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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ε ΚΠΑΙ ΔΕ ΥΤΙ ΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

Αυτή η θεματική ενότητα είναι μέρος του πνευματικού προϊόντος IO4
"Enrichment and career exploration extracurricular training modules
in Programming for secondary VET education". Επικεντρώνεται στις
ανάγκες των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς
ισχυρή επιδεξιότητα στα τεχνικά επαγγέλματα. Υιοθετεί καινοτόμες
προσεγγίσεις για την εκπαίδευση STEM σε συνδυασμό με τις Τέχνες και
το Σχεδιασμό (μια συνέργεια γνωστή ως STEAM). Ο συνδυασμός αυτός
καθίσταται εφικτός με την αξιοποίηση Γλωσσών Εκπαιδευτικού
Προγραμματισμού (Educational Programming Languages - EPL) που
επιτρέπουν στους μαθητές χωρίς ισχυρές δεξιότητες προγραμματισμού
να αναπτύξουν απλά παιχνίδια υπολογιστών, κινούμενα σχέδια και άλλα
ψηφιακά αντικείμενα.
Η θεματική ενότητα οργανώνεται σε επιμέρους ενότητες που
περιλαμβάνουν παραδείγματα προγραμματιστικών έργων επικεντρωμένα
στην οδική ασφάλεια. Έτσι, εκτός από την εκμάθηση των βασικών αρχών
προγραμματισμού και των σχετικών εργαλείων λογισμικού, οι μαθητές
έχουν τη δυνατότητα να ευαισθητοποιηθούν στο πολύ σημαντικό ζήτημα
της οδικής ασφάλειας. Οι μαθητές μπορούν να ακολουθήσουν το υλικό
και να επιδιώξουν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, μέσω της πρακτικής
προσέγγισης της μάθησης, με ενσωματωμένες εξατομικευμένες οδηγίες
σαν παιχνίδι που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα του μαθητή στο
σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμματιστικών έργων.
Το υλικό που ακολουθεί είναι οργανωμένο σε πέντε ενότητες με συνολική
προτεινόμενη διάρκεια διδασκαλίας τις 15 ώρες. Κάθε μία από τις πέντε
ενότητες έχει προτεινόμενη διάρκεια 3 ωρών και αναμένεται να
πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο. Όλες οι ενότητες περιλαμβάνουν
προτάσεις για επεκτάσεις, ώστε να είναι δυνατή η παράταση της
διάρκειας τους από 3 ώρες σε 6 ώρες η κάθε μία, εάν είναι επιθυμητή η
εμβάθυνση στα αντίστοιχα θέματα. Συνακόλουθα, η συνολική διάρκεια
μαζί με τις επεκτάσεις είναι 30 ώρες. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι
οι δύο τελευταίες ενότητες θεωρούνται ως πρόσθετο υλικό.
Οι εκπαιδευτές σε αυτά τα εργαστήρια αναμένεται να είναι ακαδημαϊκοί
ή φοιτητές. Ωστόσο, τα εργαστήρια μπορούν να υποστηριχθούν και από
εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ακολουθώντας τις
κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται και χρησιμοποιώντας το οικείο
εκπαιδευτικό υλικό κάθε ενότητας. Οι μαθητές που αναμένεται να
συμμετάσχουν σε αυτά τα εργαστήρια είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε,
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως μαθητές Γυμνασίου
και Λυκείου, χωρίς ισχυρή επιδεξιότητα στο STEM. Οι μαθητές θα
μπορούσαν να συνοδεύονται, αν το επιθυμούν, από τους καθηγητές τους
και να συνεργάζονται μαζί τους. Κατά συνέπεια, οι ενότητες είναι
δομημένες με τρόπο που τους επιτρέπει να ξεκινούν από πολύ βασικές
γνώσεις στον προγραμματισμό υπολογιστών και να αναπτύσσουν
σταδιακά τις προγραμματιστικές δεξιότητές τους χρησιμοποιώντας μια
κατάλληλη εκπαιδευτική γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί
τον αποκαλούμενο προγραμματισμό βασισμένο σε μπλοκ (block-based
programming)
(https://blog.penjee.com/what-is-block-basedcoding/).
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Στόχος της θεματικής ενότητας είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες
μαθητές να αναπτύξουν τις πρακτικές γνώσεις και τις δεξιότητές τους
στον προγραμματισμό, να κατανοήσουν την πρακτική εφαρμογή του
STEM στις Τέχνες και το Σχεδιασμό, να αναπτύξουν γνώσεις και
δεξιότητες στο Physical Computing και να αντιληφθούν τη σημασία του
για την ανάπτυξη της καινοτομίας, να αναπτύξουν δεξιότητες για ομαδική
εργασία καθώς και για γραπτή και προφορική τεχνική επικοινωνία.
Τέλος, ο στόχος είναι να παρακινηθούν οι μαθητές να αλλάξουν τη στάση
τους προς το STEM και ενδεχομένως να ακολουθήσουν επαγγέλματα
που σχετίζονται με το STEM.
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Αρίσταρχος Τζατζός (Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελλάδα)
Νεκτάριος Μουμουτζής (Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελλάδα)
Νίκος Παππάς (Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελλάδα)
Υποστήριξη:
Μανώλης Κιαγιάς (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων,
Ελλάδα)
Ζαχαρένια Ξανθάκη (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων,
Ελλάδα)

ΤΙ ΕΙΝ ΑΙ ΤΟ
SCRATCH

Το Scratch είναι μια εκπαιδευτική γλώσσα προγραμματισμού για την
εύκολη και γρήγορη δημιουργία διαδραστικών ιστοριών, ψηφιακών
παιχνιδιών, κινούμενων σχεδίων, προσομοιώσεων και παρουσιάσεων με
χρήση πολλαπλών μέσων. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι το Scratch
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκμάθηση των βασικών αρχών του
προγραμματισμού.
Χρησιμοποιώντας το Scratch, καθίσταται δυνατή η κατανόηση της
βαθύτερης σχέσης μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων όπως η
φυσική, τα μαθηματικά, οι τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Για
παράδειγμα, το Scratch μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναπτυχθούν
μοντέλα για φυσικά φαινόμενα όπως η κίνηση των πλανητών γύρω από
τον ήλιο, αξιοποιώντας γνώσεις φυσικής, μαθηματικών και
προγραμματισμού υπολογιστών.
Το Scratch αναπτύχθηκε από την ομάδα Lifelong Kindergarten στο
Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης των Η.Π.Α. (MIT) με
επικεφαλής τον Mitchel Resnick. Πρωτοεμφανίστηκε το καλοκαίρι του
2007. Σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως για να υποστηρίξει τη διδασκαλία
του προγραμματισμού σε όλο τον κόσμο. Ο ιστότοπος του Scratch
(http://scratch.mit.edu/) έχει 37.000.000 εγγεγραμμένα μέλη και
περίπου 40.000.000 έργα (για λεπτομερή ενημερωμένα στατιστικά
στοιχεία ανατρέξτε στη διεύθυνση https://scratch.mit.edu/statistics/).
Το Scratch πήρε το όνομά του από την τεχνική των Ντι Τζέι (DJ) που
λέγεται scratching και αφορά την επαναχρησιμοποίηση μουσικών
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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κομματιών. Ομοίως, στο Scratch, όλα τα αντικείμενα, οι ήχοι και τα
κείμενα μπορούν εύκολα να εισαχθούν σε ένα νέο πρόγραμμα και να
συνδυαστούν με διάφορους τρόπους για τη δημιουργία νέων ψηφιακών
αντικειμένων.
Οι εντολές που παρέχονται από το Scratch αντιπροσωπεύονται από
μπλοκ που μπορούν να συντεθούν σε σενάρια μετακινώντας τα και
κουμπώνοντάς τα μαζί σαν τουβλάκια Lego. Με αυτόν τον τρόπο, δεν
είναι απαραίτητο να θυμάται κανείς όλες τις εντολές από μνήμης. Απλά
πρέπει να τις αναγνωρίσει για να τις χρησιμοποιήσει. Επιπλέον, ισχύουν
συγκεκριμένοι κανόνες κατά το κούμπωμα των μπλοκ μεταξύ τους που
εξαλείφουν τα συντακτικά σφάλματα.

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

HEI Higher Education Institutions - Ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
SE VET
Secondary Education
Επαγγελματική Εκπαίδευση
VET Vocational Education
Εκπαίδευση και Κατάρτιση

and

VET

-

Δευτεροβάθμια

Training

-

Επαγγελματική

STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics - Φυσικές
Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά
STEAM
Science, Technology, Engineering, Arts and
Mathematics - Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Τέχνες, Μηχανική και
Μαθηματικά
MIT Massachusetts Institute
Ινστιτούτο Μασαχουσέτης

of

Technology

-

Τεχνολογικό

PC

Personal Computer - Προσωπικός υπολογιστής

USB

Universal Serial Bus - Ενιαίος Σειριακός Δίαυλος

LED

Light Emitting Diode - Δίοδος Εκπομπής Φωτός

GND

Ground - Γείωση

COM port

Communication port - θύρα επικοινωνίας

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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“Ζωντανέψτε” μια σκηνή με το Scratch

ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μάθετε τα βασικά του Scratch και
να γνωρίσετε το περιβάλλον του Scratch. Θα μάθουμε πώς να ορίζουμε
ένα Υπόβαθρο στη Σκηνή του Παιχνιδιού μας, πως να βάζουμε
Αντικείμενα με πολλαπλές Ενδυμασίες και πως να τα κάνουμε να
μετακινούνται, να μιλάνε, να εξαφανίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ
τους. Αυτή η διαδικασία θα περιλαμβάνει τη δημιουργία κινουμένου
σχεδίου με το Scratch πάνω στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.

ΣΥΝΟΨΗ

Αφού κάνουμε κλικ στο εικονίδιο
(πράσινη σημαία), το κόκκινο
και πράσινο φώς του Φωτεινού Σηματοδότη μας εξηγούν τι πρέπει να
κάνουμε όταν βλέπουμε το καθένα. Όπως πρέπει ήδη να ξέρουμε, όταν
βλέπουμε το κόκκινο φανάρι περιμένουμε υπομονετικά στο πεζοδρόμιο,
μέχρι να ανάψει το πράσινο φανάρι. Μόνο όταν δούμε το πράσινο
φανάρι θα περάσουμε προσεκτικά το δρόμο. Μετά από αυτό έχουμε
δύο αυτοκίνητα που πηγαίνουν εμπρός και πίσω στο δρόμο και τρεις
πεζοί που περιμένουν να περάσουν το δρόμο, ενώ είναι αναμμένο το
κόκκινο φανάρι Τη στιγμή που ανάβει το πράσινο, τα αυτοκίνητα
σταματούν να κινούνται και οι πεζοί διασχίζουν τον δρόμο, ο ένας μετά
τον άλλο. Όταν όλοι οι πεζοί έχουν διασχίσει το δρόμο, ανάβει πάλι το
κόκκινο φανάρι και τα αυτοκίνητα αρχίζουν να κινούνται ξανά. Η όλη
διαδικασία επαναλαμβάνεται, μέχρι να πατήσουμε το εικονίδιο
τερματισμού
κινούμενου
ΘΕΩΡΙΑ

(Κόκκινο ΣΤΟΠ). Μια ολοκληρωμένη έκδοση του
σχεδίου
μπορεί
να
βρεθεί
εδώ.

Δεδομένου ότι αυτό είναι το πρώτο μάθημα, θα αρχίσουμε με την
πρώτη επαφή με το περιβάλλον του Scratch. Στο πάνω μέρος της
οθόνης (δες εικόνα παρακάτω) έχουμε ένα μενού το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί μόνο για να ονομάσουμε ή να αποθηκεύσουμε το έργο
μας. Στην αριστερή πλευρά κάτω από την καρτέλα Κώδικα υπάρχουν
όλες οι διαθέσιμες Εντολές και μπορείτε να πλοηγηθείτε μέσα σε αυτές
είτε με κύλιση είτε κάνοντας κλικ σε μια κατηγορία. Οι καρτέλες
Ενδυμασίες και Ήχοι αλλάζουν το περιεχόμενό τους ανάλογα με το
ποιο Αντικείμενο έχουμε επιλέξει. Ειδικότερα, η καρτέλα Ενδυμασίες
αντικαθίσταται με την καρτέλα Υπόβαθρα όταν επιλέγουμε τη Σκηνή.
Στη μέση είναι το πεδίο όπου συντάσσεται ολόκληρος ο Κώδικας με τη
μεταφορά των Εντολών από τα αριστερά. Στην επάνω δεξιά πλευρά
βρίσκεται η Σκηνή στην οποίο εμφανίζεται όλη η κίνηση και όπου
μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε με το έργο μας χρησιμοποιώντας το
ποντίκι μας. Τέλος, στο κάτω μέρος δεξιά βρίσκονται τα Αντικείμενα και
μερικές από τις ιδιότητές τους για εύκολη πρόσβαση μαζί με τα κουμπιά
για την προσθήκη νέων Αντικειμένων ή Υποβάθρων στη Σκηνή μας.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Όπως αναφέραμε, κάτω από τη Σκηνή είναι μερικές από τις ιδιότητες
των Αντικειμένων. Δύο από αυτές είναι οι x και y. Εάν τις αλλάξουμε,
βλέπουμε ότι το Αντικείμενο αλλάζει θέση μέσα στη Σκηνή.
Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι η τιμή x μετακινεί το Αντικείμενο αριστερά
και δεξιά και η τιμή y πάνω και κάτω.

Αλλά τι ακριβώς είναι τα x και y; Είναι η θέση ενός σημείου στο
καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων. Η θέση x καθορίζει την οριζόντια
θέση του Αντικειμένου και η θέση y την κατακόρυφη θέση. Η Σκηνή του
Scratch 3 είναι ένα ορθογώνιο μεγέθους 480x360 pixel. Αυτό σημαίνει
ότι η θέση x μπορεί να πάρει τις τιμές μεταξύ -240 (αριστερά) και 240
(δεξιά) και η θέση y τις τιμές μεταξύ -180 (κάτω) και 180 (πάνω).

Εντολές του Scratch που θα χρησιμοποιήσουμε
Για αυτό το πρότζεκτ θα χρησιμοποιήσουμε:

1. Όταν γίνει κλικ σε Πράσινο Σημαιάκι (Συμβάντα):
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Αυτό το μπλοκ είναι συνήθως το πρώτο
μπλοκ του κώδικα μας, αφού όλα ξεκινούν
όταν κάνουμε κλικ στο πράσινο σημαιάκι.
Δεν είναι απαραίτητο κάθε Αντικείμενο να
έχει αυτό το μπλοκ. Μπορεί να συνδεθεί σε
άλλα μπλοκ μόνο από το κάτω μέρος. Κάθε
μπλοκ συνδεδεμένο με αυτό θα εκτελεστεί το
ένα μετά το άλλο κάθε φορά που θα γίνεται
κλικ στο πράσινο σημαιάκι.
2.

Όταν λάβω (Συμβάντα):

Αυτό το μπλοκ εκτελείται όταν μεταδίδεται το
μήνυμα "Ξεκίνα". Μπορεί να συνδεθεί σε άλλα
μπλοκ μόνο από το κάτω μέρος. Κάθε μπλοκ που
συνδέεται με αυτό θα εκτελεστεί το ένα μετά το
άλλο κάθε φορά που μεταδίδεται το μήνυμα
"Ξεκίνα". Τα μηνύματα δεν είναι ο μόνος τρόπος
που τα Αντικείμενα μπορούν να επικοινωνούν
μεταξύ τους, αλλά είναι ο ευκολότερος τρόπος για
να τα συγχρονίσετε.
3.

Μετάδωσε [και περίμενε] (Συμβάντα):

Αυτά τα μπλοκ μεταδίδουν το μήνυμα
"Ξεκίνα" όταν εκτελούνται. Μπορούν να
συνδεθούν με άλλα μπλοκs είτε από το
πάνω είτε από το κάτω μέρος. Το πρώτο
εκπέμπει το μήνυμα και η εκτέλεση
συνεχίζεται. Το δεύτερο περιμένει τους
παραλήπτες να ολοκληρώσουν τους κώδικες
που υπάρχουν κάτω από τα μπλοκ "Όταν
λάβω", πριν συνεχίσει την εκτέλεση.
4.

Περίμενε (Έλεγχος):
Όταν η εκτέλεση του Κώδικα φτάσει σε αυτό το
μπλοκ, γίνεται παύση για 2 δευτερόλεπτα πριν
συνεχίσει η εκτέλεση του σεναρίου στο οποίο είναι
συνδεδεμένο. Μπορεί να συνδεθεί με άλλα μπλοκ
είτε από το πάνω είτε από το κάτω μέρος.

5.

Πήγαινε σε θέση x: y: (Κίνηση):

Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ Μετακινεί το Αντικείμενο π
θέση (10, 10). Μπορεί να συνδεθεί με άλλα μπλοκ είτε από
το κάτω μέρος.
6.

Ολίσθησε στη θέση x: y: (Κίνηση):

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, ολισθαίνει
το Αντικείμενο που το περιέχει στη θέση
(10, 10) για 2 δευτερόλεπτα. Μπορεί να
συνδεθεί με άλλα μπλοκ είτε από το πάνω
είτε από το κάτω μέρος.
7.

Εμφανίσου και Εξαφανίσου (Όψεις):
Όταν εκτελείται το Εμφανίσου, το Αντικείμενο που το
περιέχει εμφανίζεται στη Σκηνή και όταν εκτελείται το
Εξαφανίσου το Αντικείμενο εξαφανίζεται από τη Σκηνή.

8.

Άλλαξε ενδυμασία σε (Όψεις):

Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, το Αντικείμενο που το πε
ενδυμασία του σε αυτή με το όνομα "Ξεκίνα". Μπορεί να
μπλοκ είτε από το πάνω είτε από το κάτω μέρος.

9.

Πες [κάτι] για [κάποια] δευτερόλεπτα (Όψεις):

Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, το Αντικείμενο που το πε
για 3 δευτερόλεπτα σε μια φούσκα κειμένου. Μπορεί να
μπλοκ είτε από το πάνω είτε από το κάτω μέρος.

Ε ΞΑΣΚΗΣΗ

Αρχίζουμε με τη δημιουργία της Σκηνής μας. Συγκεκριμένα
ανεβάζουμε το Υπόβαθρο και το Φωτεινό Σηματοδότη (το οποίο είναι
ένα Αντικείμενο) και στη συνέχεια επιλέγουμε δύο αυτοκίνητα και ένα
άτομο. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ αντίστοιχα όπως φαίνεται
παρακάτω:

Θα πρέπει να τοποθετήσουμε τα Αντικείμενα όπως φαίνεται παρακάτω.
Για να γίνει αυτό, μπορεί να χρειαστεί να περιστρέψουμε κάποια από
αυτά, το οποίο γίνεται με την αλλαγή της κατεύθυνσης και την επιλογή
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

9

αριστερά

/

δεξιά

ως

τύπος

περιστροφής.

Μόλις όλα μοιάζουν με την παραπάνω εικόνα, επιλέγουμε το Φωτεινό
Σηματοδότη και αρχίζουμε να προγραμματίζουμε. Το πρώτο μας
μπλοκ, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι σχεδόν πάντα το "Όταν γίνει
κλικ σε πράσινο σημαιάκι", οπότε το βρίσκουμε από το αριστερό
πλαίσιο και το φέρνουμε στο κέντρο. Τώρα θέλουμε η κόκκινη σήμανση
να παρουσιαστεί και να μας πει τι πρέπει να κάνουμε όταν τη βλέπουμε
και στη συνέχεια η πράσινη σήμανση. Ο παρακάτω κώδικας είναι για τη
κόκκινη σήμανση, μετά από αυτό θα πρέπει να προσθέσετε τον κώδικα
για τη πράσινη.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Η πράσινη σήμανση πρέπει να πει "Γεια σας! Είμαι ο Γρηγόρης" για 3
δευτερόλεπτα, "Όταν με βλέπετε πρέπει να περνάτε προσεκτικά το
δρόμο χωρίς να τρέχετε" για 6 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να ανάβει
πάλι η κόκκινη σήμανση. Μπορείτε να δοκιμάσετε τον κώδικα ανά πάσα
στιγμή κάνοντας κλικ στο πράσινο σημαιάκι.
Μόλις ανάψει η κόκκινη σήμανση τα αυτοκίνητα αρχίζουν να κινούνται.
Το ένα πηγαίνει από τα δεξιά προς τα αριστερά και το άλλο από
αριστερά προς τα δεξιά, το οποίο γίνεται δύο φορές. Για να ελέγχουμε
τα πάντα από τον κώδικα που συντάσσουμε μέσα στο φωτεινό
σηματοδότη, πρέπει να ενημερώσουμε τα άλλα Αντικείμενα πότε πρέπει
να αρχίσουν να κινούνται, κάτι που γίνεται με τη μετάδοση μηνυμάτων.
Ειδοποιούμε τα αυτοκίνητα να αρχίσουν να κινούνται και περιμένουμε
να επιστρέψουν στην αρχική τους θέση δύο φορές.

Όταν τα αυτοκίνητα λάβουν το μήνυμα "Κινήσου", αρχίζουν να
ολισθαίνουν προς την πλευρά στην οποία δείχνουν και μόλις φτάσουν,
επιστρέφουν στις αρχικές θέσεις τους. Οι θέσεις εκκίνησης θα πρέπει να
ορίζονται όταν πατάμε το πράσινο σημαιάκι. Ο κώδικας που πρέπει να
έχουν τα δύο αυτοκίνητα είναι ο ακόλουθος και οι τιμές των x και y
πρέπει να προστεθούν από εσάς για κάθε αυτοκίνητο.

Αφού εξασφαλίσουμε ότι τόσο ο Φωτεινός Σηματοδότης όσο και τα
αυτοκίνητα λειτουργούν όπως πρέπει, συνεχίζουμε προσθέτοντας τον
κώδικα για τους πεζούς. Μόλις τελειώσουν τα Αυτοκίνητα, ανάβει η
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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πράσινη σήμανση, οι πεζοί διασχίζουν το δρόμο, έπειτα η κόκκινη
σήμανση ανάβει και τελικά τα Αυτοκίνητα αρχίζουν να κινούνται ξανά.
Ο κώδικας που πρέπει να προσθέσουμε φαίνεται παρακάτω. Ποιος
κώδικας πρέπει να προστεθεί για να επαναφέρουμε τη σκηνή και να
ξεκινήσει πάλι χωρίς να πατήσουμε το πράσινο σημαιάκι;

Τέλος, όταν γίνεται κλικ στο πράσινο σημαιάκι, κάθε πεζός
πηγαίνει στην αρχική του θέση και φροντίζουμε να είναι ορατός. Όταν
λαμβάνουν το "Περπάτα" αρχίζουν να ολισθαίνουν προς το κάτω μέρος
της Σκηνής, καθένα με διαφορετικές χρονικές καθυστερήσεις και
εξαφανίζονται όταν φτάσουν εκεί.

ΩΡΑ ΓΙΑ
ΔΙ ΑΣΚΕ Δ ΑΣΗ

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επιλέξτε έναν πίνακα ζωγραφικής που σας αρέσει και προσπαθήστε να
τον “ζωντανέψετε” χρησιμοποιώντας όσα έχετε μάθει μέχρι τώρα.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μπλοκ για πάντα (έλεγχος) για
να κάνετε την σκηνή να παίζει για πάντα.
1. Αν θέσουμε τη θέση x ενός Αντικειμένου σε 240 και τη θέση y
στο -180 θα τοποθετηθεί στην:
a. πάνω δεξιά γωνία της οθόνης
b. πάνω αριστερά γωνία της οθόνης
c. κάτω δεξιά γωνία της οθόνης
d. κάτω αριστερά γωνία της οθόνης
2. Στο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων:
a. η τιμή x αντιπροσωπεύει την οριζόντια θέση του
Αντικειμένου
b. η τιμή x αντιπροσωπεύει την κατακόρυφη θέση του
Αντικειμένου
c. η τιμή y αντιπροσωπεύει την κατακόρυφη θέση του
Αντικειμένου
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

d. a και c
Το μπλοκ “Όταν γίνει κλικ σε πράσινο σημαιάκι”:
a. πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε Αντικείμενο
b. δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται μέσα σε Αντικείμενο
c. δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται σε κάθε
Αντικείμενο
d. κανένα από τα παραπάνω
Τα μηνύματα είναι:
a. ο μόνος τρόπος που τα Αντικείμενα μπορούν να
επικοινωνούν μεταξύ τους
b. ένας από τους τρόπους που τα Αντικείμενα μπορούν να
επικοινωνούν μεταξύ τους
c. ο ευκολότερος τρόπος για να συγχρονίσουμε τα
Αντικείμενα
d. b και c
Η διαφορά μεταξύ των “ολίσθησε” και “πήγαινε” είναι:
a. ότι το “ολίσθησε” μετακινεί αργά το Αντικείμενο στην
επιθυμητή θέση ενώ το “πήγαινε” απευθείας
b. οτι το “πήγαινε” μετακινεί αργά το Αντικείμενο στην
επιθυμητή θέση ενώ το “ολίσθησε” απευθείας
c. καμία. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ τους
d. κανένα από τα παραπάνω
Όταν εκτελείται το μπλοκ “Περίμενε”:
a. γίνεται παύση όλων των σεναρίων που υπάρχουν στο
Αντικείμενο
b. γίνεται παύση του σεναρίου στο οποίο είναι συνδεδεμένο
c. γίνεται παύση όλων των σεναρίων που υπάρχουν στη
Σκηνή και σε όλα τα Αντικείμενα
d. σταματά την εκτέλεση του σεναρίου στο οποίο είναι
συνδεδεμένο
Η έννοια του τρόπου περιστροφής “Αριστερά-Δεξιά” ενός
αντικειμένου είναι πως:
a. το Αντικείμενο επιτρέπεται να περιστραφεί μόνο Δεξιά
(90 μοίρες) και Αριστερά (-90 μοίρες)
b. το Αντικείμενο φαίνεται μόνο σε δύο στάσεις (Δεξιά ή
Αριστερά), αλλά επιτρέπεται να περιστραφεί προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση
c. το Αντικείμενο δείχνει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση
d. κανένα από τα παραπάνω
Εάν θέλουμε ένα Αντικείμενο να δείχνει προς τα δεξιά (έχοντας
επιλέξει ως τρόπο περιστροφής “Τριγύρω”) ορίζουμε την
κατεύθυνση σε:
a. -90 μοίρες
b. 0 μοίρες
c. 90 μοίρες
d. 180 μοίρες
Μπορούμε να διασχίσουμε τον δρόμο:
a. όταν το κόκκινο φως στο φωτεινό σηματοδότη είναι
αναμμένο

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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b. όταν ο φωτεινός σηματοδότης είναι σβηστός
c. όποτε θέλουμε
d. μόνο όταν το πράσινο φως στο φωτεινό σηματοδότη
είναι αναμμένο
10. Διασχίζουμε το δρόμο:
a. μόνο από τη διάβαση πεζών
b. από οπουδήποτε εκτός της διάβασης πεζών
c. από όποιο σημείο θέλουμε
d. από πουθενά. Δε διασχίζουμε το δρόμο
Σωστές Απαντήσεις: 1(c), 2(d), 3(c), 4(d), 5(a), 6(b), 7(b), 8(c), 9(d), 10(a),

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ SCRATCH
ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος αυτής ενότητας είναι να μάθετε περισσότερα μπλοκ
προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των επαναλήψεων, ήχων,
σκηνικών και επιπέδων. Θα μάθουμε πώς να παρουσιάζουμε μια ιστορία
χρησιμοποιώντας το Scratch με αλληλεπιδράσεις μεταξύ Αντικειμένων
(Sprites) και με πολλαπλά σκηνικά. Αυτή η διαδικασία θα περιλαμβάνει τη
δημιουργία Ψηφιακής Ιστορίας στο Scratch για το θέμα της Οδικής
Ασφάλειας.

ΣΥΝΟΨΗ

Όταν κάνουμε κλικ στο εικονίδιο
(πράσινη σημαία), η Avery
ανακοινώνει ότι έχει καθυστερήσει για το σχολείο και αρχίζει να περπατάει
γρήγορα. Καθώς περπατά, χωρίς να δίνει προσοχή στο δρόμο, χτυπά
κατά λάθος ένα άτομο που στέκεται στο πεζοδρόμιο. Αυτός, της λέει ότι
δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά ότι πρέπει να είναι προσεκτική. Έπειτα η
Avery συνεχίζει το περπάτημα μέχρι να φτάσει στο αριστερό όριο της
οθόνης και το σκηνικό αλλάζει. Εκεί βλέπει μια διάβαση πεζών με φωτεινό
σηματοδότη, ξεκινάει να περπατάει προς αυτή και στο μεταξύ περνάει ένα
αυτοκίνητο από το δρόμο. Όταν φτάνει στη διάβαση, δεν βλέπει κανένα
αυτοκίνητο και αποφασίζει να διασχίσει το δρόμο, παρά το κόκκινο φως
του σηματοδότη προς τους πεζούς. Τη στιγμή που ξεκινά να περπατά ένα
αυτοκίνητο περνάει με ταχύτητα και σχεδόν τη χτυπά. Όταν επιστρέφει
στο πεζοδρόμιο, συνειδητοποιεί ότι αυτό που έκανε ήταν πραγματικά
ανώριμο και ότι πρέπει πάντα να περιμένει το πράσινο φως του
σηματοδότη, ανεξάρτητα από το πόσο έχει καθυστερήσει. Μια
ολοκληρωμένη έκδοση του Ψηφιακής Ιστορίας υπάρχει εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ

Τώρα που μάθαμε το περιβάλλον του Scratch μπορούμε να
προχωρήσουμε με μερικές σημαντικές έννοιες, όπως οι δομές επανάληψης
και τα επίπεδα. Ας ξεκινήσουμε με τις δομές επανάληψης. Το πρώτο
πράγμα που έρχεται στο μυαλό μας, είναι κάτι που επαναλαμβάνεται
πολλές φορές ή επ 'αόριστον. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις
επαναλήψεις στον προγραμματισμό. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να
πούμε "Γεια" τρεις φορές, μπορούμε είτε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο
μπλοκ κώδικα τρεις φορές είτε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μία
φορά σε μια επανάληψη που εκτελείται 3 φορές. Οι δομές επανάληψης
βοηθούν να χρησιμοποιούμε λιγότερα μπλοκ ειδικά όταν θέλουμε πολλές
επαναλήψεις (π.χ. 3 ή περισσότερες) και να δημιουργήσουμε μικρότερα
σενάρια που είναι πιο εύκολα να κατανοηθούν. Αυτό μπορεί να φανεί στον
παρακάτω κώδικα.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Τι γίνεται όμως με τα επίπεδα; Ας πάρουμε για παράδειγμα μια
τούρτα. Συνήθως έχει 3 ή περισσότερα στρώματα παντεσπάνι και κρέμας
στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Εάν τα αριθμήσουμε από πάνω προς
τα κάτω και κοιτάξουμε από την κορυφή της τούρτας, μπορούμε να δούμε
μόνο το πρώτο επίπεδο. Με τον ίδιο τρόπο, αν έχουμε δύο Αντικείμενα
στο Scratch, τα φέρουμε και τα δύο στο μπροστινό επίπεδο το ένα πάνω
στο άλλο, μπορούμε να δούμε μόνο ένα από αυτά. Μπορούμε να
επιλέξουμε ποιο θα βλέπουμε κάθε φορά φέρνοντάς το ένα επίπεδο
υψηλότερο από το άλλο ή στέλνοντας το άλλο ένα επίπεδο χαμηλότερο
από αυτό που θέλουμε να δούμε. Στο παρακάτω παράδειγμα, πρώτα τους
φέρνουμε και τους δύο στο μπροστινό επίπεδο και στη συνέχεια στέλνουμε
ένα επίπεδο πίσω στο Sprite που δε θέλουμε να δούμε.

Κώδικας της Avery:
Κώδικας του Devin:

Η Avery έρχεται μπροστά!

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Κώδικας της Avery:

Κώδικας του Devin:

Ο Devin έρχεται μπροστά!

Εντολές του Scratch που θα χρησιμοποιήσουμε
Για αυτό το πρότζεκτ θα χρησιμοποιήσουμε:

1. Όταν γίνει κλικ σε Πράσινο Σημαιάκι ( Συμβάντα ):
Αυτό το μπλοκ είναι συνήθως το πρώτο
μπλοκ του κώδικα μας, αφού όλα ξεκινούν
όταν κάνουμε κλικ στο πράσινο σημαιάκι.
Δεν είναι απαραίτητο κάθε Αντικείμενο να
έχει αυτό το μπλοκ. Μπορεί να συνδεθεί σε
άλλα μπλοκ μόνο από το κάτω μέρος. Κάθε
μπλοκ συνδεδεμένο με αυτό θα εκτελεστεί το
ένα μετά το άλλο κάθε φορά που θα γίνεται
κλικ στο πράσινο σημαιάκι.
2.

Όταν λάβω ( Συμβάντα ):
Αυτό το μπλοκ εκτελείται όταν μεταδίδεται
το μήνυμα "Ξεκίνα". Μπορεί να συνδεθεί σε
άλλα μπλοκ μόνο από το κάτω μέρος. Κάθε
μπλοκ που συνδέεται με αυτό θα εκτελεστεί
το ένα μετά το άλλο κάθε φορά που
μεταδίδεται το μήνυμα "Ξεκίνα". Τα
μηνύματα δεν είναι ο μόνος τρόπος που τα
Αντικείμενα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ
τους, αλλά είναι ο ευκολότερος τρόπος για να
τα συγχρονίσετε.

3.

Μετάδωσε [και περίμενε] ( Συμβάντα ):

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

17

Αυτά τα μπλοκ μεταδίδουν το μήνυμα
"Ξεκίνα" όταν εκτελούνται. Μπορούν να
συνδεθούν με άλλα μπλοκ είτε από το πάνω
είτε από το κάτω μέρος. Το πρώτο
εκπέμπει το μήνυμα και η εκτέλεση
συνεχίζεται. Το δεύτερο περιμένει τους
παραλήπτες να ολοκληρώσουν τους
κώδικες που υπάρχουν κάτω από τα μπλοκ
"Όταν λάβω", πριν συνεχίσει την εκτέλεση.
4.

Όταν το υπόβαθρο αλλάξει σε ( Συμβάντα ):
Αυτό το μπλοκ εκτελείται μόλις αλλάξει το
υπόβαθρο της Σκηνής στο "2ο Υπόβαθρο".
Μπορεί να συνδεθεί σε άλλα μπλοκ μόνο από
το κάτω μέρος. Κάθε Μπλοκ συνδεδεμένο με
αυτό θα εκτελεστεί το ένα μετά το άλλο κάθε
φορά που το Υπόβαθρο αλλάζει στο "2ο
Υπόβαθρο".

5.

Περίμενε ( Έλεγχος ):
Όταν η εκτέλεση του Κώδικα φτάσει σε αυτό
το μπλοκ, γίνεται παύση για 2 δευτερόλεπτα
πριν συνεχίσει η εκτέλεση του σεναρίου στο
οποίο είναι συνδεδεμένο. Μπορεί να συνδεθεί
με άλλα μπλοκ είτε από το πάνω είτε από το
κάτω μέρος.

6.

Επανέλαβε ώσπου ( Έλεγχος ):
Όταν
εκτελείται
αυτό
το
μπλοκ
επαναλαμβάνει όλα όσα περιέχει μέχρι να
γίνει αληθής συνθήκη που επιλέξαμε. Μπορεί
να συνδεθεί με άλλα μπλοκ είτε από την
κορυφή είτε από το κάτω μέρος και μπορεί
επίσης να περιέχει μπλοκ.

7.

Πήγαινε σε θέση x: y: (Κίνηση):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ Μετακινεί το
Αντικείμενο που το περιέχει στη θέση (10,
10). Μπορεί να συνδεθεί με άλλα μπλοκ είτε
από την κορυφή είτε από το κάτω μέρος.

8.

Ολίσθησε στη θέση x: y: (Κίνηση):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, μετακινεί
αργά το Αντικείμενο που το περιέχει στη
θέση (10, 10) για 2 δευτερόλεπτα. Μπορεί να
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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συνδεθεί με άλλα μπλοκ είτε από την κορυφή
είτε από το κάτω μέρος.
9.

Κινήσου ( Κίνηση ):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, το
Αντικείμενο που το περιέχει μετακινείται 10
βήματα προς την κατεύθυνση προς την οποία
κατευθύνεται. Μπορεί να συνδεθεί με άλλα
μπλοκ είτε από την κορυφή είτε από το κάτω
μέρος.

10.

Εμφανίσου και Εξαφανίσου ( Όψεις ):
Όταν εκτελείται το “εμφανίσου”, το Αντικείμενο που το
περιέχει εμφανίζεται στη Σκηνή και όταν εκτελείται το
“εξαφανίσου” το Αντικείμενο εξαφανίζεται από τη
Σκηνή. Και τα δύο μπορούν να συνδεθούν με άλλα
μπλοκ είτε από την κορυφή είτε από το κάτω μέρος.

11.

Άλλαξε ενδυμασία σε ( Όψεις ):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, το
Αντικείμενο που το περιέχει αλλάζει στην
ενδυμασία με το όνομα "Go". Μπορεί να
συνδεθεί με άλλα μπλοκ είτε από την κορυφή
είτε από το κάτω μέρος.

12.

Άλλαξε υπόβαθρο σε ( Όψεις ):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, το
Υπόβαθρο της Σκηνής αλλάζει σε αυτό που
ονομάζεται "2ο Υπόβαθρο". Μπορεί να
συνδεθεί με άλλα μπλοκ είτε από την κορυφή
είτε από το κάτω μέρος.

13.

Πες κάτι για μερικά δευτερόλεπτα ( Όψεις ):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, το
Αντικείμενο που το περιέχει λέει "Γεια!" για
3 δευτερόλεπτα σε μια φούσκα κειμένου.
Μπορεί να συνδεθεί με άλλα μπλοκ είτε από
την κορυφή είτε από το κάτω μέρος.

14.

Επόμενη ενδυμασία ( Όψεις ):

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, το
Αντικείμενο που το περιέχει αλλάζει την
ενδυμασία του στην επόμενη διαθέσιμη. Εάν
η τρέχουσα ενδυμασία είναι η τελευταία,
αλλάζει στην πρώτη. Μπορεί να συνδεθεί με
άλλα μπλοκ είτε από την κορυφή είτε από το
κάτω μέρος.
15.

Πήγαινε σε επίπεδο προσκήνιο/υπόβαθρο ( Όψεις ):
Όταν εκτελούνται αυτά τα μπλοκ, το
Αντικείμενο που τα περιέχει πηγαίνει στο
πρώτο (προσκήνιο) / τελευταίο (υπόβαθρο)
επίπεδο. Μπορούν να συνδεθούν με άλλα
μπλοκ είτε από την κορυφή είτε από το
κάτω μέρος.

16.

Πήγαινε μπροστά/πίσω επίπεδα ( Όψεις ):
Όταν εκτελούνται αυτά τα μπλοκ, το
Αντικείμενο που τις περιέχει πηγαίνει ένα
επίπεδο προς τα εμπρός / προς τα πίσω.
Μπορούν να συνδεθούν με άλλα μπλοκ
είτε από την κορυφή είτε από το κάτω
μέρος.

17.

Παίξε τον ήχο ( Ήχος ):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, ο ήχος των
“Πουλιά” αρχίζει να παίζει ενώ η εκτέλεση
του κώδικα συνεχίζεται. Μπορεί να συνδεθεί
με άλλα μπλοκ είτε από την κορυφή είτε από
το κάτω μέρος.

18.

Παίξε ήχο μέχρι τέλους ( Ήχος ):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, αρχίζει να
αναπαράγεται ο ήχος “Πουλιά” και η
εκτέλεση συνεχίζεται αφού τελειώσει ο ήχος.
Μπορεί να συνδεθεί με άλλα μπλοκ είτε από
την κορυφή είτε από το κάτω μέρος.

19.

Αγγίζει (Αισθητήρες):
Αυτό το μπλοκ είναι μια συνθήκη (Εξάγωνο)
και όταν εκτελείται επιστρέφει Αληθές εάν το
Αντικείμενο που το περιέχει αγγίζει το
επιλεγμένο Αντικείμενο και Ψευδές εάν όχι.
Αντί των Αντικειμένων μπορούμε να
ελέγξουμε αν αγγίζει την άκρη της Σκηνής,
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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δηλαδή το όριο.

Ε ΞΑΣΚΗΣΗ

Αρχίζουμε με τη δημιουργία της Σκηνής μας. Επιλέγουμε τα Αντικείμενα
Dani, Avery Walking και το Convertible 2. Στη συνέχεια
μεταφορτώνουμε το Αντικείμενο του Φωτεινού σηματοδότη για πεζούς
και τα δύο Υπόβαθρα. Για την πρώτη μας σκηνή κρύβουμε το Convertible
και το φωτεινό σηματοδότη πατώντας εδώ
. Δεδομένου ότι
η Avery περπατά από αριστερά προς τα δεξιά θα πρέπει να αλλάξουμε την
κατεύθυνση της σε -90 και το στυλ περιστροφής της σε αριστερά-δεξιά. Η
Avery είναι ο κύριος χαρακτήρας μας και γι 'αυτό θα βάλουμε το
μεγαλύτερο μέρος του κώδικα μας σε αυτή.
Όταν πατηθεί η Πράσινη Σημαία, βεβαιωνόμαστε πρώτα ότι το
Υπόβαθρο είναι το σωστό, μετακινούμε την Avery στην αρχική της θέση
και τη κάνουμε να πει ότι έχει καθυστερήσει για το σχολείο και ότι πρέπει
να βιαστεί. Μετά από αυτό ξεκινάμε να παίζουμε τους ήχους της εκκίνησης
της και την κάνουμε να κινείται 10 βήματα κάθε φορά και να αλλάζει στην
επόμενη φορεσιά κάθε φορά μέχρι να αγγίξει τον Ντάνι. Μεταξύ των
βημάτων θα πρέπει να περιμένουμε λίγο (π.χ. 0,2 δευτερόλεπτα), αλλιώς
θα περπατήσει πολύ γρήγορα.

Μόλις αγγίξει τον Ντάνι, ξεκινάμε τον ήχο της πέδησης (φρενάρισμα),
ειδοποιούμε τον Ντάνι για να μιλήσει, περιμένουμε να ολοκληρώσει να
μιλάει και κάνουμε την Avery να πει ότι λυπάται και ότι δεν πρόσεχε στο
δρόμο. Στη συνέχεια, ειδοποιούμε τον Ντάνι να μιλήσει ξανά,
περιμένουμε να τελειώσει, ξεκινάμε τον ήχο της εκκίνησης της και την
κάνουμε να περπατήσει με τον τρόπο που δείξαμε παραπάνω μέχρι να
αγγίξει το όριο.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Τώρα πρέπει να κάνουμε τον Ντάνι να λέει κάτι κάθε φορά που λαμβάνει
μηνύματα. Πρώτα πρέπει να τον τοποθετήσουμε στο πεζοδρόμιο μπροστά
από το μεσαίο σπίτι κάθε φορά που αρχίζει η ιστορία και να βεβαιωθούμε
ότι είναι ορατός. Στη συνέχεια τον κάνουμε να πει "Πρόσεχε!" όταν
λαμβάνει "Dani μίλα" και "Δεν υπάρχει πρόβλημα! Απλά πρόσεχε" όταν
λαμβάνει " Dani μίλα 2 ". Ένα παράδειγμα του κώδικα μπορεί να βρεθεί
παρακάτω.

Μόλις αγγίξει η Avery την άκρη, αλλάζουμε το Υπόβαθρο στο
δεύτερο, παίζουμε έναν ήχο αλλαγής της σκηνής και μετακινούμε την
Avery πίσω στα δεξιά της οθόνης. Τότε την κάνουμε να πει ότι βλέπει
επιτέλους τη διασταύρωση, να στείλει μήνυμα στο αυτοκίνητο για να
αρχίσει να κινείται και να ξεκινήσει να περπατά ξανά μέχρι να αγγίξει το
φωτεινό σηματοδότη.

Σε αυτή τη σκηνή δεν χρειαζόμαστε τον Dani και εισάγουμε το φωτεινό
σηματοδότη και το Κάμπριο. Για να το κάνουμε αυτό, εξαφανίζουμε τον
Dani και εμφανίζουμε το φωτεινό σηματοδότη κάθε φορά που το
Υπόβαθρο αλλάζει στο δεύτερο. Τοποθετήστε τα σωστά Μπλοκ σε κάθε
έναν.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Επίσης για να ετοιμάσουμε το φωτεινό σηματοδότη προσθέτουμε το
τελευταίο κομμάτι κώδικα για αυτόν το οποίο εξασφαλίζει ότι όταν
ξεκινήσει η ιστορία είναι στη σωστή θέση, με τη κόκκινη ενδυμασία, στο
πίσω επίπεδο (αφού θέλουμε να περάσει η Avery και το αυτοκίνητο από
μπροστά του) και ότι είναι κρυμμένο μέχρι τη δεύτερη σκηνή.

Πριν επιστρέψουμε στον κώδικα της Avery, πρέπει να κάνουμε το
κάμπριο να κινείται κάθε φορά που μεταδίδουμε το μήνυμα "Move".
Όταν το λαμβάνει μετακινείται στα αριστερά της σκηνής, γίνεται ορατό,
πηγαίνει στο μπροστινό επίπεδο (καθώς περνάει μπροστά από την Avery
και το φωτεινό σηματοδότη), αρχίζουν να παίζουν ήχοι αυτοκινήτου,
ολισθαίνει για 5 δευτερόλεπτα στα δεξιά της σκηνής και όταν φτάνει
εξαφανίζεται ξανά. Είναι σημαντικό να σιγουρευτούμε ότι το Κάμπριο δεν
εμφανίζεται όταν ξεκινά η ιστορία.

Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε με τον κώδικα της Avery. Όταν αγγίξει
το φωτεινό σηματοδότη αρχίζουμε να παίζουμε έναν ήχο πέδησης, την
κάνουμε να πει ότι ο φωτεινός σηματοδότης είναι κόκκινος, να αρχίσει να
παίζει έναν ήχο σκέψης, να την κάνουμε να πει ότι δεν βλέπει κανένα
αυτοκίνητο στο δρόμο και ότι μπορεί να τον διασχίσει. Μετά από αυτό,
την μεταφέρουμε σε ένα επίπεδο ανάμεσα στο φωτεινό σηματοδότη και το
κάμπριο, το οποίο γίνεται με την μεταφορά της στο μπροστινό επίπεδο
και έπειτα ένα επίπεδο προς τα πίσω. Στη συνέχεια, ειδοποιούμε το
Κάμπριο να κινηθεί και κάνουμε την Avery να κατέβει από το πεζοδρόμιο
(όπου θα μπορούσε να χτυπηθεί από το Κάμπριο).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Αφού τελειώσει την ολίσθηση, παίζουμε έναν ήχο κόρνας μέχρι να
τελειώσει (για να περιμένουμε το Αυτοκίνητο να περάσει), την κάνουμε να
πει ότι θα μπορούσε να την είχε χτυπήσει το αυτοκίνητο, να ολισθήσει
πίσω στο πεζοδρόμιο και να πει ότι την επόμενη φορά θα περιμένει το
Πράσινο φως στον σηματοδότη να ανάψει, ανεξάρτητα από το πόσο
βιάζεται. Για να πει αυτή τη μεγάλη φράση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
περισσότερα από ένα μπλοκ "Πες".

ΩΡΑ ΓΙΑ
ΔΙ ΑΣΚΕ Δ ΑΣΗ

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άφησε τη φαντασία σου ελεύθερη και δημιούργησε τη δική σου ψηφιακή
ιστορία στο Scratch. Πρώτα πρέπει να αποφασίσεις το χρόνο, τον τόπο,
τους χαρακτήρες και την πλοκή της ιστορίας σου. Στη συνέχεια πρέπει να
βρεις ή να φτιάξεις τα κατάλληλα σκηνικά και τις ενδυμασίες των
αντικειμένων που θα χρησιμοποιήσεις. Τέλος θα πρέπει να δημιουργήσεις
τα σενάρια των αντικειμένων ώστε να ζωντανέψεις όσο το δυνατόν
καλύτερα την ιστορία που σκέφτηκες.
1. Χρησιμοποιούμε τις επαναλήψεις για να:
a. για να επαναλάβουμε ένα σενάριο πολλές φορές χωρίς να
χρησιμοποιούμε τα ίδια μπλοκ ξανά και ξανά
b. δημιουργούμε μικρότερα και πιο ευανάγνωστα σενάρια
c. μειώσουμε το πλήθος των μπλοκ που χρειαζόμαστε
d. όλα τα παραπάνω
2. Αν έχουμε τρια Αντικείμενα το ένα πάνω στο άλλο και στείλουμε
το πρώτο ένα επίπεδο προς τα πίσω, το δεύτερο δύο επίπεδα προς
τα πίσω και το τρίτο το φέρνουμε στο προσκήνιο.
a. βλέπουμε πλήρως μόνο το τρίτο Αντικείμενο
b. βλέπουμε πλήρως μόνο το δεύτερο Αντικείμενο
c. βλέπουμε πλήρως μόνο το πρώτο Αντικείμενο
d. δε ξέρουμε ποιο βλέπουμε πλήρως
3. Η διαφορά μεταξύ των “Παίξε τον ήχο” και “Παίξε ήχο μέχρι
τέλους” είναι ότι:
a. το πρώτο παίζει τον ήχο και συνεχίζει την εκτέλεση του
κώδικα αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του ήχου
b. το δεύτερο παίζει τον ήχο και συνεχίζει την εκτέλεση του
κώδικα αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του ήχου
c. το πρώτο παίζει τον ήχο και η εκτέλεση του
προγράμματος συνεχίζει καθώς παίζει ο ήχος
d. το b και το c
4. Η επανάληψη “Επανάλαβε ώσπου” σταματά όταν:
a. η συνθήκη της επανάληψης γίνεται ψευδής
b. η συνθήκη της επανάληψης γίνεται αληθής
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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c. ποτέ
d. κανένα από τα παραπάνω
5. Χρησιμοποιούμε το μπλοκ “Περίμενε” μέσα στις επαναλήψεις:
a. για να μειώσουμε το πόσο συχνά επαναλαμβάνονται
b. για να αυξήσουμε το πόσο συχνά επαναλαμβάνονται
c. δεν επηρεάζει τη συχνότητα της επανάληψης
d. κανένα από τα παραπάνω
6. Η συνθήκη “Αγγίζει” επιστρέφει:
a. Αληθές εάν το Αντικείμενο που την περιέχει δεν αγγίζει το
επιλεγμένο Αντικείμενο
b. Αληθές εάν το Αντικείμενο που την περιέχει αγγίζει το
επιλεγμένο Αντικείμενο
c. Ψευδές εάν το Αντικείμενο που την περιέχει αγγίζει το
επιλεγμένο Αντικείμενο
d. Αληθές εάν κάνουμε κλικ στο Αντικείμενο που την
περιέχει
7. Οι ενδυμασίες είναι:
a. εναλλακτικές αναπαραστάσεις ενός Αντικειμένου
b. εναλλακτικά σκηνικά της Σκηνής
c. εναλλακτικά
Αντικείμενα
που
μπορούν
χρησιμοποιηθούν σε μια σκηνή
d. κανένα από τα παραπάνω

να

8. Τα Αντικείμενα μπορούν να εξαφανιστούν χρησιμοποιώντας:
a. το μπλοκ “απόκρυψη”
b. το μπλοκ “εξαφανίσου”
c. το μπλοκ “πήγαινε στο άπειρο”
d. όλα τα παραπάνω
9. Το μπλοκ “πες” μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να:
a. κάνει ένα Αντικείμενο να μιλήσει με ήχο
b. μεταδώσουμε ένα μήνυμα
c. παρουσιάζει κείμενο σε φούσκα όπως στα κινούμενα
σχέδια
d. κανένα από τα παραπάνω
10. Εάν το κόκκινο φως του σηματοδότη για τους πεζούς είναι
αναμμένο και δεν περνάει κανένα αυτοκίνητο από το δρόμο:
a. μπορούμε να διασχίσουμε το δρόμο
b. μπορούμε να διασχίσουμε τρέχοντας το δρόμο διότι
βιαζόμαστε
c. περιμένουμε να ανάψει το πράσινο φως, ανεξάρτητα από
το πόσο βιαζόμαστε
d. μπορούμε να κάνουμε οποιοδήποτε από τα παραπάνω
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Σωστές Απαντήσεις: 1(d), 2(a), 3(d), 4(b), 5(a), 6(b), 7(a), 8(b), 9(c), 10(c)
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των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΦΤΙΑΞΤΕ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟ SCRATCH
ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να μάθετε ακόμη περισσότερα μπλοκ
προγραμματισμού και πώς να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο ως μονάδα
εισόδου για ένα παιχνίδι στο Scratch. Θα μάθουμε πώς να μετακινούμε ένα
χαρακτήρα (Αντικείμενο) στη Σκηνή μας (που θα είναι η κάτοψη ενός δρόμου
τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας) χρησιμοποιώντας τα βέλη του
πληκτρολογίου. Επίσης θα διδαχθούμε τη σημασία και τη χρήση των
μεταβλητών και των τελεστών. Και πάλι το πεδίο εφαρμογής θα είναι η Οδική
Ασφάλεια.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να βοηθήσουμε την Avery, το
κινούμενο Αντικείμενό μας, να διασχίσει με ασφάλεια το δρόμο
χρησιμοποιώντας τη διάβαση πεζών. Αυτό θα γίνεται με τα βέλη του
πληκτρολογίου. Μόλις φτάσει η Avery σε ενα πράσινο τμήμα, το οποίο
υποδηλώνει ένα ασφαλές σημείο, το Σκορ αυξάνεται κατά ένα. Κάθε φορά που
φτάνει στο υψηλότερο ασφαλές σημείο, η ταχύτητα των Αυτοκινήτων
αυξάνεται ελαφρώς. Σε περίπτωση που η Avery προσπαθήσει να διασχίσει το
δρόμο χωρίς να χρησιμοποιήσει τη διάβαση πεζών ή πριν δώσει το σήμα ο
Τροχονόμος, το Σκορ μειώνεται κατά ένα. Μια ολοκληρωμένη έκδοση του
παιχνιδιού μπορεί να βρεθεί εδώ.

ΘΕΩΡΙΑ

Σε αυτή τη συνεδρία θα μάθουμε για τις Μεταβλητές και τους
Τελεστές. Μια μεταβλητή όπως υποδηλώνει το όνομά της είναι κάτι που
αλλάζει, κάτι που μεταβάλλεται. Στην περίπτωσή μας, μια μεταβλητή είναι
ένας χώρος στον οποίο μπορούμε να αποθηκεύσουμε μια τιμή, η οποία
φυσικά αλλάζει πολλές φορές (ή όχι) καθ 'όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του
Κώδικά μας. Συνήθως τις χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να
ενεργοποιήσουμε λειτουργίες όπως η καταμέτρηση των Βαθμών, η
απομνημόνευση των επιπέδων ή η εύκολη αλλαγή ορισμένων πτυχών του
Κώδικα μας, ενώ εκτελείται, όπως θα δούμε αργότερα σε αυτή τη συνεδρία.
Για να δημιουργήσετε μια μεταβλητή στο Scratch, μεταβείτε στην καρτέλα
"Μεταβλητές" και κάντε κλικ στο "Δημιουργία Μεταβλητής". Μπορούμε να
δώσουμε ένα όνομα και να επιλέξουμε αν θέλουμε η Μεταβλητή μας να είναι
διαθέσιμη για όλα τα Αντικείμενα ή μόνο για αυτό που έχουμε επιλεγμένο.
Όλες οι μεταβλητές θα πρέπει να γίνονται για όλα τα Αντικείμενα, εκτός εάν
σας δοθεί διαφορετική οδηγία.
Τι γίνεται όμως με τους Τελεστές; Στον προγραμματισμό, οι τελεστές είναι οι
ίδιοι με τους Μαθηματικούς Τελεστές όπως =, +, -, x, :, <, > αλλά με την
προσθήκη των λογικών τελεστών όπως οι ΚΑΙ, Ή και ΟΧΙ. Για να
καταλάβουμε τους λογικούς τελεστές θα χρησιμοποιήσουμε μερικά
παραδείγματα και θα δώσουμε για καθέναν από αυτούς τον αντίστοιχο Πίνακα
Αλήθειας. Ας δούμε το πρώτο παράδειγμα: Για να έχουμε ένα Ουράνιο Τόξο
θα πρέπει να έχουμε Βροχή ΚΑΙ Ήλιο, στην περίπτωση που ένα από τα δύο ή
και τα δύο δεν υπάρχει δεν έχουμε Ουράνιο Τόξο. Παίρνουμε μια Ομπρέλα
μαζί μας όταν έχει Συννεφιά Ή Βροχή, οπότε παίρνουμε μια Ομπρέλα μαζί
μας στην περίπτωση που έχει Συννεφιά, Βροχή ή και τα δύο και δεν το
παίρνουμε όταν δεν έχει ούτε Συννεφιά ούτε Βροχή. Επίσης, όταν λέμε ότι
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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κάτι ΔΕΝ είναι αληθινό εννοούμε ότι είναι Ψεύτικο, με τον ίδιο τρόπο που
λέμε ότι ΔΕΝ είναι ψεύτικο και εννοούμε ότι είναι αληθινό. Τώρα που
καταλάβαμε τη γενική ιδέα των Λογικών Τελεστών μπορούμε να δούμε τους
Πίνακες Αλήθειας των ΚΑΙ, Ή και ΟΧΙ.

A

B

A ΚΑΙ
B

Ψευδές

Ψευδές

Ψευδές

Ψευδές

Αληθές

Ψευδές

Αληθές

Ψευδές

Ψευδές

Αληθές

Αληθές

Αληθές

A

B

AΉB

A

ΟΧΙ A

Ψευδές

Ψευδές

Ψευδές

Ψευδές

Αληθές

Ψευδές

Αληθές

Αληθές

Αληθές

Ψευδές

Αληθές

Ψευδές

Αληθές

Αληθές

Αληθές

Αληθές

Ένας άλλος τελεστής είναι η απόλυτη τιμή. Συμβολίζουμε την απόλυτη τιμή
του x με | x |. Η απόλυτη τιμή του x ισούται με το x όταν το x είναι
μεγαλύτερο από το μηδέν και το -x όταν το x είναι μικρότερο από το μηδέν.
Για παράδειγμα | 4 | = 4 αλλά επίσης | -4 | = 4.
Εντολές του Scratch που θα χρησιμοποιήσουμε
For this project we will use:
1. Όταν γίνει κλικ σε Πράσινο Σημαιάκι (Συμβάντα):
Αυτό το μπλοκ είναι συνήθως το πρώτο μπλοκ
του κώδικα μας, αφού όλα ξεκινούν όταν
κάνουμε κλικ στο πράσινο σημαιάκι. Δεν είναι
απαραίτητο κάθε Αντικείμενο να έχει αυτό το
μπλοκ. Μπορεί να συνδεθεί σε άλλα μπλοκ μόνο
από το κάτω μέρος. Κάθε μπλοκ συνδεδεμένο με
αυτό θα εκτελεστεί το ένα μετά το άλλο κάθε
φορά που θα γίνεται κλικ στο πράσινο σημαιάκι.
2. Όταν λάβω (Συμβάντα):
Αυτό το μπλοκ εκτελείται όταν μεταδίδεται το
μήνυμα "Ξεκίνα". Μπορεί να συνδεθεί σε άλλα
μπλοκ μόνο από το κάτω μέρος. Κάθε μπλοκ
που συνδέεται με αυτό θα εκτελεστεί το ένα μετά
το άλλο κάθε φορά που μεταδίδεται το μήνυμα
"Ξεκίνα". Τα μηνύματα δεν είναι ο μόνος τρόπος
που τα Αντικείμενα μπορούν να επικοινωνούν
μεταξύ τους, αλλά είναι ο ευκολότερος τρόπος
για να τα συγχρονίσετε.
3.

Μετάδωσε [και περίμενε] (Συμβάντα):
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Αυτά τα μπλοκ μεταδίδουν το μήνυμα
"Ξεκίνα" όταν εκτελούνται. Μπορούν να
συνδεθούν με άλλα μπλοκ είτε από το πάνω
είτε από το κάτω μέρος. Το πρώτο εκπέμπει
το μήνυμα και η εκτέλεση συνεχίζεται. Το
δεύτερο περιμένει τους παραλήπτες να
ολοκληρώσουν τους κώδικες που υπάρχουν
κάτω από τα μπλοκ "Όταν λάβω", πριν
συνεχίσει την εκτέλεση.
4.

Περίμενε (Έλεγχος):
Όταν η εκτέλεση του Κώδικα φτάσει σε αυτό το
μπλοκ, γίνεται παύση για 2 δευτερόλεπτα πριν
συνεχίσει η εκτέλεση του σεναρίου στο οποίο
είναι συνδεδεμένο. Μπορεί να συνδεθεί με άλλα
μπλοκ είτε από το πάνω είτε από το κάτω μέρος.

5.

Επανέλαβε ώσπου (Έλεγχος):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ επαναλαμβάνει
όλα όσα περιέχει μέχρι να γίνει αληθής συνθήκη
που επιλέξαμε. Μπορεί να συνδεθεί με άλλα
μπλοκ είτε από την κορυφή είτε από το κάτω
μέρος και μπορεί επίσης να περιέχει μπλοκ.

6.

Για πάντα (Έλεγχος):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ Επαναλαμβάνει όλα
όσα περιέχει για πάντα. Μπορεί να συνδεθεί με άλλα
μπλοκ είτε από την κορυφή είτε από το κάτω μέρος
και μπορεί επίσης να περιέχει μπλοκ.

7.

Εάν τότε (Έλεγχος):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ ελέγχει εάν η
συνθήκη που επιλέξαμε είναι αληθής και αν είναι,
εκτελούνται
τα Μπλοκ που περιέχει.
Διαφορετικά, η εκτέλεση παραλείπει τα μπλοκ
που περιέχονται στο εάν τότε. Μπορεί να
συνδεθεί με άλλα μπλόκ είτε από την κορυφή είτε
από το κάτω μέρος και μπορεί επίσης να περιέχει
μπλοκ.

8.

Περίμενε ώσπου (Έλεγχος):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, σταματά την
εκτέλεση και περιμένει έως ότου η συνθήκη να
γίνει αληθής. Μπορεί να συνδεθεί με άλλα μπλοκ
είτε από την κορυφή είτε από το κάτω μέρος.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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9.

Πήγαινε σε θέση x: y: (Κίνηση):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ Μετακινεί το
Αντικείμενο που το περιέχει στη θέση (10, 10).
Μπορεί να συνδεθεί με άλλα μπλοκ είτε από την
κορυφή είτε από το κάτω μέρος.

10.

Κινήσου (Κίνηση):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, το Αντικείμενο
που το περιέχει μετακινείται 10 βήματα προς την
κατεύθυνση προς την οποία κατευθύνεται.
Μπορεί να συνδεθεί με άλλα μπλοκ είτε από την
κορυφή είτε από το κάτω μέρος.

11.

Δείξε προς κατεύθυνση (Κίνηση):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, το Αντικείμενο
που το περιέχει κοιτά στην κατεύθυνση που
επιλέξαμε. Μπορεί να συνδεθεί με άλλα μπλοκ
είτε από την κορυφή είτε από το κάτω μέρος.

12.

Όρισε τρόπο περιστροφής (Κίνηση):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ ορίζει τον τρόπο
περιστροφής του Αντικειμένου που το περιέχει
σε αριστερά-δεξιά. Άλλες επιλογές είναι "μην
περιστρέψεις" και "τριγύρω". Μπορεί να
συνδεθεί με άλλα μπλοκ είτε από την κορυφή είτε
από το κάτω μέρος.

13.

Θέση X/Y (Κίνηση):
Αυτές είναι μεταβλητές και περιέχουν τη θέση x / y
του Αντικειμένου που τις περιέχει.

14.

Εμφανίσου και Εξαφανίσου (Όψεις):
Όταν εκτελείται το “εμφανίσου”, το Αντικείμενο που το
περιέχει εμφανίζεται στη Σκηνή και όταν εκτελείται το
“εξαφανίσου” το Αντικείμενο εξαφανίζεται από τη Σκηνή.
Και τα δύο μπορούν να συνδεθούν με άλλα μπλοκ είτε από
την κορυφή είτε από το κάτω μέρος.

15.

Πες κάτι για μερικά δευτερόλεπτα (Όψεις):

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, το Αντικείμενο
που το περιέχει λέει "Γεια!" για 3 δευτερόλεπτα
σε μια φούσκα κειμένου. Μπορεί να συνδεθεί με
άλλα μπλοκ είτε από την κορυφή είτε από το
κάτω μέρος.
16.

Πήγαινε σε επίπεδο προσκήνιο/υπόβαθρο (Όψεις):
Όταν εκτελούνται αυτά τα μπλοκ, το
Αντικείμενο που τα περιέχει πηγαίνει στο
πρώτο (προσκήνιο) / τελευταίο (υπόβαθρο)
επίπεδο. Μπορούν να συνδεθούν με άλλα
μπλοκ είτε από την κορυφή είτε από το κάτω
μέρος.

17.

Παίξε ήχο μέχρι τέλους (Sound):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, αρχίζει να
αναπαράγεται ο ήχος “Πουλιά” και η εκτέλεση
συνεχίζεται αφού τελειώσει ο ήχος. Μπορεί να
συνδεθεί με άλλα μπλοκ είτε από την κορυφή είτε
από το κάτω μέρος.

18.

Μεταβλητή (Μεταβλητές):
Αυτό το μπλοκ είναι η πραγματική Μεταβλητή
μας και συνήθως το χρησιμοποιούμε για να
πάρουμε την τιμή της Μεταβλητής. Μπορεί να
τοποθετηθεί μέσα σε άλλα μπλοκ, για
παράδειγμα Τελεστές ή Συντεταγμένες (x ή y)
των κινήσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
μέσα σε άλλα μπλοκ και μπορεί να εμφανιστεί
στη Σκηνή μας επιλέγοντας το πλαίσιο στα
αριστερά της
.

19.

Όρισε Μεταβλητή σε (Μεταβλητές):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, η τιμή της
μεταβλητής ορίζεται σε 0. Μπορούμε να την
ορίσουμε σε αριθμούς, γράμματα ή ακόμα και
λέξεις. Μπορεί να συνδεθεί με άλλα μπλοκ είτε
από την κορυφή είτε από το κάτω μέρος.

20.

Άλλαξε Μεταβλητή κατά (Μεταβλητές):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ και η τιμή της
μεταβλητής είναι ακέραιος (π.χ. -1, 0, 5), η τιμή
αυξάνεται κατά ένα. Μπορεί να συνδεθεί με
άλλα μπλοκ είτε από την κορυφή είτε από το
κάτω μέρος.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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21.

Αγγίζει; (Αισθητήρες):
Αυτό το μπλοκ είναι μια συνθήκη (Εξάγωνο) και
όταν εκτελείται επιστρέφει Αληθές εάν το
Αντικείμενο που το περιέχει αγγίζει το
επιλεγμένο Αντικείμενο και Ψευδές εάν όχι. Αντί
των Sprites μπορούμε να ελέγξουμε αν αγγίζει
την άκρη της Σκηνής, δηλαδή το όριο.

22.

Επέλεξε τυχαίο (Τελεστές):
Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, επιστρέφει έναν
τυχαίο αριθμό από το εύρος τιμών που
επιλέξαμε.

23.

= / < / > (Τελεστές):
Αυτά τα μπλοκ είναι συνθήκες
(εξάγωνα) και όταν εκτελούνται
επιστρέφουν αληθές αν η έκφραση
είναι αληθής ή ψευδές αν δεν είναι.

ΩΡΑ ΓΙΑ
ΔΙ ΑΣΚΕ Δ ΑΣΗ

Αρχίζουμε με τη δημιουργία της Σκηνής μας. Αρχικά μεταφορτώνουμε το
Υπόβαθρο, τον Τροχονόμο και τη διάβαση πεζών που μας δίνονται και στη
συνέχεια επιλέγουμε ένα αυτοκίνητο και την Avery Walking. Μεταβαίνοντας
στην καρτέλα "Ενδυμασίες" μπορούμε να επιλέξουμε περισσότερες
ενδυμασίες για το αυτοκίνητό μας (τα περιστρέφουμε και αλλάζουμε το
μέγεθός τους ανάλογα). Δεδομένου ότι και τα τέσσερα αυτοκίνητα κάνουν το
ίδιο ακριβώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τον κώδικα για ένα από αυτά και
στη συνέχεια να διπλασιάσουμε το αυτοκίνητο. Όταν ξεκινήσει το παιχνίδι δεν
θέλουμε να βλέπουμε κανένα από τα αυτοκίνητα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει
να γνωρίζετε ήδη πώς να το κάνετε αυτό. Στη συνέχεια, βεβαιωνόμαστε ότι
όταν περιστρέφουμε τα αυτοκίνητα κατευθύνονται μόνο προς τα αριστερά ή
προς τα δεξιά.

Το υπόλοιπο του κώδικα θα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα σε ένα βρόχο “για
πάντα”. Πριν εμφανιστεί το Αυτοκίνητο, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο
Τροχονόμος επιτρέπει την κυκλοφορία να περάσει, περιμένοντας μέχρι η
ενδυμασία του Τροχονόμου να γίνει "Car Pass". Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο
μετακινείται στη λωρίδα του (στη θέση εκκίνησης, η οποία εξαρτάται από την
κατεύθυνση της λωρίδας) και θα πρέπει να επιλέξουμε μια τυχαία ενδυμασία
για αυτό. Έπειτα, προκειμένου τα αυτοκίνητα να έχουν ελαφρώς υψηλότερη
ταχύτητα μετα από κάθε αύξηση επιπέδου, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

32

μεταβλητή που ονομάζεται "Ταχύτητα". Αυτή η μεταβλητή μπορεί στη
συνέχεια να πολλαπλασιαστεί με μία τυχαία κλίμακα για κάθε αυτοκίνητο,
ώστε να υπάρχει ποικιλία ταχύτητας σε όλα τα αυτοκίνητα στο ίδιο επίπεδο.
Για να το κάνουμε αυτό δημιουργούμε μια άλλη μεταβλητή που ονομάζεται
"Κλίμακα Ταχύτητας" η οποία θα πρέπει να δημιουργηθεί μόνο για αυτό το
Αντικείμενο, διότι κάθε αυτοκίνητο θα πρέπει να έχει τη δική του. Στο σημείο
αυτό ορίσαμε την τυχαία κλίμακα για αυτό το αυτοκίνητο.

Μετά από αυτό (μέσα στο “Για πάντα”) το αυτοκίνητο εμφανίζεται και
αρχίζει να κινείται μέχρι να φτάσει στην άκρη, το οποίο ελέγχεται από τη
θέση x του Αντικειμένου. Η ποσότητα των βημάτων υπολογίζεται με τον
πολλαπλασιασμό της Ταχύτητας με τη Κλίμακα. Αφού το αυτοκίνητο φτάσει
στην άκρη, εξαφανίζεται και ο κώδικας επαναλαμβάνεται για πάντα.

Τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε τον κώδικα για τον Τροχονόμο και τη
Διάβαση πεζών πριν συνεχίσουμε με τα αυτοκίνητα. Μόλις ξεκινήσει το
παιχνίδι, μεταφέρουμε τον Τροχονόμο στη μέση της σκηνής και
βεβαιωνόμαστε ότι η ενδυμασία έχει οριστεί σε "Car Pass". Επίσης, πρέπει να
ορίσουμε τις αρχικές τιμές των δύο καθολικών μεταβλητών (για όλα τα
Αντικείμενα), του Σκορ και της Ταχύτητας πριν ξεκινήσουμε τον βρόχο για
πάντα.

Ο Τροχονόμος κινείται τυχαία αριστερά και δεξιά ενώ μένει στο ίδιο ύψος, γι
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'αυτό επιλέγουμε μια θέση γι' αυτόν και ολισθαίνει εκεί για 1 δευτερόλεπτο.
Στη συνέχεια αλλάζει ενδυμασία στη "Car Stop", μεταδίδει το "Show
Crosswalk" και περιμένει να εμφανιστεί. Μετά από αυτό, στέλνει μήνυμα στα
Αυτοκίνητα να σταματήσουν και περιμένει για 4 δευτερόλεπτα. Τελικά, ο
Τροχονόμος σηματοδοτεί τα αυτοκίνητα να περάσουν αλλάζοντας την
ενδυμασία σε "Car Pass" και περιμένει για 5 δευτερόλεπτα πριν τα
σταματήσει ξανά (μέσα στο για πάντα).

Τώρα που τελειώσαμε με τον Τροχονόμο, πρέπει να δημιουργήσουμε τον
κώδικα για τη διάβαση πεζών. Όταν ξεκινάει το παιχνίδι δεν θέλουμε να
φαίνεται, οπότε τη κρύβουμε. Πρέπει να ξέρετε πώς να το κάνετε.
Όταν ληφθεί το μήνυμα "Εμφάνιση Διάβασης", η διάβαση μετακινείται στη
θέση x του Τροχονόμου και στη θέση y στο μέσο της σκηνής. Στη συνέχεια
βεβαιωνόμαστε ότι η ενδυμασία "Do Not Pass" είναι επιλεγμένη και
εμφανίζουμε τη διάβαση. Ξεκινάμε με αυτή την ενδυμασία γιατί δε θέλουμε
να περάσει ακόμα ο πεζός.
Όταν λαμβάνεται το "Stop Cars" περιμένουμε 1 δευτερόλεπτο μέχρι να
σταματήσουν όλα τα αυτοκίνητα. Μετά από αυτό επιτρέπουμε στον πεζό να
περάσει αλλάζοντας την ενδυμασία σε "Pass". Δίνουμε στον πεζό 2
δευτερόλεπτα να διασχίσει το δρόμο, αλλάζουμε την ενδυμασία σε "Do not
Pass" και περιμένουμε 1 ακόμη δευτερόλεπτο πριν εξαφανίσουμε τη διάβαση,
για τη περίπτωση που ένας πεζός είναι ακόμα στο δρόμο.

Τώρα που τελειώσαμε με τον Τροχονόμο και τη Διάβαση πεζών μπορούμε να
συνεχίσουμε με τον κώδικα του αυτοκινήτου. Όταν ληφθεί το "Stop Cars",
ελέγχουμε αν το αυτοκίνητο αγγίζει τη διάβαση και εάν ναι, δε κάνουμε
τίποτα. Αυτό συμβαίνει διότι του δώσαμε 1 δευτερόλεπτο για να περάσει τη
διάβαση και να μην κολλήσει σε αυτή. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο δεν
αγγίξει τη διάβαση, περιμένουμε πρώτα μέχρι να φτάσει σε αυτή και το
σταματάμε αλλάζοντας την τιμή της Κλίμακας σε 0 (το μηδέν
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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πολλαπλασιαζόμενο με οποιοδήποτε αριθμό ισούται με το μηδέν). Τελικά,
περιμένουμε μέχρι ο Τροχονόμος να αλλάξει στην ενδυμασία "Car Pass" και
έπειτα θέσαμε μια τυχαία Κλίμακα για να ξεκινήσει πάλι το αυτοκίνητο.

Τώρα μπορούμε να διπλασιάσουμε το αυτοκίνητο 3 φορές και να κάνουμε τις
κατάλληλες αλλαγές σε κάθε ένα, ανάλογα με τη λωρίδα που του έχουμε
ορίσει.
Μόλις αρχίσει το παιχνίδι φέρνουμε την Avery στο μπροστινό
επίπεδο και την μετακινούμε στη μέση του κάτω ασφαλούς σημείου. Κατόπιν,
ρυθμίζουμε τον τρόπο περιστροφής σε αριστερά-δεξιά και την κάνουμε να
κοιτά και να μετακινείται 5 βήματα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά,
ανάλογα με το ποιο βέλος του πληκτρολογίου πατήθηκε.

Όταν πατιέται το επάνω βέλος, την κάνουμε να κοιτάει προς τα πάνω και στη
συνέχεια ελέγχουμε εάν επιτρέπεται να διασχίσει το δρόμο. Η διάβαση πεζών
πρέπει να έχει την ενδυμασία "Pass" και η Avery πρέπει να είναι ακριβώς
μπροστά από τη διάβαση. Για να γίνει αυτό, υπολογίζουμε πρώτα την
απόσταση (μόνο στην κατεύθυνση x) μεταξύ της Avery και της Διάβασης
Πεζών. Αφαιρούμε τη θέση x της Avery από τη θέση x της Διάβασης Πεζών.
Στη συνέχεια - επειδή είναι απόσταση - θέλουμε την απόλυτη τιμή αυτής της
αφαίρεσης. Τέλος, ελέγχουμε αν η απόσταση μεταξύ της Avery και της
Διάβασης Πεζών είναι μικρότερη από 35.

Εάν η Avery επιτρέπεται να διασχίσει το δρόμο την κάνουμε να περπατήσει
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160 βήματα, εφόσον αυτή είναι η απόσταση μεταξύ των ασφαλών σημείων. Το
κάνουμε αυτό σε 10 ομάδες 16 βημάτων (10 * 16 = 160 βήματα) και
προσθέτουμε μια πολύ μικρή καθυστέρηση μεταξύ κάθε ομάδας για να
επιβραδύνουμε την Avery. Για παράδειγμα, εάν προσθέσουμε καθυστέρηση
0,1 δευτερολέπτου, θα δημιουργήσουμε τελικά καθυστέρηση 1 δευτερολέπτου
(10 * 0,1 = 1 δευτερόλεπτο). Μετά από αυτό, αφού φτάσει στο ασφαλές
σημείο, το σκορ αυξάνεται κατά ένα. Στη συνέχεια, ελέγχουμε εάν το ασφαλές
σημείο που έφτασε η Avery είναι το υψηλότερο, ελέγχοντας τη θέση y. Σε
αυτή την περίπτωση, μεταδίδουμε το "Level Up" και την φέρνουμε στο κάτω
ασφαλές σημείο.

Σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται να διασχίσει το δρόμο (αλλιώς),
μειώνουμε το σκορ κατά ένα και παίζουμε έναν ήχο για να δείξουμε ότι ο
παίκτης έκανε λάθος.

Το τελευταίο πράγμα που κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα μήνυμα που
να λέει Level Up. Για να το κάνουμε αυτό, δημιουργούμε ένα νέο Αντικείμενο
και επιλέγοντας την καρτέλα Ενδυμασίες μπορούμε να προσθέσουμε κείμενο
σε αυτό κάνοντας κλικ στο T. Όταν αρχίσει το παιχνίδι δεν θέλουμε να
φαίνεται αυτό το μήνυμα, οπότε το εξαφανίζουμε. Μπορείτε να το κάνετε
μόνοι σας. Έπειτα όταν λάβουμε το Level Up αρχίζουμε να παίζουμε έναν
ήχο, δείχνουμε το μήνυμα για 2 δευτερόλεπτα, το κρύβουμε ξανά και
αυξάνουμε την Ταχύτητα των αυτοκινήτων κατά ένα.
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ΩΡΑ ΓΙΑ
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ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με όλα όσα έχεις ήδη μάθει για το Scratch μπορείς να δοκιμάσεις να φτιάξεις
το δικό σου παιχνίδι. Χρησιμοποίησε τη φαντασία σου για να αναπτύξεις τη
βασική ιδέα του παιχνιδιού, ποιος θα είναι ο ήρωας και ποιες οι προκλήσεις
που πρέπει να αντιμετωπίσει. Στη συνέχεια φτιάξε τα κατάλληλα γραφικά ή
χρησιμοποίησε κάποια έτοιμα και φτιάξε όλα τα απαραίτητα σενάρια για το
παιχνίδι σου στο Scratch.
1. Η έκφραση Α ΚΑΙ Β είναι Αληθής όταν:
a. το Α είναι Ψευδές και το Β είναι Ψευδές
b. το Α είναι Αληθές και το Β είναι Ψευδές
c. το Α είναι Αληθές και το Β είναι Αληθές
d. το Α είναι Ψευδές και το Β είναι Αληθές
2. Η έκφραση Α Ή Β είναι Ψευδής όταν:
a. το Α είναι Ψευδές και το Β είναι Ψευδές
b. το Α είναι Αληθές και το Β είναι Ψευδές
c. το Α είναι Αληθές και το Β είναι Αληθές
d. το Α είναι Ψευδές και το Β είναι Αληθές
3. Το μπλοκ επέλεξε τυχαίο 1 έως 10 επιστρέφει:
a. 1 ή 10
b. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ή 10
c. 10 τυχαίους ακεραίους
d. κανένα από τα παραπάνω
4. Το μπλοκ “Άλλαξε Μεταβλητή κατά 1”:
a. μειώνει τη τιμή της Μεταβλητής κατά 1
b. ορίζει τη τιμή της Μεταβλητής σε 1
c. αυξάνει τη τιμή της Μεταβλητής κατά 1
d. κανένα από τα παραπάνω
5. Εάν επαναλάβουμε το μπλοκ “κινήσου 16 βήματα” 10 φορές, το
Αντικείμενο κινείται συνολικά:
a. 16 βήματα
b. 10 βήματα
c. 1600 βήματα
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d. 160 βήματα
6. Στον κώδικά μας χρησιμοποιήσαμε την Ταχύτητα πολλαπλασιασμένη
με την Κλίμακα για να βρούμε την ταχύτητα κάθε αυτοκινήτου. Εάν
θέλουμε να σταματήσουμε το αυτοκίνητο, θα πρέπει να ορίσουμε την
Κλίμακα σε:
a. 0
b. 1
c. 0.6
d. 1.2
7. Για να εμφανίσουμε το όνομα και τη τιμή μιας Μεταβλητής:
a. εκτελούμε το μπλοκ “εμφάνισε τη Μεταβλητή”
b. επιλέγουμε το κουτάκι στα αριστερά της Μεταβλητής στη
Καρτέλα Μεταβλητές
c. εκτελούμε το μπλοκ “πες” γράφοντας το όνομα της
Μεταβλητής
d. κανένα από τα παραπάνω
8. Για να θέσουμε μια Μεταβλητή στην επιθυμητή τιμή :
a. εκτελούμε το μπλοκ “όρισε Μεταβλητή σε” βάζοντας την
επιθυμητή τιμή
b. εκτελούμε το μπλοκ “άλλαξε τη Μεταβλητή κατά” βάζοντας
την διαφορά της επιθυμητής τιμής από την τρέχουσα τιμή της
Μεταβλητής
c. a η b
d. κανένα από τα παραπάνω
9. Για να ελέγξουμε εάν μια μεταβλητή χ είναι μη αρνητική:
a. χρησιμοποιούμε την έκφραση ΟΧΙ(x<0)
b. χρησιμοποιούμε την έκφραση (x>0) Ή (x=0)
c. χρησιμοποιούμε την έκφραση (x>=0)
d. όλα τα παραπάνω είναι σωστά αλλά δεν υπάρχει μπλοκ “>=”
στο Scratch
10. Διασχίζουμε το δρόμο:
a. μόνο από τη Διάβαση Πεζών
b. μόνο όταν ο Τροχονόμος (εάν υπάρχει) μας το επιτρέπει
c. οποτεδήποτε και από οπουδήποτε θέλουμε
d. a και b
Σωστές Απαντήσεις: 1(c), 2(a), 3(b), 4(c), 5(d), 6(a), 7(b), 8(a), 9(d), 10(d)
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ΦΤΙΑΞΤΕ ΕΝΑ ΠΑΙΧΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ANDRIOD ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ
ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να μάθετε πώς να δημιουργείτε τα δικά σας παιχνίδια για
συσκευές Android. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή πλατφόρμα MIT App Inventor
2, η οποία μοιράζεται πολλές κοινές λειτουργίες με το Scratch.
ΣΥΝΟΨΗ

Στο παιχνίδι αυτό έχουμε ένα Αυτοκίνητο που κινείται αριστερά και δεξιά όταν κλείνουμε ανάλογα
το τηλέφωνο μας και μόλις το αγγίξουμε, λακούβες εμφανίζονται τυχαία από την κορυφή της οθόνης.
Στόχος μας είναι να αποφύγουμε όσες από αυτές μπορούμε και να αποκτήσουμε το υψηλότερο
Σκορ σε 30 δευτερόλεπτα. Κάθε φορά που χτυπάμε μια Λακούβα ο χρόνος μας μειώνεται κατά 2
δευτερόλεπτα. Μια ολοκληρωμένη έκδοση του παιχνιδιού μπορεί να βρεθεί εδώ.
ΘΕΩΡΙΑ

Δεδομένου ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε το App Inventor, θα ξεκινήσουμε
εξετάζοντας το περιβάλλον εργασίας του. Όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω εικόνα, το
περιβάλλον χωρίζεται σε 4 ενότητες. Αριστερά έχουμε μια παλέτα όπου όλα τα δομικά στοιχεία
(Components) μας είναι. Στη μέση βρίσκεται η Παρουσίαση (Viewer) όπου μπορούμε να δούμε
μια προεπισκόπηση του τελικού μας έργου και μας βοηθά επίσης να οργανώσουμε τα δομικά μας
στοιχεία. Στα δεξιά έχουμε τα στοιχεία όπου μπορούμε να δούμε και να μετονομάσουμε κάθε
στοιχείο που βάζουμε στην Παρουσίαση μας αλλά και να αλλάξουμε την ιεραρχία τους. Κάτω από
τα στοιχεία είναι τα μέσα όπου μπορούμε να δούμε και να μεταφορτώσουμε οποιοδήποτε τύπο
αρχείου πολυμέσων, όπως εικόνες, βίντεο και ήχους. Το τελευταίο τμήμα στη δεξιά πλευρά είναι οι
Ιδιότητες όπου μπορούμε να δούμε τις Ιδιότητες του στοιχείου που επιλέξαμε.

Πού κάνουμε όμως όλο τον προγραμματισμό; Στην επάνω δεξιά γωνία μπορούμε να βρούμε ένα
κουμπί που ονομάζεται Blocks και μόλις το κάνουμε κλικ το περιβάλλον εργασίας αλλάζει. Τώρα
βρισκόμαστε στο τμήμα προγραμματισμού του App Inventor. Μπορούμε να επιστρέψουμε
κάνοντας κλικ στο κουμπί Designer. Εδώ, όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω εικόνα, έχουμε 2
ενότητες. Στα αριστερά βρίσκονται όλα τα διαθέσιμα μπλοκ προγραμματισμού και υπάρχουν
επιπλέον μπλοκ για κάθε στοιχείο, στα οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση κάνοντας κλικ στο
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στοιχείο που επιθυμούμε. Η υπόλοιπη οθόνη είναι η περιοχή προγραμματισμού, όπου μπορούμε να
μεταφέρουμε και να τοποθετήσουμε τα μπλοκ.

Επίσης, θα πρέπει να μάθουμε για τον αισθητήρα των συσκευών Android που ονομάζεται
επιταχυνσιόμετρο. Αυτός ο αισθητήρας μας βοηθά να καθορίσουμε την κλίση της συσκευής μας.
Πιο συγκεκριμένα έχουμε τρεις τιμές x, y και z, οι οποίες υποδηλώνουν τη κύλιση (roll), τη κλίση
(pitch) και την περιστροφή (yaw) αντίστοιχα, όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω σχήμα. Για
αυτή τη ενότητα θα χρειαστούμε μόνο την τιμή x (roll) για να μετακινήσουμε το αυτοκίνητο
αριστερά και δεξιά ενώ κυλούμε το τηλέφωνο στον άξονα x. Η τιμή του αισθητήρα είναι 10 όταν η
συσκευή γείρει τελείως προς τα αριστερά και -10 όταν έχει γείρει τελείως προς τα δεξιά. Αν θέλουμε
να μετακινήσουμε ένα Αντικείμενο που ακολουθεί την κλίση μας, θα πρέπει να αφαιρέσουμε την τιμή
του αισθητήρα από τη θέση x ή y, διαφορετικά αν το προσθέσουμε, το Αντικείμενο θα κινηθεί προς
την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θέλουμε. Επίσης, επειδή το πεδίο τιμών του αισθητήρα είναι
λίγο μικρό, μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε την τιμή του με έναν ακέραιο αριθμό για να την
αξιοποιήσουμε.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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Στοιχεία και εντολές του AppInventor που θα χρησιμοποιήσουμε
Για αυτό το πρότζεκτ θα χρειαστούμε:
1. Vertical Arrangement (Layout) - Κάθετη Διευθέτηση(Διάταξη):
Τα στοιχεία που θα τοποθετηθούν μέσα σε αυτή τη διάταξη θα διευθετηθούν κατακόρυφα.

2. Label (User Interface) - Ετικέτα (Περιβάλλον Χρήστη):
Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση κειμένου και μπορεί να αλλάξει δυναμικά στον κώδικα.

3. Canvas (Drawing and Animation) - Καμβάς (Σχεδίαση):
Χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η Σκηνή του Scratch. Μπορούμε να προσθέσουμε
Αντικείμενα που μπορούν να κινηθούν προς την κατεύθυνση x ή y. Στον καμβά το σημείο (0,
0) τοποθετείται στην επάνω αριστερή γωνία.

4. Image Sprite (Drawing and Animation) - Αντικείμενο Εικόνας (Σχεδίαση):
Συμπεριφέρεται ακριβώς όπως ένα Αντικείμενο στο Scratch.

5. Accelerometer Sensor (Sensors) - Επιταχυνσιόμετρο (Αισθητήρες):
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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Χρησιμοποιείται για να αποκτήσουμε τις τιμές x, y και z του αισθητήρα επιταχυνσιόμετρου
της συσκευής μας, που μας βοηθά να καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή
περιστρέφεται.

6. Clock (Sensors) - Ρολόι (Αισθητήρες):
Χρησιμοποιείται για να δείξει το χρόνο, να κάνει μετρητές, αντίστροφη μέτρηση, να
δημιουργήσει καθυστερήσεις ή άλλα γεγονότα που βασίζονται στο χρόνο.

7. When Acceleration
(Επιταχυνσιόμετρο):

Changes

(Accelerometer)

-

Όταν

αλλάζει

η

επιτάχυνση

Αυτό το μπλοκ εκτελείται κάθε φορά που οποιαδήποτε από τις τιμές x, y ή z αλλάζει και μπορεί να
περιέχει και άλλα μπλοκ που θα εκτελεστούν επίσης. Κάνοντας κλικ στο xAccel μπορούμε να
βρούμε το get μπλοκ που είναι ο μόνος τρόπος για να πάρουμε την τιμή x. Το ίδιο ισχύει για τις
τιμές y και z.

8.

Set Sprite’s x to (Image Sprite) - Όρισε το x του Αντικειμένου (Αντικείμενο Εικόνας):

Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ ορίζει τη θέση X του Αντικειμένου (Sprite) σε μια επιθυμητή τιμή.
Το μπλοκ μπορεί να ορίσει άλλες ιδιότητες του Αντικειμένου όπως Ύψος, Πλάτος, Ορατότητα, Y, Z
και πολλά άλλα.

9. When Screen initialize (Screen) - Όταν αρχικοποιείται η Οθόνη (Οθόνη):

Αυτό το μπλοκ εκτελείται όταν αρχικοποιείται η οθόνη που γίνεται συνήθως όταν ανοίγουμε το
παιχνίδι.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
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10. Set Clock timer Interval (Clock) - Όρισε το μεσοδιάστημα του Ρολογιού (Ρολόι):

Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, το μεσοδιάστημα του ρολογιού ρυθμίζεται στην επιθυμητή
τιμή. Ένα μεσοδιάστημα είναι η καθυστέρηση μεταξύ των χτύπων του ρολογιού και
μετράται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

11. When Clock Timer (Clock) - Όταν ο χρονοδιακόπτης του Ρολογιού (Ρολόι):

Αυτό το μπλοκ εκτελείται κάθε φορά που το ρολόι χτυπά σε συχνότητα που έχει οριστεί από το
μπλοκ "’Ορισε το μεσοδιάστημα του Ρολογιού". Μπορεί επίσης να περιέχει και άλλα μπλοκ.

12. Initialize global Variable (Variables) - Αρχικοποίησε την καθολική Μεταβλητή
(Μεταβλητές):

Αν προσθέσουμε αυτό το μπλοκ στον κώδικα μας, θα δημιουργηθεί μια νέα μεταβλητή με την
ονομασία "Steps" και θα αρχικοποιηθεί στην επιθυμητή τιμή.

13. Random integer (Math) - Τυχαίος Ακέραιος (Μαθηματικά):

Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ επιστρέφει έναν τυχαίο ακέραιο αριθμό μεταξύ του 1 και του 10.

14. When Sprite edge reached (Sprite) - Όταν το Αντικείμενο φτάσει στην άκρη (Αντικείμενο):

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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Αυτό το μπλοκ εκτελείται κάθε φορά που το επιλεγμένο Αντικείμενο φτάνει στην άκρη του καμβά.
Μπορεί επίσης να περιέχει και άλλα μπλοκ.

15. Set/Get Variable (Variables) - Όρισε/Διάβασε Μεταβλητή (Μεταβλητές):

Όταν εκτελείται το μπλοκ set, εκχωρεί την επιθυμητή τιμή στην καθολική μεταβλητή και όταν
εκτελείται μπλοκ get επιστρέφει την τιμή της μεταβλητής.
16. Set Label text (Label) - Όρισε το κείμενο της ετικέτας (Ετικέτα):

Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, ορίζει το κείμενο της ετικέτας στο επιθυμητό κείμενο.
17. Join text (Text) - Ένωσε κείμενο (Κείμενο):

Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, επιστρέφει τα δύο κείμενα από τα δεξιά ενωμένα σε ένα. Μπορούμε
να προσθέσουμε περισσότερες εισόδους κειμένου, κάνοντας κλικ στο μπλε εικονίδιο με το γρανάζι
και προσθέτοντας περισσότερα μπλοκ συμβολοσειρών στην ένωση.
18. If then (Control) - Εάν τότε (Έλεγχος):

Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, ελέγχεται εάν η συνθήκη δίπλα στο if είναι αληθής και εάν είναι,
εκτελούνται τα μπλοκ μέσα στο then. Αν δεν είναι αληθής, συνεχίζει την εκτέλεση και παραλείπει τα
μπλοκ μέσα σε αυτό.
19. Canvas property (Canvas) - Ιδιότητα του Καμβά (Καμβάς):

Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ επιστρέφει την ιδιότητα πλάτους του καμβά. Μπορεί επίσης να
επιστρέψει άλλες ιδιότητες όπως το ύψος, η εικόνα φόντου και πολλά άλλα.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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20. Set clock timer enabled (Clock) - Όρισε τον μετρητή του Ρολογιού σε ενεργό (Ρολόι):

Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ανάλογα με
την τιμή boolean που ενώνουμε στα δεξιά (αληθής ή ψευδής).

21. Canvas draw text (Canvas) - Σχεδίασε κείμενο στον Καμβά (Καμβάς):

Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, σχεδιάζει το κείμενο που επισυνάπτεται στο "text" στον καμβά στη
θέση των x και y που ενώνουμε αντίστοιχα στο "x" και στο "y".

22. Canvas clear (Canvas) - Καθάρισε τον Καμβά (Καμβάς):

Όταν αυτό το μπλοκ εκτελείται καθαρίζει τον καμβά από κείμενο ή σχέδια.

23. When Sprite collided with (Image Sprite) - Όταν το Αντικείμενο συγκρούεται με
(Αντικείμενο εικόνας):

Αυτό το μπλοκ εκτελείται κάθε φορά που το Αντικείμενο συγκρούεται με ένα άλλο Αντικείμενο.
Μπορεί να περιέχει και άλλα μπλοκ που θα εκτελεστούν επίσης.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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24. When Sprite touched (Image Sprite) - Όταν Αγγίζεται το Αντικείμενο (Αντικείμενο
Εικόνας):

Αυτό το μπλοκ εκτελείται κάθε φορά που αγγίζουμε αυτό το Αντικείμενο. Μπορεί να περιέχει και
άλλα μπλοκ που θα εκτελεστούν επίσης.
Ε ΞΑΣΚΗΣΗ

Αρχίζουμε με τη δημιουργία της οθόνης του παιχνιδιού μας. Το πρώτο βήμα είναι να προσθέσετε
μια διάταξη κάθετης διευθέτησης επειδή θέλουμε να έχουμε την ετικέτα με το σκορ και το χρόνο
στην κορυφή και κάτω από αυτή το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Ρυθμίζουμε το πλάτος και το ύψος σε
"fit parent" για να γεμίσει ολόκληρη την οθόνη με αυτή τη διάταξη. Στη συνέχεια, προσθέτουμε στο
Vertical Arrangement μία ετικέτα και το ύψος της ορίζεται σε automatic, το πλάτος "fit to parent"
και η στοίχιση κειμένου στο κέντρο. Κάτω από την ετικέτα βάζουμε τον καμβά όπου θα
δημιουργηθεί όλο το παιχνίδι και ορίζουμε το ύψος και το πλάτος σε “fit to parent”. Ο καμβάς μας
πρέπει να έχει ως εικόνα φόντου την κάτοψη ενός δρόμου, την οποία μπορούμε να φορτώσουμε
κάνοντας κλικ στο BackgroundImage → Upload File. Στη συνέχεια χρειαζόμαστε δύο Αντικείμενα
να τοποθετηθούν μέσα στον καμβά μας, ένα για το αυτοκίνητο και ένα για τη λακκούβα. Τα
προσθέτουμε, τα μετονομάζουμε πατώντας μετονομασία στην ενότητα Components και ανεβάσετε
τις εικόνες τους με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε για τον καμβά. Ρυθμίζουμε το ύψος του
αυτοκινήτου σε 100, το πλάτος σε 50 και το πλάτος και το ύψος της λακκούβας σε 50. Το τελευταίο
πράγμα που πρέπει να κάνουμε στο Designer είναι να προσθέσουμε έναν αισθητήρα
επιταχυνσιόμετρο και δύο ρολόγια που θα χρειαστούμε στη συνέχεια. Τώρα πρέπει να έχουμε κάτι
τέτοιο στο Designer μας (προσέξτε την ιεραρχία των Στοιχείων).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Μπορούμε τώρα να πάμε στο περιβάλλον των μπλοκ. Αρχίζουμε με το αυτοκίνητο που πρέπει να
μετακινηθεί δεξιά και αριστερά ανάλογα με την τιμή x (Roll) του επιταχυνσιόμετρου. Κάθε φορά
που αλλάζει η τιμή του επιταχυνσιόμετρου, την αναθέτουμε στη θέση x του αυτοκινήτου. Επειδή το
εύρος τιμών είναι λίγο μικρό [-10, 10] μπορούμε να το πολλαπλασιάσουμε (για παράδειγμα) με το
13 και να το κάνουμε [-130, 130]. Αυτές οι τιμές μπορούν τότε να αφαιρεθούν, για το λόγο που
εξηγούμε στη θεωρία, από την κεντρική θέση του αυτοκινήτου που μπορεί να βρεθεί πειραματικά.

Τώρα που το αυτοκίνητο μετακινείται δεξιά και αριστερά, θα πρέπει να κάνουμε τη λακκούβα να
κινείται από πάνω προς τα κάτω. Πρώτα πρέπει να κάνουμε ένα μπλοκ που εκτελείται κάθε 100
χιλιοστά του δευτερολέπτου, δηλαδή 10 φορές κάθε δευτερόλεπτο. Αυτό γίνεται για να κάνουμε τη
λακκούβα να κινείται με βήματα αντί να μετακινείται αμέσως από την κορυφή στο κάτω μέρος. Για
να το κάνουμε αυτό, ρυθμίζουμε το μεσοδιάστημα του Clock1 σε 100 και χρησιμοποιούμε το
μπλοκ “when clock timer” για να εκτελέσουμε τον κώδικα μας κάθε 100 χιλιοστά του
δευτερολέπτου. Δεδομένου ότι το διάστημα έχει οριστεί μόνο μία φορά στο παιχνίδι μας, μπορούμε
να το αρχικοποιήσουμε στο μπλοκ "when screen initialize". Μετά από αυτό θα πρέπει να
καθορίσουμε πόσα βήματα θα κάνει η λακκούβα κάθε φορά, το οποίο θα γίνει χρησιμοποιώντας μια
καθολική (Global) μεταβλητή που ονομάζεται "Steps". Μέσα στο μπλοκ "when clock timer"
κάνουμε την κίνηση της λακκούβας μεταβάλλοντας την τρέχουσα θέση y της με την ποσότητα που
είναι αποθηκευμένη στη μεταβλητή "Steps".

Όπως ίσως έχετε παρατηρήσει ότι η λακούβα σταματά όταν φτάσει στο κάτω μέρος της οθόνης.
Θέλουμε κάθε φορά που φτάνει στην άκρη να μεταφερθεί πίσω στην κορυφή και σε μια τυχαία θέση
x.

Επίσης, θέλουμε κάθε φορά που η λακούβα φτάνει στην άκρη, το Σκορ να αυξηθεί κατά 10 και το
ποσό των βημάτων που κάνει κάθε φορά κατά 2. Εφόσον δεν έχουμε ακόμα μια μεταβλητή που
ονομάζεται "Score", δημιουργούμε μία καθολική και την αρχικοποιούμε σε 0. Στη συνέχεια η
Ετικέτα ενημερώνεται με τη νέα βαθμολογία.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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Το παιχνίδι, όπως αναφέρεται στη Σύνοψη αυτής της ενότητας, έχει αντίστροφη μέτρηση 30
δευτερολέπτων. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας το δεύτερο ρολόι με ένα χρονικό
διάστημα 1000 χιλιοστών του δευτερολέπτου (1 δευτερόλεπτο) και έναν αντίστροφο μετρητή που
αρχίζει από το 30 και φτάνει στο 0. Δεδομένου ότι το μεσοδιάστημα θα οριστεί μόνο μία φορά στο
παιχνίδι μας, μπορούμε να το αρχικοποιήσουμε στο μπλοκ "when screen initialize". Μετά από αυτό
πρέπει να δημιουργήσουμε μια καθολική μεταβλητή με το όνομα "Time" και να την
αρχικοποιήσουμε σε 30 (δευτερόλεπτα). Κάθε φορά που εκτελείται το μπλοκ "when clock timer",
θέλουμε να μειώσουμε το Χρόνο κατά ένα δευτερόλεπτο. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσουμε τον
παίκτη για το υπόλοιπο του χρόνο που του απομένει, εμφανίζοντας το στην ετικέτα. Για να γίνει
αυτό, θα πρέπει να διατηρήσουμε τη Βαθμολογία και να προσθέσουμε δύο ακόμα συμβολοσειρές
στη συνάρτηση join για το χρόνο. Τώρα μπορούμε να δούμε ότι κάθε φορά που μια λακκούβα
φτάνει στην άκρη δεν εμφανίζεται η τιμή του χρόνου. Για να το διορθώσουμε αυτό θα πρέπει να
προσθέσουμε τις δύο ακόμη συμβολοσειρές στην ένωση (join) του μπλοκ "when Sprite edge
reached".

Όπως ίσως έχετε παρατηρήσει το χρονόμετρο δεν σταματάει ποτέ και συνεχίζει να μετράει και
αφότου έχει περάσει το 0. Για να το διορθώσουμε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε στον παραπάνω
κώδικα, μία εάν που να ελέγχει αν η τιμή του χρόνου είναι μικρότερη ή ίση με το μηδέν. Αν είναι,
τότε σταματάμε και τα δύο ρολόγια και επαναφέρουμε κάθε καθολική μεταβλητή στην αρχική της
τιμή. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσουμε τον παίκτη ότι ο χρόνος τελείωσε και να εμφανιστεί το
τελικό σκορ, σχεδιάζοντας το κείμενο στο μέσο του καμβά. Η μέση του καμβά μπορεί να
υπολογιστεί ως το ήμισυ του ύψους του για το y και το μισό του πλάτους για το x. Βεβαιωθείτε ότι ο
καμβάς είναι καθαρός πριν να εμφανίσετε νέο κείμενο.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Τώρα πρέπει να μειώνουμε το διαθέσιμο χρόνο κατά 2 δευτερόλεπτα κάθε φορά που το αυτοκίνητο
πέφτει σε μια λακκούβα και να εμφανίζεται το μήνυμα "Time -2 seconds".

Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε έναν τρόπο να επαναφέρουμε το
παιχνίδι χωρίς να το κλείσουμε και να τον ξανανοίγουμε. Υπάρχει μια λειτουργία μέσα στα
Αντικείμενα που ονομάζεται "when Sprite touched" και εκτελείται κάθε φορά που αγγίζουμε αυτό
το Αντικείμενο. Ένα Αντικείμενο που είναι πάντα διαθέσιμο στην οθόνη είναι το αυτοκίνητο. Οπότε
κάθε φορά που πατάμε στο αυτοκίνητο ενεργοποιούνται τα δύο ρολόγια, η λακκούβα μετακινείται
στην κορυφή και ο καμβάς καθαρίζεται από οποιοδήποτε κείμενο.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Πριν τελειώσουμε αυτή τη συνεδρία, κάποιοι ίσως έχουν παρατηρήσει ότι το κείμενο από τη χρονική
ποινή των 2 δευτερολέπτων δεν εξαφανίζεται ποτέ. Για να το διορθώσουμε αυτό μπορούμε να
καθαρίσουμε τον καμβά. Αλλά πού πρέπει να βάλουμε το μπλοκ "Canvas clear"; Υπόδειξη: Κάθε
φορά που η λακκούβα φτάνει στην άκρη.
ΩΡ Α ΓΙ Α ΔΙ ΑΣΚΕ Δ ΑΣΗ

Έχοντας εξοικειωθεί με το AppInventor, μπορείς τώρα να φτιάξεις το δικό σου παιχνίδι για να
δοκιμάσεις την ταχύτητα των αντανακλαστικών σου. Σου προτείνουμε το παιχνίδι που θα φτιάξεις να
παρουσιάζει σε τυχαία θέση μια εικόνα και ο παίκτης να πρέπει να την ακουμπήσει όσο πιο γρήγορα
μπορεί για να εξαφανιστεί και να εμφανιστεί ξανά σε μια άλλη θέση. Χρησιμοποίησε τη φαντασία
σου για να καταλήξεις σε ένα τρόπο να υπολογίζεις το σκορ του χρήστη και να επεκτείνεις κι άλλο το
παιχνίδι. Για παράδειγμα μπορεί να εμφανίζονται διάφοροι τύποι εικόνων κάποιες από τις οποίες ο
παίκτης να πρέπει να τις αποφύγει, να μην τις αγγίξει.
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η τιμή του αισθητήρα επιταχυνσιόμετρο είναι:
a. 10 όταν έχουμε γείρει το τηλέφωνο τελείως αριστερά και -10 όταν έχουμε γείρει το
τηλέφωνο τελείως δεξιά
b. 10 όταν έχουμε γείρει το τηλέφωνο τελείως δεξιά και -10 όταν έχουμε γείρει το
τηλέφωνο τελείως αριστερά
c. 10 όταν έχουμε γείρει το τηλέφωνο τελείως αριστερά ή δεξιά
d. κανένα από τα παραπάνω
2. Το σημείο (0, 0) του Καμβά βρίσκεται:
a. στη μέση
b. στην πάνω δεξιά γωνία
c. στην πάνω αριστερά γωνία
d. κάτω αριστερά γωνία
3. Εάν θέλουμε το μπλοκ “when clock timer” να εκτελείται κάθε 1 δευτερόλεπτο, θα πρέπει να
ορίσουμε το μεσοδιάστημα σε:
a. 1
b. 10
c. 100
d. 1000
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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4. Εάν θέλουμε να σταματήσουμε τον μετρητή ορίζουμε το “timer enabled” σε:
a. true (Αληθές)
b. false (Ψευδές)
c. 1
d. κανένα από τα παραπάνω

5. Ο κώδικας μέσα σε μία εάν τότε “if then” εκτελείται:
a. όταν η συνθήκη δίπλα στο if είναι αληθής
b. όταν η συνθήκη δίπλα στο if είναι ψευδής
c. ποτέ
d. πάντα

6. Το μπλοκ “initialize global <Variable> to”:
a. δημιουργεί μόνο μια καθολική μεταβλητή
b. αρχικοποιεί μόνο την τιμή μιας καθολικής μεταβλητής
c. δημιουργεί μια καθολική μεταβλητή και αρχικοποιεί την τιμή της
d. κανένα από τα παραπάνω
7. Το μπλοκ “random integer from 1 to 10”:
a. επιστρέφει 10 τυχαίους αριθμούς
b. επιστρέφει έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο από το 1 και μικρότερο από το 10
c. επιστρέφει έναν αριθμό από τις πιθανές τιμές: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, όπου κάθε
αριθμός έχει τις ίδιες πιθανότητες να επιστραφεί
d. κανένα από τα παραπάνω

8. Το μπλοκ “join” χρησιμοποιείται για να:
a. ενώσει δύο ακριβώς στοιχεία κειμένου
b. ενώσει δύο ή περισσότερα στοιχεία κειμένου
c. ενώσει δύο Αντικείμενα και να δημιουργήσει μια ομάδα Αντικειμένων
d. κανένα από τα παραπάνω
9. Το μπλοκ “random integer from 1 to 10”:
a. επιστρέφει 10 τυχαίους αριθμούς
b. επιστρέφει έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο από το 1 και μικρότερο από το 10
c. επιστρέφει έναν αριθμό από τις πιθανές τιμές: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, όπου κάθε
αριθμός έχει τις ίδιες πιθανότητες να επιστραφεί
d. κανένα από τα παραπάνω

10. Το μπλοκ “join” χρησιμοποιείται για να:
a. ενώσει δύο ακριβώς στοιχεία κειμένου
b. ενώσει δύο ή περισσότερα στοιχεία κειμένου
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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c. ενώσει δύο Αντικείμενα και να δημιουργήσει μια ομάδα Αντικειμένων
d. κανένα από τα παραπάνω

Σωστές Απαντήσεις: 1(a), 2(c), 3(d), 4(b), 5(a), 6(c), 7(c), 8(b), 9(c), 10(d),

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ARDUINO ΜΕ ΤΟ SCRATCH

ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός αυτής της πρακτικής συνεδρίας είναι να μάθουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το
Scratch για να προγραμματίσουμε ένα Arduino. Θα μάθουμε για έναν κλώνο του Scratch που
ονομάζεται Makeblock, ο οποίος παρέχει πρόσθετη λειτουργικότητα για τον προγραμματισμό και
τον έλεγχο των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στον Προσωπικό μας Υπολογιστή (PC) μέσω USB
ή Bluetooth. Αυτή η διαδικασία θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός κυκλώματος που θα
χρησιμοποιεί το Arduino το οποίο θα προγραμματιστεί με Makeblock. Για να ακολουθήσετε αυτή
την ενότητα θα χρειαστείτε μερικά επιπλέον ηλεκτρονικά εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός
μικροελεγκτή Arduino, που παρουσιάζονται στην ενότητα Θεωρία.
ΣΥΝΟΨΗ

Ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε ένα Φωτεινό Σηματοδότη πεζών με ένα πράσινο και ένα κόκκινο
LED (δίοδο φωτοεκπομπής) που εναλλάσσεται από το πράσινο φως στο κόκκινο φως. Μια
προσομοίωση του τελικού έργου μπορεί να βρεθεί εδώ.
ΘΕΩΡΙΑ

Για να συνδέσουμε τα πάντα μαζί και σωστά θα πρέπει πρώτα να μάθουμε τα βασικά στοιχεία των
ηλεκτρονικών όπως LEDs, αντιστάσεις, breadboards, πηγή, Arduino και Makeblock.
Ηλεκτρονικά Στοιχεία
Όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα χρειάζονται μια πηγή τάσης για να λειτουργήσουν. Μια πηγή τάσης
είναι μια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πηγές έχουν δύο ακροδέκτες (σημεία σύνδεσης) έναν + και
έναν - (ή γείωση) και συμβολίζονται όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Οι πηγές είναι συνήθως
μπαταρίες ή στην περίπτωσή μας το ίδιο το Arduino μέσω των ακίδων του. Η σχηματική
αναπαράσταση μιας πηγής τάσης είναι η ακόλουθη:

Η πηγή τάσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία μεγάλου εύρους συσκευών. Οι λυχνίες
LED είναι τέτοιες συσκευές που χρησιμοποιούνται για την παροχή οπτικών ενδείξεων σε διάφορες
καταστάσεις. Το LED είναι ένα αρκτικόλεξο που σημαίνει Δίοδος Εκπομπής Φωτός (Light
Emitting Diode). Δεδομένου ότι το πλήρες όνομά τους σημαίνει ότι τα LED εκπέμπουν φως όταν
ρέει ηλεκτρικό ρεύμα σε αυτά με τη σωστή πολικότητα. Η σωστή πολικότητα για τις λυχνίες LED
είναι η σύνδεση του + μιας πηγής τάσης με την άνοδο της λυχνίας LED (το μακρύ ακροδέκτη) και
τη γείωση της πηγής με την κάθοδο της LED (το μικρό ακροδέκτη). Μια λυχνία LED μοιάζει με
την παρακάτω εικόνα και μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι έχει ένα κοντό και ένα μακρύ
ακροδέκτη.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

53

Ένας άλλος σημαντικός τύπος ηλεκτρονικού στοιχείου είναι οι αντιστάσεις. Μια αντίσταση είναι ένα
εξάρτημα δύο ακροδεκτών που, όπως υποδηλώνει το όνομα, αντιστέκεται στη ροή του ηλεκτρισμού.
Θα τους χρειαστούμε για να περιορίσουν την ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος που διέρχεται από το
LED, διότι διαφορετικά θα υπερτροφοδοτιθεί και θα καεί. Σε αυτή τη περίπτωση χρήσης ο
αντιστάτης ονομάζεται περιοριστής ρεύματος. Το μέγεθος της αντίστασης είναι ανάλογο με την τιμή
ohm του αντιστάτη, η οποία τιμή αναγράφεται επάνω του χρησιμοποιώντας χρωματική
κωδικοποίηση. Η ακόλουθη εικόνα δείχνει δύο αντιστάσεις και τον πίνακα κωδικών χρωμάτων που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκωδικοποίηση των τιμών τους σε ohm. Ο πίνακας
χρησιμοποιείται πολλαπλασιάζοντας τον 3ψήφιο αριθμό με τον πολλαπλασιαστή για να πάρουμε την
τιμή ohm. Για τις συνεδρίες μας δεν θα χρειαστούμε το τελευταίο χρώμα του αντιστάτη. Η πρώτη
αντίσταση της παρακάτω εικόνας έχει τέσσερις χρωματιστές ζώνες, έτσι χρησιμοποιούμε τα πρώτα
δύο (από τα δεξιά προς τα αριστερά) για τα ψηφία και η τρίτη για τον πολλαπλασιαστή και έχουμε
τιμή 20 * 10000 = 200 ΚΩ. Η δεύτερη αντίσταση έχει πέντε χρωματικές ζώνες, έτσι
χρησιμοποιούμε τα τρία πρώτα για ψηφία και το τέταρτο για τον πολλαπλασιαστή και έχουμε τιμή
100 * 1000 = 100 ΚΩ.

Τώρα που μάθαμε για τα βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να
μάθουμε πώς και πού να τα συνδέσουμε. Θα τα συνδέσουμε σε ένα breadboard. Πρόκειται για μια
πλακέτα με οπές συνδεδεμένες με έναν τρόπο που φαίνεται παρακάτω και μπορούμε να εισάγουμε
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε αυτήν. Συνήθως το + της πηγής μας πηγαίνει σε μία κόκκινη τρύπα και
το - σε μία μπλε.

Για να συνδέσουμε δύο στήλες ή σειρές μαζί, χρησιμοποιούμε τα καλώδια διασύνδεσης (jumper
cables) που έχουν δύο αρσενικούς ακροδέκτες και μπορούμε να εισάγουμε κάθε τερματικό σε
ελεύθερη οπή κάθε σειράς ή στήλης.

Ας προχωρήσουμε τώρα στο Arduino, συγκεκριμένα στο Arduino Uno, την πλακέτα μικροελεγκτή
που θα χρησιμοποιήσουμε. Το Arduino Uno, όπως πολλά άλλα παρόμοια προϊόντα, παρέχει έναν
εύκολο τρόπο για τον έλεγχο ενός κυκλώματος από τον υπολογιστή είτε σε πραγματικό χρόνο είτε
προγραμματίζοντάς το να κάνει κάτι. Έχει πολλές εισόδους και εξόδους που μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε. Όταν μια έξοδος ρυθμίζεται ως high (ψηλά) σημαίνει ότι είναι ενεργοποιημένη
και όταν ρυθμίζεται ως low (χαμηλά) σημαίνει ότι είναι απενεργοποιημένη. Όλες είναι
επισημασμένες και μπορούμε να τις συνδέσουμε με τα breadboards μας χρησιμοποιώντας καλώδια
διασύνδεσης (jumper). Για αυτή τη συνεδρία θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τις ψηφιακές ακίδες 0 έως
13 για να ενεργοποιήσουμε τις λυχνίες LED. Η παρακάτω εικόνα δείχνει μια πλακέτα μικροελεγκτή
Arduino Uno.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Εφαρμογή Makeblock
Για να δουλέψουμε με έναν μικροελεγκτή Arduino θα χρησιμοποιήσουμε μια ειδική έκδοση (ή
κλώνο) του Scratch: το Makeblock ή mBlock. Για να το ανοίξετε, απλώς χρησιμοποιήστε το
αγαπημένο
σας
πρόγραμμα
περιήγησης
για
να
επισκεφθείτε
τη
διεύθυνση:
https://ide.makeblock.com/. Συνδέστε το Arduino στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το
παρεχόμενο καλώδιο. Τώρα πρέπει να έχουμε μπροστά μας το ακόλουθο περιβάλλον εργασίας, το
οποίο θα πρέπει να είναι πολύ γνωστό σε εσάς, εκτός από την τοποθέτηση ορισμένων εξαρτημάτων
στην οθόνη.

Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου του Makeblock, κάτω από τη Σκηνή, μπορούμε να δούμε ότι
μια νέα καρτέλα προστίθεται δίπλα στα Αντικείμενα (Sprites) και το Υπόβαθρο (Background) που
καλείται Συσκευές (Devices). Υπάρχει ήδη μια συσκευή μέσα, την οποία πρέπει πρώτα να
διαγράψουμε και στη συνέχεια να κάνουμε κλικ στο κουμπί '+' για να προσθέσουμε το Arduino Uno
από τη Βιβλιοθήκη Συσκευών (Device Library).
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Στη συνέχεια, κάνουμε κλικ στο κουμπί Σύνδεση (Connect) στο κάτω μέρος. Θα πρέπει να
εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη, το οποίο να μας ενημερώνει ότι ο οδηγός δεν είναι
ενεργοποιημένος. Κάνουμε κλικ στην επιλογή Λήψη (Download) και από εκεί ακολουθούμε τις
οδηγίες στην οθόνη για τη Γρήγορη Εγκατάσταση.

Αφού γίνει αυτό, μπορούμε να επιστρέψουμε στο makeblock και να κάνουμε κλικ στο
ξαναδοκιμάστε (Retry). Αυτή τη φορά εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση συσκευής
(Connect Device) όπου θα πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Εμφάνιση όλων των συσκευών
που μπορούν να συνδεθούν" - “Show all connectable devices”. Η κατάλληλη θύρα COM θα
επιλεγεί αυτόματα και θα κάνουμε κλικ στο κουμπί Σύνδεση (Connect). Μετά την επιτυχή σύνδεση
του Arduino μπορούμε να ξεκινήσουμε τον προγραμματισμό.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Εντολές του Makeblock που θα χρησιμοποιήσουμε
Για αυτή τη συνεδρία θα χρειαστούμε:
1. When Arduino Uno Starts up (Events) - Όταν το Arduino Uno ξεκινάει (Συμβάντα):
Αυτό το μπλοκ λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί το
"Όταν γίνει κλικ στη πράσινη σημαία" στο Scratch και πρέπει
πάντα να χρησιμοποιείται ως το πρώτο κομμάτι του κώδικα μας
όταν προγραμματίζουμε το Arduino. Διαφορετικά, το Arduino
θα αγνοήσει κάθε κώδικα που γράφουμε χωρίς αυτό το μπλοκ.
2.

Forever (Control) - Για Πάντα (Έλεγχος):
Αυτό το μπλοκ έχει την ίδια ακριβώς λειτουργικότητα όπως στο
Scratch. Κάθε μπλοκ που βάζουμε μέσα σε αυτό θα εκτελείται για
πάντα. Επειδή στο Arduino δεν έχουμε κανέναν τρόπο να
ξεκινήσουμε ξανά ένα πρόγραμμα εκτός και αν επανεκκινήσουμε
το Arduino, σχεδόν πάντα χρησιμοποιούμε αυτό το μπλοκ για να
επαναλαμβάνεται ο κώδικάς μας για πάντα. Διαφορετικά, ο
κώδικας θα εκτελείται μόνο μία φορά.

3.

Wait (Control) - Περίμενε (Έλεγχος)::
Αυτό το μπλοκ έχει την ίδια ακριβώς λειτουργικότητα όπως στο
Scratch. Όταν εκτελείται αυτό το μπλοκ, το σενάριο που
συνδέεται με αυτό το μπλοκ διακόπτεται για το ποσό των
δευτερολέπτων που επιλέγουμε.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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4.
Set digital pin output as high/low (Pin) - Θέσε το ψηφιακό ακροδέκτη εξόδου ως high/low
(Ακροδέκτης):

Αυτά τα μπλοκ όταν εκτελούνται ορίζουν την έξοδο που
επιλέγουμε ως high ή low αντίστοιχα. Όπως έχουμε ήδη
αναφέρει στην θεωρία, ο καθορισμός ενός ακροδέκτη ως
high σημαίνει ότι τον ενεργοποιούμε και ως low σημαίνει
ότι τον απενεργοποιούμε.
Ε ΞΑΣΚΗΣΗ

Πριν συνδέσουμε οτιδήποτε στο Arduino μπορούμε πρώτα να χρησιμοποιήσουμε το LED που
προϋπάρχει στη πλακέτα και να το αναβοσβήνουμε κάθε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό θα μας βοηθήσει
να κατανοήσουμε τη διαδικασία δημιουργίας και μεταφόρτωσης (προγραμματισμού) ενός κώδικα
στο Arduino. Η ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία LED εμφανίζεται παρακάτω και είναι
συνδεδεμένη με τον ακροδέκτη 13.

Πρέπει να έχουμε ήδη προσθέσει το Arduino Uno στην καρτέλα Devices όπως μας μας εξηγήθηκε
στην θεωρία. Αρχικά προσθέτουμε το μπλοκ "when Arduino Uno starts up" και στη συνέχεια
επισυνάπτουμε σε αυτό ένα βρόχο για πάντα, επειδή θέλουμε να ανάβει και να σβήνει το LED μας
για πάντα. Στο εσωτερικό του βρόχου για πάντα θα πρέπει να ρυθμίσουμε τον ακροδέκτη του LED
σε high (αναμμένο), να περιμένουμε 1 δευτερόλεπτο, στη συνέχεια να ρυθμίσουμε τον ακροδέκτη
του LED σε low (σβηστό) και να περιμένουμε 1 δευτερόλεπτο πριν συνεχίσουμε τον βρόχο. Θα
πρέπει να καταλήξουμε σε ένα σενάριο που μοιάζει με το παρακάτω.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Τώρα που ο κώδικας μας είναι έτοιμος, μπορούμε να τον ανεβάσουμε στο Arduino κάνοντας κλικ
στο κουμπί Upload, το οποίο βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης. Αν η μεταφόρτωση
ήταν επιτυχής, θα πρέπει τώρα να βλέπουμε την ενσωματωμένη πορτοκαλί LED λυχνία να ανάβει
και να σβήνει κάθε δευτερόλεπτο.
Μετά από αυτό μπορούμε να συνεχίσουμε δημιουργώντας το κύκλωμά μας στο breadboard
ακολουθώντας το παρακάτω σχήμα. Τοποθετούμε τις δύο λυχνίες LED στο breadboard,
προσέχοντας την πολικότητα. Στη συνέχεια, συνδέουμε τις αντιστάσεις περιορισμού του ρεύματος
τιμής 220Ω, με τις ανόδους των LED. Επίσης θα πρέπει να συνδέσουμε τις καθόδους των LEDs
στη γείωση του Arduino (GND). Τέλος, συνδέουμε την αντίσταση του πράσινου LED στον
ακροδέκτη 0 και την αντίσταση του κόκκινου LED στον ακροδέκτη 1 του Arduino.

Τώρα που το κύκλωμά μας είναι έτοιμο, μπορούμε να δημιουργήσουμε τον κώδικα του Φωτεινού
Σηματοδότη για τους Πεζούς. Ξεκινάμε με το μπλοκ "when Arduino Uno starts up" και ένα βρόχο
για πάντα, επειδή θέλουμε o Σηματοδότης να λειτουργεί για πάντα. Στο εσωτερικό του βρόχου για
πάντα, ανάβουμε πρώτα το πράσινο LED, περιμένουμε για 3 δευτερόλεπτα, απενεργοποιούμε το
πράσινο LED, ανάβουμε το κόκκινο LED και περιμένουμε για 3 δευτερόλεπτα. Τελικά κλείνουμε
το κόκκινο LED και ο βρόχος συνεχίζει. Ο τελικός κώδικας πρέπει να μοιάζει με τον παρακάτω.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Αφού σιγουρευτούμε ότι ο κώδικας είναι σωστός, τον ανεβάζουμε στο Arduino και θα πρέπει τώρα
να βλέπουμε ότι ο Φωτεινός Σηματοδότης των πεζών λειτουργεί όπως αναμενόταν.
ΩΡ Α ΓΙ Α ΔΙ ΑΣΚΕ Δ ΑΣΗ

Έχοντας μάθει να ελέγχεις τη λειτουργία των LEDs προσπάθησε να φτιάξεις μια δική σου εφαρμογή
η οποία θα αναβοσβήνει ένα η περισσότερα LEDs ακολουθώντας διαφορετικά μοτίβα. Μπορείς να
χρησιμοποιήσεις διαφορετικά πλήκτρα από το πληκτρολόγιο για ενεργοποιείς τα μοτίβα, κάθε
πλήκτρο θα αντιστοιχεί σε ένα μοτίβο.
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Για να ανάψει η LED λυχνία συνδέουμε:
a. την άνοδο στο + της πηγής
b. την άνοδο στο - της πηγής
c. την κάθοδο στη γείωση της πηγής
d. a και c

2. Ένας αντιστάτης που έχει από αριστερά προς τα δεξιά τα χρώματα κόκκινο, κόκκινο, μαύρο
και μαύρο έχει τιμή:
a. 200 Ω
b. 220 Ω
c. 2200 Ω
d. κανένα από τα παραπάνω

3. Για να ανάψουμε την ενσωματωμένη λυχνία LED του Arduino θα πρέπει να θέσουμε τον
ακροδέκτη:
a. 0 σε low
b. 13 σε low
c. 13 σε high
d. L σε high

4. Το μπλοκ “when Arduino Uno starts up”:
a. πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται όταν ανεβάζουμε κώδικα στο Arduino
b. όταν δε χρησιμοποιείται όλος ο κώδικας που έχουμε συντάξει παραβλέπεται από το
Arduino
c. δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν ανεβάζουμε κώδικα στο Arduino
d. a και b

5. Οι αντιστάτες που συνδέουμε σε σειρά με τις LED λυχνίες ονομάζονται:
a. περιοριστές ρεύματος
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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b. περιοριστές τάσης
c. περιοριστές χρόνου
d. a και b

6. Συνήθως χρησιμοποιούμε το μπλοκ “για πάντα” στο Arduino επειδή:
a. δεν υπάρχει τρόπος να ξαναρχίσουμε τον κώδικα χωρίς να επανεκκινήσουμε το
Arduino
b. αν δεν το χρησιμοποιήσουμε ο κώδικας θα εκτελεστεί μία μόνο φορά
c. θέλουμε ο κώδικάς μας να επαναλαμβάνεται για πάντα
d. όλα τα παραπάνω

7. Εάν δεν συνδέσουμε αντιστάτες σε σειρά με τις LED λυχνίες, τότε αυτές:
a. λειτουργούν κανονικά
b. δεν ανάβουν
c. υπερτροφοδοτούνται και καίγονται
d. κανένα από τα παραπάνω

8. Σε ένα breadboard οι υποδοχές των σειρών abcdefghij είναι:
a. συνδεδεμένες σε σειρές
b. συνδεδεμένες σε στήλες σε ομάδες των 5
c. συνδεδεμένες σε σειρές και σε στήλες
d. ασύνδετες

9. Το Arduino Uno έχει:
a. πολλές εισόδους και εξόδους
b. καθόλου εισόδους και εξόδους
c. μόνο εισόδους
d. μόνο εξόδους

10. Διασχίζουμε το δρόμο μόνο όταν ο Φωτεινός Σηματοδότης για τους πεζούς είναι:
a. κόκκινος
b. σβηστός
c. πράσινος
d. οτιδήποτε. Μπορούμε να περάσουμε το δρόμο όποτε θέλουμε

Σωστές Απαντήσεις: 1(d), 2(b), 3(c), 4(d), 5(a), 6(d), 7(c), 8(b), 9(a), 10(c),

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

62

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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https://scratch.mit.edu/
https://appinventor.mit.edu/
https://www.mblock.cc
https://blog.penjee.com/what-is-block-based-coding/
https://discover-project.eu/el
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