
Alice
Εισαγωγή



Τι είναι το Alice

 Εκμάθηση Προγραμματισμού

 Τοποθέτηση αντικειμένων σε έναν τρισδιάστατο κόσμο

 Με χρήση drag-and-drop εισάγονται σε μία σκηνή για την δημιουργία εικονικού 

κόσμου.

 Χρήση προγραμματιστικών δηλώσεων για την κίνησή τους στον κόσμο



Εικονικός Κόσμος - Περιεχόμενα

 Settings: Αντικείμενα που θα μείνουν 

σταθερά στην δημιουργία μας, π.χ.

 Ένα δέντρο

 Βράχια

 Κτίριο

 Actors: Αντικείμενα που θα κινούνται, π.χ.

 Άνθρωποι

 Ζώα

 Οχήματα

 Background Template: Ένα φόντο στο 

οποίο τοποθετούνται τα παραπάνω



Προγραμματίζοντας αντικείμενα

 Με τη λογική drag-and-drop πλακιδίων 



Animation

 Όλες οι οδηγίες που θα δωθούν στο Alice θα οδηγήσουν σε ένα animation.



Προσθήκη Αντικειμένων

 Η Προσθήκη αντικειμένων περιλαμβάνει την επιλογή:

 Της κατεύθυνση που «κοιτάζει» το αντικείμενο

 Του προσανατολισμού σε σχέση με άλλα αντικείμενα στην σκηνή

 Τη θέση του στη σκηνή

 Τη θέση των επιμέρους μερών του (πόδια, χέρια κεφάλι)

 Ιδιότητες θέσης:

 3D συντεταγμένες (x,y,z)

 Κεντρικό σημείο τομής των αξόνων (συνήθως κέντρο μάζας)

 Μέρη που κινούνται

 Τοποθέτηση:

 Μη ακριβής με χρήση drag – and – drop

 Ακριβής θέτοντας τις συντεταγμένες x,y,z.



Συντάκτες
Παράθυρο σχεδίασης εικονικού κόσμου

1. Αρχικά από τον χώρο Χ επιλέγουμε αντικείμενα

και τα τοποθετούμε στη σκηνή (Ψ). Τα

αντικείμενα είναι ομαδοποιημένα σε κατηγορίες

- κλάσεις (Biped-δίποδα, Flyer-ιπτάμενα,

Prop-υποστηρικτικά, Quadruped-τετράποδα,

Swimmer-υποθαλάσσια και Transport-μέσα

μεταφοράς). Για ορισμένα αντικείμενα

(άνθρωποι) έχουμε τη δυνατότητα να

επιλέξουμε την ενδυμασία τους.

2. Τοποθετούμε τα αντικείμενα στην επιθυμητή

θέση στη σκηνή Ψ.

3. Ρυθμίζουμε τις αρχικές ιδιότητες του κάθε

αντικειμένου στο χώρο Ζ.



Συντάκτες
Παράθυρο ανάπτυξης του προγράμματος

 χώρος Α: Σκηνή (Scene), όπου αναπαριστάται ο
εικονικός κόσμος που σχεδιάζουμε.

 χώρος Β: Συντάκτης Κώδικα (Code Editor),
όπου προγραμματίζουμε μεταφέροντας τις με-
θόδους από τους χώρους Γ και Δ, αφού πρώτα
επιλέξουμε τη σωστή καρτέλα (περιοχή Β1)
στην οποία συντάσσουμε τον κώδικα.

 χώρος Γ: Μέθοδοι (Procedures, Functions). Τις
χρησιμοποιούμε, για να αποκτήσει συ-
μπεριφορές το εκάστοτε αντικείμενο που έχουμε
επιλέξει στο Γ1.

 χώρος Δ: Μέθοδοι, Έλεγχος (Control). Τις
χρησιμοποιούμε, όταν θέλουμε να
ομαδοποιήσουμε έναν αριθμό μεθόδων βάσει
κάποιου ελέγχου ή συνθήκης (π.χ. if_, while_).



Συντάκτες 
Εναλλαγή μεταξύ συντακτών

 Η δημιουργία ενός animation 

περιλαμβάνει συνεχείς εναλλαγές 

μεταξύ του Setup Scene και Edit Code. 

 Η ενναλαγή αυτή γίνεται με τις 

αντίστοιχες επιλογές κάτω δεξιά στην 

σκηνή.


