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ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Scratch 2.0
ΑΝΑΠΤΥΞΗ: IDEC & PLATON

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Scratch 2.0
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Το Scratch είναι ένα οπτικό εργαλείο προγραμματισμού. Με το
Scratch μπορούμε να δημιουργούμε animations και παιχνίδια με
ένα απλό drag-and-drop. Διευκολύνει τη δημιουργία
βιντεοπαιχνιδιών και διαδραστικών ιστοριών, χωρίς να χρειάζεται
να γράφουμε κώδικα.
Η έκδοση του Scratch που συμπεριλαμβάνεται στο Raspberry Pi
καθιστά εύκολη την επικοινωνία ανάμεσα στο Raspberry και τις
ακίδες του ακροδέκτη GPIO (Είσοδος/Έξοδος Γενικής Χρήσης).
Μέσω αυτών των ακίδων μπορούμε να συνδέουμε το Raspberry
Pi σε αισθητήρες, φώτα led, κουμπιά και πολλά άλλα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Scratch 2.0
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο τέλος του μαθήματος θα έχουμε μάθει:
• Πώς να προγραμματίζουμε με το Scratch 2.0
• Πώς να ελέγχουμε τις ακίδες του GPIO μέσω του Scratch

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Scratch 2.0
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

• Τα πρώτα μας βήματα με το Scratch 2.0
• Εμπράγματος Υπολογισμός με το Scratch

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Scratch 2.0
#

Τα πρώτα μας βήματα με το Scratch

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Ξεκινώντας
• Κίνηση
• Προσθήκη ήχου
• Χορός
• Ξανά και ξανά
• Ομιλία
• Πράσινη σημαία
• Αλλαγή χρώματος

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Scratch 2.0
#

Τα πρώτα μας βήματα με το Scratch

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Πάτημα πλήκτρων
• Προσθήκη φόντου
• Προσθήκη sprite
• Εξερεύνηση
• Συμβουλές
• Αποθήκευση και κοινοποίηση
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#

Τα πρώτα μας βήματα με το Scratch – Ξεκινώντας
-

Το SCRATCH είναι γλώσσα προγραμματισμού, μέσω της οποίας
μπορούμε να δημιουργούμε διαδραστικές ιστορίες, animations,
παιχνίδια, μουσική και έργα τέχνης.

Για να ξεκινήσεις ένα νέο project,
πήγαινε στο SCRATCH που θα βρεις
στην καρτέλα Programming.

Ο οδηγός αυτός θα σου δείξει πώς να δημιουργείς με το SCRATCH.
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#

Τα πρώτα μας βήματα με το Scratch – Κίνηση
-

Μετάφερε ένα μπλοκ ΚΙΝΗΣΗΣ (MOVE) στην περιοχή
των Scripts.

Πάτα πάνω στο μπλοκ για να κουνηθεί η γάτα.
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#

Τα πρώτα μας βήματα με το Scratch – Προσθήκη ήχου
-

Πάτα πάνω του για να το
ακούσεις.
Αν δεν ακούγεται ήχος,
βεβαιώσου ότι έχεις
ανοικτό τον ήχο
στον υπολογιστή σου.
Πιάσε ένα ΠΑΙΞΕ ΤΥΜΠΑΝΟ μπλοκ και κόλλησέ το πάνω στο μπλοκ ΚΙΝΗΣΗΣ.

Μπορείς να διαλέξεις
διαφορετικά κρουστά
από το μενού που
εμφανίζεται.
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#

Τα πρώτα μας βήματα με το Scratch – Χορός
-

Πρόσθεσε άλλο ένα μπλοκ ΚΙΝΗΣΗΣ.
Κλίκαρε μέσα του και πάτα το σύμβολο
της αφαίρεσης (-).

Πάτα οποιοδήποτε μπλοκ
για να εκτελεστούν οι εντολές.

Πρόσθεσε άλλο ένα ΠΑΙΞΕ ΤΥΜΠΑΝΟ μπλοκ
και διάλεξε έναν τύπο κρουστού από το μενού.
Κλίκαρε για να τρέξεις το πρόγραμμα.
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#

Τα πρώτα μας βήματα με το Scratch – Ξανά και ξανά
-

Σύρε ένα μπλοκ ΕΠΑΝΑΛABE (REPEAT) πάνω στη στοίβα. Το πλαίσιο
της ΕΠΑΝΑΛABE πρέπει να περιβάλλει όλα τα υπόλοιπα μπλοκ.
Αν θες να μετακινήσεις μια στοίβα, πιάσ’ την από το μπλοκ που βρίσκεται
στην κορυφή.

Μπορείς να προσαρμόσεις
τον αριθμό των επαναλήψεων.
Κάνε κλικ για να εκτελεστούν οι εντολές.
Για να εκτελέσεις μια στοίβα εντολών, αρκεί να πατήσεις
οποιοδήποτε μπλοκ.
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#

Τα πρώτα μας βήματα με το Scratch – Ομιλία
-

Πάτα την κατηγορία ΟΨΕΙΣ και σύρε ένα μπλοκ ΠΕΣ (SAY).

Κάνει κλικ στο μπλοκ ΠΕΣ (SAY) και πληκτρολόγησε τα λόγια που θες
να λέει ο χαρακτήρας. Κλίκαρε στο μπλοκ για να δεις το αποτέλεσμα.

Τέλος, κόλλα το μπλοκ ΠΕΣ (SAY)
στην κορυφή.
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#

Τα πρώτα μας βήματα με το Scratch – Πράσινη σημαία
-

Τράβα αυτό εδώ το μπλοκ ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΙ ΚΛΙΚ ΣΕ από τα
ΣΥΜΒΑΝΤΑ και κόλλα το στην κορυφή:

Όποτε κλικάρεις την πράσινη σημαία,
το πρόγραμμά σου θα εκτελείται.
Για να το διακόψεις,
πάτα το κουμπί stop.
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#

Τα πρώτα μας βήματα με το Scratch – Αλλαγή χρώματος
-

Σύρε μέσα ένα μπλοκ
ΑΛΛΑΞΕ ΕΦΕ.

Κλίκαρέ το για να δεις τι κάνει.

ENOTHTA 2 – Scratch 2.0
#

Τα πρώτα μας βήματα με το Scratch – Πάτημα πλήκτρων
Πάτα το πλήκτρο space
στο πληκτρολόγιό σου.

Μπορείς να επιλέξεις άλλο
πλήκτρο από το σχετικό
μενού.

Κόλλα πάνω του το
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#

Τα πρώτα μας βήματα με το Scratch – Προσθήκη φόντου
Μπορείς να προσθέσεις φόντο στη Σκηνή.

Κλικ στο
Για να διαλέξεις
υπόβαθρο.
Διάλεξε ένα υπόβαθρο από τη βιβλιοθήκη (π.χ. το Spotlight).

Κλίκαρε το ΟΚ.

Το νέο υπόβαθρο εμφανίζεται στη Σκηνή.
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#

Τα πρώτα μας βήματα με το Scratch – Προσθήκη sprite
-

Για να προσθέσεις
καινούργιο αντικείμενο,
κλίκαρε αυτό το κουμπί.

Για να προσθέσεις
αυτό το αντικείμενο, πάτα
μετά κλίκαρε Άνθρωποι
και διάλεξε το “Cassy Dance”.
Τοποθέτησε τους χαρακτήρες σου
όπου θες εσύ.
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#

Τα πρώτα μας βήματα με το Scratch – Εξερεύνηση
-

Πλέον μπορείς να πεις στο αντικείμενο τι να κάνει. Δοκίμασε
κάτι από τα παρακάτω ή πειραματίσου.

ΑΛΛΑΓΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Κάθε αντικείμενο μπορεί να έχει πάνω
από μία στολές.
Για να αλλάξεις στολή,
πάτα την καρτέλα ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ.
Μετά διάλεξε μια άλλη στολή
για το αντικείμενό σου.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΗΧΟΥ

Κλίκαρε πάνω στο ΗΧΟΙ και
στη συνέχεια διάλεξε Ήχο.

ΚΙΝΗΣΗ
Μπορείς να κάνεις ένα αντικείμενο να
κινείται αλλάζοντας στολές.
Πάτα την καρτέλα ΚΩΔΙΚΑΣ.
Φτιάξε ένα κώδικα που να αλλάζει
στολές.
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#

Τα πρώτα μας βήματα με το Scratch – Συμβουλές
Για περισσότερες ιδέες, κλίκαρε στο
Συμβουλές:

Γεια να αποθηκεύσεις το αρχείο σου πάτα Αρχείο
και μετά Αποθήκευση ως, όπως κάνεις και με όλα
τα αρχεία σου.

Στο
Συμβουλές
θα βρεις
έτοιμους
κώδικες που
μπορείς να
χρησιμοποι
ήσεις στο
project σου.
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#

Εμπράγματος Υπολογισμός με το Scratch

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Τι είναι οι ακίδες GPIΟ
• Πώς ανάβουμε ένα LED
• Ρύθμιση ακίδων
• Δημιουργία προγράμματος Scratch
• Σύνδεση κουμπιού
• Ρύθμιση κουμπιού
• Αντίδραση σε πάτημα κουμπιού
• Έλεγχος φωτός LED με πάτημα κουμπιού
• Κουδούνια (buzzers)
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#

Εμπράγματος Υπολογισμός με το Scratch - Τι είναι οι ακίδες GPIO

Όπως προαναφέραμε ήδη, το Scratch καθιστά πανεύκολη την επικοινωνία ανάμεσα
στο Raspberry και στις ακίδες GPIO (Είσοδος – Έξοδος Γενικής Χρήσης). Μέσω
αυτών των ακίδων μπορούμε να συνδέσουμε το Raspberry Pi με τον έξω κόσμο.
Οι ακίδες GPIO επιτρέπουν στο Raspberry Pi να αλληλεπιδρά με αισθητήρες,
κινητήρες, φώτα, κουμπιά και γενικά με ηλεκτρονικά κυκλώματα. Μέσω του Scratch,
μπορούμε να βάζουμε μπρος ή να σταματάμε ένα μοτέρ, να αναβοσβήνουμε ένα
φως και πολλά άλλα, χρησιμοποιώντας κουμπιά ή αισθητήρες. Οι ενέργειες αυτές
αποκαλούνται εμπράγματος υπολογισμός.
Το Raspberry Pi διαθέτει 40 ακίδες, οι οποίες παρέχουν διάφορες λειτουργίες.

ENOTHTA 2 – Scratch 2.0
#

Εμπράγματος Υπολογισμός με το Scratch - Τι είναι οι ακίδες GPIO

Στην παρακάτω εικόνα αναγράφονται τα νούμερα των ακίδων :

3V3

3,3 volts

Οτιδήποτε συνδέεται με αυτές τις ακίδες
θα δέχεται πάντα ρεύμα τάσης 3,3V

5V

5 volts

Οτιδήποτε συνδέεται με αυτές τις ακίδες, θα
δέχεται πάντα ρεύμα τάσης 5V

GND

γείωση

Μηδέν volts, για το κλείσιμο του κυκλώματος

GP2

Ακίδα GPIO 2

Οι ακίδες αυτές είναι γενικής χρήσης και
μπορούν να ρυθμίζονται ως είσοδοι ή έξοδοι

ID_SC/ID_SD/DNC

Ακίδες ειδικής χρήσης

ENOTHTA 2 – Scratch 2.0
#

Εμπράγματος Υπολογισμός με το Scratch – Πώς ανάβουμε ένα LED

Μπορείς να εξακριβώσεις αν δουλεύουν οι
ακίδες GPIO και τα LED, φτιάχνοντας το
παρακάτω κύκλωμα. Χρειάζεσαι
οποιαδήποτε αντίσταση άνω των 50 Ω.
• Σύνδεσε το LED κατευθείαν στην ακίδα
GND και στην ακίδα 3V3 μέσω αντίστασης
330Ω. Κανονικά, πρέπει να ανάψει.
• Πρόσεχε μη συνδέσεις το LED ανάποδα.
Το μακρύτερο καλώδιο πρέπει να συνδεθεί
με την ακίδα 3V3.

ENOTHTA 2 – Scratch 2.0
#

Εμπράγματος Υπολογισμός με το Scratch – Δημιουργία προγράμματος Scratch

• Βρες το πρόγραμμα πηγαίνοντας στο μενού Programming
και μετά πάτα στο Scratch.
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#

Physical Computing
With Scratch
- Constructing
a Scratch program
Εμπράγματος
Υπολογισμός
με το
Scratch – Δημιουργία
προγράμματος Scratch

• Θα εμφανιστεί το γνώριμο παράθυρο του Scratch:
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#

Physical Computing
With Scratch
- Constructing
a Scratch program
Εμπράγματος
Υπολογισμός
με το
Scratch – Δημιουργία
προγράμματος Scratch

• Πάτα Control πάνω αριστερά. Σύρε ένα μπλοκ when
GreenFlag clicked στην περιοχή των scripts:
• To Scratch χρησιμοποιεί μπλοκ εκπομπής (broadcast)
για να επικοινωνεί με τις ακίδες GPIO. Το πρώτο τέτοιο
μπλοκ που χρειάζεσαι είναι το gpioserveron, το οποίο
ενεργοποιεί το GPIO.
• Μια ακίδα GPIO μπορεί να είναι είσοδος ή έξοδος. Αυτό
μπορείς να το καθορίσεις μέσω του μπλοκ εκπομπής
config17out.
• Στο εξής μπορείς να ελέγχεις το LED σου μέσω δύο
μπλοκ εκπομπής: με το gpio17high το ανάβεις και με το
gpio17low το σβήνεις. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δύο
μηνύματα και μερικές παύσεις, μπορείς να κάνεις το LED
να αναβοσβήνει συνεχόμενα.
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#

Physical Computing
WithμεScratch
- Connecting
a button
Εμπράγματος
Υπολογισμός
το Scratch
– Σύνδεση κουμπιού

• Πέρα από το να ελέγχεις τον
υλικό κόσμο, μπορείς να
αντιδράς χρησιμοποιώντας μια
συσκευή εισόδου, όπως είναι τα
κουμπιά.
• Σύνδεσε το κουμπί σε μία
πλακέτα δοκιμών, μετά σύνδεσε
μία ακίδα με την ακίδα γείωσης
και σύνδεσε την άλλη με μία
αριθμημένη ακίδα GPIO. Στο
παράδειγμα της εικόνας, η
σύνδεση έχει γίνει με την ακίδα
2.
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#

Physical Computing
With Scratch
– Configuring
button
Εμπράγματος
Υπολογισμός
με το Scratch
– Ρύθμισηyour
κουμπιού

• Για να αντιδρά το Scratch στο κουμπί, πρέπει πρώτα να του πούμε ποια ακίδα είναι
η ακίδα εισόδου.
• Αφού ανοίξεις ένα καινούργιο αρχείο Scratch, πρέπει να ανοίξεις και τον server του
GPIO. Ο κώδικας της εικόνας καθορίζει ότι η ακίδα 4 είναι ακίδα εισόδου:

• Έχοντας συνδυάσει τις εντολές, πατάς την πράσινη σημαία
για να εκτελεστούν και να ετοιμαστεί η ακίδα.
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#

Physical Computing
With Scratch
– Configuring
button
Εμπράγματος
Υπολογισμός
με το Scratch
– Ρύθμισηyour
κουμπιού

•Μετά πας στο Scratch και στο μενού Sensing:
•Πάτα το τριγωνάκι στο μπλοκ slider sensor
value block για να εμφανιστεί η λίστα επιλογών.
Πάτα gpio2 και τίκαρε το κουτάκι στα αριστερά:
•Στο κεντρικό παράθυρο θα εμφανίζεται η
τρέχουσα κατάσταση της ακίδας.
•Πλέον πατώντας το κουμπί, η κατάσταση θα
αλλάζει από 1 σε 0.
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#

Physical Computing
With Scratch
Responding
to a button
Εμπράγματος
Υπολογισμός
με το– Scratch
– Αντίδραση
σεpress
πάτημα κουμπιού

• Αφού σετάραμε το κουμπί μας, ας το
βάλουμε να κάνει και τίποτα. Για αρχή,
μπορούμε να το κάνουμε να ελέγχει ένα
sprite.
• Προσθέτουμε μια λούπα forever με ένα
μπλοκ if μέσα της. Έτσι ο όρος if θα
ελέγχεται συνεχώς, και όποτε αυτός ισχύει,
θα εκτελείται κάποια δράση. Στο
παράδειγμα της εικόνας, το sprite θα πει
“Hello!”
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#

Physical Computing
With Scratch
Responding
to a button
Εμπράγματος
Υπολογισμός
με το– Scratch
– Αντίδραση
σεpress
πάτημα κουμπιού

•Τέλος, για να δουλέψει το πείραμα, απομένει
να προσθέσουμε τον όρο, δηλαδή να πούμε
ότι θέλουμε να μιλάει το sprite όποτε η τιμή
του κουμπιού είναι μηδέν.

•Αν τα έχουμε κάνει όλα σωστά, τότε
πατώντας το κουμπί θα μιλάει το sprite.
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#

Physical Computing
With Scratch
LED with aφωτός
button LED
pushμε πάτημα κουμπιού
Εμπράγματος
Υπολογισμός
με–Controlling
το Scratch an
– Έλεγχος

Τέλος, μπορούμε να συνδυάσουμε τα δύο
προγράμματα ούτως ώστε το κουμπί να μπορεί να
αναβοσβήνει το LED.
•Προσάρμοσε το script προσθέτοντας ένα If Else
μπλοκ, όπως φαίνεται στην εικόνα.

•Τώρα όποτε πατάς το κουμπί, θα ανάβει το
LED.
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#

Physical Computing
With Scratch
Buzzers
Εμπράγματος
Υπολογισμός
με–Using
το Scratch
– Κουδούνια (buzzers)

• Υπάρχουν δύο ειδών κουδούνια: ενεργά και παθητικά.

• Το παθητικό κουδούνι εκπέμπει έναν ήχο, όποτε περνάει ρεύμα από μέσα του. Αν δεχτεί
ένα συγκεκριμένο σήμα, παράγει διάφορους ήχους. Τα ενεργά κουδούνια, για τα οποία
θα μιλήσουμε στη συνέχεια, είναι πολύ πιο απλά.
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#

Physical Computing
With Scratch
Buzzers
Εμπράγματος
Υπολογισμός
με–Using
το Scratch
– Κουδούνια (buzzers)

Σύνδεση κουδουνιού
•Ένα ενεργό κουδούνι
συνδέεται όπως ένα
LED, αλλά είναι πιο
ανθεκτικό και δεν
χρειάζεται αντίσταση
για προστασία.
•Φτιάξε το κύκλωμα
όπως φαίνεται στην
εικόνα.
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Physical Computing
With Scratch
Buzzers
Εμπράγματος
Υπολογισμός
με–Using
το Scratch
– Κουδούνια (buzzers)

Προγραμματισμός κουδουνιού
• Πλέον μπορείς να κάνεις το
κουδούνι να χτυπήσει με τον κώδικα
που φαίνεται δεξιά:
• Μπορείς να το κάνεις και να χτυπά
διακεκομμένα:
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αν μελέτησες τα παραπάνω, θα έχεις μάθει τα εξής:
• Να προγραμματίζεις στο Scratch χρησιμοποιώντας βασικές εντολές
• Θα γνωρίζεις τι είναι οι ακίδες GPIO
• Πώς να ανάβεις ένα φως LED
• Πώς να χρησιμοποιείς ρυθμιζόμενες ακίδες
• Πώς να γράφεις ένα πρόγραμμα στο Scratch
• Πώς να συνδέεις ένα κουμπί
• Πώς να ρυθμίζεις ένα κουμπί
• Πώς να προκαλείς μια ενέργεια με το πάτημα ενός κουμπιού
• Πώς να ελέγχεις ένα φως LED με το πάτημα ενός κουμπιού
• Πώς να χρησιμοποιείς κουδούνια.
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ΠΗΓΕΣ

• https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__709da8e5f3d7212
9538a4ccdbcbf5f2a__/pdfs/help/Getting-Started-Guide-Scratch
2.pdf
• https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physical-computingwith-scratch/10
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• https://projects.raspberrypi.org/en/projects/create-your-own-worl
d-scratch2/1
• https://projects.raspberrypi.org/en/projects/lost-in-space-scratch
2/1
• https://projects.raspberrypi.org/en/projects/ghostbusters-scratch
2
• https://projects.raspberrypi.org/en/projects/chatbot-scratch2
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Σχεδιασμός διεπιφάνειας
(Interface design)

Όταν σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα, μετουσιώνουμε τη φαντασία μας σε
δημιουργία για να τη μοιραστούμε με άλλους. Δημιουργούμε τη ροή του
προγράμματος, το πώς θα αλληλεπιδρά ο χρήστης μαζί του, και τις
ενέργειες του κάθε sprite, για να πούμε την ιστορία μας.

Λούπες (επαναλήψεις)
(Loops (iteration))

Η λούπα είναι η επανάληψη μιας σειράς εντελών προγραμματισμού (στο
Scratch τις λέμε «μπλοκ»). Συχνά χρησιμοποιούμε συνθήκες ελέγχου για
να ελέγχουμε πότε και πόσο συχνά θα εκτελείται μία λούπα.

Λογική Μπουλ
(Boolean logic)

Μια Boolean εντολή ελέγχει αν μία δήλωση ισχύει ή όχι. Στο Scratch, μια
εντολή Boolean μπορεί να ελέγξει αν ένας καθορισμένος όρος ισχύει (π.χ.
είναι μπλε το χρώμα;). Μπορούμε επίσης να συγκρίνουμε τιμές,
χρησιμοποιώντας τους τελεστές and, or και not. Π.χ. «αν x>0 και x<2».

Μεταβλητές

Στις μεταβλητές αποθηκεύονται χαρακτήρες ή αριθμοί, οι οποίοι
χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα. Π.χ. η δήλωση if x>0 δημιουργεί μία
συνθήκη που ελέγχει αν το νούμερο που αντιστοιχεί στο x είναι
μεγαλύτερο από το 0.
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Πίνακες (Arrays)

Οι πίνακες μοιάζουν με τις μεταβλητές, υπό την έννοια ότι αποθηκεύουν
πληροφορίες που μπορούν να αλλάζουν. Η διαφορά είναι ότι περιέχουν πολλαπλές
τιμές, όπως π.χ. μια λίστα για ψώνια περιέχει διάφορα αντικείμενα.

Γεγονότα (Events)

Το Scratch παρέχει μια ολόκληρη ομάδα από μπλοκ γεγονότων τα οποία μας
επιτρέπουν να λέμε στο πρόγραμμά μας τι να κάνει, όταν συμβαίνουν αυτά τα
γεγονότα. Παραδείγματα γεγονότων είναι το κλικάρισμα της σημαίας ή το πάτημα
του πλήκτρου space.

Συγχρονισμός και
συντονισμός
(Synchronization and
coordination)

Προγραμματίζοντας ένα sprite να λαμβάνει ένα μήνυμα που εκπέμπει ένα άλλο
sprite, συντονίζουμε την αιτία με το αποτέλεσμα. Όταν εκπέμπουμε ένα μήνυμα και
περιμένουμε όλα τα υπόλοιπα sprites να αντιδράσουν, τότε η ενέργεια είναι
συγχρονισμένη. Οι εκπομπές είναι μια τεχνική που θα χρησιμοποιούμε συχνά.
Επιτρέπουν τη στοιχειώδη επικοινωνία ανάμεσα στα sprites του project.

Ταυτοχρονισμός
(Concurrency)

Αν δύο scripts εκτελούνται στο ίδιο στοιχείο ελέγχου, μιλάμε για παράλληλη
εκτέλεση. Για παράδειγμα, αν προγραμματίσουμε τέσσερα διαφορετικά sprites να
πιξελιάζουν, όταν πατάμε την πράσινη σημαία, δημιουργούμε τέσσερις
ταυτόχρονες ενέργειες.
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Τυχαίοι αριθμοί
(Random numbers)

Επιλέγεται ένας τυχαίος αριθμός από καθορισμένο εύρος.

Δεδομένα νέφους
(Cloud data)

Από το Scratch 2.0, μπορούμε να αποθηκεύουμε κάποιες πληροφορίες των projects μας
στους servers του Scratch, ούτως ώστε να μπορούν να τα βλέπουν κι άλλοι χρήστες.
Παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών είναι τα high scores ή τα αποτελέσματα μιας έρευνας.

Διαδικασίες (Procedures)

Σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, οι διαδικασίες λέγονται συναρτήσεις ή μέθοδοι. Στο
Scratch 2.0 μπορούμε να δημιουργούμε τα δικά μας μπλοκ και να τα τοποθετούμε σε μία
στοίβα υπό το ίδιο όνομα. Με τα αυτοσχέδια μπλοκ, μπορούμε να εισάγουμε ορίσματα, π.χ.
τον αριθμό ενός sprite, στη διαδικασία.

Γραφικά Vector και Bitmap

Το Scratch διαθέτει ενσωματωμένο επεξεργαστή εικόνας, ούτως ώστε να μπορούμε να
σχεδιάζουμε οι ίδιοι τα γραφικά και τα sprites μας. Στο Scratch 2.0 έχει προστεθεί η
δυνατότητα δημιουργίας vector graphics.

Κλωνοποίηση
(Cloning)

Από το Scratch 2.0, ένα sprite μπορεί να αντιγράφεται ενώ εκτελείται το πρόγραμμα. Οι
κλώνοι κληρονομούν τις στολές και τα scripts των γονιών τους. Για παράδειγμα, πολλοί
φτιάχνουν παιχνίδια στα οποία πυροβολούμε πράγματα, όπως αστεροειδείς. Με τη μέθοδο της
κλωνοποίησης, μπορούμε να πυροβολούμε επαναλαμβανόμενα.

Η αναγέννηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού
για τις μαθησιακές δεξιότητες του αύριο
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