Среда за програмиране
Scratch е среда за програмиране за деца, създадена в Масачузетския технологичен институт (MIT). В Scratch могат да се правят игри, анимационни филми,
интерактивни истории. За създаването на програма се използват разноцветни
блокове-команди, които се съединяват в правилна последователност.
В компютърните игри програмите управляват графики – картинки, изобразяващи фонове, герои, предмети. Програмата обработва командите на играча,
преместването на графиките по екрана и съприкосновението на картинките
помежду им. Например, когато герой се допре до нужния предмет, програмата
прихваща контакта на картинката-герой с картинката-предмет и пресмята
точките на играча.
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Прозорецът на редактора Scratch се състои от няколко части: сцена 1 ,
област на спрайтовете и сцената/списък със спрайтове и фон на сцената 2 ,
списък с блокове 3 и работна област за скриптовете 4 . Спрайтовете са
обекти, които могат да се управляват с помощта на блоковете. Обикновено
това са участници в игра и герои в анимационни филми. При стартиране на
редактора в проекта винаги има един спрайт – оранжевата котка, която е и
символ на Scratch.
При кликване върху различни блокове вие давате на котката различни команди, които тя незабавно изпълнява. Например щраквайки по синия блок отиди до
случайна позиция, котката се премества на случайно място от сцената. Но за
създаване на пълноценна програма, която да работи автоматично, блоковете
трябва да се преместят в работната област и да се съединят
един с друг.
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Списък със спрайтове
В долната дясна част на областта на спрайтовете се намира
бутонът Избор на спрайт. При посочването му се отваря списък
с опции за добавяне на спрайт.
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Създаване на собствен компютърен герой

1

2

3

4

5

6

7

8

За създаване и редактиране на костюмите и декорите
Scratch разполага с два графични редактора – за векторно и
за растерно изображение. Този за растерно рисуване предлага
основните инструменти, познати ви от Paint – четка 1 , линия
2 , окръжност 3 , правоъгълник 4 , текст 5 , запълване 6 ,
гума 7 и маркиране 8 .    

Графичен редактор за векторни изображения
Редакторът за костюми и декори е един и същ, затова за
краткост ще говорим само за костюми (при декорите областите
и действията на инструментите са аналогични).
Основната част на екрана е заета от работната област.
В нея става рисуването и редактирането на обектите. Полето
за рисуване представлява сцената и е с нейните размери – 480
х 360 пиксела.
Областта на костюмите се намира в лявата част на прозореца и показва иконите на всички налични костюми. Текущият е в
синя рамка, в горния десен ъгъл на която има бутон за изтриване.
При щракване на десен бутон върху костюм може да се избере да
бъде копиран или експортиран (да се запази във файл за използване
в друг проект). В полето Костюм може да се промени името му.
В най-долната част на областта се намира бутонът
,
с който става добавяне на костюм от библиотека, рисуване на
нов, избиране на случаен или зареждане на костюм от файл.
Налични са и следните инструменти:
Инструмент
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Действие

Маркиране

Маркиране на един или няколко обекта

Оформяне

Промяна на кривата на контура на обект

Четка

Рисуване със свободна ръка

Гума

Изтриване на части от обект

Запълване

Запълване или промяна на цвета и начина на запълване

Текст

Писане на текст

Линия

Чертане на права линия

Инструмент

Действие

Окръжност

Чертане на окръжност (с натиснат клавиш Shift) или овал

Правоъгълник

Чертане на правоъгълник или квадрат (с натиснат клавиш
Shift)

Лявата стрелка отменя последното действие, а дясната го прилага отново.
Когато са маркирани два или повече обекта, те могат да се групират и
манипулират като един.
Групирани обекти се разделят и могат да се обработват поотделно.
При рисуване всяка следващо нарисувана част от картинката се разполага
в слой над предишната. С този бутон обект от по-долен слой се придвижва
в следващия го по-горен.
Обект от по-горен слой се придвижва в следващия го по-долен.
Маркираният обект се разполага в най-горния слой, т.е. над всички други
обекти.
Маркираният обект се разполага в най-долния слой, т.е. под всички други
обекти.
Маркираната част (или части) се обръщат огледално в хоризонтална посока. Ако няма маркирана част, се обръща цялото изображение.
Маркираната част (или части) се обръщат огледално във вертикална посока. Ако няма маркирана част, се обръща цялото изображение.
Маркираната част (или части) се копират в клипборда. Ако няма маркирана
част, се копира цялото изображение.
Копираната част (или части) се поставя над изображението.
Маркираната част (или части) се изтрива. Ако няма маркирана част, се
изтрива цялото изображение.
Задача 1.

 зпробвайте действието на различните инструИ
менти. Разгледайте и променете начините на
запълване, контура и дебелината на линията. Обърнете внимание как се променя цветът при различни
стойности и на наситеността и яркостта.

Задача 2.

От посочените по-долу инструменти оградете тези,
с които е възможно да се използват посочените
вдясно настройки.  
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Задача 3.

 а следващата картинка са дадени схематично
Н
последователни пози при ходене на човек.

•
•
•
•
•

В областта на спрайтовете изберете Нарисувай.
Нарисувайте първото човече – както е показано или по-детайлно и реалистично.
Изберете костюма и го копирайте.
Променете човечето в съответствие с показаната схема.
По същия начин направете и останалите костюми.

Задача 4.

Свържете отделните части на изображението вдясно с инструментите, с
които те са нарисувани.

Задача 5.

 аправете програма, която „кара“ човечето от зад. 2
Н
да ходи, като използвате командни блокове за:
• позициониране;
• обръщане в посока;
• начин на въртене;
• избиране на костюм;
• преместване;
• смяна на костюм;
• отблъскване от ръб;
• повторение на последните три дейтвия.
За да промените скоростта на движение, използвайте различен брой стъпки за преместване, както и
контролен блок за изчакване.
Поставете блок за стартиране на програмата
(щракване на зеленото флагче) и разгледайте движението в режим на презентация.
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