Mitch
Studerer programmering og elsker at lave
fede programmer.
Han holder også meget
af film og kunst.
Mitch er i det hele taget
en fin fyr.

De Kosmiske Vogtere:
Gobo, Fabu og Pele
De Kosmiske Vogtere er rumvæsener,
der kan rejse gennem tid og rum.
De er udpeget til deres opgave af
’Det Galaktiske Råd’.
Vogternes opgave er at opretholde
universets balance.

Scratchy
En energisk kat, der bor i cyberspace. Scratchy er præcis, som
katte på internettet altid er. Han er
ret nysgerrig og impulsiv.

Lad os lære Scratch at kende.
Vi skal også tale om sprites
og koordinater.

Vi skal have Scratchy til at bevæge
sig igen. Vi skal have ham til at
danse hen over scenen.

Inden du kan bruge den hemmelige manual, skal du åbne
programmet Scratch. Når du gør det, kan du se Scratchy på en
hvid baggrund. Det er et nyt projekt, du har startet, så katten
laver ikke noget endnu.
I Scratch kalder man katten Scratchy for en sprite. Det kalder
man også alle andre dyr og ting, som man putter ind i
projektet.
Lige om lidt skal vi give ordrer til Scratchy. Dem kalder man
også for kommandoer. Vi skal have ham til at bevæge sig. Til
det skal vi bruge de blå brikker i venstre side af skærmen.

Brikkerne til at kommandere med
en sprite er herovre.
Vi skal sætte brikkerne sammen for
at bryde forbandelsen og få gjort
Scratchy rask igen. Alle disse
brikker og blå, og er kommandoer,
der kan få Scratchy til at bevæge
sig.

Du flytter en brik ved
at klikke og trække
den herover.
Det har kaldes scriptsfeltet.

Du er nødt til at give hver sprite sine egne
kommandoer. I mange spil er der mere end en
karakter med. Derfor kan man lave en liste af
sprites herovre.
Klik på den sprite på listen, som du vil give
kommandoer til. Du giver spriten kommandoer
ved at hive brikker op i scripts-feltet

Lad os komme videre og kigge lidt
grundigere på brugerfladen…

Paletten
Hver af disse 8 knapper indeholder
brikker med funktioner. De kan
bruges til at programmere dine
sprites.
Du kan sætte brikkerne sammen til
større programmer. På den måde
kan dine sprites lave mere
avancerede ting.

Rotations-indstillinger
Du kan styre din
sprites retning på 3
måder:
 Fri rotation.
 Vend mod venstre
eller højre.
 Ingen rotation tilladt.

Sprite-info
Her står din sprites
navn, dens placering
og hvilken retning,
den vender.

Scene-indstillinger
Scenen kan have 3
forskellige størrelser:
 Lille.
 Normal.
 Fuld skærm.

Scenen
Her gør din sprite
det, du har skrevet
i programmet.
Den optræder på
scenen for dig.

Scripts-feltet
Her bygger du dine programmer. Du sætter
brikker sammen for at styre din sprite. Der er
tre faner i toppen af feltet:
Scripts: Her kan du trække kommandobrikker over og sætte dem sammen.
Udtryk: Her kan man tegne, importere eller
ændre i en sprites udseende.
Lyde: Her kan du optage eller importere
lyde, som en sprite skal bruge.

Sprite-liste
Her er de sprites, du har lavet.
Det er fx ting og karakterer.
Scenen er også på listen.
Du kan vælge en sprite ved at
klikken på den.

Ny sprite knapper
Du kan lave en ny
sprite på 3 måder:
 Tegn en ny.
 Importer et billede.
 Lad Scratch vælge
en tilfældig sprite.

For at bruge Scratch til at
flytte din sprite, skal du først
vide, hvordan Scratch
placerer ting på scenen.

Tryk på Scene ikonet i spritelisten. Skift til Baggrunde i
scripts-feltet.
Vælg Importer.
Bemærk: Sprites har Udtryk,
mens Scene har Baggrunde.

Vælg xy-grid,
og klik OK.

Nu kan du se, hvordan Scratch
placerer ting på scenen. Alt er i et
koordinatsystem med en
x-akse og en y-akse.
x-aksen: Er orange og går på langs
af scenen fra -240 til +240.
y-aksen: Er blå og går lodret op og
ned på scenen fra -180 til +180.
Scratchys placering er der, hvor xaksen og y-aksen skærer hinanden.
Koordinaterne er (0, 0)

Nu kan vi programmere de
bevægelser, katten Scratchy skal
lave.
Træk ham først helt op i toppen
af scenen, som du kan se på
billedet her ved siden af.
Bemærk: Nede i højre hjørne kan
du se musepilens koordinater.
Det er ret smart, når man skal til
at flytte rundt på sprites.

Klik på Scratchy i
sprite-listen. Nu har
du valgt Scratchy, så
det er ham, du skriver
kommandoer til.
Vælg Scripts-fanen i Scripts
feltet.
Vælg Bevægelse-knappen på
paletten.
Find den brik, hvor der står

Træk kommando-brikken over på
Scripts-feltet.

Klik på tallet ved x og y for at
ændre det.
Ved x skal der stå 0.
Ved y skal der stå 125.
Nu går Scratchy ALTID hen til
(0, 125) når programmet starter.
Ligegyldigt hvor han stod før.

Vi skal nu have Scratchy til at bevæge sig
rundt. Men lige nu flytter han sig så
hurtigt, at vi ikke kan se det.

Find sprite værktøjslinjen.
Vælg ’Mangfoldiggør’
knappen - den ligner et
stempel.

Vi kan heldigvis gøre ham langsommere.
Gå over i paletten og vælg knappen
Styring.
Find knappen her

Tryk på dine kommandoer
med stemplet for at lave
en kopi. Lav 5 kopier.

Træk knappen hen under den blå brik, så
de to sætter sig sammen som et
puslespil. Kig efter den hvide streg
mellem brikkerne.

Når de to brikker sidder sammen, skal du
ændre tallet til 0,1 sekunder.
TIP: Du kan trække den nederste blok
væk fra den øverste igen. Bare træk i
den.
Hvis du vil slette en blok, er det lettest at
trække den tilbage på paletten.

Efterlign kommandoerne
på billedet og skriv
koordinaterne på samme
måde.
Klik på toppen af brikkerne
og se Scratchy hoppe
rundt i en femkant.

Du kan få Scratchy til at blive ved med at hoppe for evigt.
Gå ind i paletten Styring. Træk denne kommandoblok over i Script-feltet:

Når du hiver den op i toppen af din kode, omringer den din kode. Se på billedet.
Klik på blokken igen, for at få Scratchy til at springe rundt uden at stoppe.
Tryk på den røde stopknap
for at stoppe ham igen.
Du kan altid teste et program ved at klikke på det med musen.
Det er en god ide at teste sit program engang imellem for at se, om det virker.
Nu skal vi have Scratchy til at glide rundt i stedet for at hoppe.
Klik på paletten Bevægelse. Træk 5 glid kommandoer over og sæt
dem sammen. Det skal ligne billedet til venstre.
Test din kode ved at klikke øverst på den øverste brik.

Nu kan vi sætte de to koder sammen til en! Træk glid-brikkerne op og sæt
dem fast i bunden på den anden kode.
Find paletten Styring og denne knap:

Sæt den fast øverst på din kode ovenpå for evigt brikken. Det skal se ud
som på billedet til venstre.

Klik på det grønne flag for at starte
programmet.
Klik på den røde knap for at stoppe
programmet.

Find paletten Pen.

Træk de 4 brikker over, som du kan
se på billedet helt til højre.
Få din kode til at ligne billedet.
Du har nu fået Scratchy til at tegne
en magisk stjerne, mens han
bevæger sig.
Prøv at trykke på det grønne flag,
mens programmet kører, uden at du
stopper det først.

Nogle gange, kan man støde på en bug i et
program. En bug er en slags fejl, hvor
programmet ikke gør det, man gerne vil
have.
Det er super fedt, når man støder på bugs.
Det er lidt ligesom en skattejagt, hvor man
skal finde frem til fejlen og rette den.
Her har Scratchy tegne en forkert linje
midt i stjernen.
Kan du også få Scratchy til at lave den bug
med linjen i dit program? Prøv fx at trække
ham rundt, inden du starter programmet.

Du kan fixe den bug ved at lave noget
mere kode.
Træk en ny brik ind i toppen af dit
program. Den får Scratchy til altid at starte
det samme sted, når man trykker på det
grønne flag.
På den måde begynder Scratchy altid først
at tegne, når han står det rigtige sted.
Nu er vores bug væk.

Lad os tilføje et helt nyt program for sig
selv under det andet program.
Se på billedet herunder.
Du kan altså have to programmer til at
køre samtidig! Det er ret cool!
Scratchy har nu to programmer, der kører
samtidig.
Prøv at finde ud af, hvad det nye program
gør.

Nu mangler du bare at gemme
dit nye program, så du kan lave
videre på det senere.
Husk at skrive et navn til dit
gemte program.

Scrathys udfordring!
Kan du lave om på dit program, så Scratchy tegner
andre figurer?
Prøv at se, hvor flot du kan lave det.1

