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Alice - 1ο Μάθημα (Εισαγωγή) 
Εισαγωγή 

Το πρόγραμμα Alice σας επιτρέπει να είστε ο σκηνοθέτης μιας ταινίας, ή ο δημιουργός ενός video game, όπου 

τα 3D αντικείμενα κινούνται τριγύρω σε ένα εικονικό κόσμο στην οθόνη ανάλογα με τις κατευθύνσεις που τους 

δίνετε. Ο εικονικός κόσμος περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα: 

 Settings: Αντικείμενα που θα μείνουν σταθερά στην δημιουργία μας, π.χ. 

o Ένα δέντρο 

o Βράχια 

o Κτίριο 

 Actors: Αντικείμενα που θα κινούνται, π.χ. 

o Άνθρωποι 

o Ζώα 

o Οχήματα  

 Background Template: Ένα φόντο στο οποίο τοποθετούνται τα παραπάνω 

Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μαθένετε αρχές προγραμματισμού χωρίς να μπλέκετε με 

πολύπλοκες έννοιες. Η λογική του είναι βασισμένη στο drag-and-drop πλακιδίων που αντιπροσοπεύουν δομές στη 

γλώσσα προγραμματισμού Java. 

θα δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή. Η 

περιγραφή του σεναρίου έχει ως εξής. Υπάρχει ένας 

αστροναύτης (AdultPerson) στη Σελήνη, αντιλαμβάνεται ότι 

πλησιάζει ένα σκάφος και στρέφεται προς εκείνη την 

κατεύθυνση. Όμως το σκάφος είναι Άγνωστης Ταυτότητας 

Ιπτάμενο Αντικείμενο (UFO). Γίνεται η προσσελήνωση, 

κατεβαίνει ένας εξωγήινος (Alien) και πλησιάζει τον 

αστροναύτη. Ο αστροναύτης καλεί σε βοήθεια το κέντρο 

ελέγχου και ζητάει από τον χρήστη να τον απομακρύνει από τον 

Alien. Αφού δεν έχει επιτευχθεί ο επιθυμητός διάλογος μεταξύ 

τους, ο εξωγήινος απαγάγει τον αστροναύτη στο σκάφος και 

αναχωρούν για τον πλανήτη του. 

Εκκίνηση Εφαρμογής  

1. Εκκινήστε το Alice. Ένας κόσμος στο λογισμικό Alice ξεκινάει με μια φόρμα αρχικής σκηνής. Οι 

φόρμες επιλογής παρουσιάζονται στο αρχικό παράθυρο μόλις ξεκινήσει το Alice. 

Επιλογή Σκηνικού  

2. Έχοντας ενεργή της καρτέλα Templates του 

πλαισίου διαλόγου Select Project επιλέξτε το Moon 

(Φεγγάρι) για αρχική σκηνή. Αυτό που πρέπει να δείτε στη 

συνέχεια είναι το σεληνιακό τοπίο όπως φαίνεται στην 

διπλανή εικόνα.  

Αποθήκευση  

3. Για να μην ξεχάσουμε να αποθηκεύσουμε την 

εργασία μας, επιλέγουμε μενού File→Save As και για κάθε 

επόμενη φορά το File→Save. Επιλέξτε ως φάκελό 

αποθήκευσης τον φάκελό σας στον server. 

Προσθήκη αντικειμένου  

4. Υπάρχουν δύο επιλογές στην εμφάνιση της σκηνής μας, η Edit Code, 

συντάκτης κώδικα, που βλέπουμε στην πάνω εικόνα και η Setup Scene. Μεταφερόμαστε 

στο παράθυρο σχεδίασης του κόσμου, πατώντας το κουμπί Setup Scene. Στο κάτω μέρος 

της οθόνης, στην Gallery όπου εμφανίζονται οι Actors, ηθοποιοί, εισάγουμε τον 

αστροναύτη από την κλάση Biped, είτε με drag-and-drop είτε με διπλό click 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο new Adult(…). Του φοράμε τη στολή και τον 

μετονομάζουμε σε astronaut.  
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5. Μπορείτε να μεταφέρετε (translate), να περιστρέψετε (rotate) και να αλλάξετε μέγεθος (resize) τον 

ηθοποιό σας χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας και μία από τις αντίστοιχες επιλογές στα δεξιά, Ω,  όπως φαίνονται 

στην εικόνα. επίσης και με τα μπλε βελάκια που βρίσκονται μπροστά και στο κέντρο της σκηνής Ψ. Πρώτα όμως 

πρέπει να τον επιλέξετε είτε κάνοντας click πάνω του στη σκηνή είτε στο όνομά του στο πάνω δεξιά μέρος της 

σκηνής. Μεταφέρετε τον αστροναύτη σας μπροστά και δεξιά. 

 
Παράθυρο σχεδίασης εικονικού κόσμου 

6. Εισάγουμε τον εξωγήινο από την κλάση Biped, χρησιμοποιώντας την 

μέθοδο new Alien(). Τον τοποθετούμε στη μέση της σκηνής και ορίζουμε την 

ιδιότητα Opacity (ορατότητα) σε 0.0 Αρχικά δεν φαίνεται ο alien, για να μπορέσουμε 

να τον εμφανίσουμε αργότερα και να δημιουργείται η εντύπωση ότι βγαίνει από το 

UFO. 

7. Εισάγουμε το UFO από την κλάση Transport και την υποκλάση 

Aircraft, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο new UFO(). Τον τοποθετούμε στη σκηνή Ψ 

πίσω και αριστερά. 

Εντολές  

8. Για να επιστρέφουμε στο αρχικό παράθυρο ανάπτυξης του 

προγράμματος πατάμε το κουμπί Edit Code. 

9. Με επιλεγμένο τον αστροναύτη συντάσσουμε τον κώδικα δική μας 

μέθοδο MyFirstMethod (Β1) Να σημειώσουμε ότι μετά από το σύρσιμο μιας 

μεθόδου στον συντάκτη κώδικα τροποποιούμε τις παραμέτρους της. Επιπλέον 

δυνατότητες ορισμού παραμέτρων μάς δίνει η επιλογή του add detail.  

 
Παράθυρο ανάπτυξης του προγράμματος 
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10. Στο πρώτο μέρος της μεθόδου ο αστροναύτης μας μιλάει και σκέφτεται αντίστοιχα.  

 
Για να δώσετε μία εντολή όπως αυτή της ομιλίας ή της σκέψης στον αστροναύτη σας 

θα πρέπει, με επιλεγμένο το Edit Code, στο κάτω αριστερά πλαίσιο  να βρείτε την 

εντολή ομιλίας και να την σύρετε στo δεξί μέρος του παραθύρου όπου και θα 

συντάσετε τον κώδικά σας. Θα εμφανιστεί το διπλανό μενού. Επιλέξτε Custom 

TextString για να δώσετε τα δικά σας λόγια και πληκτρολογήστε τα κείμενα:  

 ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, αλλά ένα μεγάλο για την ανθρωπότητα  

 Τι θόρυβος είναι αυτός!!!  

αντίστοιχα, όπως φαίνεται και στο στιγμιότυπο. 

11. Η επόμενη μέθοδος,  της ομάδας 

orientation στρίβει προς κάποια κατεύθυνση το αντικείμενο με το 1.0 να είναι μία πλήρη 

περιστροφή 36ο μοιρών. Επιλέξτε δεξιά στροφή right, 0,4.  

 
12. Από την περιοχή ελέγχου, Δ, επιλέγουμε την do together ώστε οι μέθοδοι say του 

astronaut και moveTo του UFO να εκτελούνται ταυτόχρονα. Στη say γράψτε το κείμενο: 

 Κέντρο ελέγχου, Βλέπω ένα διαστημόπλοιο να πλησιάζει.  

Με επιλεγμένο το UFO μεταφέρετε την moveToward καθορίζοντας τον στόχο, target, this.astronaut, την ποσότητα, 

amount, στα 20. 

 
13. Στο επόμενο κομμάτι εντολών, εφμανίζεται ο εξωγήινος θέτοντας την αδιαφάνειά του στο 1, και 

κινείται προς τον αστροναύτη μιλώντας. Ο αστροναύτης απομακρύνεται. 

 
14. Ο επόμενος διάλογος από τον αστροναύτη και τον εξωγήινο αντίστοιχα επαναλαμβάνεται δύο φορές. 

 Κέντρο βοήθεια ενας εξωγήινος μου μιλάει!!! 

 &#@% 

Η  επανάληψη επιτυχάνεται με τη δομή count up to 2 που θα βρούμε στην περιοχή ελέγχου Δ. 

 
15. Συνεχίζεται για λίγο ο διάλογος αστροναύτη και εξωγήινου 

 ΒΟΗΘΕΙΑ χρήστη πάτα τα βελάκια να με σώσεις!!! 

 $%#@10 
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16. Ορίζεται μία μεταβλητή, η xronos, από την περιοχή ελέγχου και την επιλογή  όπου στο 

πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται  

 
Θέτουμε τον τύπο μεταβλητής, value type, WholeNumber, το όνομά της name, xronos και την αρχική τιμή, 

initializer 10. 

 
17. Δημιουργείται μία δομή επανάληψης while από την περιοχή ελέγχου στην οποία ο εξωγήινος αναφέρει 

τον χρόνο που απομένει. Σε κάθε επανάληψη ο χρόνος μειώνεται κατά 1 μέχρι να μηδενιστεί. Η μείωση αυτή γίνεται 

με την εντολή ανάθεσης τιμής, . 

 
18. Με το τέλος του χρόνου ο εξωγήινος κινείται προς τον αστροναύτη. 

 
19. Με την επόμενη μέθοδο, setVehicle, τα δύο αντικείμενα, αστροναύτης και εξωγήινος, 

αντιμετωπίζονται σαν ένα. Δηλαδή οποιαδήποτε αλλαγή στην συμπεριφορά του alien προκαλεί το ίδιο και στον 

astronaut. 

 
20. Κατευθύνουμε τον εξωγήινο, αλλά και τον αστροναύτη εφόσον έχει εφαρμοστεί η setVehicle, προς το 

UFO. 

 
21. Εξαφανίζουμε και τον αστροναύτη και τον εξωγήινο. 

 
 

 

 

 



5 

 

Δημιουργία διαδικασίας  

Για το επόμενο τμήμα εντολών θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία διαδικασία. 

22. Για να δημιουργήσουμε μια procedure, επιλέγουμε το εξάγωνο από την 

περιοχή Β1 → UFO → Add UFO Procedure. Πληκτρολογούμε το όνομα της 

διαδικασίας abduction, οπότε δημιουργούνται 2 νέες καρτέλες (UFO, abduction). 

Εισάγουμε τις επόμενες μεθόδους 

 
23. Επιλέγουμε την αρχική μας μέθοδο και πάλι από την αντίστοιχη καρτέλα, myFirstMethod. 

 
24. Προσθέτουμε στο τέλος την κλήση της διαδικασίας abduction που μόλις υλοποιήσαμε και 

ομαδοποιούμε την κάμερα με το UFO. Οι εντολές αυτές γίνονται ταυτόχρονα, do together. 

 

 
Χειρισμός αντικειμένου  

25. Για να δώσουμε τη δυνατότητα να χειρίζεται ο χρήστης με το δεξί και αριστερό βελάκι του 

πληκτρολογίου τον astronaut, επιλέγουμε την καρτέλα InitializeEventListeners → Add Event Listeners→ 

Keyboard→ addArrowKeyPressListeners. Στη συνέχεια μεταφέρουμε τη μέθοδο ελέγχου if_ από τον χώρο Δ 

στον συντάκτη κώδικα (Β) και δημιουργούμε τον επόμενο κώδικα. 
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 Η λογική που εφαρμόζουμε είναι Αν, if, πατηθεί το αριστερό πλήκτρο, τότε, then, να στρίψει ο astronaut αριστερά, 

αλλιώς, αν, if, πατηθεί το δεξί βελάκι, τότε, then, να στρίψει ο astronaut δεξιά, να κινηθεί μπροστά, πάνω βελάκι ή 

πίσω, κάτω βελάκι. Σε διαφορετική περίπτωση (else) να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του με ένα κείμενο όπως το: 

«Βοήθεια. ΔΕΝ με ακούει ΚΑΝΕΙΣ;». Ο λόγος που επιλέξαμε για να υλοποιηθεί αυτός ο κώδικας σε αυτή την καρτέλα 

και όχι εντός της μεθόδου MyFirstMethod είναι ότι ο κώδικας που γράφεται σε αυτό τη σημείο εκτελείται 

από την αρχή εκτέλεσης της εφαρμογής μέχρι το τέλος αυτής. 

  

Δοκιμή 

26. Δοκιμάστε το έργο σας πατώντας το κουμπί Run πάνω αριστερά στην σκηνή. 

 

 

Δραστηριότητα  

Δημιουργήστε ένα νέο Project του Alice με σκηνικό 

ένα γαλήνιο λειβάδι, Grass, στο οποίο θα 

προσθέσετε δύο αντικείμενα, ένα δίποδο, Biped, τον 

λευκό λαγό, WhiteRabbit, σας ένα Τοίχο Κάστρου, 

Prop Classes – Castle Wall,   και έναν 

Θαμνοφράχτη, Prop Classes – Hedge. 

Μετακινήστε, επιλογή DEFAULT, και περιστρέψτε, 

επιλογή ROTATION, το τοίχος, μετακινήστε τον 

θάμνο, ώστε τα αντικείμενά σας να φαίνονται όπως 

στο διπλανό στιγμιότυπο. Βάλτε τον λαγό να μιλάει 

κάνοντας χρήση της εντολής 

. 

Δημιουργία διπλοτύπων  
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Για να πει περισσότερες από μία φράση μπορείτε να δημιουργήσετε διπλότυπα της εντολής ομλίας με τους 

επόμενους τρόπους: 

 Στα αριστερά της εντολής και στο γραμμοσκιασμένο χωρίο  με το Ctrl 

πατημένο σύρετε προς τα κάτω ώστε να δημιουρήσετε ένα αντίγραφο της εντολής.  

 Δημιουργήστε και ένα ακόμη αντίγραφο 

επιλέγοντας με δεξί click την επιλογή Copy to 

Clipboard και στη συνέχεια από το πρόχειρο πάνω 

δεξιά στην οθόνη που έχει αλλάξει μορφή από 

άδειο σε γεμάτο. 

 
σύρετε με το ποντίκι προς την περιοχή που γράφετε τον κώδικά σας.  

Στις δύο νέες εντολές που έχετε πλέον γράψτε φράσεις όπως τις How long is forever και Sometimes 

just one Second. 


