µια εντολή που εκτελείται έτσι ώστε τα
αντικείµενα να κάνουν µια συγκεκριµένη ενέργεια.
control structure (δοµές ελέγχου)-µια εντολή που ελέγχει την εκτέλεση
ενός µπλοκ πληροφοριών
function (συνάρτηση)-ρωτά µια ερώτηση για µια υπόθεση ή υπολογίζει
µια τιµή
expression (παράσταση)-µια µαθηµατική πράξη νούµερων ή άλλων
τιµών.
Το Alice παρέχει ενσωµατωµένες συναρτήσεις για τον κόσµο και τα
αντικείµενα του. Οι συναρτήσεις µπορεί να έχουν διάφορους τύπους τιµών
(για παράδειγµα αριθµός, λογική τιµή, αντικείµενο). Οι παραστάσεις σας
επιτρέπουν να υπολογίσετε µια τιµή ή να κάνετε σύγκριση µιας ιδιότητας
ανάµεσα σε δυο αντικείµενα. Μια χρήση των συναρτήσεων και των
παραστάσεων σε ένα πρόγραµµα µε κίνηση είναι να αποφευχθεί η
σύγκρουση (όταν ένα αντικείµενο κινείται προς την ίδια κατεύθυνση µε ένα
άλλο).
Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ενσωµατωµένες συναρτήσεις και
λογικές παραστάσεις (παραστάσεις που έχουν τιµή true ή false) για να
ελέγξουµε την τρέχουσα κατάσταση στον κόσµο και να πάρουµε αποφάσεις
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για το αν θα εκτελεστεί ή όχι ένα συγκεκριµένο κοµµάτι κώδικα. Στο Alice, οι
δοµές ελέγχου υποθετικής εκτέλεσης είναι η εντολή If/Else. Μια εντολή If έχει
δύο µέρη: το µέρος If και το µέρος Else. Στο µέρος If, ελέγχεται µια υπόθεση
και παίρνεται µια απόφαση σύµφωνα µε την υπόθεση. Εάν η υπόθεση είναι
true (αληθής), εκτελείται το µέρος της If, στην αντίθετη περίπτωση εκτελείται
το µέρος της Else. Είναι πιθανό το µέρος της Else να είναι do nothing, και σε
αυτή την περίπτωση δεν γίνεται τίποτα. (Είναι επίσης πιθανό και για το µέρος
της If ο κώδικας να είναι do nothing-αλλά αυτός είναι ένας αδέξιος τρόπος
υπόθεσης).
Μια απλή επαναληπτική δοµή ελέγχου είναι η Loop. Μια εντολή Loop
σας επιτρέπει να επαναλάβετε ένα τµήµα ενός προγράµµατος ένα
συγκεκριµένο πλήθος φορών.

Σηµαντικά θέµατα σε αυτό το κεφάλαιο
•

Οι συναρτήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για να γίνουν
ερωτήσεις σχετικά µε τις ιδιότητες ενός κόσµου ή των αντικειµένων του.
Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να υπολογιστεί µια τιµή.

•

Όταν καλείται µια συνάρτηση, επιστρέφει ένα συγκεκριµένο τύπο τιµής.

•

Μια συνάρτηση λογικής τιµής επιστρέφει true ή false.

•

Μια παράσταση µπορεί να χρησιµοποιήσει µια µαθηµατική πράξη
(πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός, διαίρεση) για να υπολογίσει
µια αριθµητική τιµή.

•

Ένα άλλο είδος παραστάσεων συγκρίνει ένα αντικείµενο µε ένα άλλο,
χρησιµοποιώντας σχεσιακούς τελεστές (==, !=, >, >=, <, <=). Το
αποτέλεσµα είναι true ή false.

•

Μια δοµή ελέγχου υποθετικής εκτέλεσης (στο Alice µια εντολή If/Else)
χρησιµοποιείται για να ληφθεί µια απόφαση για το αν θα εκτελεστεί ένα
συγκεκριµένο τµήµα κώδικα.

•

Μια επαναληπτική δοµή ελέγχου χρησιµοποιείται για να επαναλάβει
ένα τµήµα κώδικα προγράµµατος. Ένας απλός έλεγχος επανάληψης
στο Alice είναι η εντολή Loop.
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Μέρος ΙΙ:
Αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός και
προγραµµατισµός οδηγούµενος από γεγονότα
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Κεφάλαιο 4

Κλάσεις, αντικείµενα, µέθοδοι και παράµετροι

Όταν δηµιουργήσατε τα δικά σας κινούµενα σχέδια σε προηγούµενα
κεφάλαια, µπορεί να σκεφτήκατε πιο σύνθετα σενάρια µε περισσότερους
ελιγµούς και στροφές στην ιστορία. Φυσικά, όσο η ιστορία γίνεται πιο
περίπλοκη, γίνεται και ο κώδικας. Ο κώδικας του προγράµµατος µπορεί να
αυξηθεί σε πολλές σειρές. ∆εν είναι µόνο τα κινούµενα σχέδια πολύπλοκα. Τα
λογισµικά που κυκλοφορούν µπορούν να έχουν χιλιάδες ακόµη και
εκατοµµύρια γραµµές κώδικα. Πως µπορεί να αντεπεξέλθει ο
προγραµµατιστής µε τόσες πολλές γραµµές κώδικα; Μια τεχνική είναι να
χωρίσουµε το µεγάλο πρόγραµµα σε µικρά διαχειρίσιµα κοµµάτια, κάνοντας
έτσι ευκολότερο τον σχεδιασµό του. Τα µικρότερα κοµµάτια είναι και
ευκολότερο να διαβαστούν και να διορθωθούν. Ο αντικειµενοστραφής
προγραµµατισµός χρησιµοποιεί τις κλάσεις, τα αντικείµενα και τις µεθόδους
ως κύρια χαρακτηριστικά του προγράµµατος, τα οποία βοηθούν να
οργανώσετε τα µεγάλα προγράµµατα σε µικρότερα διαχειρίσιµα κοµµάτια. Σε
αυτό και στο επόµενο κεφάλαιο, θα µάθετε πώς να γράφετε πιο πολύπλοκα
και εντυπωσιακά προγράµµατα χρησιµοποιώντας αντικείµενα και γράφοντας
τις δικές σας µεθόδους.

Κλάσεις
Μια κλάση ορίζει ένα συγκεκριµένο είδος αντικειµένου. Στο Alice, οι κλάσεις
είναι προκαθορισµένα ως 3D µοντέλα και παρέχονται στην βιβλιοθήκη, όπου
και κατηγοριοποιούνται σε οµάδες όπως Animals, People, Buildings, Sets and
Scenes, Space κτλ. Η εικόνα 4-0-1 παρουσιάζει µερικές κλάσεις του φακέλου
Animals. Σηµειώστε ότι το όνοµα της κλάσης ξεκινάει µε κεφαλαίο.
ΕΙΚΟΝΑ 4-0-1. Κλάσεις 3D µοντέλων στον φάκελο Animals
Κάθε κλάση είναι ένα πρόγραµµα δράσης που λέει στο Alice ακριβώς
πώς να δηµιουργήσει και να εµφανίσει ένα αντικείµενο της κλάσης. Όταν ένα
αντικείµενο δηµιουργηθεί και χρησιµοποιηθεί, ονοµάζεται στιγµιότυπο
(instance) της κλάσης.

Αντικείµενα
Στην εικόνα 4-0-2, Person και Dog είναι κλάσεις, joe, stan και cindy είναι
στιγµιότυπα της κλάσης Person και spike, scamp και fido είναι στιγµιότυπα
της κλάσης Dog. Σηµειώστε ότι το όνοµα ενός αντικειµένου ξεκινάει µε µικρό.
Αυτό το στυλ µας επιτρέπει να ξεχωρίζουµε εύκολα µια κλάση από ένα
αντικείµενο. Όλα τα αντικείµενα της ίδιας κλάσης έχουν οµοιότητες. Όλα τα
αντικείµενα της κλάσης Person έχουν ιδιότητες όπως δυο πόδια, δυο χέρια,
ύψος και χρώµα µατιών. Τα αντικείµενα- Person µπορούν να κάνουν
ενέργειες όπως περπάτηµα και οµιλία. Όλα τα αντικείµενα- Dog έχουν
ιδιότητες όπως τέσσερα πόδια, ύψος, χρώµα τριχώµατος και έχουν την
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ικανότητα να τρέξουν και να γαβγίσουν. Παρόλο που κάθε αντικείµενο ανήκει
σε µια κλάση, είναι µοναδικό µε τον δικό του τρόπο. Ο joe είναι ψηλός και έχει
πράσινα µάτια. Η cindy είναι κοντή και έχει µπλε µάτια. Ο spike έχει καφέ
τρίχωµα και ο γάβγισµά του είναι αδύνατο γρύλισµα και ο scamp έχει χρυσαφί
τρίχωµα και το γάβγισµα του είναι τσιριχτό.
ΕΙΚΟΝΑ 4-0-2. Οργάνωση των αντικείµενων στις κλάσεις
Στην εικόνα 4-0-3, ο larry, η lila και ο louis είναι στιγµιότυπα της κλάσης
Lemur στο Alice. Ονοµάσαµε τους Lemur σε αυτό τον κόσµο, τους δώσαµε
διαφορετικό ύψος και αλλάξαµε το χρώµα της lila. Ο larry, η lila και ο louis
είναι αντικείµενα της ίδιας κλάσης Lemur και έχουν πολλά κοινά
χαρακτηριστικά. Αλλά διαφέρουν στο ότι ο larry είναι ο υψηλότερος, η lila έχει
σκούρο πλούσιο τρίχωµα και ο louis είναι ο πιο κοντός.
ΕΙΚΟΝΑ 4-0-3. Αντικείµενα της κλάσης Lemur στo Alice

Μέθοδοι
Οι µέθοδοι είναι µια συντονισµένη ακολουθία εντολών που θα εκτελεστεί όταν
ζητηθεί. Έχετε ήδη χρησιµοποιήσει µεθόδους στα προγράµµατα σας. Κάθε
αντικείµενο στο Alice έχει ένα ρεπερτόριο εντολών που ξέρει πως θα
εκτελέσει-move, turn, turn to face κτλ. Αυτές οι εντολές είναι στην
πραγµατικότητα είναι οι αρχικές µέθοδοι που είναι ενσωµατωµένες στο
λογισµικό Alice. Οι αρχικές µέθοδοι µπορούν να οργανωθούν σε µια δική σας
µέθοδο-για να εκτελεστεί ένα µικρό κοµµάτι του προγράµµατος. Κάθε
µέθοδος εκτελεί την δική της διεργασία, άλλα όλες οι µέθοδοι σε ένα
πρόγραµµα συνεργάζονται για να δηµιουργήσουν το τελικό αποτέλεσµα.
Όσο το πρόγραµµα σας µεγαλώνει, είναι αναγκαίο να χρησιµοποιήσετε
πολλές µεθόδους έτσι ώστε να οργανώσετε το πρόγραµµά σας. Οι µέθοδοι
χωρίζουν ένα πρόγραµµα σε µικρά διαχειρίσιµα κοµµάτια που συνεργάζονται
για να δηµιουργήσουν ένα σηµαντικό σύνολο. Έτσι όπως οι παράγραφοι, οι
ενότητες και τα κεφάλαια κάνουν ένα βιβλίο ευκολότερο στην ανάγνωση, οι
µέθοδοι κάνουν ένα πρόγραµµα ευκολότερο στην ανάγνωση και στη
διαχείριση. Οι µέθοδοι επίσης παρέχουν πολλά πλεονεκτήµατα. Για
παράδειγµα όταν γραφεί µια µέθοδος µας επιτρέπει να ασχοληθούµε µε µια
συνολική διεργασία αντί για µικρές ενέργειες που χρειαζόταν για να
ολοκληρωθεί η διεργασία. Αυτό καλείται αφαίρεση (abstraction).
Μερικές µέθοδοι χρειάζονται συγκεκριµένες πληροφορίες για να
εκτελέσουν µια ενέργεια. Για παράδειγµα µια µέθοδος move χρειάζεται
direction (κατεύθυνση), (forward, backward, left, right, up, down) (µπροστά,
πίσω, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά) και µια απόσταση (σε µέτρα). Μια
παράµετρος λειτουργεί σαν καλάθι όπου συλλέγονται οι πληροφορίες που
στέλνουµε στην µέθοδο. Μπορείτε να σκεφτείτε την µέθοδο κάτι σαν συνταγήένα σύνολο εντολών που περιγράφει πώς να εκτελέσετε κάποιες ενέργειες.
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(Σαν παράδειγµα δείτε την συνταγή στην αρχή αυτού του κεφαλαίου για να
κάνετε τάρτα φράουλα). Οι παράµετροι κρατούν συγκεκριµένα τµήµατα
πληροφοριών. Σε µια συνταγή, µια παράµετρος µπορεί να καθορίσει
λεπτοµερώς το ποσό του νερού. Σε µια µέθοδο µια παράµετρος µπορεί να
καθορίσει την απόσταση που θα κινηθεί ένα διαστηµόπλοιο.
Στο Alice, µπορείτε να ορίσετε µεθόδους για ένα µόνο αντικείµενο, ή για
δυο ή περισσότερα αντικείµενα που αλληλεπιδρούν. Αυτό µοιάζει µε τον
τρόπο που δουλεύει ένας σκηνοθέτης µε το σύνολο των ηθοποιών σε ένα
έργο. Ο σκηνοθέτης δίνει οδηγίες κάποιες φορές σε ένα µόνο ηθοποιό και
άλλες φορές σε µια οµάδα ηθοποιών ώστε να συνεργαστούν για την σκηνή.
Οι µέθοδοι που αναφέρουν περισσότερα από ένα αντικείµενα είναι µέθοδοι
επιπέδου κόσµου. Οι µέθοδοι που καθορίζουν την συµπεριφορά ενός µόνο
αντικειµένου µπορούν να θεωρηθούν µέθοδοι επιπέδου κλάσης.
Η ενότητα 4-1 παρουσιάζει µια εισαγωγή στις µεθόδους επιπέδου
κλάσης. Ένα πλεονέκτηµα των µεθόδων επιπέδου κλάσης είναι ότι µόλις
ορισθούν νέες µέθοδοι, µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια νέα κλάση µε όλες
τις νέες µεθόδους (και τις παλιές) σαν δυνατές ενέργειες. Αυτή είναι γνωστή
ως κληρονοµικότητα (inheritance)-η νέα κλάση κληρονοµεί τις µεθόδους της
παλιάς κλάσης.
4-1 Μέθοδοι επιπέδου κλάσης και κληρονοµικότητα
Οι βιβλιοθήκες των 3D µοντέλων στο Alice µας παρέχουν διάφορες και
όµορφα σχεδιασµένες κλάσεις αντικειµένων για δηµιουργία ενός πλούσιου
σκηνικού υπόβαθρου σε ένα εικονικό κόσµο. Όταν προσθέτετε ένα
στιγµιότυπο ενός 3D µοντέλου σε ένα κόσµο του Alice, αυτό γνωρίζει ήδη
πώς να εκτελέσει ένα σύνολο µεθόδων-move, turn, roll, resize. Η κλάση του
3D µοντέλου έχει ήδη ορίσει αυτές τις µεθόδους. Εφόσον γράψετε πολλά
προγράµµατα, είναι φυσικό να σκεφτείτε να επεκτείνετε τις ενέργειες που
“γνωρίζει” να εκτελεί ένα αντικείµενο.
Σε αυτή την ενότητα, θα µάθετε να γράφετε νέες µεθόδους που
καθορίζουν την εκτέλεση νέων ενεργειών από ένα αντικείµενο που δρα µόνο
του. Αυτές τις καλούµε µεθόδους επιπέδου κλάσης. Οι µέθοδοι επιπέδου
κλάσης είναι ξεχωριστές, επειδή µπορούµε να σώσουµε ένα αντικείµενο µαζί
µε τις νέες του µεθόδους σαν ένα νέο είδος µεθόδου. Στο Alice, το νέο είδος
µεθόδου αποθηκεύεται σαν µια νέα κλάση 3D µοντέλου. Τα στιγµιότυπα της
νέας κλάσης θα γνωρίζουν πώς να εκτελέσουν όλες τις ενέργειες που είχαν
καθοριστεί στην αρχική κλάση, αλλά επίσης θα γνωρίζουν και όλες τις
ενέργειες στις νέα καθορισµένες µεθόδους. Λέµε ότι η νέα κλάση κληρονοµεί
όλες τις ιδιότητες και τις µεθόδους της αρχικής κλάσης.
Παράδειγµα
Σκεφτείτε την iceSkater (παγοδρόµο) που φαίνεται στην εικόνα 4-1-1. (Η
κλάση ΙceSkater βρίσκεται στην συλλογή People και η κλάση Lake είναι από
την συλλογή Environments στην βιβλιοθήκη).
ΕΙΚΟΝΑ 4-1-1. Η iceSkater
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Θέλουµε η παγοδρόµος να εκτελέσει τυπικές φιγούρες στον πάγο. Είναι
ντυµένη µε ειδική στολή και φοράει παγοπέδιλα, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι
ξέρει να κάνει skate. Παρόλ’ αυτά όλα τα αντικείµενα στο Alice “γνωρίζουν”
πώς να εκτελούν απλές µεθόδους όπως move, turn και roll. Μπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε ένα συνδυασµό αυτών των απλών µεθόδων για να
“διδάξουµε” στην παγοδρόµο πώς να εκτελεί αυτές τις φιγούρες, δηλαδή µια
πιο πολύπλοκη ενέργεια. Ξεκινούµε µε µια µέθοδο για να κάνουµε την
παγοδρόµο να εκτελέσει µια κίνηση παγοδροµίας.

Μέθοδος επιπέδου κλάσης
Οι ελιγµοί στην παγοδροµία είναι πολύπλοκες πράξεις που απαιτούν πολλές
εντολές κινήσεων, συµπεριλαµβάνοντας διάφορα µέρη του σώµατος. (Οι
επαγγελµατίες ανιµατέρ της Disney και της Pixar µπορεί να περάσουν πολλές
ώρες παρατηρώντας την κίνηση των διαφόρων µερών του ανθρώπινου
σώµατος για να δηµιουργήσουν µια ρεαλιστική κίνηση). Για να κάνει skate,
ένας παγοδρόµος ολισθαίνει µπροστά πρώτα µε το αριστερό και µετά µε το
δεξί πόδι. Φυσικά ολόκληρο το σώµα κινείται µπροστά όσο τα πόδια εκτελούν
τις κινήσεις. Τα βήµατα σε µια παγοδροµία γίνονται διαδοχικά, σαν µια
ακολουθία κινήσεων σε µια διάταξη σκηνών, όπως φαίνεται παρακάτω.

skate
Do together
Move skater forward 2 meters
Do in order
slide on left leg
slide on right leg

skate
κάνε ταυτόχρονα
ο παγοδρόµος κινείται µπροστά δυο µέτρα
Κάνε διαδοχικά
ολίσθηση στο αριστερό πόδι
ολίσθηση στο δεξί πόδι

Προσέξτε ότι στο παραπάνω σενάριο η παγοδροµία χωρίζεται σε δυο
κοµµάτια-ολίσθηση στο αριστερό πόδι, ολίσθηση στο δεξί πόδι. Οι κινήσεις
ολίσθησης µπορούν να διασπαστούν σε απλούστερες µεθόδους. Η
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αποσύνθεση µιας πολύπλοκης πράξης σε απλούστερες πράξεις ονοµάζεται
διάσπαση (refinement). Εδώ χρησιµοποιήθηκε µια τεχνική γνωστή ως
βηµατική διάσπαση. Πρώτα περιγράψαµε τις γενικές πράξεις και µετά
διασπάσαµε την κάθε πράξη σε µικρότερα και µικρότερα κοµµάτια (επιτυχώς
επεξεργασµένα) µέχρι η όλη διεργασία να ορίζεται από απλές πράξεις. Κάθε
κοµµάτι συνεισφέρει ένα µικρό µέρος στο όλο πρόγραµµα. Όλα τα κοµµάτια
µαζί ολοκληρώνουν την διεργασία.
Το επόµενο διάγραµµα παρέχει την διάσπαση της slideLeft (ολίσθησης
αριστερά) και της slideRight (ολίσθησης δεξιά). Η slideLeft απαιτεί να σηκώσει
το δεξί πόδι και να γυρίσει το επάνω µέρος του σώµατος ελαφρώς µπροστά.
Μετά να κατεβάσει το δεξί πόδι και να γυρίσει το πάνω µέρος του σώµατος
ελαφρώς πίσω. Οι αντίστοιχες κινήσεις θα γίνουν για την slideRight.

skate
Do together
Move skater forward 2 meters
Do in order
slide on left leg
slide on right leg

Refinement of slideLeft

Refinement of slideRight

Do in order

Do in order

Lift right leg and turn upper body forward

Lift left leg and turn upper body forward

Lower right leg and turn upper body backward

Lower left leg and turn upper body backward
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skate
κάνε ταυτόχρονα
ο παγοδρόµος κινείται µπροστά δυο µέτρα
Κάνε διαδοχικά
ολίσθηση στο αριστερό πόδι
ολίσθηση στο δεξί πόδι

Αποσύνθεση του slideLeft

Αποσύνθεση του slideRight

Κάνε διαδοχικά

Κάνε διαδοχικά

Σήκωσε το δεξί πόδι και γύρισε το επάνω µέρος
του σώµατος µπροστά
Κατέβασε το δεξί πόδι και γύρισε το επάνω
µέρος του σώµατος πίσω

Σήκωσε το αριστερό πόδι και γύρισε το επάνω
µέρος του σώµατος µπροστά
Κατέβασε το αριστερό πόδι και γύρισε το επάνω
µέρος του σώµατος πίσω

Τίποτε άλλο δεν χρειάζεται να αποσυντεθεί. Είµαστε έτοιµοι να
µεταφράσουµε το σχέδιο σε κώδικα προγράµµατος. Θα µπορούσαµε να
µεταφράσουµε αυτό το σχέδιο σε εντολές µε µια µέθοδο, αλλά αυτό θα ήταν
πολύ µακρύ. Επιπλέον µπορείτε να δείτε ότι χρησιµοποιήσαµε βηµατική
διάσπαση για να χωρίσουµε την διεργασία µας σε διακριτά κοµµάτια. Έτσι, θα
παρουσιάσουµε την συγγραφή πολλών µικρών µεθόδων και την ταυτόχρονη
λειτουργία τους για να επιτύχουµε µια µεγαλύτερη διεργασία.
Η παγοδροµία είναι µια πολύπλοκη πράξη που έχει σχεδιαστεί ειδικά για
την iceSkater και δεν περιέχει άλλα αντικείµενα. ∆ηλαδή οι slideLeft και
slideRight έχουν σχεδιαστεί µόνο για την iceSkater. Οι µέθοδοι πρέπει να
γραφούν σαν µέθοδοι επιπέδου κλάσης επειδή χρησιµοποιούν ως αντικείµενο
µόνο την iceSkater. Ξεκινάµε µε την slideLeft µέθοδο. Στο δέντρο
αντικειµένων επιλέγεται η iceSkater και στην καρτέλα methods πατάµε create
new method (δηµιουργία νέας µεθόδου). Στο παράθυρο New Method (νέα
µέθοδος) δίνουµε το όνοµα slideLeft. Η αριστερή πλευρά της εικόνας 4-1-2
παρουσιάζει το πρώτο βήµα. Πατάµε OK. Ο συντάκτης ανοίγει ένα νέο
πλαίσιο όπου δηµιουργείται ο κώδικας. Η δεξιά πλευρά της εικόνας 4-1-2
παρουσιάζει τη µέθοδο και το νέο πλαίσιο.
ΕΙΚΟΝΑ 4-1-2. Η slideLeft µέθοδος επιπέδου κλάσης
Για να υλοποιήσουµε την µέθοδο slideLeft, εισάγουµε πληροφορίες στον
συντάκτη. Η ιδέα είναι να µεταφράσουµε το σχέδιο σε εντολές προγράµµατος.
Για παράδειγµα, για να µεταφράσουµε το σχέδιο της ολίσθησης στο αριστερό
πόδι, χρησιµοποιούµε τα παρακάτω:
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Βήµα σχεδιασµού

Πληροφορία

Σήκωσε το δεξί πόδι

turn the rightLeg forward
(Γύρισε το δεξί πόδι µπροστά)

Γύρισε µπροστά το επάνω µέρος του σώµατος

turn the upperBody forward

(Εισάγουµε ένα µικρό χρονικό διάστηµα αναµονής)

(Γύρισε το επάνω µέρος του σώµατος µπροστά)

Κατέβασε το δεξί πόδι

turn the rightLeg backward
(Γύρισε το δεξί πόδι πίσω)

Γύρισε πίσω το επάνω µέρος του σώµατος

turn the upperBody backward
(Γύρισε το επάνω µέρος του σώµατος πίσω)

ΕΙΚΟΝΑ 4-1-3. Η slideLeft µέθοδος
Η εικόνα 4-3-1 παρουσιάζει τις εντολές για ολίσθηση στο αριστερό πόδι.
Οι εντολές για ολίσθηση στο δεξί πόδι είναι παρόµοιες. Η εικόνα 4-1-4
παρουσιάζει τις εντολές για ολίσθηση στο δεξί πόδι.
Με τις µεθόδους slideLeft και slideRight, είµαστε τώρα έτοιµοι να
γράψουµε την µέθοδο skate. Η µέθοδος skate είναι εύκολη: η slideLeft και
µετά η slideRight την ίδια στιγµή που η παγοδρόµος κινείται µπροστά. Για να
δηµιουργήσετε τη µέθοδο skate, οι µέθοδοι slideLeft και slideRight
τοποθετούνται στον συντάκτη, όπως ακριβώς είχε τοποθετηθεί κάθε άλλη
µέθοδος. Η εικόνα 4-1-5 παρουσιάζει την τοποθέτηση των δυο µεθόδων µέσα
στην µέθοδο skate.
ΕΙΚΟΝΑ 4-1-4. Η slideRight µέθοδος
ΕΙΚΟΝΑ 4-1-5. Η skate µέθοδος
Η µέθοδος skate κινεί την παγοδρόµο µπροστά και καλεί διαδοχικά τις
µεθόδους slideLeft και slideRight. Παρατηρήστε ότι η κλήση των µεθόδων
slideLeft και slideRight γίνεται µέσα σε ένα µπλοκ do in order και αυτό
βρίσκεται ενσωµατωµένο µέσα σε ένα µπλοκ do together. Το µπλοκ do
together, χρειάζεται για να σιγουρέψει ότι οι εντολές για την κίνηση της
παγοδρόµου µπροστά και οι πληροφορίες για την ολίσθηση γίνονται
ταυτόχρονα. Η διάρκεια της µπροστινής κίνησης της παγοδρόµου είναι το
άθροισµα της διάρκειας των δυο ολισθήσεων. Αν προσέξετε λίγο την διάρκεια
των εντολών σε ένα µπλοκ do together θα σας βοηθήσει να συγχρονίσετε τις
κινήσεις ώστε να ξεκινούν και να τελειώνουν ταυτόχρονα. Η εικόνα 4-1-5
παρουσιάζει την µέθοδο skate ολοκληρωµένη.
Εάν πατήσετε το κουµπί Play το πρόγραµµα δεν θα τρέξει. Παρόλο που
η µέθοδος skate έχει ορισθεί, δεν έχετε πει στο Alice να την εκτελέσει. Η
µέθοδος δεν έχει κληθεί. Για να καλέσετε την µέθοδο skate στο σκηνικό, είναι
απαραίτητο να τοποθετήσετε την µέθοδο skate µέσα στην µέθοδο world.my
first method. Όταν κληθεί η µέθοδος skate, η παγοδρόµος κάνει την φιγούρα
της.
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Ένα δεύτερο παράδειγµα-χρήση παραµέτρου
Η κίνηση της παγοδρόµου είναι εντυπωσιακή! Ας κάνουµε µια δεύτερη
µέθοδο ώστε η παγοδρόµος να κάνει µια περιστροφή. Πρέπει πάλι να
γράψουµε µεθόδους που θα λειτουργούν µαζί για να εκτελέσουµε µια
πολύπλοκη πράξη. Σε µια περιστροφή, η παγοδρόµος πρέπει να γυρίσει
γύρω από τον εαυτό τις αρκετές φορές.
Μια τεχνική περιστροφής έχει τρία µέρη, η προετοιµασία για την σβούρα,
η σβούρα και το τελείωµα της σβούρας. Στην προετοιµασία της σβούρας, τα
πόδια και τα χέρια της παγοδρόµου αλλάζουν θέση για να παρέχουν την
δύναµη που χρειάζεται ώστε να προωθηθεί το σώµα της για την περιστροφή.
Μετά η παγοδρόµος στριφογυρίζει. Μετά την σβούρα, τα χέρια και τα πόδια
θα πρέπει να τοποθετηθούν ξανά στις αρχικές τους θέσεις. Μια µέθοδος για
περιστροφή (spin) πιθανά θα κάνει την παγοδρόµο να εκτελέσει αρκετές
περιστροφές. ∆εν ξέρουµε ακριβώς πόσες φορές θα γυρίσει η παγοδρόµος.
Αυτό είναι ένα παράδειγµα όπου µια παράµετρος µπορεί να βοηθήσει. Μια
παράµετρος σας επιτρέπει να στείλετε µια πληροφορία σε µια µέθοδο. Για
παράδειγµα σε µια µέθοδο move µπορείτε να στείλετε πληροφορίες που
ορίζουν την απόσταση, την κατεύθυνση και την διάρκεια. Λέµε ότι οι τιµές
στέλνονται ως ορίσµατα στις παραµέτρους. Μια παράµετρος, howManyTimes
(πόσες φορές),
είναι απαραίτητη για να καθοριστεί ο αριθµός των
περιστροφών της παγοδρόµου. Η διάταξη σκηνών φαίνεται παρακάτω:
spin
Parameter: howManyTimes
Do in order
prepare to spin
spin the skater around howManyTimes
finish the spin

spin (περιστροφή)
Παράµετρος: howManyTimes
Κάνε διαδοχικά
ετοιµάσου για περιστροφή
στριφογύρισε την παγοδρόµο howManyTimes
τελείωσε την περιστροφή

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την βηµατική αποσύνθεση για να
σχεδιάσουµε τα απλά βήµατα για το κάθε κοµµάτι της περιστροφής. Το βήµα
“prepare to spin” (ετοιµάσου για περιστροφή) µπορεί να γραφεί ως µέθοδος
(prepareToSpin) όπου τα χέρια της παγοδρόµου κινούνται προς τα πάνω και
το ένα πόδι γυρίζει. Το βήµα “finish spin” (τελείωσε την περιστροφή) µπορεί
επίσης να γραφεί σαν µέθοδος (finishSpin) η οποία κινεί τα χέρια και τα πόδια
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στην αρχική τους θέση, πριν την περιστροφή. Το επόµενο διάγραµµα
υλοποιεί την αποσύνθεση της µεθόδου spin.
spin
Parameter: howManyTimes
Do in order
prepare to spin
spin the skater around howManyTimes
finish the spin

prepareToSpin

finishSpin

Do together

Do together

move arms up
raise and turn left leg

move arms down
lower and turn left leg

spin (περιστροφή)
Παράµετρος: howManyTimes
Κάνε διαδοχικά
ετοιµάσου για περιστροφή
στριφογύρισε την παγοδρόµο howManyTimes
τελείωσε την περιστροφή

prepareToSpin

finishSpin

Κάνε ταυτόχρονα

Κάνε ταυτόχρονα

κίνησε τα χέρια προς τα πάνω

κίνησε τα χέρια προς τα κάτω

σήκωσε και γύρισε το αριστερό πόδι

κατέβασε και γύρισε το αριστερό πόδι
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Τίποτε άλλο δεν χρειάζεται να αποσυντεθεί. Είµαστε έτοιµοι να
µεταφράσουµε το σχέδιο σε κώδικα προγράµµατος. Ας τονίσουµε πάλι ότι
πρέπει να οριστούν µέθοδοι επιπέδου κλάσης γιατί ορίζουµε την κίνηση ενός
µόνο αντικειµένου.
Η εικόνα 4-1-6 παρουσιάζει την µέθοδο prepareToSpin, όπου η
παγοδρόµος ανυψώνει το αριστερό της πόδι όσο σηκώνει τα χέρια της.
ΕΙΚΟΝΑ 4-1-6. Η prepareToSpin µέθοδος για την ανύψωση του ποδιού και
των χεριών
Η εικόνα 4-1-7 παρουσιάζει την µέθοδο finishSpin η οποία τοποθετεί τα
χέρια και τα πόδια της παγοδρόµου στην αρχική τους θέση.
ΕΙΚΟΝΑ 4-1-7. Η finishSpin µέθοδος για το κατέβασµα του ποδιού και των
χεριών
Τώρα που έχουν γραφεί οι prepareToSpin, finishSpin, µπορεί να
δηµιουργηθεί και η spin. Στην µέθοδο spin, υπάρχει το κουµπί δηµιουργία
νέας παραµέτρου. Πατάµε το κουµπί και εµφανίζεται ένα πλαίσιο κειµένου
όπως φαίνεται στην εικόνα 4-1-8. Επιλέγουµε name (όνοµα) και type (τύπο)
της παραµέτρου. Ο τύπος της παραµέτρου µπορεί να είναι Number, Boolean,
Object ή Other (για παράδειγµα χρώµα ή ήχος). Η παράµετρος
howManyTimes είναι ένας αριθµός που ορίζει πόσες φορές θα γυρίσει η
παγοδρόµος (µια περιστροφή είναι µια ολόκληρη σβούρα). Η σειρά µε την
οποία καλούνται οι µέθοδοι είναι σηµαντική έτσι ώστε να γίνει η κίνηση µε
ακρίβεια. Η ολοκληρωµένη µέθοδος spin φαίνεται στην εικόνα 4-1-9.
ΕΙΚΟΝΑ 4-1-8. ∆ηµιουργία µιας νέας παραµέτρου στην µέθοδο spin

Ο κώδικας για τα δύο παραδείγµατα παραπάνω (skate, spin) είναι λίγο
µεγαλύτερος από τους κώδικες των προηγούµενων κεφαλαίων. Είναι
σηµαντικό ότι ο κώδικας είναι εύκολα κατανοητός, επειδή αποσυνθέσαµε µε
προσοχή την συνολική διεργασία σε µικρές µεθόδους. Οι µικρές µέθοδοι
συνεργάζονται για να εκτελεστεί η συνολική ενέργεια. Επίσης οι µέθοδοι είναι
καλά τεκµηριωµένες, µε σχόλια που µας επεξηγούν τι κάνει η κάθε µια. Ο
καλός σχεδιασµός και τα σχόλια κάνουν τον κώδικα µας κατανοητό, εύκολο
στην χρήση και στην διόρθωση.
ΕΙΚΟΝΑ 4-1-9. Η µέθοδος spin
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∆ηµιουργία µιας νέας κλάσης
Η κλάση iceSkater τώρα έχει δυο µεθόδους την skate και την spin. (Επίσης
έχει και µικρότερες µεθόδους που υλοποιούν τις παραπάνω). Το γράψιµο και
ο έλεγχος αυτών των µεθόδων απαίτησε χρόνο και κόπο. Θα ήταν κρίµα να
βάλετε όλες αυτές τις µεθόδους µόνο σε ένα κόσµο και να µην µπορείτε να τις
χρησιµοποιήσετε ξανά σε κάποιο άλλο πρόγραµµα. Θέλουµε να
αποθηκεύσουµε την iceSkater και τις νέες της µεθόδους έτσι ώστε να τις
χρησιµοποιήσουµε σε ένα άλλο κόσµο. (Να µην ξαναχρειαστεί να γράψουµε
αυτές τις µεθόδους για το άλλο πρόγραµµα). Για να το πετύχουµε αυτό, η
iceSkater πρέπει να αποθηκευτεί σαν ένα νέο 3D µοντέλο (κλάση).
Η αποθήκευση της iceSkater (µε τις νέες της µεθόδους) ως µια νέα
κλάση είναι µια διαδικασία δυο βηµάτων. Το πρώτο βήµα είναι να
µετονοµάσουµε την κλάση. Αυτό είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ. Θέλουµε το Alice
να σώσει την νέα κλάση µε ένα διαφορετικό 3D όνοµα από αυτό της αρχικής
κλάσης. Για να µετονοµάσουµε ένα αντικείµενο, κάνουµε δεξί κλικ πάνω στο
όνοµα στο δέντρο των αντικειµένων, επιλέγουµε rename (µετονοµασία) και
δίνουµε το νέο όνοµα. Σε αυτό το παράδειγµα µετονοµάζουµε την αρχική
κλάση της iceSkater σε cleverSkater, όπως φαίνεται στην εικόνα 4-1-10.
Το δεύτερο βήµα είναι να την αποθηκεύσουµε ως νέα κλάση: δεξί κλικ
στην cleverSkater στο δέντρο αντικειµένων και αυτή τη φορά πατάµε
αποθήκευση αντικειµένου (save object). Στο µενού, πηγαίνετε στον φάκελο ή
τον κατάλογο που θέλετε να αποθηκεύσετε την νέα κλάση. Εικόνα 4-1-11.
Μετά πατήστε save (αποθήκευση).
ΕΙΚΟΝΑ 4-1-10. Μετονοµασία της κλάσης
Η κλάση αυτόµατα παίρνει το όνοµα του αντικειµένου, ξεκινώντας µε ένα
κεφαλαίο γράµµα και µε κατάληξη αρχείου .a2c από το “Alice version 2.0
Class” (όπως και η κατάληξη .α2w για ένα κόσµο από το “ Alice version 2.0
World”).
ΕΙΚΟΝΑ 4-1-11. Αποθήκευση νέας κλάσης
Εφόσον δηµιουργήθηκε η νέα κλάση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα
νέο κόσµο επιλέγοντας “Import” (εισαγωγή) από το µενού File, όπως στην
εικόνα 4-1-12. Όταν ένα στιγµιότυπο της κλάσης cleverSkater προστίθεται
στον κόσµο, θα είναι σαν ένα στιγµιότυπο της κλάσης της παγοδρόµου εκτός
από το ότι ένα αντικείµενο- cleverSkater γνωρίζει όχι µόνο όλες τις µεθόδους
που µπορεί να κάνει ένα αντικείµενο-iceSkater αλλά και πώς να κάνει skate
και spin.
ΕΙΚΟΝΑ 4-1-12. Εισαγωγή ενός νέου αντικειµένου από µια αποθηκευµένη
κλάση
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Κληρονοµικότητα-Οφέλη
Η δηµιουργία µιας νέας κλάσης βασισµένης σε µια άλλη κλάση ονοµάζεται
κληρονοµικότητα. Η κληρονοµικότητα στις περισσότερες αντικειµενοστραφείς
γλώσσες είναι πιο πολύπλοκη απ’ ότι στο Alice. Η βασική ιδέα είναι η ίδιαπρόσθεση λειτουργικότητας µε τον ορισµό νέων µεθόδων για ένα νέο είδος
κληρονόµου κλάσης. Η κληρονοµικότητα θεωρείται ένα δυνατό σηµείο για τις
αντικειµενοστραφείς γλώσσες προγραµµατισµού γιατί επιτρέπει να γράψετε
µια φορά κώδικα και να τον χρησιµοποιήσετε και σε άλλα προγράµµατα.
Ένα άλλο όφελος από την δηµιουργία νέων κλάσεων είναι η δυνατότητα
να µοιραστείτε τον κώδικα µε άλλους σε οµαδικές εργασίες. Για παράδειγµα,
αν δουλεύετε σε ένα πρόγραµµα του Alice σαν οµάδα, κάθε άτοµο µπορεί να
γράψει µεθόδους επιπέδου κλάσης για ένα αντικείµενο του κόσµου. Μετά
κάθε µέλος της οµάδας µπορεί να αποθηκεύσει τη νέα κλάση. Τα αντικείµενα
της νέας κλάσης προστίθενται σε ένα κόσµο που έχει φτιαχτεί από µια οµάδα
µε αποτέλεσµα να γίνει ένα οµαδικό έργο. Στον “πραγµατικό κόσµο”, οι
επαγγελµατίες των υπολογιστών, δουλεύουν γενικά σε οµαδικά έργα. Η
δηµιουργία λογισµικού µε συνεργασία είναι ο πιο συχνός τρόπος που
λειτουργούν οι οµάδες των ανιµατέρ στα στούντιο.

Οδηγίες για το γράψιµο µεθόδων επιπέδου κλάσης
Οι µέθοδοι επιπέδου κλάσης είναι σηµαντικό χαρακτηριστικό του Alice.
Φυσικά για να αποφύγετε κάποια λανθασµένη εφαρµογή των µεθόδων, σας
παρέχουµε οδηγίες.
1. ∆ηµιουργήστε πολλές διαφορετικές µεθόδους επιπέδου κλάσης. Είναι
χρήσιµες. Μερικές κλάσεις του Alice έχουν ήδη καθορισµένες µερικές
µεθόδους. Για παράδειγµα η κλάση Lion έχει µεθόδους όπως startStance,
walkForward, completeWalk, roar, charge. Η εικόνα 4-1-13 δείχνει µια λίστα
της κλάσης Lion (από την βιβλιοθήκη web) που περιλαµβάνει τις µεθόδους και
τους ήχους της.
ΕΙΚΟΝΑ 4-1-13. Μέθοδοι επιπέδου κλάσης και ήχοι για την κλάση Lion
2. Παίξτε ένα ήχο σε µια µέθοδο επιπέδου κλάσης ΜΟΝΟ ΕΑΝ ο ήχος έχει
εισαχθεί για το αντικείµενο. Εάν ο ήχος έχει εισαχθεί για το αντικείµενο και το
αντικείµενο έχει αποθηκευτεί ως νέα κλάση, ο ήχος σώζεται µαζί µε το
αντικείµενο. Ο ήχος µπορεί να παιχτεί οπουδήποτε σε οποιονδήποτε κόσµο
όπου υπάρχει το συγκεκριµένο αντικείµενο. Από την άλλη µεριά, εάν ο ήχος
έχει εισαχθεί για τον κόσµο, δεν έχει αποθηκευτεί µαζί µε το αντικείµενο και
δεν µπορείτε να βασιστείτε ότι αυτός ο ήχος θα είναι διαθέσιµος και σε άλλο
κόσµο.
ΕΙΚΟΝΑ 4-1-14. Η παγοδρόµος θα γυρίσει γύρω από τον πιγκουΐνο
3. Μην χρησιµοποιείτε εντολές για άλλα αντικείµενα από µια άλλη µέθοδο
επιπέδου κλάσης. Οι µέθοδοι επιπέδου κλάσης ορίζονται για µια
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συγκεκριµένη κλάση. Αποθηκεύουµε τα αντικείµενα ως µια νέα κλάση και τα
χρησιµοποιούµε σε άλλους κόσµους. ∆εν µπορούµε να βασιστούµε στην
παρουσία άλλων αντικειµένων σε προγράµµατα άλλων κόσµων. Για
παράδειγµα, ένας πιγκουΐνος (Animals) προστίθεται σε ένα χιονισµένο
σκηνικό, όπως στην εικόνα 4-1-14. Γράφουµε µια µέθοδο επιπέδου κλάσης µε
το όνοµα skateAround, όπου ο πιγκουΐνος καλείται σε δυο από τις εντολές.
Εικόνα 4-1-15. Εάν η cleverSkater µε την µέθοδο skateAround, αποθηκευτεί
σαν µια νέα κλάση και µετά ένα αντικείµενο αυτής της κλάσης τοποθετηθεί σε
ένα άλλο κόσµο όπου δεν υπάρχει πιγκουΐνος, το Alice θα ανοίξει ένα
παράθυρο λάθους για να σας πει ότι λείπει ένα αντικείµενο. Το λάθος θα είναι
ότι η cleverSkater δεν µπορεί να κάνει skate γύρω από τον πιγκουΐνο γιατί δεν
υπάρχει στον κόσµο!
Σηµείωση: Πιθανές εξαιρέσεις στις οδηγίες #4 είναι τα αντικείµενα κάµερα και
κόσµος που είναι πάντα παρόν.
ΕΙΚΟΝΑ 4-1-15. Λανθασµένο παράδειγµα: οι εντολές καθορίζουν ένα άλλο
αντικείµενο σε µια µέθοδο επιπέδου κλάσης

Μια µέθοδος επιπέδου κλάσης µε ένα αντικείµενο ως παράµετρο
Τι γίνεται σε περίπτωση που θέλετε να γράψετε µια µέθοδο επιπέδου κλάσης
στην οποία να περιέχονται άλλα αντικείµενα; Η λύση είναι να
χρησιµοποιήσετε παράµετρο αντικείµενο στην µέθοδο. Ας χρησιµοποιήσουµε
το ίδιο παράδειγµα µε παραπάνω, όπου θέλαµε µια cleverSkater να κάνει
skate γύρω από ένα άλλο αντικείµενο. Η µέθοδος skateAround, µπορεί να
τροποποιηθεί ώστε να χρησιµοποιεί µια παράµετρο, που αυθαιρέτως να
ονοµάζεται “ whichObject ” (ποιο αντικείµενο), όπως φαίνεται στην εικόνα 4-116. Η παράµετρος whichObject χρησιµοποιείται µόνο για να κρατήσει την
θέση, δεν είναι πραγµατικό αντικείµενο, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούµε
για ένα συγκεκριµένο αντικείµενο (όπως ένας πιγκουΐνος) αν βρίσκεται στον
κόσµο. Το Alice δεν θα επιτρέψει να κληθεί η µέθοδος skateAround εάν δεν
αντιστοιχηθεί ένα αντικείµενο στην παράµετρο whichObject. Έτσι είµαστε
σίγουροι ότι κάποιο είδος αντικειµένου θα υπάρχει εκεί ώστε να εκτελεστεί η
κίνηση.
ΕΙΚΟΝΑ 4-1-16. Χρήση ενός αντικειµένου ως παράµετρο σε µια µέθοδο
επιπέδου κλάσης

Τεστ
Εφόσον δηµιουργήσατε και αποθηκεύσατε µια νέα κλάση, θα πρέπει να
ελεγχθεί σε ένα νέο κόσµο. Η αρχική σκηνή δόθηκε στην εικόνα 4-1-14. Ένα
παράδειγµα προγράµµατος φαίνεται στην εικόνα 4-1-17. Σε αυτό το τεστ,
καλέσαµε τις µεθόδους skate, spin και skateAround για να εξετάσουµε την
κάθε µέθοδο.
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ΕΙΚΟΝΑ 4-1-17. Ένα απλό πρόγραµµα

Μυστικά και Τεχνικές 4
Ορατά και αόρατα αντικείµενα
Οι ιδιότητες των αντικειµένων µερικές φορές χρησιµοποιούνται στα παιχνίδια
και στα κινούµενα σχέδια ώστε να επιτευχθεί ένα ειδικό εφέ, όπως να γίνει ένα
αντικείµενο ορατό ή αόρατο. Σε αυτή την ενότητα θα µελετήσουµε τεχνικές και
παραδείγµατα αλλαγής της ορατότητας των αντικειµένων.

Η ιδιότητα opacity (αδιαφάνειας)
Το ακόλουθο παράδειγµα αλλάζει την opacity ενός ψαριού σε ένα ωκεανό.
(Αδιαφάνεια είναι το πόσο αδιαφανές είναι κάτι: πόσο δύσκολο είναι να δείτε
µέσα από αυτό). Η εικόνα Τ-4-1 δείχνει µια υδρόβια σκηνή. Αυτός ο κόσµος
δηµιουργείται εύκολα προσθέτοντας ένα oceanFloor (Ocean) και ένα ψάρι
lilfish σε χρώµα λιλά (Ocean). Προαιρετικά αντικείµενα- φύκια και κοράλλια
προστίθενται από τον φάκελο oceanFloor στο cd ή στην web gallery).
Το lilfish κολυµπάει για να βρει τροφή και το αγαπηµένο του φαγητό είναι
τα φύκια. Εντολές για να στραφεί το ψάρι προς τα φύκια και µετά να
κολυµπήσει προς αυτά φαίνονται στην εικόνα Τ-4-2. Η εντολή για την
wiggletail (κίνηση της ουράς) είναι µια µέθοδος που φαίνεται στην εικόνα Τ-42(b), η οποία κάνει το ψάρι να κουνάει την ουρά του δεξιά-αριστερά.
Όσο το lilfish κινείται προς τα φύκια, θα αποµακρύνεται ταυτόχρονα από
την κάµερα. Έτσι πρέπει να εξαφανίζεται σιγά, σιγά επειδή το νερό συσκοτίζει
την όραση µας όσο αποµακρύνονται τα αντικείµενα.
ΕΙΚΟΝΑ T-4-1. Ένα σκηνικό ωκεανού µε ένα lilfish
ΕΙΚΟΝΑ T-4-2(a). Κώδικας για να κινηθεί το lilfish προς το φύκι
ΕΙΚΟΝΑ T-4-2(b). Η µέθοδος wiggletail
ΕΙΚΟΝΑ T-4-3. Τοποθέτηση της opacity στον συντάκτη
ΕΙΚΟΝΑ T-4-4. Ο κώδικας τώρα περιέχει ένα σύνολο εντολών opacity
Μπορούµε να κάνουµε το lilfish λιγότερο ορατό αλλάζοντας την ιδιότητα της
opacity. Όσο µειώνεται η opacity, το αντικείµενο γίνεται λιγότερο διακριτό (πιο
δύσκολο να το δείτε). Για να γράψετε µια εντολή αλλαγής της opacity, κάντε
κλικ στην καρτέλα properties του lilfish και τοποθετήστε την opacity στον
συντάκτη. Από το µενού που βγαίνει επιλέξτε την επί τοις εκατό αδιαφάνεια,
όπως φαίνεται στην εικόνα Τ-4-3.
Ο κώδικας φαίνεται στην εικόνα Τ-4-4.
Όταν εκτελείται το πρόγραµµα, το lilfish θα γίνει λιγότερο ορατό, όπως
φαίνεται στην εικόνα Τ-4-5. Στο 0% το αντικείµενο θα εξαφανιστεί. Αυτό δεν
σηµαίνει ότι το αντικείµενο έχει διαγραφεί. Είναι ακόµη µέρος του κόσµου
αλλά δεν φαίνεται στην οθόνη.
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Η ιδιότητα isShowing (είναι εµφανής)
Κάθε αντικείµενο έχει µια ιδιότητα που καλείται isShowing. Μόλις ένα
αντικείµενο προστεθεί στον κόσµο, είναι ορατό στον σκηνικό και η ιδιότητα
του isShowing είναι true. Η αλλαγή της τιµής αυτής της ιδιότητας είναι
ιδιαίτερα χρήσιµη σε παιχνίδια όπως προγράµµατα όπου θέλετε να
σηµατοδοτήσετε το τέλος του παιχνιδιού. Η εικόνα Τ-4-6 παρουσιάζει την
ιδιότητα isShowing για το αντικείµενο “You Won!” (κέρδισες!). Κάνοντας την
ιδιότητα false το αντικείµενο “You Won!” γίνεται αόρατο όπως στην εικόνα Τ4-7. (Γι αυτό τον κόσµο χρησιµοποιήσαµε το αντικείµενο bottleThrow από τον
φάκελο Amusement Park).
ΕΙΚΟΝΑ T-4-5. Το lilfish γίνεται αόρατο
ΕΙΚΟΝΑ T-4-6. Η ιδιότητα isShowing είναι true και το “You Won!” είναι ορατό
ΕΙΚΟΝΑ T-4-7. Η ιδιότητα isShowing είναι false και το “You Won!” είναι
αόρατο
Όταν η ιδιότητα isShowing γίνει false, το αντικείµενο υπάρχει ακόµη στον
κόσµο, απλά δεν φαίνεται στην οθόνη. Το αντικείµενο µπορεί να
ξαναεµφανιστεί βάζοντας ξανά την ιδιότητα isShowing γίνει true.
Σε αυτό το παράδειγµα, θέλουµε το κείµενο να φανεί όταν ο παίχτης
κερδίσει. Για να δηµιουργήσουµε µια εντολή που θέτει την ιδιότητα isShowing
σε true, τοποθετούµε το πλακίδιο της ιδιότητας µέσα στον κόσµο και
επιλέγουµε true. Το αποτέλεσµα φαίνεται στην εικόνα Τ-4-8.
ΕΙΚΟΝΑ T-4-8. Μια εντολή για να θέσετε την isShowing true

Σχέση των ιδιοτήτων isShowing και opacity
Οι ιδιότητες isShowing και opacity είναι διαφορετικές αλλά συσχετίζονται
µεταξύ τους. Η ιδιότητα isShowing είναι αυστηρά true ή false. Η opacity είναι
µια κλίµακα. Όταν η opacity είναι 0% παρόλο που το αντικείµενο γίνεται
αόρατο, το Alice δεν κάνει αυτόµατα την ιδιότητα isShowing false. Αντίστοιχα
όταν η isShowing γίνει false, η opacity δεν γίνεται 0%.
Μια καλή συµβουλή είναι: “Να είστε συνεπής.” Εάν χρησιµοποιείτε την
isShowing στο πρόγραµµα σας για να καθορίσετε την ορατότητα, τότε µην
χρησιµοποιείτε την opacity για να ελέγξετε αν το αντικείµενο είναι ορατό.
Αντίστοιχα, αν χρησιµοποιείτε την opacity για να καθορίσετε την ορατότητα,
µην χρησιµοποιείτε την isShowing για να ελέγξετε αν το αντικείµενο είναι
ορατό.
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Ασκήσεις
4-1 Ασκήσεις
1.Εµπλουτισµένη cleverSkater
∆ηµιουργήστε µια πιο έξυπνη παγοδρόµο από αυτή της ενότητας 4-1.
Πέρα από τις µεθόδους skateForward, spin και skateAround,
δηµιουργήστε τις µεθόδους επιπέδου κλάσης skateBackward και jump.
Στην skateBackward η παγοδρόµος πρέπει να κάνει τα ίδια µε αυτά που
έκανε στην skateForward αλλά να κινείται προς τα πίσω. Στην jump η
παγοδρόµος πρέπει να κινηθεί µπροστά, να σηκώσει το ένα πόδι µετά να
πηδήξει στον αέρα και µετά κάτω για να προσγειωθεί οµαλά στον πάγο και
να κατεβάσει το πόδι πίσω στην αρχική του θέση. Αποθηκεύστε την νέα
κλάση ως EnhancedCleverSkater.
∆οκιµάστε την νέα σας κλάση αρχίζοντας ένα νέο κόσµο µε µια παγωµένη
λίµνη. Τοποθετήστε µια κλάση EnhancedCleverSkater στο κόσµο, ένα
πιγκουΐνο και µια πάπια.
(α) Καλέστε κάθε µια από τις µεθόδους που γράψατε.
(β) Μετά καλέστε την µέθοδο skateAround-για να κάνετε την παγοδρόµο
να κάνει skate γύρω από τον πιγκουΐνο και µετά από την πάπια. (Αυτό
απαιτεί δύο κλήσεις της µεθόδου)
2.Συνδιασµός κλειδαριάς
∆ηµιουργήστε ένα κόσµο µε ένα comboLock (κλειδαριά µε συνδυασµό).
∆ηµιουργήστε τέσσερις µεθόδους επιπέδου κλάσης leftOne, rightOne,
leftRevolution, rightRevolution-αυτό γυρίζει την επιλογή 1 νούµερο
αριστερά, 1 νούµερο δεξιά, 1 περιστροφή αριστερά και µια περιστροφή
δεξιά αντίστοιχα. Μετά δηµιουργήστε µια µέθοδο επιπέδου κλάσης που
ονοµάζεται open που ανοίγει και µια άλλη close που κλείνει την κλειδαριά.
Υπόδειξη: Μία θέση της επιλογής είναι 1/40 της περιστροφής.
Χρησιµοποιήστε το στυλ endGently για να κάνετε την κίνηση πιο
ρεαλιστική. Μετονοµάστε την κλάση comboLock σε TurningcomboLock και
αποθηκεύστε την ως νέα κλάση.
ΕΙΚΟΝΑ

3.Χορός κοτόπουλου
Ξεκινήστε µε ένα κοτόπουλο, δηµιουργήστε µια µέθοδο για περπάτηµα
walk όπου το κοτόπουλο θα κάνει µια ρεαλιστική κίνηση. Ένα βήµα
αριστερά, ένα δεξιά. ∆ηµιουργήστε µια δεύτερη µέθοδο για να κάνετε το
κοτόπουλο να χορεύει (funkyChicken), όπου το κοτόπουλο περπατάει,
στριφογυρίζει το σώµα του σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις!
Αποθηκεύστε την νέα κλάση µε το όνοµα CoolChicken. ∆ηµιουργήστε ένα
νέο κόσµο και προσθέστε ένα CoolChicken. Στην my first method, καλέστε
την walk και την funkyChicken. Παίξτε ένα ήχο ή χρησιµοποιήστε µια
εντολή say για να συνοδεύσει την κίνηση.
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ΕΙΚΟΝΑ
4.Εξάσκηση Ninja
∆ηµιουργήστε ένα κόσµο µε ένα evilNinja και γράψτε µεθόδους για τις
κινήσεις ενός Ninja. Για παράδειγµα µπορείτε να γράψετε rightJab, leftJab,
kickLeft, kickRight, leftSpin και rightSpin. Κάθε µέθοδος πρέπει να περιέχει
πάνω από µια εντολή. Για παράδειγµα στην kickLeft, το κάτω µέρος του
αριστερού ποδιού πρέπει να γυρίσει και να στριφογυρίσει το άκρο την ίδια
στιγµή που ολόκληρο το πόδι θα κλωτσήσει αριστερά. Αποθηκεύστε ως
νέα κλάση TrainedNinja. Ξεκινήστε ένα νέο κόσµο και προσθέστε δύο
αντικείµενα trainedNinja. ∆ηµιουργήστε ένα κινούµενο σχέδιο όπου οι δύο
Ninja εξασκούνται αντιµετωπίζοντας ο ένας τον άλλο.

Περίληψη
Σε αυτό το κεφάλαιο είδαµε πώς να γράφουµε δικές µας µεθόδους και πώς να
χρησιµοποιούµε παραµέτρους για να στέλνουµε πληροφορίες σε µια µέθοδο
όταν καλείται. Ένα πλεονέκτηµα της χρήσης µεθόδων είναι ότι ο
προγραµµατιστής µπορεί να αποσυνθέσει µια εντολή. Επίσης οι µέθοδοι
κάνουν ευκολότερη την διόρθωση σφαλµάτων του κώδικα.
Οι παράµετροι χρησιµοποιούνται για να επικοινωνήσουν οι τιµές από µια
µέθοδο σε µια άλλη. Σε µια µέθοδο η παράµετρος χρησιµοποιείται ως θέση
για να τοποθετηθεί η τιµή ενός συγκεκριµένου τύπου. Οι τιµές που στέλνονται
σε µια µέθοδο ονοµάζονται arguments (ορίσµατα). Όταν ένα όρισµα στέλνεται
σε µια µέθοδο, η παράµετρος αναπαριστά αυτό το όρισµα στις εντολές της
µεθόδου. Τα παραδείγµατα αυτού του κεφαλαίου περιείχαν παραµέτρους για
αντικείµενο, ήχο, χαρακτήρες και αριθµούς. Οι παράµετροι σας επιτρέπουν να
γράψετε µια µέθοδο και να την χρησιµοποιήσετε πολλές φορές µε διαφορετικά
αντικείµενα, ήχους, αριθµούς και άλλα είδη τιµών.
Κατά κάποιο τρόπο οι µέθοδοι επιπέδου κλάσης µπορούν να
θεωρηθούν ως επέκταση των χαρακτηριστικών ενός αντικειµένου. Εφόσον
δηµιουργηθούν νέες µέθοδοι επιπέδου κλάσης, µπορεί να αποθηκευτεί µια
νέα κλάση. Η νέα κλάση έχει διαφορετικό όνοµα και έχει όλες τις νέες
µεθόδους άλλα και τις παλιές. Κληρονοµεί τις ιδιότητες και τις ενέργειες της
αρχικής κλάσης αλλά ορίζει περισσότερα πράγµατα απ΄ ότι η αρχική κλάση.
Ένα όφελος είναι ότι µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αντικείµενα της νέας
κλάσης ξανά και ξανά σε νέους κόσµους. Αυτό σας επιτρέπει να
εκµεταλλευτείτε τις µεθόδους που γράψατε χωρίς να τις ξαναγράψετε.
Η βηµατική διάσπαση είναι µια σχεδιαστική τεχνική όπου µια πολύπλοκη
διεργασία αποσυντίθεται σε µικρά κοµµάτια και µετά κάθε κοµµάτι
αποσυντίθεται περισσότερο-ώσπου ολόκληρη η διεργασία να ορίζεται από
µικρές ενέργειες. Όλες οι απλές ενέργειες λειτουργούν µαζί για να εκτελεστεί η
διεργασία.
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Σηµαντικά θέµατα σε αυτό το κεφάλαιο
•

Για να εκτελέσετε µια µέθοδο, η µέθοδος πρέπει να κληθεί.

•

Οι παράµετροι χρησιµοποιούνται για επικοινωνία µε µια µέθοδο.

•

Σε µια κλήση µιας µεθόδου, µια τιµή που στέλνεται σε µια παράµετρο
µιας µεθόδου, ονοµάζεται όρισµα.

•

Μια παράµετρος µπορεί να αναπαριστά µια τιµή συγκεκριµένου τύπου.
Οι τύποι των τιµών των παραµέτρων είναι αντικείµενα, λογικές τιµές,
αριθµοί, χρώµατα, ήχοι, χαρακτήρες και άλλα.

•

Μια νέα κλάση µπορεί να δηµιουργηθεί ορίζοντας µεθόδους επιπέδου
κλάσης και µετά αποθηκεύοντας την κλάση µε ένα νέο όνοµα.

•

Η κληρονοµικότητα είναι µια αντικειµενοστραφής αρχή όπου µια νέα
κλάση βασίζεται σε µια ήδη υπάρχουσα κλάση.

•

Οι µέθοδοι επιπέδου κλάσης µπορούν να γραφούν ώστε να δέχονται
για παραµέτρους αντικείµενα. Αυτό σας επιτρέπει να γράψετε µια
µέθοδο επιπέδου κλάσης και να περάσετε σε άλλο αντικείµενο. Το
αντικείµενο για το οποίο γράφεται η µέθοδος αλληλεπιδρά µε το
αντικείµενο παράµετρο.
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Κεφάλαιο 5
Αλληλεπίδραση: Γεγονότα και χειρισµός γεγονότων

Ο αληθινός κόσµος γύρω µας είναι αλληλεπιδρών (interactive).
Μια
συζήτηση µεταξύ της Alice και της Queen είναι µια “πάρε δώσε” φόρµα
αλληλεπίδρασης. Καθώς αλληλεπιδρούµε µε αντικείµενα στο κόσµο µας,
συχνά τους δίνουµε οδηγίες. Για παράδειγµα, αλλάζουµε το κανάλι στην
τηλεόραση στέλνοντας ένα σήµα από το τηλεκοντρόλ. Πατάµε ένα πλήκτρο σε
ένα τηλεχειριστήριο ενός παιχνιδιού για να κάνουµε τον χαρακτήρα στο
παιχνίδι να πηδήξει και να πυροβολήσει ώστε να ξεφύγει τον κίνδυνο.
Εστιάσαµε στα προγράµµατα που δεν είχαν αλληλεπίδραση-βλέπαµε τα
αντικείµενα να εκτελούν κινήσεις και ενέργειες σαν να είναι ταινία. Ήρθε η ώρα
να δούµε πώς να δηµιουργήσουµε αλληλεπιδρόντα προγράµµατα στο Aliceόπου τα αντικείµενα στην σκηνή θα ανταποκρίνονται στα κλικ του ποντικιού
και στο πάτηµα ενός πλήκτρου. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούµε πώς να
φτιάχνουµε προγράµµατα µε αλληλεπίδραση.
Πολλά από τα προγράµµατα έχουν ως βάση τον υπολογιστή. Ο
υπολογιστής δουλεύει όσο ο προγραµµατιστής το ορίσει. Ο προγραµµατιστής
καθορίζει την σειρά των πράξεων και ελέγχει την ροή του προγράµµατος.
Παρόλα αυτά πολλά προγράµµατα έχουν ως βάση τον χρήστη. ∆ηλαδή ο
χρήστης-και όχι ο προγραµµατιστής- καθορίζει την σειρά των πράξεων. Ο
χρήστης κάνει κλικ ή πατάει ένα πλήκτρο και στέλνει ένα σήµα στο Alice για το
τι να κάνει µετά. Το κλικ του ποντικιού ή το πάτηµα ενός πλήκτρου είναι ένα
γεγονός (event). Ένα γεγονός είναι κάτι που γίνεται . Σε απάντηση προς το
γεγονός, εκτελείται µια πράξη (ή µια αλληλουχία πράξεων). Λέµε ότι το
γεγονός προκαλεί µια απάντηση.
Η ενότητα 5-1 εστιάζει στους µηχανισµούς µε τους οποίους ο χρήστης
δηµιουργεί ένα γεγονός και πως το πρόγραµµα ανταποκρίνεται στο γεγονός.
Φυσικά όλο αυτό χρειάζεται σχεδιασµό και τακτοποίηση. Πρέπει να πούµε στο
Alice να ακούσεί ένα συγκεκριµένο είδος γεγονότος και µετά τι να κάνει όταν
συµβεί το γεγονός. Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζεται να γράψουµε µεθόδους που
περιγράφουν τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν τα αντικείµενα ως απάντηση
σε ένα γεγονός.
Ελπίζουµε ότι θα βρείτε εύκολο τον χειρισµό γεγονότων στο Alice.

5-1 Αλληλεπιδρών προγραµµατισµός
Έλεγχος της ροής
Η υλοποίηση ενός προγράµµατος µε αλληλεπίδραση έχει µια µεγάλη διαφορά
από την υλοποίηση ενός απλού προγράµµατος (όπως οι ταινίες που γράψαµε
στο προηγούµενο κεφάλαιο). Η διαφορά είναι στο πως ελέγχεται η ακολουθία
των πράξεων. Σε ένα πρόγραµµα χωρίς αλληλεπίδραση, η ακολουθία των
πράξεων
είναι
προκαθορισµένη
από
τον
προγραµµατιστή.
Ο
προγραµµατιστής σχεδιάζει ολόκληρη την διάταξη σκηνών και µετά γράφει
τον κώδικα του προγράµµατος. Εφόσον το πρόγραµµα σχεδιάζεται και
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ελέγχεται, µετά κάθε φορά που το πρόγραµµα εκτελείται, θα συµβαίνει η ίδια
ακολουθία ενεργειών. Σε ένα πρόγραµµα µε αλληλεπίδραση η ακολουθία των
ενεργειών αποφασίζεται την ώρα που τρέχει το πρόγραµµα, όταν:
•

Ο χρήστης κάνει κλικ ή πατήσει ένα πλήκτρο του πληκτρολογίου.

•

Τα αντικείµενα κινούνται στην σκηνή (τυχαία ή καθοδηγούµενα από το
χρήστη) για να δηµιουργήσουν κάποια κατάσταση, όπως µια
σύγκρουση.

Γεγονότα
Κάθε φορά που ο χρήστης κάνει κλικ µε το ποντίκι ή πατάει ένα πλήκτρο,
δηµιουργείται ένα γεγονός που προκαλεί µια απάντηση. Τα αντικείµενα της
σκηνής µπορεί να µετακινούνται σε θέσεις που προκαλούν µια απάντηση.
Κάθε φορά που εκτελείται το πρόγραµµα, διαφορετικοί επιδράσεις των
χρηστών ή διαφορετικές πράξεις των αντικειµένων µπορεί να συµβούν και το
κινούµενο σχέδιο να είναι διαφορετικό από ορισµένες προηγούµενες
εκτελέσεις. Για παράδειγµα σε ένα videogame που εξοµοιώνει ένα αγώνα
αυτοκινήτου, όπου ο παίχτης οδηγεί ένα αυτοκίνητο, οι σκηνές του παιχνιδιού
καθορίζονται από το εάν ο παίχτης είναι ικανός οδηγός σε δύσκολες πίστες
της σκηνής.

Μέθοδοι για χειρισµό γεγονότων
Πως επηρεάζουν τα γεγονότα το τι θα κάνετε σαν προγραµµατιστής; Πρέπει
να σκεφτείτε όλα τα πιθανά γεγονότα και να σχεδιάσετε τι θα συµβείαπαντήσεις στα γεγονότα. Μέθοδοι γράφονται για να εκτελεστούν οι
απαντήσεις. Τέλος, το γεγονός πρέπει να διασυνδεθεί µε την µέθοδο της
απάντησης. Η µέθοδος καλείται µέθοδος για χειρισµό γεγονότων.
Όταν συµβεί ένα γεγονός και κληθεί µια µέθοδος για χειρισµό γεγονότων,
η θέση των αντικειµένων της σκηνής µπορεί να είναι η ίδια µε την τελευταία
φορά, µπορεί και όχι. Αυτό γίνεται γιατί οι ενέργειες του χρήστη µπορεί να
αλλάξουν το σκηνικό και την θέση των αντικειµένων µεταξύ των κλήσεων των
µεθόδων για χειρισµό γεγονότων.

Παράδειγµα ελέγχου µέσω πληκτρολογίου
Ξεκινάµε µε ένα ακροβατικό θέαµα στον αέρα ενός εξοµοιωτή πτήσης. Η
αρχική σκηνή, όπως φαίνεται στην εικόνα 5-1-1, αποτελείται από το
αεροσκάφος (Vehicles) να βρίσκεται στον αέρα και µερικά αντικείµενα στο
έδαφος (σπίτι, αχυρώνας από τους καταλόγους Buildings και Farm). Ένα
σύστηµα πλοήγησης θα επιτρέπει στον χρήστη να γίνει ο πιλότος. Το
αεροσκάφος έχει ρυθµίσεις που επιτρέπουν στον πιλότο να κάνει µανούβρες
το αεροπλάνο µπροστά, αριστερά και δεξιά. Θέλουµε να προγραµµατίσουµε
το αεροσκάφος να εκτελέσει ένα δηµοφιλές ακροβατικό κατόρθωµα-ένα
κυλινδρικό ελιγµό. Στις ασκήσεις στο τέλος του κεφαλαίου, µπορούν να
προστεθούν και άλλα ακροβατικά.
98

ΕΙΚΟΝΑ 5-1-1. Αρχική σκηνή

Εισαγωγή δεδοµένων
Η ιδέα ενός εξοµοιωτή πτήσης είναι να επιτρέψει στο χρήστη να
αλληλεπιδράσει µε το αεροσκάφος. Ο χρήστης δίνει πληροφορία στην είσοδο
που στέλνει ένα σήµα στο πρόγραµµα ώστε να κάνει µια συγκεκριµένη
κίνηση. Αυτή η πληροφορία µπορεί να είναι το πάτηµα µιας σειράς πλήκτρων
στο πληκτρολόγιο. Για παράδειγµα, τα βέλη του πληκτρολογίου µπορούν να
χρησιµοποιηθούν έτσι ώστε το κάθε ένα από αυτά να αντιστοιχεί σε µια
κατεύθυνση. Φυσικά η είσοδος µπορεί να τροφοδοτηθεί και µε κλικ του
ποντικιού ή µε ένα τηλεχειριστήριο ενός παιχνιδιού. Σε αυτό το παράδειγµα θα
χρησιµοποιήσουµε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι για να εισάγουµε δεδοµένα
στο πρόγραµµα.
Στον εξοµοιωτή πτήσης, τα βέλη του πληκτρολογίου και το κενό
διάστηµα θα χρησιµοποιηθούν από τον χρήστη ως είσοδος στο πρόγραµµα.
Εάν ο χρήστης πατήσει το επάνω βέλος, το αεροσκάφος θα κινηθεί µπροστά.
Εάν ο χρήστης πατήσει το δεξί ή το αριστερό βέλος, το αεροσκάφος θα
κινηθεί δεξιά ή αριστερά. Για την κυλινδρικό ακροβατικό κατόρθωµα θα
χρησιµοποιήσουµε το κενό διάστηµα. Η επιλογή αυτών των πλήκτρων είναι
αυθαίρετη-θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν άλλα κουµπιά.

Σχεδιασµός-διάταξη σκηνών
Είµαστε έτοιµοι να σχεδιάσουµε το πρόγραµµα του εξοµοιωτή πτήσης-το
σύνολο των εντολών που θα εξηγούν στο Alice πώς να εκτελέσει τις κινήσεις.
Κάθε φορά που ο χρήστης πατάει ένα βέλος ή το κενό διάστηµα, γεννιέται ένα
γεγονός. Το πρόγραµµα αποτελείται από δυο µεθόδους που
χρησιµοποιούνται ως απάντηση στο γεγονός. Για να απλοποιήσουµε τα
πράγµατα ας επικεντρωθούµε σε δυο γεγονότα:πατιέται το κενό διάστηµα για
το κυλινδρικό ακροβατικό και πατιέται το πάνω βελάκι για να κινηθεί το
αεροσκάφος µπροστά. ∆υο διατάξεις σκηνών είναι απαραίτητες, όπως
φαίνεται. Σηµειώστε ότι ο ήχος είναι προαιρετικός και µπορεί να µην
χρησιµοποιηθεί.

Event: spacebar press

Event: Up arrow key press

Response:

Response:

Do together
roll biplane a full revolution
play biplane engine sound

Do together
move biplane forward
play biplane engine sound
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Event (γεγονός): πάτηµα του κενού διαστήµατος

Event (γεγονός): πάτηµα του επάνω βέλους

Response (απάντηση):

Response (απάντηση):

Κάνε ταυτόχρονα
στριφογύρισε το αεροσκάφος µια πλήρη
περιστροφή

Κάνε ταυτόχρονα
κίνησε το αεροσκάφος µπροστά
παίξε τον ήχο του κινητήρα του αεροσκάφους

παίξε τον ήχο του κινητήρα του αεροσκάφους

Μέθοδοι για απάντηση σε ένα γεγονός
Το µόνο αντικείµενο που επηρεάζεται από το πάτηµα των κουµπιών είναι το
αεροσκάφος, έτσι οι µέθοδοι µπορεί να είναι επιπέδου κλάσης. ∆ύο µέθοδοι
θα γραφούν η flyForward (κίνηση εµπρός) και η barrel (κυλινδρικό
ακροβατικό). Η flyForward θα χειρίζεται ένα γεγονός που προέκυψε από το
πάτηµα του επάνω βέλους, κινώντας το αεροπλάνο εµπρός όπως φαίνεται
στην εικόνα 5-1-2. Η µέθοδος barrel θα χειρίζεται ένα γεγονός από το πάτηµα
του κενού διαστήµατος, στριφογυρίζοντας το αεροσκάφος µια ολόκληρη
περιστροφή, όπως φαίνεται στην εικόνα 5-1-3.
ΕΙΚΟΝΑ 5-1-2. Η µέθοδος flyForward
ΕΙΚΟΝΑ 5-1-3. Η µέθοδος barrel

Σε αυτές τις µεθόδους, ένας ήχος παίζει µαζί µε την κίνηση. Η διάρκεια της
κίνησης του αεροσκάφους καθορίστηκε να είναι περίπου όσο η διάρκεια του
ήχου σε δευτερόλεπτα. Όπως τονίστηκε παραπάνω ο ήχος είναι ένα ωραίο
χαρακτηριστικό αλλά µπορεί να παραληφθεί. Εάν χρησιµοποιηθεί, ήχος
πρέπει να εισαχθεί για το αεροπλάνο. (Η εισαγωγή ενός αρχείο ήχου,
παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 4, ενότητα 2).

∆ιασύνδεση των γεγονότων µε τις µεθόδους
Κάθε µέθοδος πρέπει να διασυνδεθεί µε ένα γεγονός που θα χρησιµοποιηθεί
για να προκαλέσει την µέθοδο ως απάντηση, ο συντάκτης γεγονότων
χρησιµεύει για την διασύνδεση. Ο συντάκτης γεγονότων φαίνεται στην εικόνα
5-1-4. Όπως ξέρετε, το Alice δηµιουργεί µια διασύνδεση When the world
starts (όταν ξεκινάει ο κόσµος-ένα γεγονός) και World.my first method, όπως
φαίνεται στην εικόνα 5-1-4.
ΕΙΚΟΝΑ 5-1-4. Συντάκτης γεγονότων
Στον εξοµοιωτή πτήσης, δύο γεγονότα (το πάτηµα του βέλους και το κενού
διαστήµατος) πρέπει να διασυνδεθούν στις αντίστοιχες µεθόδους (flyForward,
barrel). Πρώτα δηµιουργήστε ένα νέο γεγονός κάνοντας κλικ στο πλήκτρο
“create new event” και µετά επιλέξτε το γεγονός από το µενού. Στην εικόνα 51-5, επιλέγεται το When a key is typed (όταν πατηθεί ένα πλήκτρο.
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ΕΙΚΟΝΑ 5-1-5. ∆ηµιουργία ενός γεγονότος πατήµατος πλήκτρου
Στην εικόνα 5-1-6, έχει προστεθεί στον συντάκτη γεγονότων ένα γεγονός
για το πάτηµα ενός πλήκτρου. Τα πλακίδια “any key” και “nothing” είναι απλά
για να κρατηθεί η θέση που πρέπει να αντικατασταθούν. Για να πείτε στο
Alice να χρησιµοποιήσει το πάνω βέλος, πατήστε πάνω στο πλακίδιο “any
key” και επιλέξτε το επάνω “Up” από το µενού.
ΕΙΚΟΝΑ 5-1-6. Ορισµός του επάνω βέλους
Τώρα που το Alice έχει ενηµερωθεί ότι µπορεί να πατηθεί το επάνω
βέλος, πρέπει να την ενηµερώσουµε για το τι θα κάνει αν γίνει αυτό το
γεγονός. Όπως φαίνεται στην εικόνα 5-1-7, κάνετε κλικ στο “Nothing” και µετά
επιλέξτε το αεροσκάφος και την µέθοδο flyForward.
ΕΙΚΟΝΑ 5-1-7. ∆ιασύνδεση της µεθόδου µε το γεγονός
Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για να διασυνδεθεί το κενό διάστηµα µε
την µέθοδο barrel. Η εικόνα 5-1-8 δείχνει τον συντάκτη γεγονότων και µε τα
δυο γεγονότα ολοκληρωµένα.
ΕΙΚΟΝΑ 5-1-8. Τελικές διασυνδέσεις

Τεστ
Τώρα ο κόσµος πρέπει να ελεγχθεί. Για να ελέγξετε τον εξοµοιωτή πτήσης,
απλά αποθηκεύστε τον κόσµο και πατήστε το κουµπί Play. Τίποτα δεν γίνεται
µέχρι να πατήσουµε το επάνω βέλος, το οποίο προκαλεί το αεροσκάφος να
καλέσει την µέθοδο flyForward.
Τα γεγονότα και οι µέθοδοι µπορούν να δηµιουργηθούν για τα αριστερά
και δεξιά βέλη και µπορούν να δηµιουργηθούν και άλλα ακροβατικά. Παρόλ’
αυτά είναι αναγκαίο να ελέγξετε τις µεθόδους όσο δηµιουργούνται. Γράψτε µια
µέθοδο και ελέγξτε την, γράψτε µια µέθοδο και ελέγξτε την, µέχρι να
ολοκληρωθεί το πρόγραµµα. Αυτή είναι µια προγραµµατιστική τεχνική που
συνιστάται και ονοµάζεται σταδιακή ανάπτυξη (incremental development). Το
πλεονέκτηµα της είναι ότι ο κώδικας µε αυτό τον τρόπο διορθώνεται πιο
εύκολα. Όταν κάτι δεν λειτουργεί, µπορεί να διορθωθεί πριν να δηµιουργήσει
προβλήµατα κάπου αλλού.
Σηµείωση: Ένας κόσµος µε αλληλεπίδραση, όπως ένας εξοµοιωτής πτήσης
απαιτεί ο χρήστης να γνωρίζει ποια πλήκτρα να πατήσει για να λειτουργήσει
σωστά. Μια αρχική µέθοδος πρέπει να χρησιµοποιηθεί στο World.myfisrt
method ώστε να εµφανίζει ένα κείµενο 3D ή ένα πίνακα γρήγορης εξήγησης
του χειρισµού του αεροσκάφους. Μετά από µερικά δευτερόλεπτα, το 3D
κείµενο θα εξαφανιστεί (θέτοντας την isShowing ιδιότητα του false), και έτσι
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µπορεί να ξεκινήσει η εξοµοίωση. Τα 3D κείµενα και οι πίνακες ανάρτησης
περιγράφονται στο “Μυστικά και Τεχνικές 2”.

Μυστικά και Τεχνικές 5
Γεγονότα
Μια γρήγορη αναφορά στα γεγονότα
ΕΙΚΟΝΑ Τ-5-1. Πιθανά γεγονότα στο Alice
•

When the world starts. Αυτό το γεγονός γίνεται µια φορά, όταν πατηθεί
το κουµπί Play και ξεκινήσει ο κόσµος του Alice.

•

When a key is typed. Κάθε φορά που ο χρήστης πατάει ένα πλήκτρο
τότε καλείται η µέθοδος.

•

When the mouse is clicked on something. Κάθε φορά που κάνουµε
κλικ µε το ποντίκι πάνω σε ένα αντικείµενο, καλείται µια µέθοδος για να
κατευθύνει το γεγονός.

•

While something is true.Όσο µια υπόθεση είναι αληθής, εκτελείται η
ενέργεια της µεθόδου.

•

When a variable changes. Κάθε φορά που η τιµή µιας ιδιότητας ενός
αντικειµένου αλλάζει καλείται η µέθοδος.

•

Let the mouse move objects. Αυτό το γεγονός καλεί αυτόµατα µια
µέθοδο της Alice η οποία κινεί το αντικείµενο.

•

Let the arrow keys move <subject>. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να
κινήσει ένα συγκεκριµένο αντικείµενο πατώντας τα πλήκτρα βέλη. Το
επάνω βέλος κινεί το αντικείµενο µπροστά, το κάτω κινεί πίσω και το
αριστερά και δεξιά το κινεί αριστερά και δεξιά αντίστοιχα.

•

Let the mouse move the camera. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να
διευθύνει την κάµερα µε το ποντίκι. Σηµειώστε ότι είναι πιθανό να
θέσετε την κάµερα µακριά από την σκηνή. Εάν συµβεί αυτό, δεν θα
παρακολουθείτε τι συµβαίνει.

•

Let the mouse orient the camera. Σαν το προηγούµενο γεγονός, αυτό
πρέπει να χρησιµοποιηθεί µε προσοχή, γιατί µπορείτε εύκολα να
στοχεύσετε µακριά από την σκηνή και να χάσετε όλη την κίνηση.
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Ασκήσεις
5-1 Ασκήσεις
1.Συµπλήρωµα του εξοµοιωτή πτήσης
(α) ∆ηµιουργήστε τον κόσµο για το σόου όπως περιγράφτηκε σε αυτή την
ενότητα. Υλοποιήστε τις µεθόδους flyForward και barrel και
διασυνδέστε τις µε τα γεγονότα. Κάντε τις ενέργειες move και roll να
έχουν ένα απότοµο στυλ για να µειώσετε την παύση στην κίνηση
µεταξύ των πατηµάτων των πλήκτρων. Εάν ο υπολογιστής σας έχει
ήχο, χρησιµοποιήστε τον ήχο της µηχανής του αεροσκάφους για να
κάνετε πιο ρεαλιστικό το παράδειγµα.
(β) Όταν κάνετε τις flyForward και barrel να λειτουργήσουν, προσθέστε την
flyLeft και flyRight για να οδηγήσετε το αεροπλάνο αριστερά και δεξιά.
(γ) Προσθέστε ένα ακροβατικό forwardLoop το οποίο λειτουργεί όταν
πατηθεί το enter.
2.Τηλεχειριστήριο του ροµπότ
Ο κόσµος αυτής της άσκησης είναι ίδιος µε τον κόσµο του ροµπότ First
Encounter στα κεφάλαια 2 µέχρι 4. Σε αυτό τον κόσµο, θέλουµε να
επιτρέψουµε στον χρήστη να χρησιµοποιήσει ένα είδος τηλεχειριστηρίου
για να κινήσει το ροµπότ. Μια πιθανότητα είναι να χρησιµοποιήσουµε τον
διακόπτη TwoButton (controls) για να εξοµοιώσουµε ένα σύστηµα
ελέγχου. Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο πράσινο κουµπί το ροµπότ θα
κινείται µπροστά, µε δυο από τα πόδια του να περπατάνε. Όταν ο χρήστης
πατάει το κόκκινο κουµπί το ροµπότ θα κινείται πίσω µε δύο διαφορετικά
πόδια να περπατάνε στην αντίθετη κατεύθυνση. Χρησιµοποιήστε την
µέθοδο επιπέδου κόσµου ask the user for a number για να επιτρέψετε
στον χρήστη να καθορίσει πόσα µέτρα θα διανύσει το ροµπότ.
ΕΙΚΟΝΑ
3.Βοηθός δακτυλογράφου
Το να µάθετε να δακτυλογραφείτε γρήγορα (χωρίς να κοιτάτε το
πληκτρολόγιο) είναι µια ικανότητα που απαιτεί πολύ εξάσκηση. Σε αυτή
την άσκηση,
θα δηµιουργήσετε ένα βοηθό δακτυλογράφου που
ενθαρρύνει τον αρχάριο χρήστη να πληκτρολογήσει ένα σύνολο
χαρακτήρων. Χρησιµοποιήστε γράµµατα 3D για να δηµιουργήσετε µια
λέξη στον κόσµο (για παράδειγµα µπορείτε να γράψετε την λέξη ALICE µε
τα γράµµατα A,L,I,C,E) και δηµιουργήστε µια µέθοδο για κάθε γράµµα η
οποία στρίβει το γράµµα δυο φορές. Όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει ένα
γράµµα στο πληκτρολόγιο το οποίο ταιριάζει µε τα γράµµατα στην οθόνη,
το συγκεκριµένο γράµµα πρέπει να εκτελέσει την µέθοδο στροβιλισµού.
Επίσης συµπεριλάβετε µια µέθοδο, spinWord, η οποία στροβιλίζει όλα τα
γράµµατα της λέξης όταν ο χρήστης πατάει το κενό διάστηµα.
Υπόδειξη: Χρησιµοποιήστε την asSeenBy για να στροβιλίσετε τη λέξη.
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ΕΙΚΟΝΑ
4.Περιστροφική κίνηση
Ένα δηµοφιλές θέµα στην φυσική είναι η περιστροφική κίνηση.
∆ηµιουργήστε ένα κόσµο, µε τουλάχιστον τέσσερα αντικείµενα (πυξίδα,
γραµµατοκιβώτιο, λάστιχο). ∆ηµιουργήστε µια µέθοδο για ρεαλιστική
περιστροφική κίνηση για κάθε ένα από τα αντικείµενα, η οποία προκαλεί
τα αντικείµενα να κάνουν µια πλήρη περιστροφή και µετά να κάνουν µια
άλλη ενέργεια. Για παράδειγµα, εάν ένα από τα αντικείµενα είναι µια
πυξίδα, κάντε την βελόνα της πυξίδας να γυρίσει γρήγορα προς µια
κατεύθυνση και µετά προς την αντίθετη. Προσθέστε γεγονότα τα οποία θα
καλούν την µέθοδο της περιστροφικής κίνησης για ένα αντικείµενο όταν
κάνουµε κλικ πάνω του. (Εάν ο κόσµος έχει τέσσερα αντικείµενα, θα
δηµιουργηθούν τέσσερα γεγονότα).
ΕΙΚΟΝΑ
5.Κίνηση Ninja
Ένας ninja προσπαθεί να κάνει µια κίνηση καράτε και χρειάζεται πρακτική.
∆ηµιουργήστε ένα κόσµο µε ένα αντικείµενο ninja. Οι κινήσεις για τις
οποίες πρέπει να εξασκηθεί ο ninja είναι: άλµα, σκύψιµο, χτύπηµα,
κλωτσιά. Εάν δεν έχετε κάνει ήδη (δείτε άσκηση 12 στο κεφάλαιο 4),
γράψτε µεθόδους για τον ninja οι οποίες να συµπεριλαµβάνουν:
kickRight, kickLeft: επιτρέπουν στον ninja να κλωτσήσει µε το δεξί και
το αριστερό πόδι αντίστοιχα, περιλαµβάνοντας όλες τις κατάλληλες
διαδικασίες.
rightJab, leftJab: επιτρέπει στον ninja να χτυπήσει µια γροθιά µε το
δεξί, αριστερό χέρι.
∆ηµιουργήστε γεγονότα και µεθόδους που επιτρέπουν στον χρήστη να
χειριστεί τον ninja.
6.Γάτα Cheshire
Χρησιµοποιήστε την γάτα Cheshire από τα βιβλία “Alice in Wonderland”.
Μερικές φορές, η γάτα θα εξαφανίζεται αφήνοντας µόνο το χαµόγελο της.
Άλλες φορές θα εµφανίζεται. ∆ηµιουργήστε ένα τέτοιο κόσµο, όπου η γάτα
(εκτός από το χαµόγελο) εξαφανίζεται όταν πατηθεί το κόκκινο κουµπί του
διακόπτη και µετά εµφανίζεται όταν πατηθεί το πράσινο. (Το δέντρο
βρίσκεται στο φάκελο Nature).
ΕΙΚΟΝΑ
7.Έλεγχος κίνησης της χελώνας
Σε αυτή την άσκηση, θα δηµιουργήσετε έναν ελεγκτή κίνησης της χελώνας
(Animals) ώστε να βοηθήσετε τη χελώνα να εκτελέσει ασκήσεις για τον

104

ερχόµενο αγώνα µε τον λαγό. ∆ηµιουργήστε ένα κόσµο που να περιέχει
µόνο την χελώνα και µετά δηµιουργήστε τις µεθόδους για την χελώνα:
headBob: ελαφρύ κούνηµα του κεφαλιού της χελώνας
tailWag: κούνηµα της ουράς της χελώνας
oneStep: η χελώνα κινείται ένα βήµα µπροστά. Τα πόδια της πρέπει
να κινηθούν όσο κάνει το ένα βήµα
walkForward: συνδυάζει τις παραπάνω τρεις µεθόδους, για να κάνει
ένα ρεαλιστικό βήµα. Όλες οι κινήσεις πρέπει να κατέχουν το
ίδιο ποσό χρόνου και να γίνονται ταυτόχρονα
turnAround: η χελώνα γυρίζει 180 µοίρες. Πρέπει να περπατάει όσο
θα γυρίζει
turnLeft, turnRight: η χελώνα γυρίζει αριστερά, δεξιά και περπατάει
όσο γυρίζει
∆ηµιουργήστε έλεγχο µέσω πληκτρολογίου:
Όταν πατηθεί το πλήκτρο του επάνω βέλους, η χελώνα πρέπει
κινηθεί µπροστά.
Όταν πατηθεί το πλήκτρο του κάτω βέλους, η χελώνα πρέπει
γυρίσει.
Όταν πατηθεί το πλήκτρο του αριστερά βέλους, η χελώνα πρέπει
γυρίσει αριστερά.
Όταν πατηθεί το πλήκτρο του δεξιά βέλους, η χελώνα πρέπει
γυρίσει δεξιά.

να
να
να
να

Τεστάρετε το σύστηµα ελέγχου κίνησης της χελώνας, τρέχοντας τον κόσµο
σας και δοκιµάζοντας όλες τις αλληλεπιδράσεις τουλάχιστον µια φορά.

Περίληψη
Αυτό το κεφάλαιο εστίασε στην δηµιουργία κόσµων µε αλληλεπίδραση.
∆ηµιουργώντας κόσµους µε γεγονότα σας επιτρέπουν να δοµήσετε πιο
ενδιαφέροντες κόσµους όπως παιχνίδια και εξοµοιωτές. Σε πολλές
αντικειµενοστραφείς γλώσσες προγραµµατισµού, ο προγραµµατισµός που
οδηγείται από γεγονότα απαιτεί γνώση εξειδικευµένων θεµάτων. Ο συντάκτης
γεγονότων σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε γεγονότα και να τα διασυνδέσετε
µε µεθόδους που χρησιµοποιούνται για χειρισµό γεγονότων. Η µέθοδος
χειρισµού γεγονότων έχει την ευθύνη να ανταποκριθεί και να κάνει µια
ενέργεια κάθε φορά που γίνεται ένα γεγονός. Ο συντάκτης γεγονότων
διαχειρίζεται πολλές από τις µπερδεµένες λεπτοµέρειες του προγραµµατισµού
που οδηγείται από γεγονότα.
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Σηµαντικά θέµατα σε αυτό το κεφάλαιο
•

Ένα γεγονός είναι κάτι που γίνεται.

•

Ένα γεγονός δηµιουργείται από µια είσοδο ενός χρήστη (πάτηµα
πλήκτρου, κλικ ποντικιού, κίνηση joystick).

•

Ένα γεγονός συνδέεται µε µια µέθοδο χειρισµού γεγονότων.

•

Κάθε φορά που γίνεται ένα γεγονός, καλείται η αντίστοιχη µέθοδος
χειρισµού
γεγονότων.
Αυτό
σηµαίνει
προγραµµατισµός
καθοδηγούµενος από γεγονότα.

•

Οι µέθοδοι χειρισµού γεγονότων περιέχουν πληροφορίες για την
εκτέλεση µιας απάντησης στο γεγονός.
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Παραρτήµατα
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Παράρτηµα Α

Χρήση του Alice

Ο σκοπός αυτών των ασκήσεων σε στυλ παραρτήµατος είναι να σας
βοηθήσει να µάθετε τα βασικά του προγράµµατος Alice. Σας προτείνουµε να
δουλέψετε αυτές τις ασκήσεις µε ένα φίλο. Θα περάσετε καλά µαζί, και θα
είστε σε θέση να βοηθήσετε ο ένας τον άλλο σε οποιοδήποτε σηµείο που θα
συναντήσετε δυσκολίες. Εάν κολλήσετε οπουδήποτε, πηγαίνετε στην αρχή
της ενότητας, ξαναφορτώστε τον κόσµο και δοκιµάστε ξανά. Θα χάσετε µόνο
λίγα λεπτά εργασίας.
Μέρος 1: Εκτέλεση οπτικού κόσµου στο Alice
Σε αυτό το µέρος, θα δουλέψετε µε δύο κόσµους (FirstWorld και DancingBeeβρίσκονται στο cd που συνοδεύει το βιβλίο). Θα δηµιουργήσετε και θα
αποθηκεύσετε τον δικό σας κόσµο.
Όταν δείτε κείµενο γραµµένο σε αυτό το χρώµα, συγκεκριµένες
πληροφορίες θα σας δοθούν για το τι να κάνετε.
Πώς να ξεκινήσετε την Alice: Η Alice µπορεί να ξεκινήσει µε τους εξής
δύο τρόπους:
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας. (Εικόνα Α-1-1)
2. Χρησιµοποιήστε την ιδιότητα των windows αναζήτηση για να
βρείτε το “Alice.exe”
Το Alice θα κάνει ένα ή δυο λεπτά να φορτώσει.
Σε µερικές εγκαταστάσεις, το αρχικό µενού του Alice µπορεί να έχει την
µορφή της εικόνας Α-1-2. Εάν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να βλέπετε αυτό το
µενού κάθε φορά που ξεκινάτε το πρόγραµµα, ξετσεκάρετε το κουτάκι στην
κάτω αριστερή γωνία που έχει τον τίτλο “Show this dialog at start”. (Σηµείωση:
Μερικοί υπολογιστές πανεπιστηµίων επαναφέρουν τον υπολογιστή στην
αρχική του µορφή µετά από κάθε επανεκκίνηση. Σας συµβουλεύουµε να µην
ξετσεκάρετε το κουτάκι αν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε δίκτυο).
Κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας Template και επιλέξτε τον κόσµο “grass”
για αρχική σκηνή και µετά πατήστε άνοιγµα. Το Alice ξεκινά µε ένα κενό
κόσµο. Στο παράθυρο που φαίνεται ο κόσµος, πρέπει να δείτε το πράσινο
γρασίδι και τον µπλε ουρανό όπως στην εικόνα Α-1-3. Εάν δεν βλέπετε κάτι
τέτοιο πηγαίνετε στις πληροφορίες στο www.alice.org για το πώς να
αντιµετωπίσετε προβλήµατα εγκατάστασης.
Κόσµος 1: Ένα πρώτο πρόγραµµα µε κίνηση
Ας ξεκινήσουµε ανοίγοντας ένα κόσµο.
Επιλέξτε το µενού File-Open World όπως φαίνεται στην εικόνα Α-1-4.
Το Alice ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου για το άνοιγµα ενός κόσµου.
Επιλέξτε το φύλλο Textbook για να δείτε παραδείγµατα του βιβλίου, όπως
φαίνεται στην εικόνα Α-1-5.
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ΕΙΚΟΝΑ Α-1-1. Συντόµευση του Alice στην επιφάνεια εργασίας
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-2. Αρχικό πλαίσιο διαλόγου του Alice
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-3. Το interface του Alice
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-4. Μενού File open world
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-5. Άνοιγµα του παραδείγµατος AppendixA_FirstWorld από τα
παραδείγµατα του βιβλίου.
Επιλέξτε το AppendixA_FirstWorld και κάντε κλικ στο κουµπί Open. Τα
αντικείµενα µέλισσα και λαγός θα εµφανιστούν στον κόσµο, όπως φαίνεται
στην εικόνα Α-1-6. Τα αντικείµενα βρίσκονται στο δέντρο αντικειµένων.
Πατήστε Play για να τρέξετε τον κόσµο.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-6. Το κουµπί Play στην κορυφή, το δέντρο αντικειµένων
αριστερά και η αρχική σκηνή του κόσµου δεξιά.
Κοιτάξτε προσεκτικά τα κουµπιά ελέγχου στο επάνω µέρος του
παραθύρου (Α-1-7) που εµφανίζεται όταν πατήσουµε το Play. Κάποια
κουµπιά όπως το Pause (παύση), Restart (επανεκκίνηση) είναι προφανή. Το
κουµπί Take picture θα πάρει µια φωτογραφία του έργου και θα την
αποθηκεύσει ως εικόνα γραφικών. (Ένα popup µενού σας επιτρέπει να
επιλέξετε που θα σώσετε το αρχείο). Το κουµπί Speed σας επιτρέπει να
καθορίσετε την ταχύτητα του έργου.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-7. Το παράθυρο animation
Φυσικά η ταχύτητα των κινουµένων σχεδίων επηρεάζεται από τις
δυνατότητες του υπολογιστή σας. Μια βοηθητική υπόδειξη είναι ότι το µέγεθος
του παραθύρου στο οποίο εκτελείται το πρόγραµµα (το παράθυρο εκτέλεσης
του κόσµου) επηρεάζει την ταχύτητα της κίνησης. Εάν το πρόγραµµα σας
εκτελείται πολύ αργά, κάντε το παράθυρο πιο µικρό. (Επιλέξτε την κάτω δεξιά
γωνία του παραθύρου και φέρτε το παράθυρο στο µέγεθος που θέλετε). Αφού
αλλάξει το µέγεθος του παραθύρου, το Alice θα το θυµάται για την επόµενη
φορά που θα εκτελέσετε πρόγραµµα.
Κλείστε το παράθυρο εκτέλεσης του προγράµµατος για τον FirstWorld
(κάντε κλικ στο Χ στην πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου ή πατήστε το stop).

Κόσµος 2
Ο κόσµος 1 είναι ένα πρόγραµµα σε στυλ ταινίας. Μια ταινία εκτελείται από
την αρχή µέχρι το τέλος όσο εσείς, σαν απλός χρήστης µόνο παρακολουθείτε.
Ας κοιτάξουµε και σε ένα κόσµο που έχει αλληλεπίδραση και στον οποίο
µπορείτε να κάνετε επιλογές όσο εκτελείται το πρόγραµµα.
Χρησιµοποιήστε File open world για να ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου
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Στο πλαίσιο διαλόγου επιλέξτε Textbook και AppendixA_Dancing Bee,
όπως φαίνεται στην εικόνα Α-1-8.
Πατήστε Play
Προσπαθήστε κάθε µια από τις δυο επιλογές (τα πλήκτρα µπορούν να
πατηθούν µε οποιαδήποτε σειρά)
1. Πατήστε το πλήκτρο του επάνω βέλους
2. Πατήστε το κενό διάστηµα
Όταν τελειώσει το πρόγραµµα κλείστε το παράθυρο.
Αυτός ο κόσµος χρησιµοποιεί την ίδια αρχική σκηνή όπως στον πρώτο
κόσµο, που είδαµε παραπάνω, άλλα το πρόγραµµα έχει αλλάξει ώστε να έχει
αλληλεπίδραση και να είναι καθοδηγούµενο από γεγονότα. Πατώντας το
πλήκτρο του επάνω βέλους δηµιουργείται ένα γεγονός. Το Alice απαντάει στο
γεγονός του επάνω βέλους κάνοντας τον λαγό να πηδήξει. Πατώντας το κενό
διάστηµα δηµιουργείται ένα άλλο γεγονός. Το Alice ανταποκρίνεται και σε
αυτό το γεγονός κάνοντας την µέλισσα να εκτελέσει µια πιρουέτα στον αέρα.
Αυτός ο κόσµος είναι ένα παράδειγµα ενός προγράµµατος
µε
αλληλεπίδραση, καθοδηγούµενο από γεγονότα.

Σύνοψη
Ανακεφαλαίωση των όσων παρουσιάσαµε στους κόσµους 1 και 2. Εάν δεν
αισθάνεστε ότι κατέχετε κάποιο από αυτά τα θέµατα, πηγαίνετε πίσω στην
αρχή αυτής της ενότητας και διαβάστε την ξανά.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-8. Επιλέξτε τον κόσµο Appendix_A Dancing Bee
•

Πώς να ξεκινήσετε την Alice

•

Πώς να ανοίξετε ένα αποθηκευµένο κόσµο

•

Πώς να εκτελέσετε ένα κόσµο

•

Πώς να σταµατήσετε ένα κόσµο

•

Πώς να τρέξετε κόσµους µε αλληλεπίδραση, µε γεγονότα και
αποκρίσεις

Κόσµος 3: ∆ηµιουργία και αποθήκευση του δικού σας νέου κόσµου
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-9. Επιλέξτε New World από το µενού File
Κάντε κλικ στο µενού File, επάνω αριστερά στο Alice. Επιλέξτε “New World”
όπως φαίνεται στην εικόνα Α-1-9. Μετά επιλέξτε την φόρµα χιονιού για την
αρχική σκηνή.
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Αποθήκευση ενός κόσµου
Κάθε φορά που δηµιουργείται ένας νέος κόσµος, πρέπει να αποθηκευτεί.
Μετά, αν ο υπολογιστής σβήσει ξαφνικά (µπορεί να συµβεί ακόµη και στα
καλύτερα µηχανήµατα), η δουλεία σας θα είναι ασφαλής και θα µπορέσει να
επαναφορτωθεί όταν ανοίξει ξανά ο υπολογιστής. Ένας κόσµος µπορεί να
αποθηκευτεί σε διάφορες τοποθεσίες (επιφάνεια εργασίας, δίσκο). Εάν ένας
δίσκος χρησιµοποιείται προτείνουµε µια µνήµη αποθήκευσης, παρά µια
δισκέτα (το µέγεθος του κόσµου µπορεί να µην χωράει στην δισκέτα). Το
παράδειγµα παρακάτω δείχνει καταλόγους αρχείων σε ένα δίσκο. Και οι άλλες
συσκευές λειτουργούν ακριβώς το ίδιο.
Πηγαίνετε FileSave World As
Αυτό εµφανίζει ένα πλαίσιο κειµένου για αποθήκευση το οποίο σας
επιτρέπει να πλοηγηθείτε στην τοποθεσία που θέλετε να αποθηκεύσετε τον
κόσµο. Εικόνα Α-1-10.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-10. Πλαίσιο κειµένου Save World
Πηγαίνετε στον φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τον κόσµο, όπως
φαίνεται στην εικόνα Α-1-11. Προτείνουµε να δηµιουργήσετε ένα φάκελο µε το
όνοµα Alice Worlds όπου θα αποθηκεύετε όλα σας τα προγράµµατα.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-11. Επιλέξτε ένα φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τον
κόσµο
∆ώστε ένα όνοµα στον κόσµο σας-συνιστούµε µια λέξη, όπως
SnowmanExercise, που χρησιµοποιεί µικρά και κεφαλαία. Εισάγετε το όνοµα
του κόσµου σας και µετά κάντε κλικ στο πλήκτρο Save, όπως στην εικόνα Α1-12.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-12. Εισάγετε ένα όνοµα και κάντε κλικ στο save
Ο κόσµος σας θα αποθηκευτεί µε µια κατάληξη .a2w (Alice version 2 world).
Όσο δουλεύετε τον κόσµο σας το Alice θα σας προτείνει ανά διαστήµατα
να κάνετε αποθήκευση. Σας συνιστούµε να αποθηκεύετε κάθε µισή ώρα. Η
Alice κάνει αυτόµατα back-up αρχεία του κόσµου σας όταν αποθηκεύετε. Ο
φάκελος ονοµάζεται “Backups of….”

Προσθέτοντας αντικείµενα στον κόσµο
Κάντε κλικ στο Add Objects στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου, όπως
φαίνεται στην εικόνα Α-1-13.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-13. Κουµπί Add Objects
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Το Alice ανοίγει τον διαχειριστή σκηνών. Ένας οπτικός κατάλογος
αρχείων στην τοπική και στην web βιβλιοθήκη παρέχεται για 3D µοντέλα. Ένα
κουµπί αναζήτησης στην βιβλιοθήκη σας επιτρέπει να ψάξετε για ένα
συγκεκριµένο είδος αντικειµένου. (∆είτε το παράρτηµα Β για περισσότερες
λεπτοµέρειες σχετικά µε την αναζήτηση ενός αντικειµένου).
Σηµαντική σηµείωση: Η τοπική βιβλιοθήκη είναι ένα δείγµα, περιέχει
µια ποικιλία 3D µοντέλων. Το cd και η web βιβλιοθήκη περιέχουν
χιλιάδες µοντέλα. ∆είτε την επόµενη ενότητα αυτού του εγχειριδίου
χρήσης για πληροφορίες σχετικά µε το πώς θα χρησιµοποιήσετε την web
βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη του cd θα εµφανιστεί µόνο εάν το cd της Alice
θα είναι στον υπολογιστή σας. Τα παραδείγµατα, οι ασκήσεις και οι
εργασίες σε αυτό το κείµενο χρησιµοποιούν 3D µοντέλα και από τις δυο
βιβλιοθήκες (τοπική και web). Εάν ψάχνετε για ένα συγκεκριµένο
µοντέλο στην τοπική βιβλιοθήκη και δεν µπορείτε να το βρείτε, δοκιµάστε
στην web βιβλιοθήκη στο www.alice.org
Κάντε κλικ στην τοπική βιβλιοθήκη, όπως φαίνεται στην εικόνα Α-1-14.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-14. Φάκελος τοπικής βιβλιοθήκης
Σηµείωση: Η βιβλιοθήκη οργανώνεται σε συλλογές-για παράδειγµα
Animals, Buildings και People.
Κάντε κλικ στην εικόνα των people, όπως φαίνεται στην Α-1-15.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-15. Η συλλογή People από 3D µοντέλα
Κάντε κλικ στο Snowman.
Κάντε κλικ στο “Add instance to your World”. Μπορείτε επίσης να
προσθέσετε ένα αντικείµενο στον κόσµο χρησιµοποιώντας το ποντίκι για να
σύρετε και να ρίξετε το αντικείµενο µέσα στον κόσµο, όπως στην εικόνα Α-116.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-16. ∆ύο ενδεχόµενα: Σύρετε και ρίξτε ή κάντε κλικ για να
προσθέσετε ένα αντικείµενο (Instance)
Σηµείωση: Το σύρσιµο και ρίξιµο δουλεύει σε σχέση µε το έδαφος. Εάν
το έδαφος διαγραφεί από τον κόσµο, αυτή η λειτουργία δεν δουλεύει.

Χρήση της web gallery (προαιρετικά)
Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεµένος µε το internet, µπορεί να θελήσετε
να χρησιµοποιήσετε την web βιβλιοθήκη, όπως στην εικόνα Α-1-17. Η online
βιβλιοθήκη παρέχει πολλά περισσότερα µοντέλα από αυτά που είναι
διαθέσιµα στην τοπική βιβλιοθήκη.
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ΕΙΚΟΝΑ Α-1-17. Ο φάκελος της web gallery
Σηµείωση: Τα µοντέλα στην web βιβλιοθήκη µπορεί να χρειάζονται
περισσότερο χρόνο από τα µοντέλα του cd για να φορτωθούν. Αυτό εξαρτάται
από την ταχύτητα της σύνδεσης σας.
Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως παραπάνω για τον χιονάνθρωπο για
να προσθέσετε ένα αντικείµενο από την online συλλογή.

Κουµπιά ελέγχου του ποντικιού στον συντάκτη σκηνών
Πιάστε και σύρτε τον χιονάνθρωπο µε το ποντίκι. Μετά κάντε κλικ στο undo,
όπως στην εικόνα Α-1-18.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-18. Το πλήκτρο undo
Έτσι διευθετείται ένα σοβαρό θέµα-δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν
µπερδέψετε κάτι. Χρησιµοποιήστε το undo για να µεταβείτε σε µια
προηγούµενη κατάσταση.
Στα δεξιά του συντάκτη σκηνών είναι µια γραµµή εργαλείων που σας
επιτρέπει να ορίσετε τον τρόπο που θα κινεί το ποντίκι ένα αντικείµενο στο 3D
χώρο. Εξ’ ορισµού, είναι επιλεγµένη η οριζόντια κίνηση (αριστερά-δεξιά,
µπρος-πίσω).
Επιλέξτε κάθε ένα από τα κουµπιά ελέγχου του πληκτρολογίου και
πειραµατιστείτε µε τον χιονάνθρωπο, όπως στην εικόνα Α-1-19.
Αναφορικά, η εικόνα Α-1-20 σας παρουσιάζει τις ενέργειες του κάθε
πλήκτρου. Το προεπιλεγµένο πλήκτρο, µε τίτλο “οριζόντια”, επιτρέπει το
ποντίκι να κινήσει ένα αντικείµενο αριστερά, δεξιά, µπροστά και πίσω στην
σκηνή.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-19. Γραµµή εργαλείων ελέγχου του ποντικιού
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-20. Πλήκτρα της γραµµής εργαλείων ελέγχου του ποντικιού

Κινώντας υποµέρη ενός αντικειµένου
Τα πλήκτρα της γραµµής εργαλείων ελέγχου του ποντικιού είναι αυτόµατα
ορισµένα να κινούν ένα ολόκληρο αντικείµενο. Εάν τσεκάρετε το κουτάκι
affect subparts, το ποντίκι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ελέγχει την κίνηση
των υποµερών.
Επιλέξτε το “affect subparts” και χρησιµοποιήστε τον κάθετο έλεγχο του
ποντικιού για να κινήσετε το καπέλο του χιονάνθρωπου, όπως στην εικόνα Α1-21.
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ΕΙΚΟΝΑ Α-1-21. Το affect subparts είναι τσεκαρισµένο
Να προσέξετε να ξετσεκάρετε το “affect subparts” πριν συνεχίσετε!

Πειραµατιστείτε µε την αντιγραφή και διαγραφή
1. Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο ελέγχου του ποντικιού αντιγραφή (εικόνα Α1-20) για να δηµιουργήσετε ένα δεύτερο χιονάνθρωπο. Μετά κάντε κλικ
στον χιονάνθρωπο. Αυτό δηµιουργεί ένα δεύτερο χιονάνθρωπο (στην
ίδια τοποθεσία).
2. Στην πραγµατικότητα, ένα αντίγραφο είναι κάτι σαν φάντασµα του
αρχικού αντικειµένου-όχι εντελώς ανεξάρτητο. Στους περισσότερους
κόσµους, προτιµάµε να προσθέσουµε νέα αντικείµενα. ∆ιαγράψτε τον
δεύτερο χιονάνθρωπο-δεξί κλικ πάνω στον χιονάνθρωπο και επιλέξτε
Delete.
3. Στο τέλος, κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου του πληκτρολογίου για να
σταµατήσει η αντιγραφή.
Σηµείωση: Εάν το έδαφος έχει διαγραφεί σε ένα κόσµο, νέα αντικείµενα
µπορούν µόνο να προστεθούν χρησιµοποιώντας το πλήκτρο “Add
instance”.
Προσθέστε ένα χιονάνθρωπο στον κόσµο.
Ο κόσµος θα έχει τώρα δύο αντικείµενα, ένα χιονάνθρωπο άντρα και µια
γυναίκα, όπως στην εικόνα Α-1-22.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-22. Χιονάνθρωποι άντρας και γυναίκα

Χρησιµοποιώντας quad view (τετραγωνική άποψη)
Θέλουµε οι δυο χιονάνθρωποι να σταθούν απέναντι και να αντικρίζουν ο ένας
τον άλλο. Ο διαχειριστής σκηνών µπορεί να χρησιµοποιηθεί ώστε να
τακτοποιήσει τα δυο αντικείµενα.
Επιλέξτε “quad view” στον συντάκτη, όπως στην εικόνα Α-1-23.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-23. Πλευρές “quad view”
Το παράθυρο του κόσµου αλλάζει σε ένα παράθυρο µε τέσσερις
τετραγωνικές απόψεις. Οι τέσσερις απόψεις είναι: Camera, Top, Right και
Front. Παρατηρήστε ότι το κουµπί οριζόντιου ελέγχου για το ποντίκι δεν είναι
διαθέσιµο γιατί οι πλευρές Front και Right έχουν κάθετη κίνηση. Η γραµµή
εργαλείων τώρα περιέχει και µια δεύτερη σειρά από κουµπιά, περιέχοντας ένα
για ζουµ και ένα για ανέβασµα και κατέβασµα της εικόνας. Εικόνα Α-1-24.
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ΕΙΚΟΝΑ Α-1-24. Μια δεύτερη γραµµή στην γραµµή εργαλείων
Στην τετραγωνική άποψη που φαίνεται παραπάνω, ο ένας
χιονάνθρωπος βρίσκεται εκτός οπτικού πεδίου στην όψη από Επάνω. (Ο
κόσµος σας µπορεί να είναι διαφορετικός από τον δικό µας). Το εργαλείο για
ανέβασµα και κατέβασµα της οθόνης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
ανατοποθετηθεί η σκοπιά σε µια οπτική πλευρά. Όπως φαίνεται στην εικόνα
Α-1-25, χρησιµοποιήσαµε το εργαλείο για ανέβασµα και κατέβασµα της
οθόνης για να αλλάξουµε την σκοπιά στην Επάνω όψη.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-25.
οθόνης

Χρήση του εργαλείου για ανέβασµα και κατέβασµα της

Ένα άλλο χρήσιµο χαρακτηριστικό είναι το zoom (ζουµ). Το ζουµ µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για να φέρετε πιο κοντά ή πιο µακριά µια εικόνα. Όπως
στην εικόνα Α-1-26, χρησιµοποιήσαµε το ζουµ για να αποµακρυνθούµε από
την σκοπιά της Επάνω όψης.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-26. Χρήση του εργαλείου για ζουµ
Χρησιµοποιήστε το ποντίκι για να τακτοποιήσετε τα δύο αντικείµενα έτσι ώστε
να έρθουν πλευρά µε πλευρά.
Μια θέση πλευρά µε πλευρά µπορεί να αναγνωριστεί όταν ένα
αντικείµενο κρύβει το άλλο στην όψη Right (δείτε το κυκλωµένη όψη Right
στην εικόνα Α-1-27).
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-27. Όψη Right
Χρησιµοποιήστε το ποντίκι για να τακτοποιήσετε τα δύο αντικείµενα έτσι ώστε
να έρθουν πρόσωπο µε πρόσωπο.
Η θέση πρόσωπο µε πρόσωπο αναγνωρίζεται από τις όψεις Top και
Front, όπως στην εικόνα Α-1-28.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-28. Top και Front όψεις
Κάντε κλικ στο “single view” για να γυρίσετε σε µια µόνο εικόνα στον
διαχειριστή σκηνών, όπως στην εικόνα Α-1-29.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-29. Single view
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Χρήση των πλήκτρων ctrl και shift για κίνηση µε βάση το ποντίκι
Παρόλο που η γραµµή εργαλείων ελέγχου το ποντικιού προσφέρουν
διάφορες επιλογές για την κίνηση των αντικειµένων, µερικές φορές είναι πιο
βολικό να χρησιµοποιείτε το πληκτρολόγιο µαζί µε το ποντίκι. Κρατώντας
πατηµένο το πλήκτρο ctrl σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε το ποντίκι για να
γυρίσετε ένα αντικείµενο. Κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο shift σας επιτρέπει
να χρησιµοποιήσετε το ποντίκι για να κινήσετε το αντικείµενο επάνω, κάτω.
Κίνηση της κάµερας
Όταν στήνουµε µια σκηνή, µπορούµε να ρυθµίσουµε την σκοπιά της κάµερας
έτσι ώστε να βλέπουµε από όποια µεριά θέλουµε την κίνηση. Μπορεί να
βοηθήσει αν σκεφτούµε ότι η κάµερα είναι µια τηλεκατευθυνόµενη συσκευή
αέρος η οποία περιίπταται στον αέρα πάνω από την σκηνή. Κινώντας την
κάµερα, αλλάζουµε την εικόνα που έχουµε στον κόσµο.
Τα µπλε κουµπιά ελέγχου που έχουµε στο κάτω µέρος του διαχειριστή
σκηνών είναι τα κουµπιά ελέγχου της κάµερας και φαίνονται στην εικόνα Α-130.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-30. Κουµπιά ελέγχου κάµερας
Κάντε κλικ στα κουµπιά ελέγχου της κάµερας για να δείτε τι κάνει το
καθένα.
Μπορείτε πάντα να χρησιµοποιείτε το undo σε περίπτωση λάθους.

Τακτοποίηση πολλών αντικειµένων στην αρχική σκηνή
Όταν πρόκειται να µπουν πολλά αντικείµενα στην σκηνή, η τοποθέτηση
αντικειµένων ένα την φορά και η τακτοποίηση τους στην σκηνή µπορεί να
είναι καταστροφική. Ο λόγος είναι ότι όχι µόνο κινείτε αντικείµενα, αλλά κινείτε
και την κάµερα γύρω από την σκηνή. Μετά από αρκετές τέτοιες κινήσεις, ένα
νέο αντικείµενο µπορεί να µην φαίνεται στην κάµερα όταν τοποθετηθεί αρχικά.
Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να ξοδέψετε πολύ χρόνο µε τα κουµπιά ελέγχου της
κάµερας µέχρι να βρείτε το νέο αντικείµενο και να το τοποθετήσετε στην
σκηνή.
Σας συνιστούµε όλα τα αντικείµενα να τοποθετούνται αµέσως µόλις
δηµιουργηθεί ο κόσµος. Μετά χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ελέγχου της
κάµερας για να τακτοποιήσετε τα αντικείµενα στην σκηνή. Αυτή η απλή
διαδικασία εξοικονοµεί πολύ χρόνο και κόπο. Η εικόνα Α-1-31(α) στην
επόµενη σελίδα δείχνει ένα νέο κόσµο που έχουν προστεθεί πολλά
αντικείµενα, όλα κοντά στο κέντρο του κόσµου. Η εικόνα Α-1-31(β) δείχνει τα
αντικείµενα κατανεµηµένα στην σκηνή στις σωστές θέσεις.
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Σύνοψη
Ανακεφαλαίωση των όσων παρουσιάσαµε στο κόσµο 3. Εάν δεν αισθάνεστε
ότι κατέχετε κάποιο από αυτά τα θέµατα, πηγαίνετε πίσω στην αρχή αυτής της
ενότητας και διαβάστε την ξανά.
ΕΙΚΟΝΑ Α-1-31. (α) όλα τα αντικείµενα κοντά στο κέντρο του κόσµου
(β) τα αντικείµενα τακτοποιηµένα στην σκηνή
•

Πώς να φτιάξετε ένα νέο κόσµο

•

Αποθήκευση του κόσµου

•

Πρόσθεση αντικειµένων στον κόσµο

•

Χρήση της γραµµής εργαλείων ελέγχου του ποντικιού

•

Χρήση της γραµµής εργαλείων ελέγχου του ποντικιού για τα υποµέρη

•

∆ιαγραφή ενός αντικειµένου

•

Χρήση του quad view

•

Κίνηση της κάµερας

•

Τακτοποίηση αντικειµένων στην σκηνή

Μέρος 2: Χρήση popup µενού για την δηµιουργία αρχικής σκηνής
Στο µέρος 1, χρησιµοποιήσατε κουµπιά ελέγχου του ποντικιού για να
τακτοποιήσετε τα αντικείµενα στην σκηνή. Σε αυτό το µέρος, θα µάθετε πώς
να χρησιµοποιείτε µεθόδους για εργασία µε τα αντικείµενα της αρχικής
σκηνής.
Το Alice παρέχει ένα αριθµό από ενσωµατωµένες εντολές που µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για τον ορισµό του µεγέθους και της θέσης του
αντικειµένου. Αυτές οι εντολές καλούνται µέθοδοι. Για να υλοποιήσετε την
χρήση τους, ας δουλέψουµε µε ένα νέο κόσµο όπου θα χρησιµοποιηθούν
µέθοδοι για το στήσιµο της σκηνής (µαζί µε τα πλήκτρα ελέγχου του ποντικιού
που µάθατε στο µέρος 1 αυτού του παραρτήµατος).
Για να ξεκινήσετε αυτή την ενότητα, χρησιµοποιήστε αρχικά FileNew
World για να ξεκινήσετε ένα νέο κόσµο. Επιλέξτε ένα κόσµο µε γρασίδι. Κάντε
κλικ στο κουµπί Add Objects για να στήσετε την αρχική σκηνή, όπως στην
εικόνα Α-2-1.
Προσθέστε ένα χαρούµενο δέντρο και ένα βάτραχο στον κόσµο.
Ο βάτραχος είναι στον φάκελο Animals της Local Gallery. Το χαρούµενο
δέντρο είναι στον φάκελο Nature.
ΕΙΚΟΝΑ Α-2-1. Το κουµπί Add objects για πρόσθεση αντικειµένων
Όπως φαίνεται στην εικόνα Α-2-2, ο βάτραχος είναι µικρός και φαίνεται
να χάνεται µέσα στο γρασίδι. Αυτή η κατάσταση είναι κατάλληλη για να
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καµουφλαριστεί ο βάτραχος από τους εχθρούς του άλλα δεν είναι κατάλληλο
για το πρόγραµµα. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια µέθοδο resize για να
µεγεθύνετε τον βάτραχο.
ΕΙΚΟΝΑ Α-2-2. Ο βάτραχος είναι πολύ µικρός
∆εξί κλικ στο βάτραχο στο δέντρο αντικειµένων.
Επιλέξτε την µέθοδο “frog resize” και επιλέξτε δυο ως ποσό, όπως στην
εικόνα Α-2-3.
Αυτό θα κάνει το βάτραχο δυο φορές πιο µεγάλο από το τρέχον µέγεθος του.
ΕΙΚΟΝΑ Α-2-3. Ο βάτραχος γίνεται δυο φορές µεγαλύτερος
Σηµείωση: Η αλλαγή µεγέθους του αντικειµένου µπορεί να έχει
απρόβλεπτα αποτελέσµατα. Ένα αντικείµενο που στέκεται στο έδαφος
µπορεί να βυθιστεί. Ανατοποθετήστε το αντικείµενο χρησιµοποιώντας το
ποντίκι, όταν χρειάζεται.
Η µέθοδος turn κάνει ένα αντικείµενο να γυρίσει σε µια δεδοµένη
κατεύθυνση (µπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά) για συγκεκριµένες
περιστροφές. Ένα αντικείµενο κινείται σε σχέση µε τον δικό του
προσανατολισµό.
Χρησιµοποιήστε µια µέθοδο για να γυρίσετε τον βάτραχο 1/4
περιστροφές δεξιά, όπως στην εικόνα Α-2-4.
Η µέθοδος roll γυρίζει ένα αντικείµενο δεξιά, αριστερά.
Χρησιµοποιήστε µια µέθοδο roll για να γυρίσετε το δέντρο 1/4
περιστροφές δεξιά όπως στην εικόνα Α-2-5.
Η πληροφορία stand up κάνει τον κάθετο άξονα ενός αντικειµένου να
ευθυγραµµιστεί µε τον κάθετο άξονα του κόσµου. Με άλλα λόγια το
αντικείµενο στέκεται όρθιο!
Χρησιµοποιήστε µια πληροφορία stand up για να βάλετε το δέντρο
κατακόρυφα στην σωστή θέση, όπως στην εικόνα Α-2-6.
ΕΙΚΟΝΑ Α-2-4. Γυρίστε τον βάτραχο 1/4 περιστροφές δεξιά
ΕΙΚΟΝΑ Α-2-5. Γυρίστε το δέντρο 1/4 περιστροφές δεξιά
ΕΙΚΟΝΑ Α-2-6. Σηκώστε όρθιο το δέντρο
Η µέθοδος turn to face κάνει ένα αντικείµενο να αντικρίζει ένα άλλο.
Χρησιµοποιήστε τη µέθοδο turn to face για να κάνετε το βάτραχο να
αντικρίσει το δέντρο, όπως στην εικόνα Α-2-7.
ΕΙΚΟΝΑ Α-2-7. Ο βάτραχος αντικρίζει το δέντρο
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Χρήση µεθόδων µε τα υποµέρη των αντικειµένων
Τα υποµέρη ενός αντικειµένου µπορούν να διαχειριστούν µε µια µέθοδο,
κάνοντας κλικ στο υποµέρος στο δέντρο αντικειµένων και µετά δεξί κλικ στο
υποµέρος για να πάρετε το popup µενού. Για να δείτε µια λίστα των
υποµερών ενός αντικειµένου, κάντε πρώτα αριστερό κλικ στο τετράγωνο κουτί
µε τον σταυρό στα αριστερά του αντικειµένου στο δέντρο αντικειµένων. Η
εικόνα Α-2-8 δείχνει τα υποµέρη του βατράχου στο δέντρο αντικειµένων. Ένα
από τα µέρη του βατράχου είναι το σαγόνι του-και η γλώσσα είναι υποµέρος
του σαγονιού. (Τα µέρη µπορεί να έχουν µέρη, τα οποία µπορεί να έχουν
µέρη κοκ)
Επιλέξτε τη γλώσσα του βάτραχου και µια µέθοδο κίνησης εµπρός της
γλώσσας του βατράχου. Ως ποσό επιλέξτε το “άλλο”, όπως στην εικόνα Α-2-9.
Ένα πλαίσιο µε αριθµούς εµφανίζεται και µπορείτε να επιλέξετε αριθµό.
Επιλέξτε 0.05. (Αυτή είναι µια αυθαίρετη τιµή-µπορείτε να δοκιµάσετε και
άλλες µέχρι να πάρετε το επιθυµητό αποτέλεσµα).
ΕΙΚΟΝΑ Α-2-8. Υποµέρη του βατράχου
Ο βάτραχος βγάζει την γλώσσα έξω όπως στην εικόνα Α-2-10.
ΕΙΚΟΝΑ Α-2-9. Κινήστε τη γλώσσα του βάτραχου µπροστά
ΕΙΚΟΝΑ Α-2-10. Η γλώσσα του βάτραχου πετιέται έξω

Κοιτάξτε καλά αυτό το αντικείµενο
Το popup µενού που εµφανίζεται µε το δεξί κλικ σε ένα αντικείµενο, είναι ένα
µενού µε πολλά αντικείµενα. Σε αυτό το εγχειρίδιο, χρησιµοποιήσατε τις
µεθόδους. Άλλα στοιχεία (rename, capture pose, save object) εξηγούνται στα
παραδείγµατα στο βιβλίο. Ένα στοιχείο στο µενού είναι διαφορετικό από τα
άλλα. Τα στοιχεία methods, rename, capture pose, save object και delete είναι
όλα σχεδιασµένα ώστε να ενεργούν στο αντικείµενο. Αλλά το “Camera get a
look at this” είναι µια µέθοδος την κάµερας. Όταν επιλέξετε το “Camera get a
look at this” από το µενού, η κάµερα κάνει ζουµ ώστε να κάνει ένα κοντινό
πλάνο σε ένα αντικείµενο. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το undo για να
γυρίσετε στην προηγούµενη σκοπιά.
Κάντε χρήση του “Camera get a look at this” για να κάνετε ένα κοντινό
στον βάτραχο, όπως στην εικόνα Α-2-11.
(Εάν ένα άλλο αντικείµενο βρίσκεται µεταξύ της κάµερας και του
αντικειµένου, και µπλοκάρει την κάµερα, χρησιµοποιήστε το undo και
µετακινήστε την κάµερα ή το αντικείµενο).
ΕΙΚΟΝΑ Α-2-11. Camera get a look at this
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Μια σύγκριση των πλήκτρων ελέγχου της κίνησης
Στο µέρος 1 αυτού του εγχειριδίου, πειραµατιστήκατε µε πλήκτρα ελέγχου
κίνησης του ποντικιού. Στο µέρος 2, δουλέψατε µε µεθόδους. Και στις δύο
περιπτώσεις, τοποθετούσατε τα αντικείµενα για να δηµιουργήσετε µια αρχική
σκηνή. Μπορεί να αναρωτιέστε, “Ποιο είδος ελέγχου κίνησης είναι καλύτερο;”
Πιστεύουµε ότι τα κουµπιά ελέγχου ποντικιού είναι κατάλληλα στην
προσεγγιστική τοποθέτηση των αντικειµένων, αλλά οι µέθοδοι του popup
µενού χρησιµοποιούνται για την ακριβή τοποθέτηση. Ο διαχειριστής σκηνών
είναι κατάλληλος για την τοποθέτηση αντικειµένων το ένα σε σχέση µε το
άλλο. Είναι εύκολο να προσθέσετε ένα αντικείµενο σε ένα κόσµο και µετά να
χρησιµοποιήσετε το ποντίκι για να κινήσετε και να περιστρέψετε
προσεγγιστικά στην θέση που θέλετε. Εάν κάνουµε λάθος, µπορούµε να
πατήσουµε το undo (ή και να διαγράψετε) και να ξαναπροσπαθήσετε. Ενώ η
προσεγγιστική τοποθέτηση ενός αντικειµένου είναι εύκολο να γίνει µε το
ποντίκι, η ακριβή τοποθέτηση του είναι πιο δύσκολη. Για παράδειγµα, το να
τοποθετήσετε ένα αντικείµενο πάνω στο άλλο είναι δύσκολο να γίνει µε το
ποντίκι. Το να το τοποθετήσετε σχεδόν το ένα πάνω στο άλλο δεν είναι τόσο
δύσκολο. Οι µέθοδοι δίνουν καλή στοίχιση. Στο στήσιµο των σκηνών του
κόσµου, η καλύτερη στρατηγική είναι να χρησιµοποιείτε ένα συνδυασµό
µεθόδων και κουµπιά ελέγχου του ποντικιού.
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Παράρτηµα Β

∆ιαχείριση του Interface του Alice

Αναζήτηση της βιβλιοθήκης
Συχνά, θέλετε να βρείτε ένα αντικείµενο, π.χ. µια µπάλα, αλλά δεν ξέρετε που
να βρείτε το 3D µοντέλο στην βιβλιοθήκη. Μπορείτε να ψάξετε την βιβλιοθήκη
για ένα συγκεκριµένο είδος αντικειµένου. Κάντε κλικ στο κουµπί Search, όπως
στην εικόνα Β-1-1.
Μπορείτε να ψάξετε είτε την local gallery, είτε την web στο www.alice.org
(εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεµένος στο internet). Πάντα πρέπει
πρώτα να ψάχνετε την τοπική σας βιβλιοθήκη, αφού αυτή η αναζήτηση είναι
γρηγορότερη. Όταν εµφανιστεί το παράθυρο για την αναζήτηση, όπως στην
εικόνα Β-1-2, εισάγετε το όνοµα του µοντέλου (ή µέρος του ονόµατος) το
οποίο ψάχνετε, και µετά κάντε κλικ στο Search! δίπλα στο κείµενο που
αναζητείται.
Εάν δεν βρείτε αυτό που ψάχνετε, ψάξτε στο www.alice.org όπως
φαίνεται στην εικόνα Β-1-3. Την πρώτη φορά που θα ψάξετε στο
www.alice.org, µπορεί να πάρει µερικά λεπτά (ανάλογα µε την ταχύτητα
σύνδεσης στο internet). Οι πρόσθετες αναζητήσεις θα είναι πιο γρήγορες.

∆ηµιουργία των δικών σας ανθρώπινων µοντέλων
Οι βιβλιοθήκες παρέχουν χιλιάδες 3D µοντέλα για την δηµιουργία των δικών
σας κόσµων. Το Alice δεν είναι ένα πρόγραµµα που δηµιουργεί γραφικά
µοντέλα, άλλα έχει δυο ιδιότητες δηµιουργίας ειδικών µοντέλων ανθρώπων
(hebuilder και shebuilder) στον φάκελο People στην local gallery, όπως
φαίνεται στην εικόνα Β-1-4. Ένα κλικ στο hebuilder ή στο shebuilder θα
εµφανίσει ένα παράθυρο δηµιουργίας ενός ατόµου (Β-1-5), όπου µπορείτε να
επιλέξετε το επιθυµητό τύπο σώµατος, µαλλιών, δέρµατος, χρώµα µατιών και
ρούχων. Όταν τελειώσετε µε τις επιλογές σας, πατήστε OK για να δώσετε
όνοµα και να προσθέσετε το αντικείµενο στον κόσµο. Το Alice αυτόµατα ορίζει
µια µέθοδο για περπάτηµα walk. Αυτό είναι ένα πλεονέκτηµα, επειδή αυτή η
µέθοδος είναι δύσκολο να γραφεί.
ΕΙΚΟΝΑ Β-1-1. Αναζήτηση της βιβλιοθήκης
ΕΙΚΟΝΑ Β-1-2. Εισαγωγή ενός ονόµατος για το αντικείµενο
ΕΙΚΟΝΑ Β-1-3. Αναζήτηση της web library στο www.alice.org
ΕΙΚΟΝΑ Β-1-4. Οι ιδιότητες µοντέλων hebuilder και shebuilder
ΕΙΚΟΝΑ Β-1-5. hebuilder

Αντιγραφή και επικόλληση: clipboard
Υποθέστε ότι θέλετε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε µια συγκεκριµένη
ακολουθία εντολών κίνησης. Εδώ είναι χρήσιµο ένα clipboard. Για να
αντιγράψετε µια ακολουθία εντολών, κάντε κλικ στην αριστερή πλευρά (στις
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µικρές τελείες) του µπλοκ των εντολών που θέλετε να αντιγράψετε. Με αυτό
τον τρόπο επιλέγονται οι εντολές που θέλετε να αντιγράψετε. (Σηµείωση:
επιλέγοντας µια εντολή Do in order ή Do together επιλέγονται όλες οι εντολές
µέσα σε αυτή). Μετά µε το ποντίκι τοποθετήστε τις εντολές στο clipboard. Η
εικόνα Β-1-6 εµφανίζει τον τρόπο τοποθέτησης των εντολών από τον
συντάκτη στο clipboard.
ΕΙΚΟΝΑ Β-1-6. Τοποθέτηση εντολών στο clipboard
Εφόσον οι εντολές αντιγραφούν στο clipboard, το clipboard αλλάζει
χρώµα (άσπρο). Η αλλαγή του χρώµατος είναι ένα οπτικό στοιχείο που
υποδηλώνει ότι στον πίνακα υπάρχουν αντιγραµµένες εντολές. Τώρα που ο
πίνακας περιέχει εντολές, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το ποντίκι για να
σύρετε τις επιλεγµένες εντολές από τον πίνακα στον συντάκτη για να
δηµιουργήσετε ένα νέο αντίγραφο αυτών των εντολών κάπου αλλού στο
πρόγραµµα σας, όπως στην εικόνα Β-1-7. Μπορείτε τώρα να έχετε δυο
αντίγραφα των εντολών στον συντάκτη. (Μπορείτε να διαγράψετε τις παλιές
εντολές σέρνοντας τις στον κάδο ανακύκλωσης).
Προσέξτε ότι ένα clipboard µπορεί να κρατήσει µόνο ένα σύνολο
εντολών τη φορά. Εάν είχαν αντιγραφεί προηγουµένως εντολές στο clipboard,
η αντιγραφή ενός νέου συνόλου εντολών στον ίδιο πίνακα θα έχει ως
αποτέλεσµα να σβηστούν οι παλιές εντολές. Στην αρχική εγκατάσταση η Alice
εµφανίζει µόνο ένα clipboard. Ο αριθµός των clipboards µπορεί να αυξηθεί
επιλέγοντας το µενού Edit και µετά Preferences. Στο φύλλο εργασίας Seldom
Used του παραθύρου Preferences, αλλάξτε τον αριθµό των clipboards, όπως
στην εικόνα Β-1-8.

∆ιαγραφή κώδικα
Τι γίνεται όταν κάνετε λάθος ή θέλετε να αλλάξετε τον κώδικα; Ο πιο εύκολος
τρόπος για να διαγράψετε µια γραµµή κώδικα είναι να την σύρετε στον κάδο
ανακύκλωσης στην κορυφή του παραθύρου του Alice. Ένα ολόκληρο µπλοκ
κώδικα µπορεί να διαγραφεί κατά αυτόν τον τρόπο, όπως στην εικόνα Β-1-9.
Εάν θέλετε να απαλείψετε ένα µπλοκ Do together ή Do in order αλλά να
κρατήσετε τις γραµµές του κώδικα, κάντε δεξί κλικ στο µπλοκ και επιλέξτε
dissolve, όπως στην εικόνα Β-1-10. Οι γραµµές του κώδικα θα προωθηθούν
ένα επίπεδο και το προηγούµενο µπλοκ θα διαγραφεί. Εικόνα Β-1-11.
ΕΙΚΟΝΑ Β-1-7. Τοποθέτηση εντολών από το clipboard στον συντάκτη
ΕΙΚΟΝΑ Β-1-8. Αύξηση του αριθµού των clipboards
ΕΙΚΟΝΑ Β-1-9. Σύρσιµο ενός µπλοκ κώδικα στο κάδο ανακύκλωσης για να
διαγραφεί όλο το µπλοκ
ΕΙΚΟΝΑ Β-1-10. Επιλογή του dissolve για να διαγραφεί το µπλοκ Do together
ΕΙΚΟΝΑ Β-1-11. Μετά το dissolve, το µπλοκ Do together έχει διαγραφεί αλλά
οι εντολές παραµένουν
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Εκτύπωση: Εξαγωγή κώδικα προγράµµατος σε αρχείο HTML
Μπορεί να θελήσετε να εκτυπώσετε τον κώδικα από µια ή περισσότερες
µεθόδους του προγράµµατος. Πρώτα βεβαιωθείτε ότι ο κόσµος είναι ανοιχτός
στο Alice. Για να εκτυπώσετε µια µέθοδο, κάντε κλικ στο µενού File και
επιλέξτε Export Code For Printing, όπως στην εικόνα Β-1-12. Στο πλαίσιο
διαλόγου της εκτύπωσης, επιλέξτε όνοµα της µεθόδου (ή των µεθόδων) που
θέλετε να εκτυπωθούν, το φάκελο που είναι αποθηκευµένο το έγγραφο και το
όνοµά σας. Μετά κάντε κλικ στο κουµπί Export Code, όπως στην εικόνα Β-113. Ο κώδικας των επιλεγµένων µεθόδων θα εξαχθεί σε ένα HTML αρχείο, το
οποίο µπορεί να εκτυπωθεί από τον browser σας.
ΕΙΚΟΝΑ Β-1-12. Επιλογή του Export Code For Printing
ΕΙΚΟΝΑ Β-1-13. Επιλογή µιας µεθόδου για εκτύπωση

Μορφή web: Εξαγωγή κόσµου
Η εξαγωγή ενός κόσµου για προβολή σε µια ιστοσελίδα είναι ένας υπέροχος
τρόπος για να φιγουράρετε την δηµιουργικότητα σας. Πρώτα σιγουρευτείτε ότι
ο κόσµος είναι ανοιχτός στο Alice. Για να εξάγετε ένα κόσµο, κάντε κλικ στο
µενού File και µετά επιλέξτε Export As A Web Page, όπως στην εικόνα Β-114.
Ένα πλαίσιο διαλόγου Save World for the Web σας επιτρέπει την
εισαγωγή ενός τίτλου, πλάτους, ύψους του παραθύρου του κόσµου που θα
εµφανίζεται στον browser, και την θέση όπου θα αποθηκευτούν τα web
αρχεία, όπως στην εικόνα Β-1-15. (Η θέση στο πλαίσιο Save Location δεν
µπορεί να είναι URL). Κάνοντας κλικ στο κουµπί Save, το Alice αποθηκεύει
τρία αρχεία στον κατάλογο που επιλέξατε: το συνηθισµένο .a2W, ένα .html,
και ένα Java αρχείο .jar.
Για να επιτρέπετε στους άλλους να βλέπουν τον κόσµο σας µέσω
internet, πρέπει να αποθηκεύσετε τα τρία αυτά αρχεία σε ένα web server. Και
τα τρία αρχεία πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο κατάλογο. Την πρώτη φορά
που κάποιος φορτώνει µια ιστοσελίδα, θα πάρει µερικά δευτερόλεπτα
(εξαρτάται από την ταχύτητα σύνδεσης τους στο internet) εξαιτίας του
µεγέθους του αρχείου Java. (Εάν ο υπολογιστής δεν έχει ένα browser
εφοδιασµένο µε Java ή Java 3D ή Java Media Frameworks, η ιστοσελίδα θα
προτρέψει τον χρήστη να κατεβάσει ένα αρχείο από την ιστοσελίδα της Java,
που υποστηρίζεται από την Sun Microsystems). Μετά από αυτά η ιστοσελίδα
θα ανοίξει γρήγορα.
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Εξαγωγή σε ταινία
Την περίοδο που εκδόθηκε αυτό το βιβλίο, αυτό το χαρακτηριστικό δεν είχε
ακόµη υλοποιηθεί. Περιµένουµε ότι θα υλοποιηθεί µέχρι να διαβάσετε αυτό το
βιβλίο. Ελέγξτε την ιστοσελίδα του Alice www.alice.org για διάφορες
ενηµερώσεις.

ΕΙΚΟΝΑ Β-1-14. Επιλογή του στοιχείου Export As A Web Page
ΕΙΚΟΝΑ Β-1-15. Οι πληροφορίες που χρειάζονται για να αποθηκευτεί ένας
κόσµος και να εξαχθεί στο internet
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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Υλοποίηση Προγραµµάτων
Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται ορισµένα παραδείγµατα που υλοποιούνται
µε το πρόγραµµα Alice. Ξεκινώντας, τα παραδείγµατα είναι εύκολα στην
δηµιουργία και την κατανόηση τους και όσο προχωράει κανείς γίνονται όλο και
πιο σύνθετα. Τα τελευταία παραδείγµατα αποτελούνται από πολλές κλάσεις
και µεθόδους και εµπεριέχουν αλληλεπίδραση µε τον χρήστη.

1. demo.a2w
Είναι ένα απλό πρόγραµµα µε µια κλάση Seth. Το αντικείµενο
πραγµατοποιεί τις κινήσεις που λέει.
2. chase 32.a2w
Στο πρόγραµµα ένας σκύλος κυνηγάει ένα λαγό και τελικά τον πιάνει. Οι
κλάσεις που χρησιµοποιούνται είναι οι Husky και Rabbit.
3. tortoise and snake.a2w
Ένα απλό πρόγραµµα µε µια χελώνα και ένα φίδι. Το φίδι κινείται προς την
χελώνα και αυτή του λέει να αποµακρυνθεί. Οι κλάσεις που
χρησιµοποιούνται είναι οι Tortoise και Snake.
4. revolutionary light.a2w
Στο πρόγραµµα αυτό υπάρχει κίνηση και αλλαγή χρωµάτων. Οι κλάσεις
είναι οι Light_Bulb, Torus και SphereHighPoly.
5. bungie_intro_final.a2w
Σε αυτό το παράδειγµα δεν υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ του χρήστη και
του προγράµµατος. Υπάρχουν οι κλάσεις Robo_penguin, penguin_fanatic1,
penguin_fanatic2, Squirrel, Globe και άλλες. Χρησιµοποιούνται εντολές για
κίνηση των πιγκουΐνων, της γης και της µαϊµούς.
6. chrisCannonPlusDad.a2w
Ένα κανόνι πυροβολεί πάνω σε ένα σπίτι. Το σπίτι παίρνει φωτιά, ένας
άνθρωπος βγαίνει από µέσα πεθαίνει και γίνεται φάντασµα. Οι κλάσεις που
χρησιµοποιούνται είναι οι Cannon, CannonBall, FuseFire, FireAnim, Smoke,
Ghost.
7. dance sequencer.a2w
Το σκηνικό αποτελείται από την Alice, την Kelly και τον JockProm. Ξεκινάει
µε ένα τοπίο µε γρασίδι και µετατρέπεται σε dance floor. Με το που ξεκινάει
να παίζει η µουσική οι χαρακτήρες κάνουν χορευτικές κινήσεις.
8. helicopter.a2w
Ένα σκηνικό που αποτελείται από ένα ελικόπτερο, ένα άνθρωπο και µια
αποθήκη. Το πρόγραµµα αυτό είναι ένα µικρού µήκους βίντεο χωρίς καµία
αλληλεπίδραση του χρήστη. Μερικές κλάσεις είναι οι Guitar, Hammer,
Helicopter, Barn.
9. Orsega Solar System.a2w
Το πρόγραµµα αυτό παρουσιάζει το ηλιακό σύστηµα. Ο χρήστης δεν µπορεί
να αλληλεπιδράσει µε το πρόγραµµα. Απλά γίνεται µια προκαθορισµένη
κίνηση των πλανητών. Οι χρησιµοποιούµενες κλάσεις είναι οι Sun, Mercury,
Venus, Earth και οι υπόλοιποι πλανήτες.
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10. Nasa on Mars.a2w
Σε αυτό το πρόγραµµα γίνεται µια περιγραφή του πλανήτη Άρη από ένα
άνθρωπο της Νάσα. Με τα βέλη µπορεί κανείς να κατευθύνει την κάµερα.
Μερικές κλάσεις είναι οι Dome, SphereHighPoly, Torus, Tube, Parabola,
Dynamite.
11. Nasa on Neptune.a2w
Το ίδιο πρόγραµµα µε παραπάνω µόνο που το σκηνικό αλλάζει και πλέον
είναι ο πλανήτης Νεύτωνας.
12. Nasa on the Moon.a2w
Το ίδιο πρόγραµµα αλλάζοντας το σκηνικό στο φεγγάρι. Σε αυτό το
πρόγραµµα δεν µπορεί ο χρήστης να κινήσει την κάµερα µε την χρήση των
βελών.
13. flight.a2w
Το πρόγραµµα αποτελεί ένα εξοµοιωτή πτήσης αεροπλάνου που
απογειώνεται από ένα αεροπλανοφόρο. Ο χρήστης δεν έχει καµία
επίδραση στο πρόγραµµα. Οι κλάσεις που χρησιµοποιούνται είναι οι
Wingcommander, HappySky, Hill, Tank, Wingman.
14. knight Fight.a2w
Μια µικρή ιστορία µιας πριγκίπισσας, ενός δράκου, µερικών ιπποτών και
ενός µάγου. ∆εν υπάρχει αλληλεπίδραση µε το χρήστη. Μερικές κλάσεις
είναι οι Troll, Lance, attack troll 1, Horse, Dragon, Smoke, Fire, Knight,
Wizard.
15. Old Academy.a2w
Το σκηνικό είναι ένα παλιό κάστρο µέσα στο οποίο υπάρχουν πολλές
κλάσεις. ∆εν υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση µε το χρήστη αλλά γίνονται
κάποιες κινήσεις. Για παράδειγµα καίει φωτιά και πέφτει καταρράκτης. Οι
κλάσεις που χρησιµοποιούνται είναι οι CloudSky, Temple, Naginata,
LightHouse, Bridge, Tent, Volcano.
16. turtlecookie.a2w
Σε αυτό το σκηνικό µια χελώνα πηγαίνει προς ένα σκαµπό που πάνω του
έχει ένα κουλουράκι. Η χελώνα κάνει µια συζήτηση µε το κουλούρι και στο
τέλος τρέπεται σε φυγή. Κάνοντας κλικ µε το mouse το σκαµπό απλά
περιστρέφεται. Χρησιµοποιούνται κλάσεις όπως Ground, ForestSky,
Tortoise, Cookie, Stool, PineTree, Rock, Sapling.
17. cackle.a2w
Υπάρχουν τέσσερις βασικές κλάσεις: Penguin, Monkey, Ladybug και Lemur.
Κάνοντας κλικ πάνω σε κάθε ένα αντικείµενο, αυτό κάνει µια κίνηση και λέει
µια φράση.
18. click the Cow.a2w
Σε αυτό το πρόγραµµα εµφανίζονται δέκα αγελάδες. Κάνοντας κλικ πάνω σε
κάθε µια αυξάνεται η βαθµολογία. Οι κλάσεις που χρησιµοποιούνται είναι
Cow, Box, Timer.
19. ClickOnTheEd.a2w
Ο χρήστης κάνει κλικ πάνω στον άνθρωπο Ed όσες περισσότερες φορές
µπορεί. Η διάρκεια του παιχνιδιού είναι 30 δευτερόλεπτα. Με το πέρας του
χρόνου εµφανίζεται ο αριθµός των κλικ που έχουν γίνει. Χρησιµοποιούµενες
κλάσεις: Ed, Times, Go, Bump, Quote.
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20. wackateacher.a2w
Όπως και παραπάνω εµφανίζονται πρόσωπα δασκάλων πάνω στα οποία ο
χρήστης πρέπει να κάνει κλικ για να αυξήσει την βαθµολογία του. Οι κλάσεις
που χρησιµοποιούνται είναι οι teacher, Hole, Booth και Start_Switch.
21. cookie monster.a2w
Σε αυτό το παράδειγµα παίρνει µέρος ένας βάτραχος. Το σκηνικό
αποτελείται από κλάσεις όπως Frog, Waterfall, Rock, Cookie, Forest,
ForestSky. Με την έναρξη του προγράµµατος ο βάτραχος ρωτάει αν µπορεί
ο χρήστης να του δώσει ένα κουλουράκι. Εάν ο χρήστης κάνει κλικ στο Yes
ο βάτραχος τρώει ένα κουλουράκι, εάν κάνει κλικ στο No τότε ο βάτραχος
φωνάζει.
22. Ski Shoot.a2w
Το πρόγραµµα αυτό είναι µια εφαρµογή ενός παιχνιδιού. Σκοπός του
παιχνιδιού είναι να συγκεντρωθεί υψηλή βαθµολογία. Κάνοντας κλικ σε
τέσσερα κουµπιά η µπάλα κινείται αριστερά, δεξιά, αύξηση ταχύτητας και
µείωση ταχύτητας. Έτσι ο χρήστης µπορεί να στοχεύσει σε υψηλά νούµερα.
Κάνοντας κλικ στην µπάλα αυτή µετακινείται. Οι κλάσεις που
χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση του προγράµµατος είναι οι
PowerSwitch, AimSwitch, LeftSideSquare, Ball, Table.
23. cow Spin.a2w
Το σκηνικό αποτελείται από δέκα αγελάδες. Με το πάτηµα του Enter κάθε
µια αγελάδα λέει ένα αριθµό. Μόλις πει και η ένατη τον αριθµό εννιά τότε η
δέκατη αγελάδα κάνει µερικές περιστροφές. Προφανώς χρησιµοποιούνται
δέκα κλάσεις Cow και µια Ground.
24. bike.a2w
Στο πρόγραµµα αυτό ένα παιδί οδηγεί ένα ποδήλατο. Με τα βέλη του
πληκτρολογίου ο χρήστης µπορεί να το οδηγήσει. Οι κλάσεις είναι οι Ground
και BikeKid.
25. racerball.a2w
Στο πρόγραµµα αυτό ο χρήστης µπορεί να κινήσει µια µπάλα µε τα βέλη του
πληκτρολογίου. Οι κλάσεις που χρησιµοποιούνται είναι οι Sphere,
InnerWall, OuterWall, Square.
26. inside the castle.a2w
Ένα απλό παράδειγµα που τα βέλη µετακινείται η κάµερα µέσα σε ένα
σκηνικό. Χρησιµοποιούµενες κλάσεις είναι οι Ground, Knight, Cylinder, 2264
met stained glass (+).
27. lab1.a2w
Όπως και παραπάνω και σε αυτό το σκηνικό µε τα βέλη µετακινεί ο χρήστης
την κάµερα. Χρησιµοποιούµενες κλάσεις είναι οι Tube, sphereHighPoly,
cliff_plants, Cylinder, Cone, Axes και Socrates.
28. Naruto Game Jumping.a2w
Το πρόγραµµα αυτό αποτελείται από τις κλάσεις Ground, Naruto_Front, 10.
Με τα βέλη του πληκτρολογίου κινείται ο χαρακτήρας και µε το spacebar
πηδάει. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να πηδήξει ο χαρακτήρας 10 φορές.
29. cow heven.a2w
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Στο σκηνικό είναι µια αγελάδα στον ουρανό και περπατάει. Πατώντας το
εµπρός βέλος προχωράει και µε το δεξί και αριστερό στρίβει προς την
αντίστοιχη κατεύθυνση. Ενδεικτικές κλάσεις είναι οι Cow, SphereHighPoly.
30. car Darts.a2w
Η βασική κλάση σε αυτό το πρόγραµµα είναι η Car. Ο χρήστης µπορεί να
µετακινήσει το αµάξι δεξιά αριστερά µε αποτέλεσµα όταν αυτό τρακάρει ο
οδηγός να πεταχτεί κοντά στο κέντρο του στόχου.
31. maze demo.a2w
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτάσει η λευκή µπάλα στην έξοδο. Σε
περίπτωση που η λευκή µπάλα συναντηθεί µε τη µαύρη τότε ο χρήστης
χάνει. Με τα βέλη γίνεται ο χειρισµός της λευκής µπάλας. Κλάσεις είναι οι:
Box, Box2, SphereHighPoly, You Lose, You Win.
32. hedge maze game.a2w
Παιχνίδι λαβύρινθου. Με τα βέλη κινείται ο χαρακτήρας του παιχνιδιού και µε
το spacebar δηµιουργείται οµίχλη για δυσκολότερο επίπεδο. Οι κλάσεις είναι
οι HedgeMaze, Box, Lightning.
33. Popup.a2w
Το πρόγραµµα αυτό υλοποιεί ένα παιχνίδι στο οποίο ο χρήστης προσπαθεί
να βρει τη κατάλληλη θέση για το κατάλληλο σχήµα. Ο χρόνος που έχει για
να τοποθετήσει τα σχήµατα στην κατάλληλη θέση είναι περιορισµένος και
ορίζεται από τον χρήστη. Μερικές κλάσεις που υλοποιούν το πρόγραµµα
είναι οι Popup_Model, Dile_Model, Billboard.
34. buddha.a2w
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να βρεθεί ο “Golden Buddha” µέσα σε ένα σπίτι.
Ο χρήστης µπορεί να µετακινείται µέσα στον κόσµο µε τα βέλη, να ανοίγει
πόρτες και να πιάνει πράγµατα µε το κλικ του mouse. Μπορεί όµως να
πετύχει κάποιους εχθρούς και να χάσει. Έτσι οι κλάσεις-εχθροί είναι οι
Ghost, Skeleton, Ghost-Zombie. Επίσης υπάρχουν και οι DoorRoom,
Buddha, Ground.
35. land scapes.a2w
Σε αυτό το παράδειγµα υπάρχει ένας ιππότης και ένα σκηνικό µε κάστρα.
Κάνοντας κλικ πάνω στον ιππότη µπορεί να µετακινηθεί. Επίσης µε τα βέλη
µετακινείται η κάµερα. Χρησιµοποιούµενες κλάσεις είναι οι SphereHighPoly,
Square, Knight, SmallBuilding, SmallAppartmentBuilding.
36. haunted bedroom.a2w
Το στοιχειωµένο δωµάτιο αποτελείται από διάφορα αντικείµενα. Κάνοντας
κλικ πάνω σε κάθε ένα από αυτά εµφανίζεται κάτι ή µεταµορφώνεται το
αντικείµενο. Υπάρχουν πολλές κλάσεις, µερικές είναι οι Room, Clock,
ArmChair, Mummy, EndTable, Dresser, Doorway, Skeleton, LightBulb.
37. mystery.a2w
Και σε αυτό το πρόγραµµα είναι ένα δωµάτιο µε διάφορα αντικείµενα.
Κάνοντας κλικ πάνω σε καθένα από αυτά λαµβάνει χώρα ένα γεγονός.
Κάνοντας κλικ για παράδειγµα στο γραµµόφωνο αυτό ξεκινάει να παίζει
µουσική. Μερικές ενδεικτικές κλάσεις είναι οι: Ground, Cube, Square,
Doorway, Couch, Bookcase, DiningTable, Chair, TV και RemoteControl.
38. mystery 2.a2w
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Το σκηνικό αποτελείται από ένα εξωτερικό χώρο όπου υπάρχουν διάφορα
κατεστραµµένα αντικείµενα. Με τα βέλη αλλάζει κατεύθυνση η κάµερα και
κάνοντας κλικ πάνω σε αντικείµενα αυτά κάνουν µια κίνηση. Μερικές
κλάσεις που χρησιµοποιούνται είναι οι: Ground, Capture, Tire, TeddyBear,
TV, Toilet.
39. mystery 3.a2w
Στο πρόγραµµα αυτό ένας χαρακτήρας που βρίσκεται σε ένα σπίτι µιλάει. Ο
χρήστης µπορεί µε το mouse να κινήσει τη κάµερα και µε ένα κλικ πάνω
στην λάµπα να την ρίξει µε αποτέλεσµα το σπίτι να πάρει φωτιά. Μερικές
κλάσεις που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση του προγράµµατος είναι
οι Ground, Square, Chair, StageSpotLight, Doorway, Circle, Fire.
40. In-Game Minigame.a2w
Σε αυτό το παράδειγµα είναι ένα τοπίο µε διάφορα αντικείµενα. Κάνοντας
κλικ σε καθένα από αυτά, είτε αυτό εξαφανίζεται, είτε κάνει µια κίνηση. Με τα
βέλη κινείται η κάµερα προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Με τα πλήκτρα
“1”,”2”, “3” αλλάζει η κάµερα οπτική γωνία. Μερικές κλάσεις του
προγράµµατος είναι οι SmallTable, Swings, ChesireCat, Chicken και
Square.
41. holiday Puzzle.a2w
Το κλασσικό Puzzle. Υπάρχουν εννέα αριθµηµένα κοµµάτια. Με την έναρξη
του παιχνιδιού αν θέλει ο χρήστης διαβάζει πληροφορίες για το παιχνίδι
αλλιώς τις προσπερνάει. Μετά δίνει το επιθυµητό επίπεδο δυσκολίας.
Ξεκινώντας το παιχνίδι αφαιρείται ένα κοµµάτι και τα υπόλοιπα
ανακατεύονται. Κάνοντας ένα κλικ πάνω σε ένα τετραγωνάκι αυτό πηγαίνει
στο κενό. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να µπουν τα τετραγωνάκια µε την
αριθµητική τους σειρά. Κλάσεις είναι οι 1-DkWood, 2-LtWood, Blank,
LargeBillbard και άλλες.
42. memory Game.a2w
Το κλασσικό παιχνίδι εύρεσης όµοιων καρτών. Ξεκινώντας ζητάει από το
χρήστη των αριθµό των επιθυµητών προσπαθειών. Ανακατεύονται οι κάρτες
και ο χρήστης πρέπει να βρει τις όµοιες. Χρησιµοποιούµενες κλάσεις είναι
οι: Anchor, Title_Screen, Counter, Win_Loss_Text.
43. light Demonstration.a2w
Στο πρόγραµµα αυτό τα χρησιµοποιούµενα πλήκτρα είναι τα “M”, “Enter”,
“Space”, “1”, “2”, “3” και “4”. Με το πάτηµα του κάθε πλήκτρου γίνεται ένας
συνδυασµός χρωµάτων στην οθόνη. Ενδεικτικές κλάσεις είναι οι
SphereHighPoly, lightBulb και άλλες.
44. Strasnick - Robot Defence.a2w
Στο πρόγραµµα αυτό είναι ο χαρακτήρας που κινεί ο χρήστης και ένα
ροµπότ που τον πυροβολεί. Σκοπός του παιχνιδιού είναι, µε ένα σπαθί, ο
χαρακτήρας να αποφύγει και να στείλει πίσω τους πυροβολισµούς ώστε να
χάσει ενέργεια το ροµπότ. Η κίνηση του σπαθιού γίνεται µε το spacebar. Οι
κλάσεις που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση του προγράµµατος είναι
οι BadGuyRobot, Sphere, Sword.
45. flight Simulator.a2w
Το πρόγραµµα αυτό είναι ένας εξοµοιωτής πτήσης. Με τα βέλη το
αεροπλάνο κινείται µπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά και µε το spacebar κάνει
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µια περιστροφή. Χρησιµοποιούµενες κλάσεις είναι οι Ground, Temple,
Biplane και Carrier.
46. flySeaPlane5.a2w
Το πρόγραµµα αυτό µοιάζει µε το παραπάνω απλά αλλάζει το σκηνικό και το
αεροπλάνο δεν κάνει περιστροφή, απλά πατώντας το spacebar επιταχύνει.
Εδώ υπάρχει και η περίπτωση σύγκρουσης του αεροπλάνου.
Χρησιµοποιούµενες κλάσεις είναι οι SmallIsland, BigIsland, SeaPlane,
SeaBoat, Smoke, Explosion.
47. abduction.a2w
Στο παράδειγµα αυτό υπάρχουν οι κλάσεις Robot, Alice, Chicken, Turtle,
Bunny. Πατώντας τα βέλη του πληκτρολογίου το διαστηµόπλοιο-ροµπότ
κινείται και όταν φτάσει πάνω από κάποιο αντικείµενο µε το πάτηµα του
spacebar “µαζεύει” το αντικείµενο. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να
µαζευτούν όλα τα αντικείµενα.
48. asteroids.a2w
Σε αυτό το παράδειγµα υπάρχουν σε ένα τοπίο διαστήµατος κλάσεις όπως
GreenJumpJet, Asteroids, Spawn. Με τα βέλη κινείται το διαστηµόπλοιο και
µε το πάτηµα του spacebar πυροβολεί ώστε να αποφευχθούν οι αστέρες. Σε
περίπτωση που κάποιος αστεροειδής πέσει πάνω στο διαστηµόπλοιο τότε
το παιχνίδι τερµατίζεται.
49. bungie_smarty_test.a2w
Εδώ υπάρχουν οι κλάσεις Monkey, Banana, HappyTree, PineTree, Box. Η
αλληλεπίδραση µεταξύ χρήστη και προγράµµατος γίνεται µε το spacebar και
µε αριστερό κλικ του mouse. Το αντικείµενο Monkey κάνει ένα τεστ στο
χρήστη του προγράµµατος και σκοπός είναι να απαντηθούν σωστά οι
ερωτήσεις.
50. carrierlanding.a2w
Στο πρόγραµµα αυτό υπάρχουν οι κλάσεις: NavyJet, FireAnimation,
SmokeAnimation, BeachTerrain. Στην αρχή του προγράµµατος υπάρχουν
οδηγίες για τα πλήκτρα χειρισµού και επιλογή παιχνιδιού. Ο χρήστης κινεί µε
τα βέλη το τζετ και πυροβολεί.
51. space invaders.a2w
Το πρόγραµµα αποτελείται από ένα σκηνικό διαστήµατος, ένα
διαστηµόπλοιο το οποίο χειρίζεται ο χρήστης και µερικά εχθρικά
διαστηµόπλοια. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να καταστραφούν τα εχθρικά
διαστηµόπλοια. Ο χειρισµός γίνεται µε τα βέλη του πληκτρολογίου και µε το
space το διαστηµόπλοιο ανοίγει πυρ προς τα αντίπαλα διαστηµόπλοια. Οι
κλάσεις που χρησιµοποιούνται είναι οι Ground, SmokeAnimation,
Alliens_Row_1, Alliens_Row_2, Ship.
52. SpaceInvaders2.a2w
Το πρόγραµµα αυτό είναι ίδιο µε το παραπάνω µε την διαφορά ότι αλλάζουν
τα γραφικά.
53. guitar surfer.a2w
Σε αυτό το πρόγραµµα είναι µια µαϊµού πάνω σε µια κιθάρα. Η µαϊµού
µπορεί να κινηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις µε τα βέλη, µπορεί να πηδήξει
µε το spacebar, να κάνει απότοµη κίνηση µπροστά µε το πλήκτρο “A” και
απότοµη κίνηση πίσω µε το πλήκτρο “X”. Ο χρήστης πρέπει να κάνει κλικ
πάνω σε ένα κλειδί ώστε να βρει το σωστό που ανοίγει την κλειδαριά. Σε
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αυτό το πρόγραµµα υπάρχουν κλάσεις όπως Ground, Guitar, Monkey, Pier,
BalletBar, Padlock, WindupKey, Key και cucooClock.
54. guitar_villains.a2w
Ο χρήστης έχει πλήρη αλληλεπίδραση µε αυτό το παιχνίδι. Τα πλήκτρα
χειρισµού είναι τα “F”, “G”, “J”, “K” και “L”. Υπάρχουν πέντε διάδροµοι µε
πέντε “αντλίες” διαφορετικών χρωµάτων. Κάθε φορά περνάει από ένα
διάδροµο ένας δίσκος. Πατώντας το κατάλληλο πλήκτρο ο χρήστης πρέπει
να µαζέψει δίσκους. Κλάσεις που χρησιµοποιούνται είναι οι
GreenGuitarAmp,
YellowGuitarAmp,
Green_Disc,
Red_Disc,
GreenEndCube, RedEndCube, GreenFlame και Score.
55. lunar Finish Collection.a2w
Το σκηνικό αποτελείται από µερικά διαστηµόπλοια, ένα τζετ, ένα κρατήρα,
ένα πλανήτη. Με τα βέλη του πληκτρολογίου κινείται το τζετ. Κάνοντας κλικ
σε ορισµένα αντικείµενα το εκτελούνται ορισµένες ενέργειες, για παράδειγµα
γίνεται µια έκρηξη. Οι κλάσεις που χρησιµοποιούνται είναι οι GreenJumpJet,
LunarLander, Crate, Box, Bump.
56. gun game.a2w
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να σκοτωθούν όλοι οι πιγκουΐνοι µε 10 µόνο
σφαίρες. Με τα βέλη κινείται το όπλο και κάνοντας κλικ πυροβολεί.
Υπάρχουν κλάσεις όπως Revolver, Bullet, Penguin, No_ammo, AmmoBox
και άλλες.
57. city Man Dead End world 1.a2w
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα-παιχνίδι είναι ένας άνθρωπος σε ένα πλούσιο
τοπίο από γραφικά. Έτσι υπάρχουν αντικείµενα όπως CornerBuilding,
Square, GoomedTrees, BirchTrees, Fence, Hotel και πολλά άλλα. Ο
χρήστης µπορεί να πυροβολήσει µέσω του ήρωα του παιχνιδιού και
πατώντας το κουµπί του mouse να κάνει διάφορες άλλες ενέργειες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Συµπεράσµατα
Στην διπλωµατική εργασία αυτή παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό
προγραµµατιστικό εργαλείο Alice. Η έκδοση που µελετήθηκε είναι το Alice
v2.0, παρόλα αυτά το περιβάλλον είναι παρόµοιο και για τις προηγούµενες
εκδόσεις. Αρχικά έγινε µια µελέτη και αξιολόγηση του Alice και στην συνέχεια
αναπτύχθηκε διδακτικό υλικό το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωµένο εγχειρίδιο
χρήσης για το πρόγραµµα Alice για οποιονδήποτε χρήστη, είτε αυτός είναι
προγραµµατιστής, είτε ένας απλός ενδιαφερόµενος που θέλει να
προγραµµατίσει µε το Alice.
Για τους τελευταίους, τους απλούς ενδιαφερόµενους οι οποίοι δεν έχουν
προγραµµατιστική εµπειρία το Alice είναι το κατάλληλο εργαλείο. Η
δηµιουργία ενός προγράµµατος µε το Alice είναι τόσο εύκολη και
διασκεδαστική που κάθε απλός χρήστης θα µπορούσε να κάνει το δικό του
πρόγραµµα. Γι αυτό το λόγο το Alice έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κυριότερα
εργαλεία εκµάθησης προγραµµατισµού σε διάφορα σχολεία και γνωστά
Πανεπιστήµια της Αµερικής. Οι µαθητές πλέον βρίσκουν ευχάριστο το µάθηµα
του προγραµµατισµού αφού κάθε κόσµο που δηµιουργούν µπορούν να τον
δουν να εκτελείται άµεσα, να τον τροποποιήσουν και να πειραµατιστούν πάνω
σε αυτόν. Εξάλλου οι έρευνες που έγιναν σε σχολεία και πανεπιστήµια και τα
στοιχεία έδειξαν ότι όχι µόνο αυξήθηκαν οι µαθητές που επιλέγουν το µάθηµα
του προγραµµατισµού, όταν αυτό διδάσκεται µε το Alice, αλλά και οι επιδόσεις
τους στο µάθηµα είναι πολύ καλύτερες κατά µέσο όρο από αυτές άλλων
µαθητών που διδάσκονται προγραµµατισµό µε ένα άλλο εργαλείο.
Η απήχηση του προγραµµατιστικού εργαλείου Alice στο ευρύ κοινό έγινε
αρωγός στο να θελήσουν οι ιδρυτές του να το αναβαθµίσουν. Για το λόγο
αυτό προέκυψε η συνεργασία του Πανεπιστηµίου Carnegie Mellon µε την EA
(Electronic Arts), εταιρία δηµιουργίας και παραγωγής videogames. Με την
συνεργασία αυτή το Alice θα αναβαθµίσει τις βιβλιοθήκες του µε την
προσθήκη των χαρακτήρων του παιχνιδιού Sims 2 της EA. Η αναβάθµιση
αυτή των χαρακτήρων θα οδηγήσει στη δηµιουργία του προγραµµατιστικού
εργαλείου Alice v3.0.
Το προγραµµατιστικό εργαλείο Alice v3.0 αναµένεται να έχει µεγαλύτερη
απήχηση στους µαθητές διότι οι χαρακτήρες του Sims 2, λόγω του παιχνιδιού,
είναι οικείοι στα περισσότερα άτοµα νεαρής ηλικίας. Αν το Alice v3.0 έχει την
απήχηση που αναµένεται τότε θα καθιερωθεί ως το βασικό εκπαιδευτικό
εργαλείο εκµάθησης προγραµµατισµού στα σχολεία της Αµερικής. Θα ήταν
χρήσιµο και ενδιαφέρον να ερευνηθούν στο µέλλον οι αλλαγές που θα γίνουν
στο πρόγραµµα Alice 3.0 και κατά πόσο αυτό θα έχει την αναµενόµενη
επιτυχία.
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