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1.   Εισαγωγή  

1. 1. Λίγα λόγια για το Robotics

Η  εργασία  αυτή  πραγματεύεται  την  αναλυτική  παρουσίαση  του  προϊόντος  Robotics,  και 
περιλαμβάνει  αναφορές  περί  της  φύσεως  του  προϊόντος,  των  λόγων  δημιουργίας  του,  των 
χαρακτηριστικών του και του τρόπου υλοποίησής του. 

Το Robotics, το οποίο προς το παρόν βρίσκεται υπό την έκδοση 1.0, αποτελεί ένα (ανεπίσημο) 
πρόσθετο για το εκπαιδευτικό λογισμικό  Greenfoot  και  σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί  ως 
βοηθητικό  εργαλείο  από  τους  εκπαιδευτικούς  που  χρησιμοποιούν  (ή  σκοπεύουν  να 
χρησιμοποιήσουν)  το  Greenfoot  για να διδάξουν προγραμματισμό σε γλώσσα  Java  σε μαθητές 
αρχάριους ως προς τη λογική του προγραμματισμού.

1. 1. 1. Φύση του προϊόντος

Το προϊόν Robotics είναι ένα εργαλείο το οποίο διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό κάθε εκπαιδευτικό 
που σκέφτεται να ενσωματώσει το εκπαιδευτικό λογισμικό Greenfoot στη διδασκαλία του, αλλά δε 
διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο για να δημιουργήσει δικά του σενάρια.

Το  Robotics αποτελείται από 6 σενάρια κλιμακούμενης περιπλοκότητας/δυσκολίας, στα οποία 
ως κεντρικός ήρωας εμφανίζεται το  Robot  (το ρομπότ στο εξώφυλλο).  Κάθε ένα από τα 6 αυτά 
σενάρια παρουσιάζει μία διαφορετική πτυχή της καθημερινότητας του Robot, ενώ παράλληλα, το 
κάθε  ένα  από  αυτά  προσφέρεται  για  την  επίλυση  πληθώρας  ασκήσεων  και  προβλημάτων 
προγραμματισμού.

Αυτό που διαφοροποιεί τα σενάρια Robotics από τα υπόλοιπα κοινά σενάρια του Greenfoot είναι 
το γεγονός πως με το άνοιγμα του κάθε ενός από αυτά, παρέχονται στο χρήστη τρία βοηθητικά 
παράθυρα. Τα παράθυρα αυτά προσφέρουν αυτοματοποίηση της διαδικασίας δημιουργίας κόσμων, 
εκτέλεση μεθόδων του  Robot  με απλό και γρήγορο τρόπο – χωρίς τροποποίηση του κώδικα της 
αντίστοιχης κλάσης, και αναπαράσταση των αντικειμένων τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα στη 
θήκη του  Robot.  Τα βοηθητικά παράθυρα αποτελούν ο  Δημιουργός Κόσμων, ο  Διερμηνέας  Turbo 
και η Θήκη του Robot.

1. 1. 2. Λόγοι δημιουργίας του προϊόντος

Οι  λόγοι  οι  οποίοι  οδήγησαν  στην  ανάπτυξη  του  παρόντος  προϊόντος  σχετίζονται  με  την 
υποβοήθηση της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  στα πλαίσια χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού 
Greenfoot και διαρθρώνονται ως εξής:

1. Εμπλουτισμός των σεναρίων του Greenfoot. Το Greenfoot διαθέτει ήδη αρκετά σενάρια, αλλά 
όση μεγαλύτερη η ποικιλία τόσο το καλύτερο για όλους.
2. Δημιουργία  ακολουθίας  σεναρίων,  τα  οποία  μπορούν  να  αποτελέσουν  μία  ολοκληρωμένη 
σειρά μαθημάτων προγραμματισμού σε εισαγωγικό στάδιο αλλά και όχι μόνο.
3. Δημιουργία ποικιλίας διευκολύνσεων για τον εκπαιδευτικό στη χρήση του περιβάλλοντος του 
Greenfoot  (αναφέρθηκαν παραπάνω και θα αναλυθούν στη συνέχεια – στο εγχειρίδιο χρήσης του 
προϊόντος).
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1. 2. Το εκπαιδευτικό λογισμικό Greenfoot

Το εκπαιδευτικό λογισμικό  Greenfoot  αναπτύχθηκε από τον  Poul Henriksen στα πλαίσια της 
διπλωματικής  του  εργασίας  για  την  απόκτηση  master στην  επιστήμη  των  υπολογιστών.  Το 
Greenfoot χρησιμοποιεί ως βάση του το BlueJ, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Michael Kӧlling. 
Ο τελευταίος, ως καθηγητής του πρώτου, επέβλεψε την πορεία του έργου ως την ολοκλήρωσή του.

1. 2. 1. Τι είναι το Greenfoot;

 Το Greenfoot  μπορεί να θεωρηθεί ως ένας συνδυασμός πλαισίου εργασίας για τη δημιουργία 
έργων δισδιάστατων γραφικών στη γλώσσα Java και ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης – 
IDE  (φυλλομετρητής  κλάσεων,  επεξεργαστής  κειμένου,  μεταγλωττιστής,  εκτέλεση,  κτλ.) 
κατάλληλου για αρχάριους προγραμματιστές. Εκτός από το γεγονός πως το Greenfoot υποστηρίζει 
τη  γλώσσα  προγραμματισμού  Java  στο  σύνολό  της,  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμο  για  τον 
προγραμματισμό  ασκήσεων  που  περιέχουν  οπτικά  στοιχεία.  Για  το  περιβάλλον  Greenfoot,  η 
απεικόνιση  των  αντικειμένων  και  η  αλληλεπίδραση  των  αντικειμένων  μεταξύ  τους  αποτελούν 
στοιχεία-κλειδιά.

Σε περίπτωση που στον αναγνώστη είναι γνωστό το  BlueJ και οποιοδήποτε πλαίσιο εργασίας 
μικροκόσμων (όπως το Karel the Robot ή το AP Marine Biology Case Study) μπορεί να θεωρήσει 
το Greenfoot ως το σύνολο των καλύτερων στοιχείων αυτών των δύο: αλληλεπίδραση αντικειμένων 
(BlueJ) και απεικόνιση αντικειμένων (μικρόκοσμοι).

1. 2. 2. Το πλαίσιο εργασίας (framework)

Το πλαίσιο εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μεγάλου φάσματος προγραμ-
μάτων,  των  οποίων  το  οπτικό  τμήμα  θα  είναι  πάντα  ένα  πλέγμα  δύο  διαστάσεων.  Δημοφιλή 
παραδείγματα τέτοιων προγραμμάτων χρησιμοποιούνται συχνά σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ενώ 
σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής: The 8 Queen Puzzle, Karel the Robot, Conway's Game of Life, 
The AP Marine Biology Case Study και Turtle Graphics.

Το πλαίσιο εργασίας του Greenfoot έχει δύο κυρίαρχες αρμοδιότητες:

1. Να διευκολύνει τη γραφική παρουσίαση των αντικειμένων.
2. Να χειριστεί τον έλεγχο της εκτέλεσης (εκκίνηση, παύση, βήμα) ενός βρόχου εξομοίωσης.

Για να πραγματοποιήσει τα παραπάνω, το πλαίσιο εργασίας του  Greenfoot  παρέχει τη βασική 
κλάση  Actor.  Η κλάση αυτή  πρέπει να αποτελεί υπερκλάση όλων των κλάσεων οι οποίες είναι 
επιθυμητό  να  απεικονίζονται  γραφικά  επί  της  οθόνης.  Η σημαντικότερη μέθοδος,  η  οποία  και 
πρέπει  να  υλοποιείται  στις  υποκλάσεις  της  Actor, είναι  η  μέθοδος  act().  Η  μέθοδος  αυτή 
παρουσιάζει μεγάλη σπουδαιότητα, γιατί θα καλείται σε κάθε βήμα του βρόχου εξομοίωσης.

Έννοια η οποία καταλαμβάνει ιδιαίτερη θέση στη φιλοσοφία της δομής και λειτουργίας του 
πλαισίου εργασίας του Greenfoot είναι αυτή του σεναρίου. Το σενάριο είναι μία ομάδα από κλάσεις 
οι οποίες τυπικά δημιουργήθηκαν από ένα δάσκαλο/εκπαιδευτή και υλοποιεί τις βασικές κλάσεις 
μίας συγκεκριμένης εφαρμογής.  Η ιδέα είναι  πως ο μαθητής λαμβάνει ένα ενδιαφέρον πλαίσιο 
εργασίας  το  οποίο  μπορεί  να  τροποποιηθεί  και  να  επεκταθεί  για  να  αποκτήσει  ακόμη  πιο 
ενδιαφέρουσα λειτουργικότητα. Ένα σενάριο θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι ένα από τα 
προγράμματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Παρακάτω παρέχονται ορισμένα στιγμιότυπα των 
σεναρίων Turtle Graphics και Karel the Robot.

4

http://en.wikipedia.org/wiki/Eight_queens_puzzle
http://en.wikipedia.org/wiki/Turtle_graphics
http://www.collegeboard.com/student/testing/ap/compsci_a/case.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Conway's_Game_of_Life
http://csis.pace.edu/~bergin/karel.html


Το σενάριο Turtle Graphics

Το σενάριο Karel the Robot
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1. 2. 3. Το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE)

Το περιβάλλον του Greenfoot περιλαμβάνει όλα τα τυπικά στοιχεία ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης:

• Επεξεργαστή πηγαίου κώδικα
• Φυλλομετρητή κλάσεων
• Μεταγλώττιση
• Έλεγχο εκτέλεσης
• Αποσφαλματωτή

Επιπροσθέτως,  το  Greenfoot  μπορεί  να  απεικονίσει  τα  αντικείμενα  ενός  σεναρίου,  και  να 
αλληλεπιδράσει με αυτά. Επίσης, μπορεί να ρυθμίσει την εκτέλεση ενός βρόχου εκτέλεσης ενός 
σεναρίου.

Το σημαντικότερο όμως χαρακτηριστικό του Greenfoot, το οποίο το διαχωρίζει από τα υπόλοιπα 
περιβάλλοντα ανάπτυξης, είναι η άμεση αλληλεπίδραση. Η άμεση αλληλεπίδραση, η οποία είναι  
διαθέσιμη  στις  κλάσεις  και  στα  αντικείμενα,  επεξηγείται  στη  συνέχεια.  Παρακάτω παρέχονται 
ορισμένα από τα βήματα του επίσημου tutorial του Greenfoot, έτσι ώστε ο αναγνώστης να γνωρίσει 
κάπως τον τρόπο λειτουργίας του.

1. 2. 3. 1. Άνοιγμα ενός σεναρίου του Greenfoot

Μπορεί να ανοίξατε αυτό το tutorial από το εσωτερικό της εφαρμογής Greenfoot. Αυτό είναι καλό . 
Αν όχι, τότε χρειάζεται να ξεκινήσετε το Greenfoot τώρα.

Η διαδικασία της εγκατάστασης έχει εγκαταστήσει μία εφαρμογή ονόματι  'greenfoot'.  Ξεκινήστε 
την. (Στα συστήματα Linux και Unix, το 'greenfoot' είναι ένα εκτελέσιμο shell script.)

Από τη στιγμή που το  Greenfoot  έχει  ξεκινήσει,  και  αν το σενάριο  Wombats  δεν  έχει  ανοίξει 
αυτόματα, επιλέξτε 'Άνοιγμα...' από το μενού 'Σενάριο' και επιλέξτε το σενάριο 'wombats'  από τα 
σενάρια-δείγματα που παρέχονται με το Greenfoot.

Λογικά, πρέπει να δείτε κάτι τέτοιο:
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Το μεγάλο σε έκταση πλέγμα που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του παραθύρου ονομάζεται “ο 
κόσμος”. Από τη στιγμή που εδώ έχουμε ένα παράθυρο το οποίο έχει να κάνει με φασκολώμυες, 
βλέπουμε έναν κόσμο φασκολωμυών. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου βρίσκεται η απεικόνιση των 
κλάσεων. Εδώ μπορεί κανείς να δει όλες τις κλάσεις Java που αναμειγνύονται. 

Οι κλάσεις “World” και “Actor” θα είναι πάντα εκεί – έρχονται μαζί με το σύστημα του Greenfoot. 
Οι  υπόλοιπες  κλάσεις  ανήκουν  στο  σενάριο  “wombats”,  και  θα  είναι  διαφορετικές  αν 
χρησιμοποιήσετε διαφορετικά σενάρια.

Κάτω από τον κόσμο βρίσκονται τα Πλήκτρα Εκτέλεσης (είναι η περιοχή με τα κουμπιά 'Δράση', 
'Εκκίνηση' και 'Επαναφορά').

1. 2. 3. 2. Ανακαλύψτε περί του σεναρίου

Στη δεξιά πάνω γωνία του παραθύρου βρίσκεται ένα κουμπί με όνομα “Πληροφορίες Σεναρίου”. 
Με  το  πάτημα  του  κουμπιού  αυτού,  τα  περισσότερα  σενάρια  θα  εμφανίσουν  ορισμένες 
πληροφορίες σχετικές με τη φύση του σεναρίου. Αυτές οι πληροφορίες συνήθως περιγράφουν το 
σκοπό  του  σεναρίου,  πώς  να  το  τρέξει  κανείς,  τι  μπορεί  κανείς  να  κάνει  με  αυτό,  και  ίσως 
ορισμένες προτάσεις για το πώς μπορεί κανείς να το τροποποιήσει μόνος.

1. 2. 3. 3. Τοποθετήστε αντικείμενα στον κόσμο

Τώρα θα τοποθετήσουμε ορισμένα αντικείμενα στον κόσμο.

Κάντε δεξί κλικ (σε Mac: Control-κλικ) στην κλάση Wombat στην απεικόνιση των κλάσεων δεξιά. 
Θα δείτε ένα  pop-up  μενού. Επιλέξτε 'new Wombat()'.  Στη συνέχεια πατήστε οπουδήποτε στον 
κόσμο.  Μόλις  δημιουργήσατε  ένα  φασκόλωμυ  (σε  όρους  Java:  ένα  αντικείμενο)  και  το 
τοποθετήσατε στον κόσμο.

Οι φασκολώμυες τρων φύλλα, οπότε ας προσθέσουμε και μερικά φύλλα στον κόσμο. Κάντε δεξί 
κλικ στην κλάση Leaf και τοποθετήστε το φύλλο.

Υπάρχει  μία  συντόμευση  για  την  τοποθέτηση  πολλών  αντικειμένων  με  σχετικά  γρηγορότερο 
τρόπο:  πατήστε  shift-κλικ  στον  κόσμο.  Βεβαιωθείτε  πως  η  κλάση  Leaf  είναι  επιλεγμένη,  στη 
συνέχεια  κρατήστε  πατημένο το  πλήκτρο  Shift  και  κάντε  κλικ στον κόσμο μερικές  φορές.  Θα 
τοποθετείτε ένα αντικείμενο της επιλεγμένης κλάσης κάθε φορά. 

1. 2. 3. 4. Κάντε τα αντικείμενα να δράσουν

Πατήστε  το  κουμπί  'Δράση'  από  τα  πλήκτρα  εκτέλεσης.  Κάθε  αντικείμενο  τώρα  δρα  –  αυτό 
σημαίνει: κάθε αντικείμενο κάνει οτιδήποτε θέλει να κάνει.

Το τι θέλουν τα αντικείμενα να κάνουν εξαρτάται από το πώς είναι ορισμένα – θα φτάσουμε και σε 
αυτό λίγο αργότερα. Στο παράδειγμά μας, τα φύλλα έχουν οριστεί να μην κάνουν τίποτα, ενώ οι  
φασκολώμυες να κινούνται εμπρός. Αν δεν το έχετε κάνει ως τώρα, τοποθετήστε δύο φασκολώμυες 
μέσα στον κόσμο και πατήστε 'Δράση' ξανά. Και οι δύο θα κινηθούν.

Στους φασκολώμυες αρέσει επίσης να τρων φύλλα. Αν τύχει να βρουν ένα φύλλο στο διάβα τους, 
θα το φαν.
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1. 2. 3. 5. Τρέξτε ένα σενάριο

Πατήστε το κουμπί 'Εκκίνηση'. Αυτό είναι ισότιμο με το πάτημα του κουμπιού 'Δράση' συνέχεια, 
ξανά και ξανά, και πολύ γρήγορα. Θα παρατηρήσετε πως το κουμπί Εκκίνηση αλλάζει σε κουμπί 
'Παύση'. Πατώντας το σταματά ολόκληρο το σόου.

Το  slider  δεξιά  από τα κουμπιά  θέτει  την  ταχύτητα της  κίνησης.  Πατήστε  Εκκίνηση και  μετά 
αλλάξτε τη θέση του slider και θα καταλάβετε τι εννοώ.

1. 2. 3. 6. Καλέστε μεθόδους απευθείας

Αντί  για να τρέχετε ολόκληρο το σενάριο,  μπορείτε  επίσης  να καλέσετε  μόνες  μεθόδους.  Μία 
μέθοδος είναι μία μόνη δράση την οποία το αντικείμενο μπορεί να εκτελέσει.

Βεβαιωθείτε πως έχετε ένα φασκόλωμυ μέσα στον κόσμο, και πως το σενάριο δεν τρέχει. Μετά 
πατήστε δεξί-κλικ πάν στο φασκόλωμυ, και θα δείτε πως τα αντικείμενα του κόσμου έχουν επίσης 
ένα pop-up μενού. 

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις μεθόδους που φαίνονται εδώ για να ζητήσετε από το 
φασκόλωμυ να κάνει κάτι. Δοκιμάστε για παράδειγμα, turnLeft(). Επιλέγοντας αυτό από το μενού 
λέμε στο φασκόλωμυ να στρέψει τον εαυτό του προς τα αριστερά. Δοκιμάστε move().

Ορισμένες μέθοδοι δίνουν μία απάντηση. Η  getLeavesEaten(),  για παράδειγμα, θα σας πει πόσα 
φύλλα έχει φάει ο φασκόλωμυς ως τώρα. Δοκιμάστε το.

Θα παρατηρήσετε επίσης μία μέθοδο ονόματι  'act()'.  Αυτή η μέθοδος καλείται  κάθε φορά που 
πατάτε το κουμπί 'Δράση'. Αν θέλετε μόνο ένα αντικείμενο να δράσει, αντί για όλα τα αντικείμενα 
του κόσμου, μπορείτε να το κάνετε καλώντας τη μέθοδο act του αντικειμένου απευθείας.
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1. 2. 3. 7. Δημιουργήστε έναν νέο κόσμο

Αν έχετε πολλά αντικείμενα στον κόσμο τα οποία πλέον δε χρειάζεστε, και θέλετε να ξεκινήσετε 
ξανά από την αρχή, υπάρχει ένας εύκολος τρόπος: πετάξτε τον παρόντα κόσμο και δημιουργήστε 
ένα νέο. Αυτό συνήθως γίνεται με το πάτημα του κουμπιού 'Επαναφορά', που βρίσκεται πλάι από 
το κουμπί 'Εκκίνηση'. Θα λάβετε έναν καινούριο, άδειο κόσμο. Ο παλιός κόσμος καταργήθηκε (και 
με αυτόν όλα τα αντικείμενα που υπήρχαν μέσα σε αυτόν) – μπορείτε να έχετε μόνο έναν κόσμο 
κάθε φορά.

1. 2. 3. 8. Καλέστε μία μέθοδο του κόσμου

Είδαμε πως τα αντικείμενα του κόσμου έχουν μεθόδους, τις οποίες μπορείτε να καλέσετε μέσω 
ενός  pop-up μενού. Ο ίδιος ο κόσμος είναι επίσης ένα αντικείμενο με μεθόδους που μπορείτε να 
καλέσετε.

Είδαμε στην προηγούμενη ενότητα πώς μπορείτε να δημιουργήσετε νέους κόσμους. Τώρα θέλουμε 
να καλέσουμε μία μέθοδο του αντικειμένου του κόσμου.

Πάνω από την απεικόνιση του κόσμου βρίσκεται ένας τίτλος που δείχνει το όνομα του κόσμου - 
“WombatWorld” στην περίπτωσή μας. Πατήστε δεξί κλικ πάνω σε αυτόν τον τίτλο, και θα δείτε το 
μενού του κόσμου. (Προσέξτε, αυτός είναι ο τίτλος πάνω από τον καμβά του κόσμου, όχι το όνομα  
της κλάσης στο πάνελ που βρίσκεται στο δεξί τμήμα του παραθύρου.)

Μία από τις μεθόδους αυτού του μενού είναι η 'populate()'. Δοκιμάστε την. Είναι μία μέθοδος που 
δημιουργεί πολλά φύλλα και φασκολώμυες και τους τοποθετεί μέσα στον κόσμο. Μπορείτε μετά να 
τρέξετε το σενάριο.

Μία ακόμη μέθοδος του κόσμου είναι η 'randomLeaves(int howMany)'. Αυτή η μέθοδος τοποθετεί 
ορισμένα φύλλα στον κόσμο σε τυχαίες  θέσεις.  Προσέξτε  πως αυτή η μέθοδος  έχει  ορισμένες 
λέξεις μεταξύ των παρενθέσεων μετά το όνομά της: int howMany. Αυτό αποκαλείται 'παράμετρος'. 
Σημαίνει πως πρέπει να διευκρινίσετε ορισμένα πρόσθετα bit  πληροφοριών όταν καλείτε αυτή τη 
μέθοδο. Ο όρος  'int'  σας πληροφορεί πως αναμένεται ένας ακέραιος αριθμός, και το 'howMany' 
προτείνει πως θα πρέπει να διευκρινίσετε πόσα φύλλα επιθυμείτε.

Καλέστε αυτή τη μέθοδο. Ένα παράθυρο διαλόγου θα ανοίξει και θα σας επιτρέψει να εισάγετε μία 
τιμή για αυτήν την παράμετρο. Εισάγετε έναν αριθμό – ας πούμε: 12 – και πατήστε Οκ.

(Μπορεί να παρατηρήσετε, αν μετρήσετε, πως μερικές φορές φαίνεται σαν να έχουν δημιουργεί 
λιγότερα  φύλλα  από τον  αριθμό  που  δώσατε  ως  παράμετρο.  Αυτό  συμβαίνει  επειδή  ορισμένα 
φύλλα μπορεί να βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία, και να κάθονται το ένα πάνω από το άλλο.)
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1. 2. 4. Σε ποιους απευθύνεται το Greenfoot

Το  Greenfoot  στοχεύει στην εκμάθηση προγραμματισμού σε επίπεδο Γυμνασίου και άνω (σε 
άτομα  ηλικίας  13  ετών  και  άνω).  Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  αποτελεσματικά  σε  επίπεδο 
Γυμνασίου, Λυκείου και Πανεπιστημίου, καθώς ακόμα και σε προχωρημένα μαθήματα ακαδημαϊ-
κού επιπέδου.

Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί και να μην είναι σοβαρά αφοσιωμένοι στο 
αντικείμενο του προγραμματισμού, για αυτό και το πρόγραμμα σχεδιάστηκε κατά τρόπο που να 
φαντάζει ενδιαφέρον και να κερδίζει το μαθητή. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, θεωρήθηκε πως οι 
μαθητές μπορεί να διατηρούν διαφορετικές απόψεις περί του τι είναι ενδιαφέρον. Κατά αυτόν τον 
τρόπο, το περιβάλλον του  Greenfoot  σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι ευέλικτο και να μπορεί να 
προσαρμόζεται  κατάλληλα  στις  διαφορετικές  ομάδες  μαθητών.  Επίσης,  κατά  τη  σχεδίαση  του 
Greenfoot, λήφθηκε υπόψιν η ποικιλία των τρόπων εκμάθησης από την πλευρά των μαθητών.

Οι  καθηγητές/εκπαιδευτές  σε  επίπεδο  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  είναι  λογικό  να  μη 
διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο ή επαγγελματική κατάρτιση, και για αυτό το λόγο η προσαρμογή 
του περιβάλλοντος (δημιουργία νέων σεναρίων/ασκήσεων) έχει φτιαχτεί για να διεξάγεται με τον 
ευκολότερο δυνατό τρόπο. Επίσης, στη σελίδα του Greenfoot (http://www.greenfoot.org/) υπάρχει 
πληθώρα έτοιμων σεναρίων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι καθηγητές στη διδασκαλία 
τους.
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1. 2. 5. Κλάσεις του Greenfoot

Το  Greenfoot  παρέχει  το  πακέτο  greenfoot,  το οποίο περιλαμβάνει  έναν αριθμό κλάσεων οι 
οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη δημιουργία ενός σεναρίου. Δύο από αυτές μάλιστα 
είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται πάντα, πράγμα το οποίο σημαίνει πως χωρίς την ύπαρξή τους 
δεν μπορεί να υφίσταται σενάριο. Αυτές οι δύο δεν είναι άλλες από τις κλάσεις  Actor και  World. 
Αλλά ας εξετάσουμε καλύτερα τις κλάσεις του Greenfoot στο σύνολό τους.

Package greenfoot 

Class Summary
Actor Ο ηθοποιός (Actor) είναι ένα αντικείμενο το οποίο υπάρχει μέσα στον κόσμο 

του Greenfoot.

Greenfoot Αυτή η κλάση είναι γενικής χρήσης και παρέχει μεθόδους για τον έλεγχο της 
εξομοίωσης και την αλληλεπίδραση με το σύστημα.

GreenfootImage Μία εικόνα που θα εμφανίζεται στην οθόνη.
MouseInfo Αυτή η κλάση περιέχει πληροφορίες για την κατάσταση του ποντικιού.
World World είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο ζουν οι ηθοποιοί (Actors).

Αναλυτικότερα για τις κλάσεις Actor και World...

Actor  → Ο  ηθοποιός  (Actor)  είναι  ένα  αντικείμενο  το  οποίο  υπάρχει  μέσα  στον  κόσμο  του 
Greenfoot. Κάθε ηθοποιός έχει τη θέση του στον κόσμο, καθώς επίσης και δική του εμφάνιση (ένα 
εικονίδιο). Από την κλάση Actor δεν παράγονται στιγμιότυπα, αλλά αντί αυτού χρησιμοποιείται ως 
υπερκλάση για περισσότερο συγκεκριμένα αντικείμενα του κόσμου. Κάθε αντικείμενο το οποίο 
επιθυμεί να εμφανίζει τον εαυτό του στον κόσμο πρέπει να επεκτείνει την  Actor.  Οι υποκλάσεις 
μπορούν στη συνέχεια να διευκρινίσουν την εμφάνιση και τη συμπεριφορά τους. Ένα από τα πιο 
σημαντικά χαρακτηριστικά της κλάσης αυτής είναι η μέθοδος 'act'. Αυτή η μέθοδος καλείται κάθε 
φορά που ο χρήστης πατά το κουμπί 'Δράση' ή 'Εκκίνηση' από τη διεπιφάνεια του  Greenfoot.  Η 
μέθοδος  αυτή  είναι  αρχικά  κενή,  και  οι  υποκλάσεις  φυσιολογικά  παρέχουν  τις  δικές  τους 
υλοποιήσεις.

World → World είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο ζουν οι ηθοποιοί (Actors). Είναι ένα δισδιάστατο 
πλέγμα κελιών.  Όλοι οι ηθοποιοί είναι σχετισμένοι με τον κόσμο και  μπορούν να αποκτήσουν 
πρόσβαση στο αντικείμενο του κόσμου. Το μέγεθος των κελιών μπορεί να διευκρινιστεί κατά τη 
δημιουργία του κόσμου και έκτοτε παραμένει σταθερό. Απλά σενάρια μπορεί να χρησιμοποιούν 
μεγάλα κελιά και να περιλαμβάνουν την αναπαράσταση ενός αντικειμένου σε ένα μόνο κελί. Πιο 
περίπλοκα σενάρια μπορεί να χρησιμοποιούν μικρότερα κελιά (μέχρι και διαστάσεων ενός  pixel) 
για να επιτύχουν μεγαλύτερη λεπτομέρεια στις τοποθετήσεις και την κίνηση. Το φόντο του κόσμου 
μπορεί να διακοσμηθεί με ζωγραφιές ή εικόνες.

Σε  περίπτωση  που  ο  αναγνώστης  επιθυμεί  να  ρίξει  μία  αναλυτικότερη  ματιά  στις  κλάσεις  
Greenfoot, GreenfootImage  και  MouseInfo  ή επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση στο  documentation 
του συνόλου των κλάσεων που προαναφέρθηκαν, δεν έχει παρά να πατήσει επάνω στο όνομα της  
αντίστοιχης κλάσης, παραπάνω, και θα οδηγηθεί κατευθείαν στην επίσημη ιστοσελίδα του Greenfoot,  
στην κατάλληλη υποδιεύθυνση.
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1. 3. Δομή της εργασίας

Βασικό άξονα, γύρω από τον οποίο περιστρέφονται όλα τα διαπραγματευόμενα ζητήματα της 
εργασίας, αποτελεί η παρακάτω αλληλουχία κεφαλαίων:

• Εγχειρίδιο  χρήσης  του  λογισμικού  .  Στο  κεφάλαιο  περιέχεται  μία  συνοπτική  εξέταση  των 
σεναρίων που υλοποιήθηκαν (κεντρικές ιδέες, κλάσεις, αντικείμενα και γραφική απεικόνιση). Στη 
συνέχεια  ακολουθεί εκπαιδευτικός οδηγός σχετικός με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να 
εργαστεί με αυτά. Τέλος,  επεξηγούνται  τα χαρακτηριστικά των βοηθητικών παραθύρων,  τα οποία 
λειτουργούν στα πλαίσια κάθε σεναρίου Robotics, ενώ περιλαμβάνεται και οδηγός εγκατάστασης.

• Σχεδίαση του λογισμικού  .  Εδώ περιλαμβάνεται  το  HTML documentation  των κλάσεων των 
τριών βοηθητικών παραθύρων: WorldCreator, Interpreter και RobotBag.

• Ασκήσεις  . Τέλος, περιλαμβάνονται ασκήσεις, εφαρμοσμένες στο κάθε ένα από τα υλοποιημένα 
σενάρια.

1. 4. Προγράμματα

Για τη δημιουργία του Robotics χρησιμοποιήθηκαν:

• Το πρόγραμμα δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών  3ds Max,  για τη δημιουργία ορισμένων 
από τα γραφικά που χρησιμοποιούνται στα σενάρια (το robot, οι τοίχοι, οι σκάλες κτλ.).

• Το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας  Gimp,  για τις εικόνες που χρειάστηκε να επεξεργαστούν 
κατά οποιονδήποτε τρόπο.

• Ο  διορθωτής  κειμένου  του  BlueJ,  για  τη  συγγραφή  του  μεγαλύτερου  μέρους  του  κώδικα 
(σενάρια Robotics και επιπρόσθετες κλάσεις).

• Ο διορθωτής κειμένου  Notepad++,  για τη συγγραφή και αποσφαλμάτωση μικρών τμημάτων 
κώδικα (επέμβαση στον πηγαίο κώδικα του Greenfoot, συγγραφή του batch script απεγκατάστασης 
του Robotics).

• Το  Microsoft  Visual  C++ 2008 Express Edition  (IDE),  για  τη συγγραφή του προγράμματος 
αυτόματης εγκατάστασης των Robotics σε λειτουργικά συστήματα Windows (“Robotics.exe”).

• Το Netbeans 6.8 (IDE),  για την παραγωγή HTML documentation  των επιπρόσθετων κλάσεων 
και για τη συγγραφή του προγράμματος δημιουργίας νέου σεναρίου Robotics.

• Το IcoFX για τη δημιουργία εικονιδίων (*.ico).

• Το OpenOffice.org Writer για τη συγγραφή του παρόντος κειμένου και την εξαγωγή του σε PDF.

• Ο φυλλομετρητής Mozilla Firefox, για τις ατελείωτες ώρες αναζήτησης στο internet.
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2. Εγχειρίδιο χρήσης

2. 1. Τα σενάρια Robotics

Σε αυτό το σημείο ακολουθεί  παρουσίαση των σεναρίων που υλοποιήθηκαν. Η παρουσίαση 
αυτή θα είναι συνοπτική, δηλαδή για το κάθε ένα σενάριο θα αναφέρεται μία σύντομη περιγραφή 
(φύση και δυνατότητες του σεναρίου) η οποία θα συνοδεύεται από ένα screenshot καθώς επίσης και 
από  το  σύνολο  των  κλάσεων  που  υλοποιήθηκαν  στα  πλαίσια  του  σεναρίου.  Στο  τέλος  της 
παρουσίασης, θα περιληφθεί το  documentation  της κλάσης  Robot,  της κατεξοχήν σημαντικής για 
την κατανόηση των παραδειγμάτων. Το documentation και ο κώδικας των υπολοίπων κλάσεων του 
κάθε  σεναρίου  μπορούν  να  γίνουν  εμφανή  σε  οποιονδήποτε  αποφασίσει  να  εγκαταστήσει  το 
Robotics στο σύστημά του...
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2. 1. 1. Σενάριο 1ο

Κατά το σενάριο αυτό, το Robot κάθεται στο σπίτι του, δίπλα σε μία πολυθρόνα, ενώ έξω από 
την  εξώπορτα  του  σπιτιού  του  βρίσκεται  η  καθημερινή  εφημερίδα  (την  οποία  προφανώς  έχει 
πετάξει εκεί ένα ρομπότ-διανομέας).

Ιδιαιτερότητες: Στο σενάριο αυτό, αντικείμενο της κλάσης ViCounter 
πρέπει να περιέχεται σε κάθε κόσμο (διαφορετικά το σενάριο δε θα 
μπορέσει να λειτουργήσει).

Κίνηση με πληκτρολόγιο: ΝΑΙ (κλάση Homer)

Πλήκτρο Ενέργεια
↑ Κίνηση ενός τετραγώνου μπροστά
← Στροφή προς τα αριστερά
→ Στροφή προς τα δεξιά

Space Συλλογή αντικειμένου
Z Εξαγωγή πρώτου αντικειμένου από τη θήκη και 

εναπόθεση στο αμέσως μπροστινό τετράγωνο
X Χαιρετισμός

Δυνατότητες:  Το  σενάριο  αυτό  παρέχει  δυνατότητες  συλλογής  της 
εφημερίδας  και  ελάττωσης  των  βιδών  του  Robot  (όταν  αυτό  προ-
σκρούει σε τοίχο).
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2. 1. 2. Σενάριο 2ο

Κατά  το  σενάριο  αυτό,  το  Robot  βρίσκεται  στην  αποθήκη  του,  μέσα  στην  οποία  κρατά 
αποθηκευμένα τα τρόπαια και τα βάζα του. Αντίθετα με την εικόνα, συνήθως επικρατεί τεράστια 
ακαταστασία στην αποθήκη του Robot, καθώς τα τρόπαια και τα βάζα του είναι πολυάριθμα, ενώ 
το ίδιο δε συνηθίζει να ασχολείται με την ταξινόμησή τους.

Ιδιαιτερότητες: Στο σενάριο αυτό ισχύουν οι νόμοι της βαρύτητας. 
Επίσης, τα αντικείμενα των κλάσεων Vase και  Trophy προσφέρονται 
για ταξινομήσεις, ενώ στη δημιουργία τους συμβάλλει ο παράγοντας 
τύχη.

Κίνηση με πληκτρολόγιο: ΟΧΙ

Δυνατότητες: Το σενάριο αυτό παρέχει δυνατότητες αναρρίχησης σε 
σκάλες, συλλογής των διαφόρων αντικειμένων και ταξινόμησής τους,
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2. 1. 3. Σενάριο 3ο

Εδώ, το Robot έχει επενδύσει ορισμένα χρήματα σε ακίνητα, τα οποία όμως είναι εντελώς άδεια. 
Πρώτη σκέψη του ήταν να αρχίσει  να καλύπτει  τα πατώματά τους  με μοκέτες,  έτσι  ώστε στη 
συνέχεια να μπορεί να τα επιπλώσει. Λόγω του λεπτού καλλιτεχνικού γούστου του οποίου όμως 
διαθέτει, του είναι δύσκολο να συμβιβαστεί σε απλοϊκές λύσεις...

Ιδιαιτερότητες: Δεν υπάρχουν.

Κίνηση με πληκτρολόγιο: ΟΧΙ

Δυνατότητες:  Στο παρόν σενάριο παρέχεται  η  δυνατότητα στρωσί-
ματος χαλιών.
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2. 1. 4. Σενάριο 4ο

Σε αυτό το σενάριο, το  Robot  κάθεται στο σπίτι του, δίπλα από το ψυγείο, ενώ έξω από την 
εξώπορτα του σπιτιού του βρίσκεται ένα μπουκάλι γάλα (το οποίο προφανώς έχει αφήσει εκεί ένα 
ρομπότ-γαλατάς).

Ιδιαιτερότητες: Καλό είναι ο χώρος γύρω από το ψυγείο να στρώνεται 
με  χαλιά  (για  να  περιορίζεται  η  περιοχή  προσβάσεως  σε  αυτό). 
Επίσης,  το ψυγείο λειτουργεί  ως  αποθηκευτικός  χώρος αγαθών,  το 
κάθε ένα από τα οποία διαθέτει και μία ημερομηνία λήξης (ανάλογα 
με τη φύση του).

Πληκτρολόγιο: ΝΑΙ (κλάση Homer)

Πλήκτρο Ενέργεια
↑ Κίνηση ενός τετραγώνου μπροστά
← Στροφή προς τα αριστερά
→ Στροφή προς τα δεξιά

Space Συλλογή αντικειμένου
O Άνοιγμα ψυγείου
R Κατάψυξη του πρώτου αντικειμένου της θήκης
T Εξαγωγή αντικείμενο από το ψυγείο. Ο χρήστης δίνει 

το όνομα της κλάσης του αντικειμένου (σε Lowercase)
C Κλείσιμο του ψυγείου

Δυνατότητες:  Το σενάριο δίνει  δυνατότητες  αλληλεπίδρασης με το 
ψυγείο (άνοιγμα, κλείσιμο, κατάψυξη ή απόψυξη αγαθών).
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2. 1. 5. Σενάριο 5ο

Σε αυτό το σενάριο,  το  Robot  λαμβάνει  μέρος  σε ένα  παιχνίδι  sokoban.  Δηλαδή,  το  Robot 
σπρώχνει τριγύρω τα διάφορα κιβώτια της πίστας και τα τοποθετεί επάνω σε τετράγωνα-στόχους 
(τα τετράγωνα με το βελάκι). Όταν το σύνολο των κιβωτίων έχει τοποθετηθεί στην κατάλληλη 
θέση, το επίπεδο θεωρείται τερματισμένο και το Robot μπορεί να περάσει στην επόμενη πίστα.

Ιδιαιτερότητες: Δεν υπάρχουν.

Κίνηση με πληκτρολόγιο: ΝΑΙ (κλάση Gamer)

Πλήκτρο Ενέργεια
↑ Κίνηση προς τα επάνω
↓ Κίνηση προς τα κάτω
← Κίνηση προς τα αριστερά
→ Κίνηση προς τα δεξιά

Δυνατότητες:  Στο  σενάριο  αυτό  παρέχεται  η  δυνατότητα  σπρωξί-
ματος  κιβωτίων,  ενώ η  εμφάνιση  των  κιβωτίων  αλλάζει  μετά  την 
τοποθέτησή τους σε τετράγωνο στόχο. Το κουμπί-εικονίδιο στο κάτω 
δεξιά  τμήμα  της  οθόνης  προκαλεί  επανεκκίνηση  του  τρέχοντος 
επιπέδου.
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2. 1. 6. Σενάριο 6ο

Τέλος, κατά το σενάριο αυτό, το  Robot  βρίσκεται σε έναν κόσμο γεμάτο  bugs,  τα οποία το 
κυνηγούν μανιωδώς, επιθυμώντας να το καταβροχθίσουν. Μπορούμε να πούμε πως το Robot έχει 
προβλήματα... Ευτυχώς, παρόλα αυτά, μέσα στη θήκη του διαθέτει ορισμένα αντικείμενα debug, τα 
οποία και μπορεί να εκτοξεύει κατά βούληση, και να εξαφανίζει τα bug από τον κόσμο του.

Ιδιαιτερότητες: Δεν υπάρχουν.

Κίνηση με πληκτρολόγιο: ΝΑΙ (κλάση Gamer)

Πλήκτρο Ενέργεια
↑ Κίνηση προς τα επάνω
↓ Κίνηση προς τα κάτω
← Κίνηση προς τα αριστερά
→ Κίνηση προς τα δεξιά

Space Εκτόξευση ενός αντικειμένου debug
(εφόσον υπάρχει διαθέσιμο στη θήκη)

Δυνατότητες: Το σενάριο δίνει δυνατότητες κυνηγητού με το ζωύφιο, 
καθώς επίσης  και  αναλυτικής  παρακολούθησης του τρόπου με τον 
οποίο εργάζεται ο αλγόριθμος ελαχίστων δρόμων (παρών υλοποιημέ-
νος αλγόριθμος είναι ο Α*).
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2. 2. Η κλάση Robot

Class Robot
java.lang.Object
  Actor
      Robot

public abstract class Robotextends Actor

Η κλάση Robot ορίζει τις βασικές λειτουργίες του robot. 

Version: 
1.0 

Author: 
Μάντζας Ιωάννης 

Field Summary
static i

nt DOWN 
          Κάτω

protecte
d 

 Robotba
gEvent

emptiedEvent 
          Πυροδοτείται από το άδειασμα της robotbag

protecte
d 

 Robotba
gEvent

itemfluctEvent 
          Πυροδοτείται από την αυξομείωση αντικειμένων στη robotbag

static i
nt LEFT 

          Αριστερά
protecte

d 
 boolean

markedStep 
          Έλεγχος μαρκαρισμένου βήματος - αρχικά false

static i
nt RIGHT 

          Δεξιά
static i

nt UP 
          Πάνω

protecte
d  int x 

          Τετμημένη στο χώρο (χρησιμοποιείται σε ελέγχους)
protecte

d  int y 
          Τεταγμένη στο χώρο (χρησιμοποιείται σε ελέγχους)

  

Constructor Summary
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Robot() 
          Κατασκευάστρια της Robot.
  

Method Summary
protected 

 void addMarker(boolean active) 
          Τοποθετεί ένα αντικείμενο Marker σε συγκεκριμένες συντεταγμένες του 
κόσμου.

protected 
 void addObjectToWorld(java.lang.Object anObject, int x, int y) 

          Συντόμευση κλήσης της "addObject()" της κλάσης World.
 void addRobotbagListener(RobotbagListener l) 

          Προσάρτηση ενός RobotbagListener στο robot.
 void await() 

          Το robot μπορεί να περιμένει...
 void clean() 

          Καθαρίζει όλους τους Markers από την οθόνη και μηδενίζει το μετρητή 
κινήσεων.

protected 
 void debugable() 

          Εάν τοποθετηθεί στο τέλος μίας μεθόδου, την καθιστά ικανή να εκτελείται σε 
αναλυτική κίνηση.

protected 
 void fireRobotbagEvent(RobotbagEvent event) 

          Πυροδοτεί ένα RobotbagEvent.
protected 

 void forceStopSimulation() 
          Διακόπτει (κάπως απότομα) την προσομοίωση.

 int getDirection() 
          Επιστρέφει την κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένο το robot.

protected 
 java.lang

.Object
getFirstWorldObject(java.lang.Class aClass) 
          Επιστρέφει το αντικείμενο της ορισμένης κλάσης που τοποθετήθηκε πρώτο 
στον κόσμο.

 java.util
.Stack

getRobotbag() 
          Επιστρέφει τη θήκη του robot (robotbag).

protected 
 java.util

.List
getWorldObjectsAt(int x, int y, java.lang.Class aClass) 
          Συντόμευση κλήσης της "getObjectsAt()" της κλάσης World.

 boolean hasInFront(java.lang.Class aClass) 
          Ελέγχει εάν αντικείμενο της ορισμένης κλάσης βρίσκεται μπροστά από το 
robot.

 boolean hasOnLeft(java.lang.Class aClass) 
          Ελέγχει εάν αντικείμενο της ορισμένης κλάσης βρίσκεται αριστερά από το 
robot.

 boolean hasOnRight(java.lang.Class aClass) 
          Ελέγχει εάν αντικείμενο της ορισμένης κλάσης βρίσκεται δεξιά από το robot.

 boolean hasRobotbagListener() 
          Ελέγχει την ύπαρξη ενός ή παραπάνω RobotbagListeners στο robot.
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protected 
 boolean isObjectAt(int x, int y, java.lang.Class aClass) 

          Ελέγχει αν αντικείμενο της ορισμένης κλάσης βρίσκεται σε ορισμένες 
συντετατεγμένες του κόσμου.

 void marksOff() 
          Η κίνηση του robot τίθεται ως μη μαρκαρισμένη (προεπιλογή).

 void marksOn() 
          Η κίνηση του robot τίθεται ως μαρκαρισμένη.

 void move() 
          Κίνηση ενός τετραγώνου προς τα εμπρός.

protected 
 void moveFilter() 

          Η κίνηση του robot "φιλτράρεται" διαμέσω περιορισμών.
 boolean pickUp(java.lang.Class aClass) 

          Αποθήκευση ενός (ορισμένου) αντικειμένου στη robotbag.
 void putInBag(java.lang.Class aClass) 

          Τοποθετεί αντικείμενο της ορισμένης κλάσης μέσα στη θήκη του robot.
protected 

 void removeAllObjects(java.lang.Class aClass) 
          Διαγράφει από τον κόσμο όλα τα αντικείμενα της συγκεκριμένης κλάσης.

protected 
 void removeObjectFromWorld(java.lang.Object anObject) 

          Συντόμευση κλήσης της "removeObject()" της κλάσης World.
 void removeRobotbagListener(RobotbagListener l) 

          Διαγραφή ενός RobotbagListener από το robot.
 void salute() 

          Χαιρετισμός.
 void setAnalyticMove() 

          Θέτει την κίνηση του Robot ως αναλυτική.
 void setDirection(int dir) 

          Δέχεται ως όρισμα ένα σημείο του χώρου και θέτει την κατάλληλη εικόνα στο 
αντικείμενο.

 void setNormalMove() 
          Θέτει την κίνηση του Robot ως φυσιολογική.

 boolean staysInWorld() 
          Έλεγχει εάν το robot παραμένει μέσα στα επιτρεπτά όρια του κόσμου.

 void takeOut() 
          Εξαγωγή του πρώτου αντικειμένου της robotbag στο τετράγωνο ακριβώς 
μπροστά από το robot.

 void turnLeft() 
          Στροφή προς τα αριστερά.

 void turnRight() 
          Στροφή προς τα δεξιά.

 void worldCreated(WorldEvent e) 
          Σε περίπτωση επανασχεδιασμού του κόσμου, τερματίζει με συνοπτικές 
διαδικασίες το προηγούμενο νήμα εκτέλεσης.

 void worldRemoved(WorldEvent e) 

22



          Δεν υλοποιείται.
  
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait
  

Field Detail

DOWN
public static final int DOWN

Κάτω 

See Also:
Constant Field Values

LEFT
public static final int LEFT

Αριστερά 

See Also:
Constant Field Values

UP
public static final int UP

Πάνω 

See Also:
Constant Field Values

RIGHT
public static final int RIGHT

Δεξιά 

See Also:
Constant Field Values

23

file:///C:/Users/bliss/Desktop/javadoc-rob/constant-values.html#Robot.RIGHT
file:///C:/Users/bliss/Desktop/javadoc-rob/constant-values.html#Robot.UP
file:///C:/Users/bliss/Desktop/javadoc-rob/constant-values.html#Robot.LEFT
file:///C:/Users/bliss/Desktop/javadoc-rob/constant-values.html#Robot.DOWN


x
protected int x

Τετμημένη στο χώρο (χρησιμοποιείται σε ελέγχους) 

y
protected int y

Τεταγμένη στο χώρο (χρησιμοποιείται σε ελέγχους) 

markedStep
protected boolean markedStep

Έλεγχος μαρκαρισμένου βήματος - αρχικά false 

itemfluctEvent
protected RobotbagEvent itemfluctEvent

Πυροδοτείται από την αυξομείωση αντικειμένων στη robotbag 

emptiedEvent
protected RobotbagEvent emptiedEvent

Πυροδοτείται από το άδειασμα της robotbag 

Constructor Detail

Robot
public Robot()

Κατασκευάστρια της Robot. 

Method Detail

setNormalMove
public void setNormalMove()

24



Θέτει την κίνηση του Robot ως φυσιολογική. 

setAnalyticMove
public void setAnalyticMove()

Θέτει την κίνηση του Robot ως αναλυτική. 

debugable
protected void debugable()

Εάν τοποθετηθεί στο τέλος μίας μεθόδου, την καθιστά ικανή να εκτελείται σε 
αναλυτική κίνηση. Αυτό σημαίνει πως οι μέθοδοι αυτοί δε θα εκτελούνται μιας κι έξω, 
αλλά το νήμα της εξομοίωσης θα καθυστερεί και ο κανβάς του Greenfoot θα 
ξανασχεδιάζεται μεταξύ κλήσεων τέτοιων μεθόδων. Ο λόγος για τον οποίο η μέθοδος 
ονομάστηκε debugable, είναι το γεγονός πως η βηματική εξέταση της ροής εκτέλεσης 
των μεθόδων του robot θα πραγματοποιείται μέσω του debugger. 

move
public void move()

Κίνηση ενός τετραγώνου προς τα εμπρός. 

marksOn
public void marksOn()

Η κίνηση του robot τίθεται ως μαρκαρισμένη. 

marksOff
public void marksOff()

Η κίνηση του robot τίθεται ως μη μαρκαρισμένη (προεπιλογή). 

addMarker
protected void addMarker(booleanactive)
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Τοποθετεί ένα αντικείμενο Marker σε συγκεκριμένες συντεταγμένες του κόσμου. 

Parameters:
active - έλεγχος για το αν ο Marker θα τοποθετηθεί ή όχι

clean
public void clean()

Καθαρίζει όλους τους Markers από την οθόνη και μηδενίζει το μετρητή κινήσεων. 

moveFilter
protected void moveFilter()

Η κίνηση του robot "φιλτράρεται" διαμέσω περιορισμών. Αρχικά ορίζεται έτσι ώστε το 
robot να σταματά μπροστά στους τοίχους. 

forceStopSimulation
protected void forceStopSimulation()

Διακόπτει (κάπως απότομα) την προσομοίωση. 

staysInWorld
public boolean staysInWorld()

Έλεγχει εάν το robot παραμένει μέσα στα επιτρεπτά όρια του κόσμου. 

Returns:
true εάν το robot είναι εντός κόσμου, διαφορετικά false

hasInFront
public boolean hasInFront(java.lang.ClassaClass)

Ελέγχει εάν αντικείμενο της ορισμένης κλάσης βρίσκεται μπροστά από το robot. 

Parameters:
aClass - η κλάση του αντικειμένου που θέλουμε 

Returns:
true εάν το αντικείμενο βρίσκεται μπροστά από το robot, διαφορετικά false

26



hasOnLeft
public boolean hasOnLeft(java.lang.ClassaClass)

Ελέγχει εάν αντικείμενο της ορισμένης κλάσης βρίσκεται αριστερά από το robot. 

Parameters:
aClass - η κλάση του αντικειμένου που θέλουμε 

Returns:
true εάν το αντικείμενο βρίσκεται αριστερά από το robot, διαφορετικά false

hasOnRight
public boolean hasOnRight(java.lang.ClassaClass)

Ελέγχει εάν αντικείμενο της ορισμένης κλάσης βρίσκεται δεξιά από το robot. 

Parameters:
aClass - η κλάση του αντικειμένου που θέλουμε 

Returns:
true εάν το αντικείμενο βρίσκεται δεξιά από το robot, διαφορετικά false

turnLeft
public void turnLeft()

Στροφή προς τα αριστερά. 

turnRight
public void turnRight()

Στροφή προς τα δεξιά. 

await
public void await()

Το robot μπορεί να περιμένει... 

setDirection
public void setDirection(intdir)

Δέχεται ως όρισμα ένα σημείο του χώρου και θέτει την κατάλληλη εικόνα στο 
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αντικείμενο. 

Parameters:
i - το σημείο του χώρου

getDirection
public int getDirection()

Επιστρέφει την κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένο το robot. 

Returns:
UP, RIGHT, DOWN ή LEFT

getRobotbag
public java.util.Stack getRobotbag()

Επιστρέφει τη θήκη του robot (robotbag). 

Returns:
το αντικείμενο robotbag

putInBag
public void putInBag(java.lang.ClassaClass)

Τοποθετεί αντικείμενο της ορισμένης κλάσης μέσα στη θήκη του robot. 

Parameters:
aClass - η κλάση του αντικειμένου που θέλουμε

getWorldObjectsAt
protected java.util.List getWorldObjectsAt(intx,
                                           inty,
                                           java.lang.ClassaClass)

Συντόμευση κλήσης της "getObjectsAt()" της κλάσης World. 

Parameters:
x - τετμημένη του χώρου
y - τεταγμένη του χώρου
aClass - η κλάση του αντικειμένου που θέλουμε 

Returns:
το αντικείμενο της δεδομένης κλάσης
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getFirstWorldObject
protected java.lang.Object getFirstWorldObject(java.lang.ClassaClass)

Επιστρέφει το αντικείμενο της ορισμένης κλάσης που τοποθετήθηκε πρώτο στον 
κόσμο. 

Parameters:
aClass - η κλάση του αντικειμένου που θέλουμε 

Returns:
το πρώτο αντικείμενο της δεδομένης κλάσης

isObjectAt
protected boolean isObjectAt(intx,
                             inty,
                             java.lang.ClassaClass)

Ελέγχει αν αντικείμενο της ορισμένης κλάσης βρίσκεται σε ορισμένες συντετατεγμένες 
του κόσμου. 

Parameters:
x - τετμημένη του χώρου
y - τεταγμένη του χώρου
aClass - η κλάση του αντικειμένου που θέλουμε 

Returns:
true εάν το αντικείμενο βρεθεί, διαφορετικά false

removeObjectFromWorld
protected void removeObjectFromWorld(java.lang.ObjectanObject)

Συντόμευση κλήσης της "removeObject()" της κλάσης World. 

Parameters:
anObject - το αντικείμενο που θέλουμε να διαγράψουμε

removeAllObjects
protected void removeAllObjects(java.lang.ClassaClass)

Διαγράφει από τον κόσμο όλα τα αντικείμενα της συγκεκριμένης κλάσης. 

Parameters:
aClass - η κλάση, της οποίας τα αντικείμενα θα διαγραφούν

addObjectToWorld
protected void addObjectToWorld(java.lang.ObjectanObject,
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                                intx,
                                inty)

Συντόμευση κλήσης της "addObject()" της κλάσης World. 

Parameters:
anObject - το αντικείμενο που θέλουμε
x - τετμημένη του χώρου
y - τεταγμένη του χώρου

fireRobotbagEvent
protected void fireRobotbagEvent(RobotbagEventevent)

Πυροδοτεί ένα RobotbagEvent. 

Parameters:
event - το RobotbagEvent το οποίο θέλουμε να πυροδοτήσουμε

addRobotbagListener
public void addRobotbagListener(RobotbagListenerl)

Προσάρτηση ενός RobotbagListener στο robot. 

Parameters:
l - ο RobotbagListener ο οποίος πρόκειται να προσαρτηθεί

removeRobotbagListener
public void removeRobotbagListener(RobotbagListenerl)

Διαγραφή ενός RobotbagListener από το robot. 

Parameters:
l - ο RobotbagListener ο οποίος πρόκειται να διαγραφεί

hasRobotbagListener
public boolean hasRobotbagListener()

Ελέγχει την ύπαρξη ενός ή παραπάνω RobotbagListeners στο robot. 

Returns:
true εάν ένας ή περισσότεροι RobotbagListeners είναι προσαρτημένοι στο robot, 
διαφορετικά false
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pickUp
public boolean pickUp(java.lang.ClassaClass)

Αποθήκευση ενός (ορισμένου) αντικειμένου στη robotbag. 
Το αντικείμενο πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο τετράγωνο με το robot. 

Parameters:
aClass - η κλάση του αντικειμένου που θέλουμε 

Returns:
true εάν αποθηκεύτηκε αντικείμενο, διαφορετικά false

takeOut
public void takeOut()

Εξαγωγή του πρώτου αντικειμένου της robotbag στο τετράγωνο ακριβώς μπροστά από 
το robot. 

salute
public void salute()

Χαιρετισμός. Εάν ο δεξιός βραχίονας του robot βρίσκεται χαμηλά, υψώνεται, ενώ εάν 
είναι υψωμένος, χαμηλώνει. 

worldCreated
public void worldCreated(WorldEvente)

Σε περίπτωση επανασχεδιασμού του κόσμου, τερματίζει με συνοπτικές διαδικασίες το 
προηγούμενο νήμα εκτέλεσης. 

worldRemoved
public void worldRemoved(WorldEvente)

Δεν υλοποιείται. 
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2. 3. Εκπαιδευτικός οδηγός

Κατ' αρχάς, όλα τα παραδείγματα του εκπαιδευτικού οδηγού διαδραματίζονται εντός ενός από τα 
ήδη υλοποιημένα σενάρια που παρέχονται. Επίσης, για την κάλυψη των ερωτημάτων και αποριών 
όσο το δυνατόν συντομότερα, χρειάζεται εδώ να αναφερθεί πως – από όσο ίσως φάνηκε και από το  
documentation της κλάσης Robot – το Robot λειτουργεί όπως περίπου και το “Karel   the     Robot  ”, σε 
περίπτωση που ο αναγνώστης γνωρίζει σχετικά. Αυτό σημαίνει πως το  Robot διαθέτει ορισμένες 
πολύ βασικές μεθόδους για να κινείται,  να πραγματοποιεί ελέγχους στο περιβάλλον του και να 
αλληλεπιδρά με αυτό. Οι μέθοδοι αυτές είναι οι εξής:

• move() → κίνηση ενός τετραγώνου μπροστά
• turnLeft() → στροφή 90° αριστερά
• turnRight() → στροφή 90° δεξιά

• hasInFront(Class aClass) → έλεγχος στο μπροστινό τετράγωνο
• hasOnLeft(Class aClass) → έλεγχος στο τετράγωνο αριστερά
• hasOnRight(Class aClass) → έλεγχος στο τετράγωνο δεξιά

• pickUp(Class aClass) → συλλογή αντικειμένου
• takeOut() → εξαγωγή αντικειμένου

2. 3. 1. Ο αποσφαλματωτής

Στα πολύ αρχικά στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (στα στάδια κατά τα οποία οι έννοιες 
των δομών ελέγχου ροής και των βρόχων επαναλήψεως έχουν μόλις συσταθεί στο μαθητή) είναι 
καλό η ροή εκτέλεσης του κώδικα να γίνεται  εμφανής.  Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί  πολύ 
εύκολα μέσω της χρήσης του αποσφαλματωτή,  ο οποίος βρίσκεται ενσωματωμένος στο  IDE του 
Greenfoot. Ας πάρουμε για παράδειγμα το ακόλουθο τμήμα κώδικα του σεναρίου 1:

public class RC extends Homer
{
    public RC()
    {
        this.showMessages(false);  //απενεργοποίηση παραθύρων μηνυμάτων
    }

    public void act()
    {
        getNews();
        returnToSofa();
    }
    
    public void getNews()
    {
        while(!hasInFront(Wall.class))
        move();
        turnRight();
        while(!hasOnRight(Newspaper.class))
        move();
        turnRight();
        move();
        pickUp(Newspaper.class);
    }
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    public void returnToSofa()
    {
        turnRight();
        turnRight();
        move();
        turnLeft();
        while(!hasInFront(Wall.class))
        move();
        turnLeft();
        while(!hasInFront(Sofa.class))
        move();
        move();
    }
}

Το παραπάνω τμήμα  κώδικα  υλοποιεί  πλήρως  την  κλάση  RC  του  σεναρίου  1.  Η  RC  είναι 
υποκλάση της Homer, η οποία με τη σειρά της είναι υποκλάση της Robot. Η Homer επεκτείνει τη 
Robot  κατά  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να  προσδίδει  στο  ρομπότ  χαρακτηριστικά  ταιριαστά  με  τη 
φιλοσοφία του πρώτου σεναρίου. Ένα από αυτά είναι και η εμφάνιση παραθύρων μηνυμάτων κάθε 
φορά που το Robot κατορθώνει κάτι. Αυτό το χαρακτηριστικό δε μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην 
παρούσα φάση, για αυτό το λόγο και το απενεργοποιούμε, καλώντας τη μέθοδο 'showMessages' με 
όρισμα false, στο εσωτερικό της κατασκευάστριας.

Όσον  αφορά  το  υπόλοιπο  του  κώδικα,  υλοποιούνται  δύο  μέθοδοι,  η  getNews()  και  η 
returnToSofa().  Οι μέθοδοι αυτές πραγματοποιούν ακριβώς αυτό το οποίο υποδηλώνεται από το 
όνομά τους. Η πρώτη οδηγεί το Robot μέχρι το σημείο όπου βρίσκεται τοποθετημένη η εφημερίδα 
και στη συνέχεια το κάνει να τη συλλέξει. Η δεύτερη οδηγεί το Robot πίσω στο σπίτι του, μέχρι την 
πολυθρόνα του. Αυτές οι δύο μέθοδοι καλούνται μέσα στη μέθοδο act() του αντικειμένου, πράγμα 
το οποίο σημαίνει πως θα εκτελεστούν και οι δύο με το πάτημα του κουμπιού 'Δράση' από τη 
διεπιφάνεια του Greenfoot. Επομένως το πάτημα του κουμπιού 'Δράση' θα πυροδοτήσει την έναρξη 
αυτής της πορείας συμβάντων.

Εμείς όμως, θα θέλαμε να παρατηρούμε και ποιες είναι οι γραμμές του κώδικα που εκτελούνται 
ενώ παράλληλα παρακολουθούμε τις διάφορες κινήσεις του Robot επί της οθόνης. Αυτό μπορούμε 
να το επιτύχουμε ως εξής:

Το μόνο που έχουμε να κάνουμε δηλαδή, είναι 
να  ανοίξουμε  τον  επεξεργαστή  κειμένου του 
BlueJ  και να κάνουμε κλικ στην πρώτη γραμμή 
κώδικα  εντός  της  act(),  στο  σημείο  όπου 
αναγράφεται  ο  αριθμός  της  γραμμής.  Με  το 
πάτημα  του  κουμπιού  'Δράση',  θα  ανοίξει  ο 
αποσφαλματωτής, και το σημείο του κώδικα υπό 
εκτέλεση θα επισημανθεί...
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Στο  εσωτερικό  του  επεξεργαστή  κειμένου, 
μπορούμε  πλέον να  διακρίνουμε πως  η  γραμμή 
του κώδικα η οποία εκτελείται έχει επισημανθεί, 
και το Robot είναι έτοιμο να εκτελέσει τη μέθοδο 
getNews().  Εν  τω  μεταξύ,  στο  εσωτερικό  του 
αποσφαλματωτή  φαίνονται  τα  νήματα  τα  οποία 
εκτελούνται  την παρούσα στιγμή,  καθώς επίσης 
και  η  κατάσταση  στην  οποία  βρίσκονται.  Το 
νήμα, το οποίο καλεί την act() από το στιγμιότυπο 
της RC ονομάζεται SimulationThread...

Στη  συνέχεια,  λοιπόν,  εφόσον  επιθυμούμε  να  παρακολουθήσουμε  τον  τρόπο  με  τον  οποίο 
εκτελούνται  οι εντολές στο εσωτερικό της  getNews(),  πρέπει να πάμε ξανά στο παράθυρο του 
αποσφαλματωτή και να πατήσουμε το κουμπί 'Βήμα εντός'.
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(Σε  αυτό  το  σημείο,  έχουν  ελαττωθεί  οι  διαστάσεις  του  παραθύρου  του  αποσφαλματωτή.  Αυτό  είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο, καθότι κατά αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται χώρος στην οθόνη.)

Στη συνέχεια, εφόσον επιθυμούμε να εκτελέσουμε την κάθε μία από τις μεθόδους στο εσωτερικό 
της getNews(), θα χρειαστεί να πατάμε το κουμπί 'Βήμα'.

Έτσι,  οι  γραμμές  του  κώδικα  υπό  εκτέλεση  θα  εξακολουθήσουν  να  επισημαίνονται,  ενώ 
παράλληλα, στην οθόνη μας, θα παρακολουθούμε το Robot να κινείται κατά τον ορισμένο τρόπο. 
Όπως μπορεί να προβλεφθεί, με το τέλος της μεθόδου getNews(), το Robot θα έχει φτάσει και θα 
έχει συλλέξει το αντικείμενο εφημερίδα.
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  ... 

Συνοψίζοντας,  η  χρήση  του  αποσφαλματωτή  κατά  αυτή  τη  μέθοδο  δίνει  στο  μαθητή  την 
εντύπωση “παιχνιδιού”. Αυτό το οποίο όμως συμβαίνει στην πραγματικότητα, όμως, είναι ότι του 
έχει  συσταθεί  από  αρκετά  νωρίς  ένα  εργαλείο  το  οποίο  αποτελεί  κλασική  αξία  στην 
αποσφαλμάτωση συντακτικών ή και λογικών σφαλμάτων προγραμματισμού. Αυτή η πρώτη επαφή 
θα βοηθήσει τον ίδιο να είναι έτοιμος και σχετικά εξοικειωμένος με την ιδέα της αποσφαλμάτωσης, 
όταν στη συνέχεια η χρήση του αποσφαλματωτή καταστεί για αυτόν απαραίτητη.
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2. 3. 2. Οι σημειωτές

Σε περίπτωση που θέλουμε να σημειώσουμε την πορεία την οποία έχει διαγράψει το  Robot, 
κατά  την εκτέλεση ενός  καθήκοντός  του,  μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε τους  σημειωτές.  Οι 
σημειωτές ενεργοποιούνται στο Robot με την κλήση της μεθόδου 'marksOn()', ενώ ως προεπιλογή 
είναι απενεργοποιημένοι. Κατά αυτόν τον τρόπο το  Robot,  για κάθε βήμα που κάνει, θα αφήνει 
πίσω του και έναν σημειωτή με τον αριθμό του αντίστοιχου βήματος.

Υπάρχει βέβαια ένα μικρό “πρόβλημα” το οποίο μπορεί να προκύψει με τη χρήση των σημειω-
τών, όταν το Robot  περνά από το ίδιο σημείο για δεύτερη φορά. Σε αυτήν την περίπτωση ο νέος 
σημειωτής επικαλύπτει τον προηγούμενο. Παρόλα αυτά η πορεία, η οποία πραγματοποιήθηκε από 
το  Robot  εξακολουθεί  να  είναι  εμφανής,  καθώς  και  ο  αριθμός  των  βημάτων  τα  οποία 
πραγματοποίησε...
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2. 3. 3. Η μέθοδος moveFilter()

Κεντρική ιδέα πίσω από τον προσδιορισμό του κινητικού πεδίου του  Robot  στους διάφορους 
κόσμους αποτελεί η μέθοδος moveFilter().  Η μέθοδος αυτή, όπως αποκαλύπτει και το όνομά της, 
“φιλτράρει” τις κινήσεις του Robot μέσω περιορισμών, καθώς μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
να ορίσει  τον τρόπο με τον οποίο το  Robot  αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του γενικότερα. Η 
αρχική υλοποίησή της στην κλάση  Robot περιορίζει το κινητικό πεδίο του  Robot  στο εσωτερικό 
του κάθε  κόσμου,  ενώ παράλληλα δεν  του επιτρέπει  να  περνά μέσα από τοίχους  (αντικείμενα 
δηλαδή της κλάσης Wall).  Επίσης, παρακολουθεί τον αριθμό των βημάτων που πραγματοποιεί το 
Robot  και αν αυτός (ο αριθμός βημάτων) υπερβεί τη σταθερά  STEP_MAX,  σκοτώνει το νήμα 
εξομοίωσης. Ο τελευταίος έλεγχος πραγματοποιείται για να αποφευχθούν επ' άπειρον επαναλήψεις, 
ενώ ο χρήστης μπορεί να δώσει στη σταθερά STEP_MAX μία τιμή της αρεσκείας του (η αρχική 
τιμή της είναι STEP_MAX=1000).

Η  moveFilter()  καλείται πάντα στο εσωτερικό της  move()  και ελέγχει εάν θα επιτρέψει στο 
Robot να κινηθεί στο αμέσως επόμενο (μπροστινό) τετράγωνο, ενώ στα περισσότερα σενάρια έχει 
επικαλυφθεί  στην  αντίστοιχη  υποκλάση  της  Robot, για  να  προσδώσει  νέες  προοπτικές  στην 
αλληλεπίδραση του  Robot  με το περιβάλλον του.  Για παράδειγμα,  στο σενάριο 1,  στην κλάση 
Homer  (άμεση υποκλάση της  Robot)  η  moveFilter()  έχει  επεκταθεί  έτσι  ώστε να εμφανίζονται 
διάλογοι μηνυμάτων JOptionPane κάθε φορά που λαμβάνει χώρα ένα συγκεκριμένο συμβάν. Ένα 
τέτοιο συμβάν είναι και η συλλογή ενός αντικειμένου από τον κόσμο.

Στο σενάριο 2, η moveFilter() επικαλύφθηκε στην κλάση Mover (άμεση υποκλάση της Robot) για 
να προσομοιώσει έναν κόσμο στον οποίο το Robot υπακούει τους νόμους της βαρύτητας.
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2. 3. 4. Η μέθοδος debugable()

Τέλος, εντός του εκπαιδευτικού οδηγού, κρίθηκε επίσης σκόπιμο να αποσαφηνιστεί η λειτουργία 
της μεθόδου  debugable().  Η μέθοδος αυτή δεν επαληθεύει πλήρως το όνομά της όσον αφορά τη 
λειτουργία της, αλλά δημιουργήθηκε για να επιτρέψει τη  βηματική εκτέλεση ορισμένων από τις 
μεθόδους  του  Robot  εντός  της  act().  Για  να είμαστε  λίγο περισσότερο σαφείς,  ας  πάρουμε ως 
παράδειγμα το τμήμα του κώδικα που χρησιμοποιήθηκε για την επεξήγηση της εργασίας με τον 
αποσφαλματωτή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η act() περιέχει δύο μεθόδους, την getNews() και 
τη  returnToSofa().  Στο  εσωτερικό  των  μεθόδων  αυτών  υπάρχουν  μέθοδοι  όπως  η  move(),  η 
turnLeft(), turnRight() κ.ο.κ. Έχοντας μπροστά μας το σενάριο 1, πατώντας το πλήκτρο 'Δράση', θα 
δούμε  το  Robot  να  πραγματοποιεί  μία-μία  τις  ορισμένες  λειτουργίες,  με  παρεμβολή  μικρών 
χρονικών διαστημάτων, ενώ πάντα τα γραφικά επί της οθόνης ανανεώνονται.

Όλα τα  προηγούμενα δε θα συνέβαιναν εάν στο τέλος  της  κάθε μίας  από τις  εκτελούμενες 
μεθόδους  δεν  είχε  περιληφθεί  η  μέθοδος  debugable().  Στην  περίπτωση  αυτή,  εάν  ο  χρήστης 
πατούσε το κουμπί 'Δράση', θα έβλεπε ως αποτέλεσμα την τελική κατάσταση του Robot και μόνο 
αυτή  (δηλαδή,  θα  έβλεπε  απλώς  το  Robot  να  κάθεται  στην  πολυθρόνα  του,  αφού  πρώτα 
εκτελέστηκαν όλες οι προηγούμενες εντολές). 

Η μέθοδος  debugable()  δημιουργεί μία σχετική καθυστέρηση στο νήμα της εξομοίωσης, ενώ 
παράλληλα ανανεώνει και τα γραφικά της οθόνης. Μία γρήγορη ανάγνωση του κώδικα της κλάσης 
Robot θα κάνει τον αναγνώστη να καταλάβει πως περιέχεται στο τέλος κάθε μεθόδου, της οποίας 
τα αποτελέσματα θα θέλαμε να βλέπουμε ξεχωριστά την οθόνη.  Γνωρίζοντας  αυτά, ο  χρήστης 
μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο debugable(), έτσι ώστε οι μέθοδοι που θα δημιουργήσει να 
μπορούν  και  αυτές  να  εκτελεστούν  βηματικά,  σε  περίπτωση  βέβαια  που  κάτι  τέτοιο  είναι 
επιθυμητό. 

Οι μέθοδοι, οι οποίες περιλαμβάνουν την debugable()  παρουσιάζουν παρόλα αυτά ένα αρκετά 
ισχυρό  μειονέκτημα.  Λόγω  των  περιοδικών  διακοπών  του  νήματος  εξομοίωσης,  καθίσταται 
αυτομάτως αδύνατος ο χειρισμός του Robot με το πληκτρολόγιο (για την ακρίβεια δεν καθίσταται 
απολύτως αδύνατος, αλλά σε μεγάλο βαθμό δυσαρμονικός-ενοχλητικός). Αυτό είναι κάτι το οποίο 
φυσικά διορθώνεται. Κατά αυτόν τον τρόπο, σε περίπτωση που επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε 
το πληκτρολόγιο για το χειρισμό του Robot (είτε απλά σε περίπτωση που θέλουμε οι μέθοδοί μας 
εντός της act() να εκτελούνται φυσιολογικά και χωρίς διακοπές) καλούμε στην κατασκευάστρια της 
κλάσης μας (της αντίστοιχης υποκλάσης του Robot) τη μέθοδο 'setNormalMove()'. Η μέθοδος αυτή 
αχρηστεύει την debugable() και η ροή της κίνησης του Robot γίνεται φυσιολογική. Σε περίπτωση 
που θέλουμε να επανέλθουμε στην προηγούμενη κατάσταση μπορούμε να καλέσουμε τη μέθοδο 
'setAnalyticMove()',  η  οποία  καθιστά  ξανά  την  κίνηση  του  Robot  βηματική-αναλυτική. 
Προεπιλεγμένη κίνηση του Robot είναι η βηματική.
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2. 3. 5. Δημιουργία νέων σεναρίων

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν καλυφθεί από τα ήδη υπάρχοντα σενάρια Robotics, μπορεί να 
δημιουργήσει νέα, τα οποία στη συνέχεια να ρυθμίσει κατά τον τρόπο τον οποίο θέλει αυτός, όπως 
θα έκανε και με ένα οποιοδήποτε άλλο σενάριο του Greenfoot.  Επειδή η διαδικασία δημιουργίας 
ενός σεναρίου Robotics είναι όμως λίγο περίπλοκη υπόθεση, παρέχεται ένα μικρό πρόγραμμα για 
αυτόν ακριβώς το σκοπό. Ο χρήστης θα βρει το πρόγραμμα (ή ακριβέστερα τη συντόμευσή του) αν 
πλοηγηθεί  στην  ακόλουθη  διαδρομή:  διαδρομή  εγκατάστασης  του  Greenfoot  (συνήθως  είναι 
C:\Greenfoot)\plugins\robotics\tools. Εκεί υπάρχει μία συντόμευση με όνομα “Νέο Σενάριο”:

 

Πατώντας διπλό κλικ στο εικονίδιο της συντόμευσης, θα αναδυθεί ένα παράθυρο δημιουργίας 
νέων σεναρίων:

Από όσο μπορώ να υποθέσω, το παράθυρο επεξηγεί τον εαυτό του. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο 
χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει το όνομα του σεναρίου προς δημιουργία και στη συνέχεια να 
πατήσει το κουμπί δημιουργία. Αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου σεναρίου, με δεδομένο 
όνομα,  στο  φάκελο  “scenarios”,  όπου  άλλωστε  περιέχεται  και  το  σύνολο  των  σεναρίων  του 
Greenfoot. Για τη δημιουργία νέων σεναρίων χρησιμοποιείται πάντα το ίδιο πρότυπο σενάριο.
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2. 4. Τα βοηθητικά παράθυρα

Μετά  την  επιτυχή  εγκατάσταση  των  Ρομποτικών  στην  πλατφόρμα  του  Greenfoot, θα  γίνει 
εμφανής η προσθήκη ενός νέου μενού στην μπάρα μενού του Greenfoot (η εμφάνιση του οποίου 
περιορίζεται αυστηρά και μόνο στο άνοιγμα σεναρίων Ρομποτικών). Το μενού αυτό έχει το όνομα 
“Ρομποτικά”.

Το μενού αυτό δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ανοίξει τα παράθυρα:

• Δημιουργός Κόσμων   (συντόμευση Ctrl+C)

Ο “Δημιουργός  Κόσμων”  περιέχει  επιλογές  για  τη  διαχείριση  των  (γραφικών)  κόσμων,  οι 
οποίοι  απεικονίζονται  επάνω στον καμβά του  Greenfoot.  Παρέχονται  επιλογές  δημιουργίας, 
αποθήκευσης (σε αρχείο) και φόρτωσης κόσμου. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να το χρησιμοποιήσει 
για να δημιουργεί κόσμους χωρίς να χρειαστεί να επέμβει στον κώδικα της κλάσης World.

• Διερμηνέας   Turbo   (συντόμευση Ctrl+Ι)

Ο “Διερμηνέας  Turbo”  περιέχει ένα  διορθωτή  κειμένου,  στον  οποίο  ο  χρήστης  μπορεί  να 
εισάγει  τις  μεθόδους που έχει  προγραμματίσει  για το  Robot  και  να τις  εκτελέσει  σειριακά. 
Επίσης,  παρέχονται  επιλογές  αποθήκευσης (σε  αρχείο)  και  φόρτωσης  τέτοιων αλληλουχιών 
μεθόδων. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το παράθυρο για να δημιουργήσει 
και να αποθηκεύσει προβλήματα προγραμματισμού, τα οποία στη συνέχεια θα υποβάλλει στο 
μαθητή προς επίλυση. Δηλαδή, θα μπορεί να προγραμματίσει το οπτικό τμήμα της λύσης ενός 
προβλήματος και στη συνέχεια να ζητήσει από το μαθητή να κάνει το ίδιο σε γλώσσα Java (και 
χρησιμοποιώντας αντίστοιχα τις έννοιες που έχει διδαχθεί). Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από τον εκπαιδευτικό για να παρουσιάσει επί της οθόνης τη λειτουργία μίας ή περισσοτέρων 
μεθόδων του Robot χωρίς να χρειαστεί να γράψει κώδικα.

• Θήκη του   Robot   (συντόμευση Ctrl+B)

Η “Θήκη του Robot”  εμφανίζει όλα τα αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα  στη 
θήκη του Robot,  με την αντίστοιχη σειρά με την οποία αποθηκεύτηκαν. Αυτό το παράθυρο 
εξυπηρετεί κυρίως το μαθητή.

• Περί Ρομποτικών...

Αυτή  επιλογή  εμφανίζει  ορισμένα  πληροφοριακά  στοιχεία  σχετικά  με  το  έργο.  Δε  θα  μας 
απασχολήσει στη συνέχεια.
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2. 4. 1. Δημιουργός Κόσμων

Το παράθυρο αυτό έχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

• Πατώντας κανείς το κουμπί                         μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο κενό κόσμο δεδομέ-
νων διαστάσεων.

• Το slider, ακριβώς δίπλα, παρέχει μία μικρή ποικιλία διαστάσεων:

 

Οι διαστάσεις αυτές αναφέρονται στον κατά μήκος και κατά πλάτος αριθμό κελιών του κόσμου 
που πρόκειται να δημιουργηθεί.

Παρακάτω φαίνονται τα τρία είδη των κόσμων (σε σμίκρυνση φυσικά):

• Εντός του πάνελ “Αποθήκευση” υπάρχει ένα πλαίσιο κειμένου, στο οποίο ο χρήστης εισάγει το 
όνομα του αρχείου προς αποθήκευση: πχ. 
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Χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου πλαισίου κειμένου είναι πως συμπληρώνει το όνομα του 
αρχείου αυτόματα, σε περίπτωση που βρεθεί όνομα αποθηκευμένου κόσμου το οποίο ξεκινά με 
την ίδια αλληλουχία χαρακτήρων.

• Το κουμπί                       αποθηκεύει έναν κόσμο σε αρχείο, δίνοντάς του ως όνομα το όνομα  
που δόθηκε στο πλαίσιο κειμένου προηγουμένως και προσθέτοντας επέκταση “.world”.

• Εντός του πάνελ “Φόρτωση/Διαγραφή” υπάρχει ένα  combo box,  το οποίο συγκρατεί όλα τα 
ονόματα των κόσμων που έχουν αποθηκευτεί:

Στο παράδειγμά μας θα υποθέσουμε πως υπάρχουν μόνο τρεις αποθηκευμένοι κόσμοι:

Οι τρεις αυτό κόσμοι θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθοι:

• Το κουμπί                      είναι αυτό το οποίο ευθύνεται για τη φόρτωση του επιλεγμένου κόσμου  
στον καμβά του Greenfoot.

• Το κουμπί                       διαγράφει τον επιλεγμένο κόσμο από τη λίστα (και από το δίσκο).
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2. 4. 2. Διερμηνέας Turbo

2. 4. 2. 1. Ο διερμηνέας

Η καρτέλα “Διερμηνέας” διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά/λειτουργίες:

• Διορθωτή κειμένου. Εντός του διορθωτή κειμένου γράφονται  οι εντολές.  Εντολή μπορεί να 
αποτελέσει οποιαδήποτε δημόσια μέθοδος η οποία έχει δημιουργηθεί εντός της κλάσης ή και 
εντός οποιασδήποτε από τις υπερκλάσεις του Robot που βρίσκεται επί της οθόνης. Παρακάτω 
φαίνεται μία άποψη του διορθωτή κειμένου:

Όλες οι εντολές παραπάνω είναι μέθοδοι της κλάσης Robot. Κάθε μέθοδος γράφεται όπως θα 
γραφόταν  για  να  μεταγλωττιστεί  και  σε  πραγματικό  κώδικα  Java.  Επίσης,  χρειάζεται  να 
αναφερθεί πως η κάθε μέθοδος γράφεται στη δική της γραμμή (περισσότερες από μία μέθοδοι 
στην ίδια γραμμή θα θεωρηθεί συντακτικό σφάλμα) και πως το τέλος της κάθε μεθόδου πρέπει 
να ακολουθείται από ένα ελληνικό ερωτηματικό (';'). Τέλος, εάν κανείς επιθυμεί να εκτελέσει 
μία  μέθοδο  περισσότερες  από  μία  φορές  (στη  σειρά),  πρέπει  να  ξεκινήσει  την  εντολή 
γράφοντας “x” και τον αριθμό των επαναλήψεων.

• Το κουμπί                        χρησιμοποιείται για την καταχώρηση των εντολών του διορθωτή κει-
μένου σε εντολές προς εκτέλεση. Δηλαδή, με το πάτημα του κουμπιού αυτού, όλες οι εντολές 
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(μέθοδοι)  οι  οποίες  περιλαμβάνονται  εντός  του  διορθωτή  κειμένου  θα  ελεγχθούν  για  την 
ορθότητά τους και στη συνέχεια – εάν δε βρεθεί κανένα συντακτικό σφάλμα – θα καταχωρη-
θούν εσωτερικά, για τη μετέπειτα εκτέλεσή τους.

Παρακάτω μπορούμε να δούμε μία επιτυχημένη και μία αποτυχημένη καταχώρηση εντολών:

Στην πρώτη περίπτωση δεν υπήρξε κανένα σφάλμα και οι εντολές καταχωρήθηκαν επιτυχώς, 
ενώ στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει σφάλμα. Κατά αυτόν τον τρόπο, στη δεύτερη εικόνα, οι 
εντολές  δεν  καταχωρούνται  και  η  λανθασμένη  εντολή  επισημαίνεται  (εάν  οι  λανθασμένες 
εντολές είναι περισσότερες από μία, τότε επισημαίνεται μόνο η πρώτη από αυτές). Επίσης, τα 
εικονίδια “σωστού” και “λάθους” στο κάτω δεξιά μέρος του παραθύρου εμφανίζονται μόνο για 
μικρό  χρονικό  διάστημα,  μετά  το  πάτημα  του  κουμπιού  “καταχώρηση”,  ενώ στη  συνέχεια 
εξαφανίζονται.

• Το κουμπί        χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του διορθωτή κειμένου.
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2. 4. 2. 2. Τα σετ

Η  λειτουργία  των  επιμέρους  στοιχείων  της  καρτέλας  “Σετ”  είναι  παρόμοια  με  αυτή  των 
στοιχείων του παραθύρου “Δημιουργός Κόσμων”, μόνο που στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να 
κάνουμε με σετ. Κατά αυτόν τον τρόπο, οποιαδήποτε σειρά εντολών – αφού καταχωρηθεί – μπορεί 
να  αποθηκευτεί  ως  σετ,  να  φορτωθεί  ξανά  στο  διερμηνέα  ή  να  διαγραφεί  από  τη  λίστα  των 
αποθηκευμένων σετ. Οι λειτουργίες τις παρούσας καρτέλας είναι αυτές οι οποίες επιτρέπουν στον 
εκπαιδευτικό  να  δημιουργεί  και  να  αποθηκεύει  προβλήματα  προγραμματισμού  σε  μορφή 
ψευδοσυναρτήσεων. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ένα αποθηκευμένο σετ μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί 
εντός του διερμηνέα, όπως ας πούμε μία από τις μεθόδους του Robot. Αρκεί να εισαχθεί το πλήρες 
όνομα του σετ, ακολουθούμενο από ένα ελληνικό ερωτηματικό (“;”). Ένα παράδειγμα μπορεί να 
είναι το ακόλουθο:

Εδώ,  το  Robot,  (κατά  το  χρόνο  εκτέλεσης) θα  εκτελέσει  πρώτα  όλες  τις  εντολές  που 
περιλαμβάνονται στο σετ “getNews.set”,  δηλαδή θα περπατήσει, θα συλλέξει την εφημερίδα, θα 
κάτσει στην πολυθρόνα του και στη συνέχεια θα εκτελεστεί η συνάρτηση “readNewspaper()” με 
την οποία το Robot διαβάζει την εφημερίδα του. Το σετ  “getNews.set” περιλαμβάνεται στο σενά-
ριο “robotics_1” και βρίσκει εφαρμογή στον κόσμο “large.world”.
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2. 4. 2. 3. Η εκτέλεση των εντολών

Αρχικά, καλό θα ήταν εδώ να διευκρινιστεί η λειτουργία του μικρού κουμπιού στο πάνω και 
δεξιά  τμήμα  του  παραθύρου.  Το  κουμπί  αυτό  είναι  ένα  κουμπί  on/off,  και  είναι  κλειστό  από 
προεπιλογή (είναι δηλαδή κόκκινο). Όταν το κουμπί είναι κλειστό, το παράθυρο βρίσκεται εκτός 
λειτουργίας,  δεν  πρόκειται  δηλαδή  να  επέμβει  και  να  εκτελέσει  εντολές  σε  περίπτωση  που  ο 
χρήστης ξεκινήσει μία εξομοίωση μέσω Greenfoot. Η κατάσταση του κουμπιού αυτού αλλάζει εάν 
ο  χρήστης  πατήσει  επάνω του.  Το πράσινο  χρώμα,  φυσικά,  υποδηλώνει  την  ακριβώς αντίθετη 
κατάσταση από αυτήν που αναφέρθηκε προηγουμένως.

Η καρτέλα “Εκτέλεση” ανοίγει αυτόματα. Ως παράδειγμα, μπορούμε να κοιτάξουμε τι θα έβλεπε ο 
χρήστης στην οθόνη του για την κάθε μία από τις περιπτώσεις των δύο παραπάνω εικόνων. Και 
στις  δύο  περιπτώσεις  υποτίθεται  πως  ο  χρήστης  έχει  πατήσει  το  κουμπί  “Εκκίνηση”  στην 
πλατφόρμα  του  Greenfoot  και  πως  η  κλάση  του    Robot    που  εμφανίζεται  στην  οθόνη  δεν   
επικαλύπτει τη μέθοδο “a  ct()”  ,  δηλαδή δεν πρόκειται να εκτελεστεί τίποτα άλλο, εκτός από τις 
εντολές  που έχουν καταχωρηθεί  εντός  του “Διερμηνέα  Turbo”  (διαφορετικά το αποτέλεσμα θα 
είναι  η  εκτέλεση ορισμένων ασυνάρτητων κινήσεων).  Για  το  παράδειγμα  χρησιμοποιούνται  το 
σενάριο “robotics_1”, ο κόσμος “large.world” και το σετ “getNews.set”.

      Το Robot παραμένει ακίνητο...          Το Robot κινείται.
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2. 4. 3. Θήκη του Robot

Το συγκεκριμένο παράθυρο αναπαριστά τα αντικείμενα τα οποία το Robot έχει αποθηκεύσει στη 
θήκη του. Η θήκη του Robot είναι ουσιαστικά μία στοίβα, αντικείμενο-μέλος της κλάσης Robot, με 
εσωτερικό όνομα “robotbag”.

Τα αντικείμενα αναπαρίστανται με τη σειρά με την οποία είναι αποθηκευμένα στη στοίβα. Για 
παράδειγμα,  στην  εικόνα  δεξιά,  το  Robot  έχει  αποθηκεύσει  στη  θήκη  του  ένα  αντικείμενο 
εφημερίδας (RobotNews) και στη συνέχεια ένα αντικείμενο πολυθρόνα (Sofa). Το αντικείμενο Sofa 
αποθηκεύτηκε τελευταίο, επομένως βρίσκεται στην κορυφή της στοίβας. Ακολουθεί το αντικείμενο 
RobotNews, το οποίο αποθηκεύτηκε πριν από το αντικείμενο Sofa.

Τέλος, αναφέρεται πως το παράθυρο ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά που το Robot προσθέτει ή 
αφαιρεί αντικείμενα από τη θήκη του, επομένως είναι πάντα ενημερωμένο και τα περιεχόμενά του 
ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιεχόμενα της θήκης (robotbag).
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2. 5. Εγκατάσταση του λογισμικού

Η  εγκατάσταση  του  λογισμικού  Robotics  πραγματοποιείται  με  απλό  και  εύκολο  τρόπο  σε 
λειτουργικά  συστήματα  Windows  (δεν  έχουν  δημιουργηθεί  ακόμα  αρχεία  εγκατάστασης  για 
συστήματα Linux/Unix ή Mac). Το μόνο που έχει κανείς να κάνει είναι διπλό κλικ στο εκτελέσιμο 
αρχείο  Robotics.exe.  Εάν το  Greenfoot  είναι εγκατεστημένο στο σύστημα του χρήστη, τότε θα 
εμφανιστεί ένα παράθυρο, περίπου ή και το ίδιο με το παρακάτω:

Σε  αυτήν  την  περίπτωση,  ο  χρήστης  πατάει  το  κουμπί  'Εγκατάσταση',  και  το  λογισμικό  απλά 
εγκαθίσταται στο σύστημά του:

…

Σε  περίπτωση  που  το  Greenfoot  δεν  είναι  εγκατεστημένο  στο  σύστημα  του  χρήστη, θα  του 
εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο:
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3. Σχεδίαση λογισμικού

Σε αυτό το σημείο θα περιληφθεί το HTML documentation των κλάσεων των τριών βοηθητικών 
παραθύρων WorldCreator, Interpreter και BagViewer, με τη σειρά που αναφέρθηκαν.

3. 1. Η κλάση WorldCreator

greenfoot.gui 
Class WorldCreator
java.lang.Object
  greenfoot.gui.WorldCreator

public class WorldCreatorextends java.lang.Object

Η κλάση WorldCreator είναι υπεύθυνη για τη σχεδίαση ενός μικρού παραθύρου στο πάνω και 
αριστερά τμήμα της οθόνης, στο οποίο εμφανίζονται επιλογές για τη δημιουργία, την αποθήκευση, 
τη φόρτωση και τη διαγραφή ενός κόσμου. Η κλάση αυτή είναι κλάση singleton, επομένως 
επιτρέπει τη δημιουργία μόνο ενός αντικειμένου από τον εαυτό της (κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
ενός main thread), πράγμα το οποίο είναι και το ιδανικό στην προκειμένη περίπτωση. 

Version: 
1.0 

Author: 
Μάντζας Ιωάννης 

Nested Class Summary
private 
 class WorldCreator.butlis 

          Η κλάση αυτή υλοποιεί τρεις διεπιφάνειες: την ActionListener, τη MouseListener 
και την KeyListener.

private 
 class WorldCreator.Filter 

          Αυτή η κλάση υλοποιεί τη διεπιφάνεια FilenameFilter και χρησιμοποιείται για το 
φιλτράρισμα των αρχείων που θα εμφανίζονται στο JComboBox του Panel 
"Φόρτωση/Διαγραφή".

private 
 class WorldCreator.GreenCompileListener 

          Η κλάση αυτή υλοποιεί τη διεπιφάνεια CompileListener, η οποία ανήκει στο 
πακέτο greenfoot.event και ακροάζεται συμβάντα σχετικά με τη μεταγλώττιση του 
κώδικα ενός σεναρίου (όταν αυτή πραγματοποιείται με το πάτημα του κουμπιού 
“Compile All”).

private 
 class WorldCreator.GreenWorldListener 

          Η κλάση αυτή υλοποιεί τη διεπιφάνεια WorldListener, η οποία ανήκει στο πακέτο 
greenfoot.event και ακροάζεται συμβάντα σχετικά με τη δημιουργία ή την καταστροφή 
ενός κόσμου (αντικείμενο της κλάσης World).
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private 
 class WorldCreator.WindowFMListener 

          Η κλάση αυτή υλοποιεί τις διεπιφάνειες WindowFocusListener, MouseListener.
  

Field Summary
private  Actor actor 

          Κενό αντικείμενο Actor.
private  java.lang.String[][][] actorTable 

          Ο πίνακας αυτός θα περιλαμβάνει τη θέση του 
κάθε Actor στην οθόνη για το κάθε layer

private  javax.swing.JSpinner aspinner 
          Από εδώ θα γίνεται η επιλογή των διαστάσεων 
του κόσμου που πρόκειται να δημιουργηθεί

private 
 javax.swing.border.EtchedBorder border 

          "Αυλακωτό" border.
private 

 javax.swing.border.TitledBorder cborder 
          Κουμπώνει πάνω στο EtchedBorder και 
χαρακτηρίζει τα JComponents του Panel "Δημιουργία"

private  javax.swing.JButton clearBut 
          Κουμπί για τη δημιουργία ενός κόσμου

private  javax.swing.JPanel clearpan 
          Το Panel "Δημιουργία"

private 
 WorldCreator.GreenCompileListener compileListener 

          Listener που ακροάται για συμβάντα 
μεταγλώττισης

private  GProject currentProject 
          Αντικείμενο του παρόντος Greenfoot project

private  java.lang.String currentWorldName 
          Όνομα του κόσμου που χρησιμοποιείται αυτή τη 
στιγμή

private  javax.swing.JButton delBut 
          Κουμπί για τη διαγραφή ενός κόσμου

private  java.io.File fdir 
          Το relative path του φακέλου "worlds" ως 
αρχείο.

private  javax.swing.JTextField filename 
          Εδώ θα πληκτρολογείται το όνομα του αρχείου 
(κόσμου) που πρόκειται να αποθηκευτεί

private  WorldCreator.Filter filter 
          Αντικείμενο φίλτρου αρχείων.

private  java.awt.Container graphCon 
          Container του παραθύρου.

private  boolean hasBeenCompiled 
          Ελέγχει αν το παρόν project του Greenfoot έχει 
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μεταγλωττιστεί
private 

 javax.swing.border.TitledBorder lborder 
          Κουμπώνει πάνω στο EtchedBorder και 
χαρακτηρίζει τα JComponents του Panel 
"Φόρτωση/Διαγραφή"

private  javax.swing.JComboBox list 
          Εμφανίζει όλους τους αποθηκευμένους κόσμους

private  javax.swing.JButton loadBut 
          Κουμπί για τη φόρτωση ενός κόσμου

private  javax.swing.JPanel loadpan 
          Το Panel "Φόρτωση/Διαγραφή"

private  javax.swing.JButton saveBut 
          Κουμπί για την αποθήκευση ενός κόσμου

private  javax.swing.JPanel savepan 
          Το Panel "Αποθήκευση"

private 
 javax.swing.border.TitledBorder sborder 

          Κουμπώνει πάνω στο EtchedBorder και 
χαρακτηρίζει τα JComponents του Panel 
"Αποθήκευση"

private static WorldCreator singleton 
          Αντικείμενο singleton της παρούσας κλάσης

private 
 javax.swing.SpinnerListModel spinMod 

          Το μοντέλο spinner που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί

private 
 javax.swing.JFormattedTextField spinTf 

          Αντικείμενο για τη διαχείριση της 
λειτουργικότητας και των γραφικών του spinner

private  WorldHandler whUnit 
          Στιγμιότυπο της WorldHandler

private  javax.swing.JDialog window 
          Το κυρίως παράθυρο

private 
 WorldCreator.WindowFMListener winFMListener 

          Listener που παραχωρεί το focus στο παράθυρο
private  javax.swing.JLabel wnamel 

          Label "Όνομα: "
private  javax.swing.JLabel wnames 

          Label "Όνομα: "
private  int[] worldDimensions 

          Θα έχει τρεις θέσεις και θα κρατά το ύψος, το 
πλάτος και το μέγεθος κελιού του κόσμου

private  java.awt.Image worldIcon 
          Εικονίδιο του παραθύρου

private 
 WorldCreator.GreenWorldListener worldListener 
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          Listener που ακροάται για συμβάντα κόσμου 
(δημιουργία, διαγραφή, ανανέωση κτλ.)

private  java.lang.Object[] worldSet 
          Θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση του 
actorTable και του worldDimensions

private  java.lang.String[] worldSizes 
          Οι διαστάσεις των κόσμων που πρόκειται να 
δημιουργηθούν ως String array.

  

Constructor Summary
private WorldCreator() 

          Από ότι φαίνεται, η κατασκευάστρια είναι ιδιωτική, επομένως αντικείμενο της 
κλάσης μπορεί να δημιουργηθεί μόνο εντός της κλάσης.

  

Method Summary
private  void buildNewWorld(boolean onDelete) 

          Δημιουργεί έναν καινούριο, άδειο κόσμο.
private  void collectObjects() 

          Συλλέγει όλους τους ηθοποιούς στην οθόνη και αποθηκεύει 
τον καθένα στην κατάλληλη θέση του actorTable.

private  void deleteFile(java.lang.String wholename) 
          Διαγράφει έναν κόσμο.

private  void flushWorld() 
          Διαγράφει όλους τους ηθοποιούς από τον κόσμο.

private  int[] getDimensionsOutOfSpinner(java.lang.String dim
String) 
          Μετατρέπει τα strings του JSpinner σε πινακες ακεραίων.

static WorldCreator getInstance() 
          Επιστρέφει το ένα και μοναδικό στιγμιότυπο της κλάσης.

static int[] getLastUsedDimensions() 
          Επιστρέφει το worldDimensions του κόσμου που 
χρησιμοποιήθηκε τελευταίος.

static java.lang.String getLastUsedWorldName() 
          Επιστρέφει το όνομα του κόσμου που χρησιμοποιήθηκε 
τελευταίος.

private 
 java.lang.Object getRobot() 

          Επιστρέφει το πρώτο robot που έχει προστεθεί στον παρόντα 
κόσμο.

private  World getWorld() 
          Επιστρέφει το παρόν αντικείμενο World του Greenfoot.

static int[] getWorldDimensions(java.lang.String worldname) 
          Επιστρέφει το worldDimensions του δοθέντος κόσμου.
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static java.lang.String
[][][] getWorldMatrix(java.lang.String worldname) 

          Επιστρέφει το actorTable του δοθέντος κόσμου.
private 

static java.lang.Object
getWorldStrucure(java.lang.String worldname, 
int index) 
          Επιστρέφει το worldDimensions ή το actorTable του δοθέντος 
κόσμου.

private  void initializeActorTableAndWorldDimensions() 
          Αρχικοποιεί τις μεταβλητές worldDimensions και actorTable, 
δίνοντας στην πρώτη τις διαστάσεις του κόσμου που 
χρησιμοποιήθηκε τελευταίος και στη δεύτερη έναν πίνακα String με 
τις ίδιες διαστάσεις και 3 layers.

static boolean isRoboticsProject() 
          Ελέγχει εάν το project το οποίο είναι φορτωμένο στο 
Greenfoot αποτελεί project-robotics.

private  void listenerHandling() 
          Προσαρτά listeners στα JComponents του παραθύρου.

private  void loadFile(java.lang.String aString) 
          Φορτώνει έναν κόσμο.

private  void panelHandling() 
          Περιλαμβάνει κλήσεις μεθόδων για τη σχεδίαση των 
JComponents επάνω στο παράθυρο.

private  void saveToFile(java.lang.String wholename, 
boolean isTempFile) 
          Αποθηκεύει τον παρόντα κόσμο σε αρχείο με δεδομένο όνομα 
και κατάληξη ".world".

 void showFrame() 
          Η μέθοδος αυτή τοποθετεί το παράθυρο σε συγκεκριμένες 
συντεταγμένες της επιφάνειας εργασίας, καθώς επίσης το κάνει 
ορατό για το χρήστη.

  
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait
  

Field Detail

singleton
private static WorldCreator singleton

Αντικείμενο singleton της παρούσας κλάσης 
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currentWorldName
private java.lang.String currentWorldName

Όνομα του κόσμου που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή 

actor
private Actor actor

Κενό αντικείμενο Actor. Χρησιμεύει για την προσωρινή αποθήκευση ηθοποιών 

actorTable
private java.lang.String[][][] actorTable

Ο πίνακας αυτός θα περιλαμβάνει τη θέση του κάθε Actor στην οθόνη για το κάθε layer 

worldDimensions
private int[] worldDimensions

Θα έχει τρεις θέσεις και θα κρατά το ύψος, το πλάτος και το μέγεθος κελιού του κόσμου 

worldSet
private java.lang.Object[] worldSet

Θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση του actorTable και του worldDimensions 

window
private javax.swing.JDialog window

Το κυρίως παράθυρο 

worldIcon
private java.awt.Image worldIcon

Εικονίδιο του παραθύρου 
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graphCon
private java.awt.Container graphCon

Container του παραθύρου. Θα περιλάβει όλα τα JComponents 

clearpan
private javax.swing.JPanel clearpan

Το Panel "Δημιουργία" 

savepan
private javax.swing.JPanel savepan

Το Panel "Αποθήκευση" 

loadpan
private javax.swing.JPanel loadpan

Το Panel "Φόρτωση/Διαγραφή" 

border
private javax.swing.border.EtchedBorder border

"Αυλακωτό" border. Χρησιμοποιείται για την πλαισίωση των γραφικών του παραθύρου 

cborder
private javax.swing.border.TitledBorder cborder

Κουμπώνει πάνω στο EtchedBorder και χαρακτηρίζει τα JComponents του Panel 
"Δημιουργία" 
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sborder
private javax.swing.border.TitledBorder sborder

Κουμπώνει πάνω στο EtchedBorder και χαρακτηρίζει τα JComponents του Panel 
"Αποθήκευση" 

lborder
private javax.swing.border.TitledBorder lborder

Κουμπώνει πάνω στο EtchedBorder και χαρακτηρίζει τα JComponents του Panel 
"Φόρτωση/Διαγραφή" 

clearBut
private javax.swing.JButton clearBut

Κουμπί για τη δημιουργία ενός κόσμου 

worldSizes
private java.lang.String[] worldSizes

Οι διαστάσεις των κόσμων που πρόκειται να δημιουργηθούν ως String array. Θα δωθούν στον 
JSpinner 

spinMod
private javax.swing.SpinnerListModel spinMod

Το μοντέλο spinner που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 

aspinner
private javax.swing.JSpinner aspinner

Από εδώ θα γίνεται η επιλογή των διαστάσεων του κόσμου που πρόκειται να δημιουργηθεί 
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spinTf
private javax.swing.JFormattedTextField spinTf

Αντικείμενο για τη διαχείριση της λειτουργικότητας και των γραφικών του spinner 

saveBut
private javax.swing.JButton saveBut

Κουμπί για την αποθήκευση ενός κόσμου 

loadBut
private javax.swing.JButton loadBut

Κουμπί για τη φόρτωση ενός κόσμου 

delBut
private javax.swing.JButton delBut

Κουμπί για τη διαγραφή ενός κόσμου 

wnames
private javax.swing.JLabel wnames

Label "Όνομα: " 

filename
private javax.swing.JTextField filename

Εδώ θα πληκτρολογείται το όνομα του αρχείου (κόσμου) που πρόκειται να αποθηκευτεί 

wnamel
private javax.swing.JLabel wnamel

Label "Όνομα: " 

59



list
private javax.swing.JComboBox list

Εμφανίζει όλους τους αποθηκευμένους κόσμους 

fdir
private java.io.File fdir

Το relative path του φακέλου "worlds" ως αρχείο. Εδώ θα αποθηκεύονται οι κόσμοι 

filter
private WorldCreator.Filter filter

Αντικείμενο φίλτρου αρχείων. Δεκτά θα γίνονται μόνο τα αρχεία με κατάληξη ".world" 

winFMListener
private WorldCreator.WindowFMListener winFMListener

Listener που παραχωρεί το focus στο παράθυρο 

currentProject
private GProject currentProject

Αντικείμενο του παρόντος Greenfoot project 

whUnit
private WorldHandler whUnit

Στιγμιότυπο της WorldHandler 

compileListener
private WorldCreator.GreenCompileListener compileListener
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Listener που ακροάται για συμβάντα μεταγλώττισης 

worldListener
private WorldCreator.GreenWorldListener worldListener

Listener που ακροάται για συμβάντα κόσμου (δημιουργία, διαγραφή, ανανέωση κτλ.) 

hasBeenCompiled
private boolean hasBeenCompiled

Ελέγχει αν το παρόν project του Greenfoot έχει μεταγλωττιστεί 

Constructor Detail

WorldCreator
private WorldCreator()

Από ότι φαίνεται, η κατασκευάστρια είναι ιδιωτική, επομένως αντικείμενο της κλάσης μπορεί 
να δημιουργηθεί μόνο εντός της κλάσης. Κατά την κατασκευή του αντικειμένου, η κλάση 
αρχικοποιεί και σχεδιάζει τα components του παραθύρου και τους προσαρτά listeners, χωρίς 
όμως να εμφανίζει τίποτα στην οθόνη. 

Method Detail

panelHandling
private void panelHandling()

Περιλαμβάνει κλήσεις μεθόδων για τη σχεδίαση των JComponents επάνω στο παράθυρο. 

listenerHandling
private void listenerHandling()

Προσαρτά listeners στα JComponents του παραθύρου. 

getInstance
public static WorldCreator getInstance()

Επιστρέφει το ένα και μοναδικό στιγμιότυπο της κλάσης. Καλείται στατικά. 
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Returns:
το singleton της παρούσας κλάσης

showFrame
public void showFrame()

Η μέθοδος αυτή τοποθετεί το παράθυρο σε συγκεκριμένες συντεταγμένες της επιφάνειας 
εργασίας, καθώς επίσης το κάνει ορατό για το χρήστη. 

getWorld
private World getWorld()

Επιστρέφει το παρόν αντικείμενο World του Greenfoot. Χρήσιμο για κλήση σε πολλές 
ιδιωτικές συναρτήσεις. 

Returns:
το παρόν αντικείμενο World του Greenfoot

getRobot
private java.lang.Object getRobot()

Επιστρέφει το πρώτο robot που έχει προστεθεί στον παρόντα κόσμο. Εάν δεν υπάρχει κανένα 
robot στον κόσμο, επιστρέφει null. 

Returns:
το πρώτο αντικείμενο Robot εάν αυτό υπάρχει, διαφορετικά null

buildNewWorld
private void buildNewWorld(boolean onDelete)

Δημιουργεί έναν καινούριο, άδειο κόσμο. Εάν το όρισμα είναι false, πράγμα το οποίο 
συμβαίνει όταν η συνάρτηση καλείται από το κουμπί "Δημιουργία", οι διαστάσεις του 
κόσμου αυτού λαμβάνονται από τον JSpinner. Εάν το όρισμα είναι true, το οποίο συμβαίνει 
όταν η συνάρτηση καλείται κατά τη διαδικασία της διαγραφής του παρόντος κόσμου, οι 
διαστάσεις που λαμβάνονται είναι αυτές του κόσμου που χρησιμοποιήθηκε τελευταία - 
δηλαδή του κόσμου που διαγράφηκε. 

Parameters:
onDelete - true, εάν πρόκειται να διαγραφεί ο παρών κόσμος, διαφορετικά false
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getDimensionsOutOfSpinner
private int[] getDimensionsOutOfSpinner(java.lang.String dimString)

Μετατρέπει τα strings του JSpinner σε πινακες ακεραίων. 

Parameters:
dimString - το αντίστοιχο string του JSpinner 

Returns:
έναν πίνακα ακεραίων με τις διαστάσεις και το μέγεθος κελιού του κόσμου

initializeActorTableAndWorldDimensions
private void initializeActorTableAndWorldDimensions()

Αρχικοποιεί τις μεταβλητές worldDimensions και actorTable, δίνοντας στην πρώτη τις 
διαστάσεις του κόσμου που χρησιμοποιήθηκε τελευταίος και στη δεύτερη έναν πίνακα String 
με τις ίδιες διαστάσεις και 3 layers. 

flushWorld
private void flushWorld()

Διαγράφει όλους τους ηθοποιούς από τον κόσμο. 

saveToFile
private void saveToFile(java.lang.String wholename,
                        boolean isTempFile)

Αποθηκεύει τον παρόντα κόσμο σε αρχείο με δεδομένο όνομα και κατάληξη ".world". 

Parameters:
wholename - το όνομα του κόσμου
isTempFile - έλεγχος για το αν το αρχείο που πρόκειται να δημιουργηθεί θα είναι 
προσωρινό

collectObjects
private void collectObjects()

Συλλέγει όλους τους ηθοποιούς στην οθόνη και αποθηκεύει τον καθένα στην κατάλληλη θέση 
του actorTable. Στη συνέχεια καταχωρεί το τελευταίο στο worldSet[0]. 
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loadFile
private void loadFile(java.lang.String aString)

Φορτώνει έναν κόσμο. 

Parameters:
το - όνομα του κόσμου που πρόκειται να φορτωθεί

deleteFile
private void deleteFile(java.lang.String wholename)

Διαγράφει έναν κόσμο. 

Parameters:
το - όνομα του κόσμου που πρόκειται να διαγραφεί

getWorldStrucure
private static java.lang.Object getWorldStrucure(java.lang.String worldname,
                                                 int index)

Επιστρέφει το worldDimensions ή το actorTable του δοθέντος κόσμου. 

Parameters:
worldname - το όνομα του κόσμου
index - 0 για actorTable, 1 για worldDimensions 

Returns:
το worldDimensions ή το actorTable του δοθέντος κόσμου

getWorldMatrix
public static java.lang.String[][][] getWorldMatrix(java.lang.String worldname)

Επιστρέφει το actorTable του δοθέντος κόσμου. 

Parameters:
worldname - το όνομα του κόσμου 

Returns:
το actorTable του δοθέντος κόσμου

getWorldDimensions
public static int[] getWorldDimensions(java.lang.String worldname)

64



Επιστρέφει το worldDimensions του δοθέντος κόσμου. 

Parameters:
worldname - το όνομα του κόσμου 

Returns:
το worldDimensions του δοθέντος κόσμου

getLastUsedDimensions
public static int[] getLastUsedDimensions()

Επιστρέφει το worldDimensions του κόσμου που χρησιμοποιήθηκε τελευταίος. 

Returns:
το worldDimensions του κόσμου που χρησιμοποιήθηκε τελευταίος

getLastUsedWorldName
public static java.lang.String getLastUsedWorldName()

Επιστρέφει το όνομα του κόσμου που χρησιμοποιήθηκε τελευταίος. 

Returns:
το όνομα του κόσμου που χρησιμοποιήθηκε τελευταίος

isRoboticsProject
public static boolean isRoboticsProject()

Ελέγχει εάν το project το οποίο είναι φορτωμένο στο Greenfoot αποτελεί project-robotics. 

Returns:
true, αν το project είναι project-robotics, διαφορετικά false
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3. 2. Η κλάση Interpreter

greenfoot.gui 
Class Interpreter
java.lang.Object
  greenfoot.gui.Interpreter

public class Interpreterextends java.lang.Object

Η κλάση Interpreter είναι υπεύθυνη για τη σχεδίαση ενός μικρού παραθύρου στο μεσαίο και 
αριστερά τμήμα της οθόνης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει, να αποθηκεύσει, 
να φορτώσει και να εκτελέσει τμήματα ψευδοκώδικα. Τα τμήματα αυτά (τα οποία ονόμασα 
ψευδοσυναρτήσεις ή sets) χρησιμοποιούν εντολές, οι οποίες ουσιαστικά είναι το σύνολο των public 
συναρτήσεων του robot που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στην οθόνη (περιλαμβάνονται και οι 
συναρτήσεις όλων των υπερκλάσεων). Επίσης, παρέχεται έλεγχος και επισήμανση σφαλμάτων στον 
εισαγόμενο κώδικα. Η κλάση αυτή είναι κλάση singleton, επομένως επιτρέπει τη δημιουργία μόνο 
ενός αντικειμένου από τον εαυτό της (κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός main thread), πράγμα το 
οποίο είναι και το ιδανικό στην προκειμένη περίπτωση. 

Version: 
1.0 

Author: 
Μάντζας Ιωάννης 

Nested Class Summary
private 
 class Interpreter.butlis 

          Η κλάση αυτή υλοποιεί δύο διεπιφάνειες: την ActionListener και την KeyListener.
private 
 class Interpreter.Filter 

          Αυτή η κλάση υλοποιεί τη διεπιφάνεια FilenameFilter και χρησιμοποιείται για το 
φιλτράρισμα των αρχείων που θα εμφανίζονται στο JComboBox του Panel 
"Φόρτωση/Διαγραφή".

private 
 class Interpreter.GreenCellRenderer 

          Η κλάση αυτή υλοποιεί τη διεπιφάνεια ListCellRenderer και φροντίζει για τον 
τρόπο σχεδιασμού των αντικειμένων που αναπαρίστανται μέσω της JList.

private 
 class Interpreter.GreenCompileListener 

          Η κλάση αυτή υλοποιεί τη διεπιφάνεια CompileListener, η οποία ανήκει στο 
πακέτο greenfoot.event και ακροάζεται συμβάντα σχετικά με τη μεταγλώττιση του 
κώδικα ενός σεναρίου (όταν αυτή πραγματοποιείται με το πάτημα του κουμπιού 
“Compile All”).

private 
 class Interpreter.GreenSimulationListener 

          Αυτή η κλάση είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση - από το robot - των 
καταχωρημένων (στο διερμηνέα) εντολών.

private Interpreter.GreenWorldListener 
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 class           Η κλάση αυτή υλοποιεί τη διεπιφάνεια WorldListener, η οποία ανήκει στο πακέτο 
greenfoot.event και ακροάζεται συμβάντα σχετικά με τη δημιουργία ή την καταστροφή 
ενός κόσμου (αντικείμενο της κλάσης World).

private 
 class Interpreter.WindowFMListener 

          Η κλάση αυτή υλοποιεί τις διεπιφάνειες WindowFocusListener, MouseListener.
  

Field Summary
private  javax.swing.JList alist 

          Γραφική λίστα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί 
για την προσωρινή αποθήκευση των εντολών που 
εκτελούνται

private  javax.swing.Timer atimer 
          Αντικείμενο Timer.

private  Interpreter.butlis bl 
          Αντικείμενο που ακροάται συμβάντα των 
κουμπιών

private 
 javax.swing.border.EtchedBorder border 

          "Αυλακωτό" border.
private  javax.swing.ImageIcon cOff 

          Εικονίδιο "off".
private  javax.swing.JComboBox comboList 

          Εμφανίζει όλα τα αποθηκευμένα σετ
private 

 Interpreter.GreenCompileListener compileListener 
          Listener που ακροάται για συμβάντα 
μεταγλώττισης

private  javax.swing.ImageIcon cOn 
          Εικονίδιο "on".

private  int count 
          Μετρά τις εντολές-συναρτήσεις που έχουν 
εκτελεστεί

private  java.lang.reflect.Method currentMethod 
          Η παρούσα - υπό επεξεργασία - μέθοδος

private  GProject currentProject 
          Αντικείμενο του παρόντος Greenfoot project

private  java.awt.Cursor cursor 
          Αντικείμενο cursor με εικόνα "χέρι"

private  javax.swing.JButton delBut 
          Κουμπί για τη διαγραφή ενός σετ

private 
 javax.swing.text.StyledDocument doc 

          Αντικείμενο StyledDocument.
private  javax.swing.ImageIcon erase_text 

          Εικόνίδιο σβήστρα
private  javax.swing.JButton eraseBut 
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          Κουμπί σβήστρα. θα καθαρίζει όλες τις 
εντολές που έχουν εισαχθεί στο JTextPane

private  java.io.File fdir 
          Το relative path του φακέλου "sets" ως αρχείο.

private  Interpreter.Filter filter 
          Αντικείμενο φίλτρου αρχείων.

private  java.awt.Container graphCon 
          Container του παραθύρου.

private  javax.swing.ImageIcon green_tick 
          Εικονίδιο που εμφανίζεται όταν το κείμενο 
ψευδοκώδικα είναι σωστό.

private  boolean hasBeenCompiled 
          Ελέγχει αν το παρόν project του Greenfoot 
έχει μεταγλωττιστεί

private  java.awt.Image interImg 
          Εικονίδιο του παραθύρου

private  int intialListLines 
          Αριθμός γραμμών της αρχικής λίστας

private  boolean isCounterEnabled 
          Ελέγχει αν ο μετρητής είναι ενεργοποιημένος

private  boolean isTextOk 
          'Ελεγχος για την ορθότητα του εισαχθέντος 
κειμένου ψευδοκώδικα

private  boolean isTextSupported 
          'Ελεγχος για το αν όλες οι παράμετροι 
συναρτήσεων του εισαχθέντος ψευδοκώδικα 
υποστηρίζονται

private 
 javax.swing.border.TitledBorder lborder 

          Κουμπώνει πάνω στο EtchedBorder και 
χαρακτηρίζει τα JComponents του Panel 
"Φόρτωση/Διαγραφή"

private  javax.swing.JLabel lname 
          Label "Όνομα: "

private  javax.swing.JLabel lname2 
          Label "Όνομα: "

private  javax.swing.JButton loadBut 
          Κουμπί για τη φόρτωση ενός σετ

private  javax.swing.JPanel loadpan 
          Το Panel "Φόρτωση/Διαγραφή"

private  javax.swing.JPanel mainpan 
          Το Panel εισαγωγής των εντολών

private 
 java.util.ArrayList<java.lang.Strin

g>
methodNameList 
          ArrayList για τη φιλοξενία ονομάτων 
μεθόδων
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private 
 java.util.ArrayList<java.lang.Objec

t>
methodParamList 
          ArrayList για τη φιλοξενία παραμέτρων 
μεθόδων

private  java.util.ArrayList[] methPack 
          Αντικείμενο - πακέτο δεδομένων.

private  javax.swing.JTabbedPane multiUse 
          Θα περιλαμβάνει 3 tabs.

private 
 javax.swing.border.TitledBorder oborder 

          Κουμπώνει πάνω στο EtchedBorder και 
χαρακτηρίζει τα JComponents του Panel "Εντολές"

private  javax.swing.JButton onOffBut 
          Κουμπί που θα φιλοξενεί τα εικονίδια "on" 
και "off"

private  javax.swing.JTextPane orderText 
          Αντικείμενο JTextPane.

private  boolean paramAlreadyExistsInList 
          Έλεγχος για το αν η παράμετρος υπάρχει ήδη 
στη λίστα των μη-υποστηριζόμενων παραμέτρων

private  boolean paramIsOk 
          'Ελεγχος για την ορθότητα των παραμέτρων 
συναρτήσεων

private  boolean paramIsSupported 
          'Ελεγχος για την υποστήριξη των παραμέτρων 
συναρτήσεων

private  java.util.ArrayList paramNotSupTypeList 
          ArrayList για τη φιλοξενία τύπων 
παραμέτρων που δεν υποστηρίζονται

private  java.util.List paramType 
          Λίστα που θα αποθηκεύει τύπους παραμέτρων 
συναρτήσεων

private  boolean programmed 
          Ελέγχει αν το robot είναι προγραμματισμένο 
(έχει λάβει μία σειρά εντολών)

private  javax.swing.JLabel progressLab 
          Κενό JLabel, το οποίο θα φιλοξενεί το 
πράσινο "τικ" ή το κόκκινο "Χ" αντίστοιχα

private 
 javax.swing.border.TitledBorder rborder 

          Κουμπώνει πάνω στο EtchedBorder και 
χαρακτηρίζει τα JComponents του Panel "Εντολές 
υπό εκτέλεση"

private  javax.swing.ImageIcon red_x 
          Εικονίδιο που εμφανίζεται όταν το κείμενο 
ψευδοκώδικα περιέχει σφάλμα.

private  java.lang.Object robot 
          Αντικείμενο που θα κρατήσει ένα στιγμιότυπο 
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Robot
private  java.lang.Class Roboto 

          Αντικείμενο που πρόκειται να δεχτεί τη 
Robot.class (χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη 
java.lang.reflect)

private  javax.swing.JPanel runpan 
          Το Panel των εντολών που εκτελούνται

private  javax.swing.JButton saveBut 
          Κουμπί για την αποθήκευση ενός σετ

private  javax.swing.JPanel savepan 
          Το Panel "Αποθήκευση"

private 
 javax.swing.border.TitledBorder sborder 

          Κουμπώνει πάνω στο EtchedBorder και 
χαρακτηρίζει τα JComponents του Panel 
"Αποθήκευση"

private 
 javax.swing.border.TitledBorder setborder 

          Κουμπώνει πάνω στο EtchedBorder και 
χαρακτηρίζει τα JComponents του Panel 
"Ψευδοσυναρτήσεις"

private  javax.swing.JTextField setname 
          Εδώ θα πληκτρολογείται το όνομα του 
αρχείου (κόσμου) που πρόκειται να αποθηκευτεί

private  javax.swing.JPanel setpan 
          Το Panel διαχείρισης των σετ - περιλαμβάνει 
τα savepan, loadpan

private 
 Interpreter.GreenSimulationListener simListener 

          Listener που ακροάται για συμβάντα 
προσομοίωσης (δράση, εκκίνηση, παύση, 
επαναφορά)

private  Simulation simUnit 
          Στιγμιότυπο της Simulation

private static Interpreter singleton 
          Αντικείμενο singleton της παρούσας κλάσης

private  javax.swing.JScrollPane spane 
          Κουμπώνει επάνω στο JTextPane και του 
παρέχει πλευρικά scrollbars

private  javax.swing.JScrollPane spane2 
          Κουμπώνει επάνω στην JList και της παρέχει 
πλευρικά scrollbars

private  javax.swing.JButton storeBut 
          Κουμπί έλεγχου και καταχώρησης προς 
εκτέλεση ενός τμήματος ψευδοκώδικα

private  java.util.StringTokenizer stringTok 
          Αντικείμενο StringTokenizer.
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private 
 java.awt.event.ActionListener taskPerformer 

          Αντικείμενο ActionListener που θα δωθεί στο 
αντικείμενο Timer ως όρισμα

private  java.lang.String typesNotSupported 
          Τμήμα βοηθητικού κειμένου για τις μη 
υποστηριζόμεμενες παραμέτρους

private  WorldHandler whUnit 
          Στιγμιότυπο της WorldHandler

private  javax.swing.JDialog window 
          Το κυρίως παράθυρο

private 
 Interpreter.WindowFMListener winFMListener 

          Listener που παραχωρεί το focus στο 
παράθυρο

private 
 Interpreter.GreenWorldListener worldListener 

          Listener που ακροάται για συμβάντα κόσμου 
(δημιουργία, διαγραφή, ανανέωση κτλ.)

  

Constructor Summary
private Interpreter() 

          Από ότι φαίνεται, η κατασκευάστρια είναι ιδιωτική, επομένως αντικείμενο της 
κλάσης μπορεί να δημιουργηθεί μόνο εντός της κλάσης.

  

Method Summary
private  void activateRuntimeView() 

          Ανοίγει το tab "Εκτέλεση" και βεβαιώνει πως η πρώτη (από πάνω) 
γραμμή της γραφικής λίστας είναι ορατή στο χρήστη.

protected  void addStylesToDocument(javax.swing.text.StyledDocum
ent doc) 
          Προσθέτει μία σειρά από μορφοποιήσεις κειμένου στο δεδομένο 
StyledDocument.

private  void deleteSet() 
          Διαγράφει ένα αρχείο, στο οποίο είναι αποθηκευμένη μία ψευδο-
συνάρτηση (σετ).

private  void ensureFirstIndexIsVisible() 
          Βεβαιώνει πως η πρώτη (από πάνω) γραμμή της γραφικής λίστας 
είναι ορατή στο χρήστη.

static Interpreter getInstance() 
          Επιστρέφει το ένα και μοναδικό στιγμιότυπο της κλάσης.

private 
 java.util.List getMethods(java.lang.Object obj) 

          Επιστρέφει μία λίστα των μεθόδων της κλάσης ενός αντικειμένου.
private 

 java.util.ArrayList
[]

getOrdersFromSet(java.lang.String set) 
          Ανοίγει ένα αρχείο με κατάληξη ".set", το διαβάζει, και επιστρέφει 
τα περιεχόμενά του σε έναν πίνακα ArrayList.
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private 
 java.lang.String getOrderText(java.lang.String set) 

          Ανοίγει ένα αρχείο txt, το οποίο βρίσκεται στο φάκελο sets, και 
επιστρέφει τα περιεχόμενά του ως ένα αντικείμενο String.

private 
 java.lang.Object getRobot() 

          Επιστρέφει το πρώτο robot που έχει προστεθεί στον παρόντα 
κόσμο.

private  World getWorld() 
          Επιστρέφει το παρόν αντικείμενο World του Greenfoot.

private  boolean isRobotOnWorld() 
          Ελέγχει εάν τουλάχιστον ένα robot βρίσκεται επάνω στον κόσμο.

private  void listenerHandling() 
          Προσαρτά listeners στα JComponents του παραθύρου.

private  void loadSet() 
          Φορτώνει μία ψευδο-συνάρτηση (σετ) από αρχείο.

 java.lang.Integer loops(java.lang.String line) 
          Ελέγχει αν η πρώτη λέξη μίας γραμμής κειμένου αποτελεί ψευδο-
εντολή επανάληψης και αν ναι, επιστρέφει τον αριθμό των 
επαναλήψεων.

private  void panelHandling() 
          Περιλαμβάνει κλήσεις μεθόδων για τη σχεδίαση των 
JComponents επάνω στο παράθυρο.

private  void refreshList(java.lang.Object[] methodList) 
          Τροφοδοτεί τη γραφική λίστα με περιεχόμενο και την 
επανασχεδιάζει.

private  void saveSet() 
          Αποθηκεύει μία ψευδο-συνάρτηση (σετ) σε αρχείο.

private  void saveToSetFile(java.lang.String name, 
java.util.ArrayList[] list) 
          Αποθηκεύει έναν πίνακα ArrayList σε αρχείο με δεδομένο όνομα 
και κατάληξη ".set".

private  void setCounterEnabled(boolean state) 
          Ορίζει εάν οι εντολές του διερμηνέα πρόκειται να εκτελεστούν με 
το πάτημα του κουμπιού "εκκίνηση" ή "δράση" στο παράθυρο του 
Greenfoot.

private  void setSelectedIndex(int i) 
          Επισημαίνει την αντίστοιχη γραμμή της γραφικής λίστας.

 void showFrame() 
          Η μέθοδος αυτή τοποθετεί το παράθυρο σε συγκεκριμένες 
συντεταγμένες της επιφάνειας εργασίας, καθώς επίσης το κάνει ορατό 
για το χρήστη.

private  void updateStyle(int errorIndex, int errorLength) 
          Φροντίζει για τη μορφοποίηση του κειμένου εντός του JTextPane 
στο οποίο εισάγεται ο ψευδοκώδικας.

private  void writeOrdersToTextFile(java.lang.String name) 
          Αποθηκεύει το κείμενο του ψευδοκώδικα σε ένα αρχείο txt.
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Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait
  

Field Detail

singleton
private static Interpreter singleton

Αντικείμενο singleton της παρούσας κλάσης 

window
private javax.swing.JDialog window

Το κυρίως παράθυρο 

interImg
private java.awt.Image interImg

Εικονίδιο του παραθύρου 

graphCon
private java.awt.Container graphCon

Container του παραθύρου. Θα περιλάβει όλα τα JComponents 

orderText
private javax.swing.JTextPane orderText

Αντικείμενο JTextPane. Εδώ θα εισάγεται ο ψευδο-κώδικας 

spane
private javax.swing.JScrollPane spane
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Κουμπώνει επάνω στο JTextPane και του παρέχει πλευρικά scrollbars 

lname
private javax.swing.JLabel lname

Label "Όνομα: " 

lname2
private javax.swing.JLabel lname2

Label "Όνομα: " 

setname
private javax.swing.JTextField setname

Εδώ θα πληκτρολογείται το όνομα του αρχείου (κόσμου) που πρόκειται να αποθηκευτεί 

fdir
private java.io.File fdir

Το relative path του φακέλου "sets" ως αρχείο. Εδώ θα αποθηκεύονται τα σετ 

filter
private Interpreter.Filter filter

Αντικείμενο φίλτρου αρχείων. Δεκτά θα γίνονται μόνο τα αρχεία με κατάληξη ".set" 

comboList
private javax.swing.JComboBox comboList

Εμφανίζει όλα τα αποθηκευμένα σετ 
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saveBut
private javax.swing.JButton saveBut

Κουμπί για την αποθήκευση ενός σετ 

loadBut
private javax.swing.JButton loadBut

Κουμπί για τη φόρτωση ενός σετ 

delBut
private javax.swing.JButton delBut

Κουμπί για τη διαγραφή ενός σετ 

mainpan
private javax.swing.JPanel mainpan

Το Panel εισαγωγής των εντολών 

runpan
private javax.swing.JPanel runpan

Το Panel των εντολών που εκτελούνται 

savepan
private javax.swing.JPanel savepan

Το Panel "Αποθήκευση" 

loadpan
private javax.swing.JPanel loadpan

Το Panel "Φόρτωση/Διαγραφή" 
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setpan
private javax.swing.JPanel setpan

Το Panel διαχείρισης των σετ - περιλαμβάνει τα savepan, loadpan 

alist
private javax.swing.JList alist

Γραφική λίστα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή αποθήκευση των εντολών που 
εκτελούνται 

spane2
private javax.swing.JScrollPane spane2

Κουμπώνει επάνω στην JList και της παρέχει πλευρικά scrollbars 

border
private javax.swing.border.EtchedBorder border

"Αυλακωτό" border. Χρησιμοποιείται για την πλαισίωση των γραφικών του παραθύρου 

oborder
private javax.swing.border.TitledBorder oborder

Κουμπώνει πάνω στο EtchedBorder και χαρακτηρίζει τα JComponents του Panel "Εντολές" 

setborder
private javax.swing.border.TitledBorder setborder

Κουμπώνει πάνω στο EtchedBorder και χαρακτηρίζει τα JComponents του Panel 
"Ψευδοσυναρτήσεις" 
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sborder
private javax.swing.border.TitledBorder sborder

Κουμπώνει πάνω στο EtchedBorder και χαρακτηρίζει τα JComponents του Panel 
"Αποθήκευση" 

lborder
private javax.swing.border.TitledBorder lborder

Κουμπώνει πάνω στο EtchedBorder και χαρακτηρίζει τα JComponents του Panel 
"Φόρτωση/Διαγραφή" 

rborder
private javax.swing.border.TitledBorder rborder

Κουμπώνει πάνω στο EtchedBorder και χαρακτηρίζει τα JComponents του Panel "Εντολές 
υπό εκτέλεση" 

storeBut
private javax.swing.JButton storeBut

Κουμπί έλεγχου και καταχώρησης προς εκτέλεση ενός τμήματος ψευδοκώδικα 

green_tick
private javax.swing.ImageIcon green_tick

Εικονίδιο που εμφανίζεται όταν το κείμενο ψευδοκώδικα είναι σωστό. Ένα πράσινο "τικ" 

red_x
private javax.swing.ImageIcon red_x

Εικονίδιο που εμφανίζεται όταν το κείμενο ψευδοκώδικα περιέχει σφάλμα. Ένα κόκκινο "Χ" 
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erase_text
private javax.swing.ImageIcon erase_text

Εικόνίδιο σβήστρα 

eraseBut
private javax.swing.JButton eraseBut

Κουμπί σβήστρα. θα καθαρίζει όλες τις εντολές που έχουν εισαχθεί στο JTextPane 

progressLab
private javax.swing.JLabel progressLab

Κενό JLabel, το οποίο θα φιλοξενεί το πράσινο "τικ" ή το κόκκινο "Χ" αντίστοιχα 

taskPerformer
private java.awt.event.ActionListener taskPerformer

Αντικείμενο ActionListener που θα δωθεί στο αντικείμενο Timer ως όρισμα 

atimer
private javax.swing.Timer atimer

Αντικείμενο Timer. Θα εμφανίζει το "τικ" ή "Χ" για δεδομένο χρονικό διάστημα 

multiUse
private javax.swing.JTabbedPane multiUse

Θα περιλαμβάνει 3 tabs. "Διερμηνέας", "Σετ", "Χρόνος Εκτέλεσης" 

paramType
private java.util.List paramType

Λίστα που θα αποθηκεύει τύπους παραμέτρων συναρτήσεων 
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cOn
private javax.swing.ImageIcon cOn

Εικονίδιο "on". Ο διερμηνέας είναι ανοιχτός 

cOff
private javax.swing.ImageIcon cOff

Εικονίδιο "off". Ο διερμηνέας είναι κλειστός 

onOffBut
private javax.swing.JButton onOffBut

Κουμπί που θα φιλοξενεί τα εικονίδια "on" και "off" 

bl
private Interpreter.butlis bl

Αντικείμενο που ακροάται συμβάντα των κουμπιών 

methodNameList
private java.util.ArrayList<java.lang.String> methodNameList

ArrayList για τη φιλοξενία ονομάτων μεθόδων 

methodParamList
private java.util.ArrayList<java.lang.Object> methodParamList

ArrayList για τη φιλοξενία παραμέτρων μεθόδων 

paramNotSupTypeList
private java.util.ArrayList paramNotSupTypeList
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ArrayList για τη φιλοξενία τύπων παραμέτρων που δεν υποστηρίζονται 

methPack
private java.util.ArrayList[] methPack

Αντικείμενο - πακέτο δεδομένων. Θα περιλαμβάνει μία methodNameList και μία 
methodParamList 

isTextOk
private boolean isTextOk

'Ελεγχος για την ορθότητα του εισαχθέντος κειμένου ψευδοκώδικα 

paramIsOk
private boolean paramIsOk

'Ελεγχος για την ορθότητα των παραμέτρων συναρτήσεων 

paramIsSupported
private boolean paramIsSupported

'Ελεγχος για την υποστήριξη των παραμέτρων συναρτήσεων 

isTextSupported
private boolean isTextSupported

'Ελεγχος για το αν όλες οι παράμετροι συναρτήσεων του εισαχθέντος ψευδοκώδικα 
υποστηρίζονται 

paramAlreadyExistsInList
private boolean paramAlreadyExistsInList

Έλεγχος για το αν η παράμετρος υπάρχει ήδη στη λίστα των μη-υποστηριζόμενων 
παραμέτρων 
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typesNotSupported
private java.lang.String typesNotSupported

Τμήμα βοηθητικού κειμένου για τις μη υποστηριζόμεμενες παραμέτρους 

currentMethod
private java.lang.reflect.Method currentMethod

Η παρούσα - υπό επεξεργασία - μέθοδος 

doc
private javax.swing.text.StyledDocument doc

Αντικείμενο StyledDocument. Χρησιμοποιείται για τη μορφοποίηση κειμένου στο tab 
"Διερμηνέας" 

winFMListener
private Interpreter.WindowFMListener winFMListener

Listener που παραχωρεί το focus στο παράθυρο 

hasBeenCompiled
private boolean hasBeenCompiled

Ελέγχει αν το παρόν project του Greenfoot έχει μεταγλωττιστεί 

currentProject
private GProject currentProject

Αντικείμενο του παρόντος Greenfoot project 
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Roboto
private java.lang.Class Roboto

Αντικείμενο που πρόκειται να δεχτεί τη Robot.class (χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη 
java.lang.reflect) 

whUnit
private WorldHandler whUnit

Στιγμιότυπο της WorldHandler 

simUnit
private Simulation simUnit

Στιγμιότυπο της Simulation 

compileListener
private Interpreter.GreenCompileListener compileListener

Listener που ακροάται για συμβάντα μεταγλώττισης 

worldListener
private Interpreter.GreenWorldListener worldListener

Listener που ακροάται για συμβάντα κόσμου (δημιουργία, διαγραφή, ανανέωση κτλ.) 

simListener
private Interpreter.GreenSimulationListener simListener

Listener που ακροάται για συμβάντα προσομοίωσης (δράση, εκκίνηση, παύση, επαναφορά) 

robot
private java.lang.Object robot
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Αντικείμενο που θα κρατήσει ένα στιγμιότυπο Robot 

count
private int count

Μετρά τις εντολές-συναρτήσεις που έχουν εκτελεστεί 

programmed
private boolean programmed

Ελέγχει αν το robot είναι προγραμματισμένο (έχει λάβει μία σειρά εντολών) 

isCounterEnabled
private boolean isCounterEnabled

Ελέγχει αν ο μετρητής είναι ενεργοποιημένος 

cursor
private java.awt.Cursor cursor

Αντικείμενο cursor με εικόνα "χέρι" 

stringTok
private java.util.StringTokenizer stringTok

Αντικείμενο StringTokenizer. Απαραίτητο για την κατάτμηση του κειμένου του ψευδοκώδικα 

intialListLines
private int intialListLines

Αριθμός γραμμών της αρχικής λίστας 

Constructor Detail
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Interpreter
private Interpreter()

Από ότι φαίνεται, η κατασκευάστρια είναι ιδιωτική, επομένως αντικείμενο της κλάσης μπορεί 
να δημιουργηθεί μόνο εντός της κλάσης. Κατά την κατασκευή του αντικειμένου, η κλάση 
αρχικοποιεί και σχεδιάζει τα components του παραθύρου και τους προσαρτά listeners, χωρίς 
όμως να εμφανίζει τίποτα στην οθόνη. 

Method Detail

panelHandling
private void panelHandling()

Περιλαμβάνει κλήσεις μεθόδων για τη σχεδίαση των JComponents επάνω στο παράθυρο. 

listenerHandling
private void listenerHandling()

Προσαρτά listeners στα JComponents του παραθύρου. 

getInstance
public static Interpreter getInstance()

Επιστρέφει το ένα και μοναδικό στιγμιότυπο της κλάσης. Καλείται στατικά. 

Returns:
το singleton της παρούσας κλάσης

showFrame
public void showFrame()

Η μέθοδος αυτή τοποθετεί το παράθυρο σε συγκεκριμένες συντεταγμένες της επιφάνειας 
εργασίας, καθώς επίσης το κάνει ορατό για το χρήστη. 

getWorld
private World getWorld()

Επιστρέφει το παρόν αντικείμενο World του Greenfoot. Χρήσιμο για κλήση σε πολλές 
ιδιωτικές συναρτήσεις. 
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Returns:
το παρόν αντικείμενο World του Greenfoot

getRobot
private java.lang.Object getRobot()

Επιστρέφει το πρώτο robot που έχει προστεθεί στον παρόντα κόσμο. Εάν δεν υπάρχει κανένα 
robot στον κόσμο, επιστρέφει null. 

Returns:
το πρώτο αντικείμενο Robot εάν αυτό υπάρχει, διαφορετικά null

isRobotOnWorld
private boolean isRobotOnWorld()

Ελέγχει εάν τουλάχιστον ένα robot βρίσκεται επάνω στον κόσμο. 

Returns:
true εάν το robot υπάρχει, διαφορετικά false

getMethods
private java.util.List getMethods(java.lang.Object obj)

Επιστρέφει μία λίστα των μεθόδων της κλάσης ενός αντικειμένου. 

Returns:
μία λίστα με τις μεθόδους της κλάσης του αντικειμένου

writeOrdersToTextFile
private void writeOrdersToTextFile(java.lang.String name)

Αποθηκεύει το κείμενο του ψευδοκώδικα σε ένα αρχείο txt. Η αποθήκευση γίνεται στο 
φάκελο sets. 

Parameters:
name - το όνομα του αρχείου προς αποθήκευση
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getOrderText
private java.lang.String getOrderText(java.lang.String set)

Ανοίγει ένα αρχείο txt, το οποίο βρίσκεται στο φάκελο sets, και επιστρέφει τα περιεχόμενά 
του ως ένα αντικείμενο String. 

Parameters:
set - το όνομα του αρχείου προς φόρτωση 

Returns:
τα περιεχόμενά του αρχείου ως String

saveToSetFile
private void saveToSetFile(java.lang.String name,
                           java.util.ArrayList[] list)

Αποθηκεύει έναν πίνακα ArrayList σε αρχείο με δεδομένο όνομα και κατάληξη ".set". Ο 
πίνακας αυτός πάντα - ουσιαστικά - θα είναι η δηλωμένη μεταβλητή methPack. 

Parameters:
name - το όνομα του αρχείου προς αποθήκευση
list - ο πίνακας ArrayList προς αποθήκευση

getOrdersFromSet
private java.util.ArrayList[] getOrdersFromSet(java.lang.String set)

Ανοίγει ένα αρχείο με κατάληξη ".set", το διαβάζει, και επιστρέφει τα περιεχόμενά του σε 
έναν πίνακα ArrayList. 

Parameters:
set - το όνομα του αρχείου που πρόκειται να ανοιχθεί 

Returns:
τα περιεχόμενα του αρχείου σε έναν πίνακα ArrayList

updateStyle
private void updateStyle(int errorIndex,
                         int errorLength)

Φροντίζει για τη μορφοποίηση του κειμένου εντός του JTextPane στο οποίο εισάγεται ο 
ψευδοκώδικας. Κατά τον τρόπο αυτό, όλα τα String από x2...xN θα απεικονίζονται Bold με 
μπλε χρώμα. Επίσης εάν η παράμετρος errorLength οριστεί μεγαλύτερη του μηδενός, το 
απεικονιζόμενο κείμενο θα μαρκαριστεί με ένα κίτρινο χρώμα - με αφετηρία τη μεταβλητή 
errorIndex και για απόσταση ίση με errorLength. 
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Parameters:
errorIndex - δείχνει σε ποιο σημείο του String συνέβη το σφάλμα
errorLength - δείχνει την έκταση του σφάλματος σε χαρακτήρες

loops
public java.lang.Integer loops(java.lang.String line)

Ελέγχει αν η πρώτη λέξη μίας γραμμής κειμένου αποτελεί ψευδο-εντολή επανάληψης και αν 
ναι, επιστρέφει τον αριθμό των επαναλήψεων. Διαφορετικά επιστρέφει τον αριθμό "1". 

Parameters:
line - μία γραμμή κειμένου 

Returns:
τον αριθμό των επαναλήψεων ή "1"

saveSet
private void saveSet()

Αποθηκεύει μία ψευδο-συνάρτηση (σετ) σε αρχείο. Το όνομα του αρχείου παρέχεται στο 
εσωτερικό της συνάρτησης και αποτελεί περιεχόμενο του σχετικού JTextField. 

loadSet
private void loadSet()

Φορτώνει μία ψευδο-συνάρτηση (σετ) από αρχείο. Το όνομα του αρχείου προς φόρτωση 
παρέχεται στο εσωτερικό της συνάρτησης και αποτελεί περιεχόμενο του σχετικού 
JComboBox. 

deleteSet
private void deleteSet()

Διαγράφει ένα αρχείο, στο οποίο είναι αποθηκευμένη μία ψευδο-συνάρτηση (σετ). Το όνομα 
του αρχείου προς διαγραφή παρέχεται στο εσωτερικό της συνάρτησης και αποτελεί 
περιεχόμενο του σχετικού JComboBox. 

setCounterEnabled
private void setCounterEnabled(boolean state)
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Ορίζει εάν οι εντολές του διερμηνέα πρόκειται να εκτελεστούν με το πάτημα του κουμπιού 
"εκκίνηση" ή "δράση" στο παράθυρο του Greenfoot. Για true, το κουμπί στην πάνω-δεξιά 
γωνία του παραθύρου είναι πράσινο, διαφορετικά είναι κόκκινο. 

Parameters:
state - η κατάσταση του "μετρητή"

addStylesToDocument
protected void addStylesToDocument(javax.swing.text.StyledDocument doc)

Προσθέτει μία σειρά από μορφοποιήσεις κειμένου στο δεδομένο StyledDocument. 

Parameters:
doc - το StyledDocument του οποίου οι μορφοποιήσεις κειμένου θα εμπλουτιστούν

activateRuntimeView
private void activateRuntimeView()

Ανοίγει το tab "Εκτέλεση" και βεβαιώνει πως η πρώτη (από πάνω) γραμμή της γραφικής 
λίστας είναι ορατή στο χρήστη. 

refreshList
private void refreshList(java.lang.Object[] methodList)

Τροφοδοτεί τη γραφική λίστα με περιεχόμενο και την επανασχεδιάζει. 

Parameters:
methodList - ένας πίνακας μεθόδων

setSelectedIndex
private void setSelectedIndex(int i)

Επισημαίνει την αντίστοιχη γραμμή της γραφικής λίστας. 

Parameters:
i - δείκτης της γραμμής προς επισήμανση
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ensureFirstIndexIsVisible
private void ensureFirstIndexIsVisible()

Βεβαιώνει πως η πρώτη (από πάνω) γραμμή της γραφικής λίστας είναι ορατή στο χρήστη. 
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3. 3. Η κλάση BagViewer

greenfoot.gui 
Class BagViewer
java.lang.Object
  greenfoot.gui.BagViewer

public class BagViewerextends java.lang.Object

Η κλάση BagViewer είναι υπεύθυνη για τη σχεδίαση ενός μικρού παραθύρου στο κάτω και 
αριστερά τμήμα της οθόνης, στο οποίο παρουσιάζονται, με τη σειρά που είναι αποθηκευμένα, όλα 
τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στην θήκη του robot. Η κλάση αυτή είναι κλάση singleton, 
επομένως επιτρέπει τη δημιουργία μόνο ενός αντικειμένου από τον εαυτό της (κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης ενός main thread), πράγμα το οποίο είναι και το ιδανικό στην προκειμένη περίπτωση. 

Version: 
1.0 

Author: 
Μάντζας Ιωάννης 

Nested Class Summary
private 
 class BagViewer.GreenCellRenderer 

          Η κλάση αυτή υλοποιεί τη διεπιφάνεια ListCellRenderer και φροντίζει για τον 
τρόπο σχεδιασμού των αντικειμένων που αναπαρίστανται μέσω της JList.

private 
 class BagViewer.GreenCompileListener 

          Η κλάση αυτή υλοποιεί τη διεπιφάνεια CompileListener, η οποία ανήκει στο 
πακέτο greenfoot.event και ακροάζεται συμβάντα σχετικά με τη μεταγλώττιση του 
κώδικα ενός σεναρίου (όταν αυτή πραγματοποιείται με το πάτημα του κουμπιού 
“Compile All”).

private 
 class BagViewer.GreenRobotbagListener 

          Η κλάση αυτή υλοποιεί τη διεπιφάνεια RobotbagListener και ακροάζεται για 
RobotbagEvents.

private 
 class BagViewer.GreenWorldListener 

          Η κλάση αυτή υλοποιεί τη διεπιφάνεια WorldListener, η οποία ανήκει στο πακέτο 
greenfoot.event και ακροάζεται συμβάντα σχετικά με τη δημιουργία ή την καταστροφή 
ενός κόσμου (αντικείμενο της κλάσης World).

private 
 class BagViewer.WindowFMListener 

          Η κλάση αυτή υλοποιεί τις διεπιφάνειες WindowFocusListener, MouseListener.
  

Field Summary
private 

 java.lang.reflect.Method add_rbag_listener 
          Αντικείμενο που πρόκειται να δεχτεί τη μέθοδο 
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"addRobotbagListener" του Robot
private  javax.swing.JList alist 

          Γραφική λίστα.
private 

 javax.swing.border.EtchedBorder border 
          "Αυλακωτό" border.

private 
 BagViewer.GreenCompileListener compileListener 

          Listener που ακροάται για συμβάντα 
μεταγλώττισης

private  GProject currentProject 
          Αντικείμενο του παρόντος Greenfoot project

private 
 java.lang.reflect.Method get_rbag 

          Αντικείμενο που πρόκειται να δεχτεί τη μέθοδο 
"getRobotbag" του Robot

private  java.awt.Container graphCon 
          Container του παραθύρου.

private 
 java.lang.reflect.Method has_rbag_listener 

          Αντικείμενο που πρόκειται να δεχτεί τη μέθοδο 
"hasRobotbagListener" του Robot

private  boolean hasBeenCompiled 
          Ελέγχει αν το παρόν project του Greenfoot έχει 
μεταγλωττιστεί

private  javax.swing.JPanel mainpan 
          Το κυρίως Panel του παραθύρου

private 
 javax.swing.border.TitledBorder oborder 

          Border με τίτλο.
private  java.awt.Image rbagImg 

          Εικονίδιο του παραθύρου
private 

 BagViewer.GreenRobotbagListener rbagListener 
          Listener που παρακολουθεί τις αυξομειώσεις των 
αντικειμένων στη θήκη του Robot

private 
 java.lang.reflect.Method remove_rbag_listener 

          Αντικείμενο που πρόκειται να δεχτεί τη μέθοδο 
"removeRobotbagListener" του Robot

private  java.lang.Object robot 
          Αντικείμενο που θα κρατήσει ένα στιγμιότυπο 
Robot

private  java.lang.Class Roboto 
          Αντικείμενο που πρόκειται να δεχτεί τη 
Robot.class (χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη 
java.lang.reflect)

private static BagViewer singleton 
          Αντικείμενο singleton της παρούσας κλάσης

private  javax.swing.JScrollPane spane 
          Περιλαμβάνει την JList που προαναφέρθηκε.
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private  WorldHandler whUnit 
          Στιγμιότυπο της WorldHandler

private  javax.swing.JDialog window 
          Το κυρίως παράθυρο

private 
 BagViewer.WindowFMListener winFMListener 

          Listener που παραχωρεί το focus στο παράθυρο
private 

 BagViewer.GreenWorldListener worldListener 
          Listener που ακροάται για συμβάντα κόσμου 
(δημιουργία, διαγραφή, ανανέωση κτλ.)

  

Constructor Summary
private BagViewer() 

          Από ότι φαίνεται, η κατασκευάστρια είναι ιδιωτική, επομένως αντικείμενο της 
κλάσης μπορεί να δημιουργηθεί μόνο εντός της κλάσης.

  

Method Summary
static BagViewer getInstance() 

          Επιστρέφει το ένα και μοναδικό στιγμιότυπο της κλάσης.
private 

 java.lang.Object getRobot() 
          Επιστρέφει το πρώτο robot που έχει προστεθεί στον παρόντα κόσμο.

private  World getWorld() 
          Επιστρέφει το παρόν αντικείμενο World του Greenfoot.

private 
 java.util.Stack invertStack(java.util.Stack aStack) 

          Δέχεται ως όρισμα μία στοίβα, την αντιστρέφει και στη συνέχεια 
επιστρέφει το αποτέλεσμα.

private  boolean isRobotOnWorld() 
          Ελέγχει εάν τουλάχιστον ένα robot βρίσκεται επάνω στον κόσμο.

private  void listenerHandling() 
          Προσαρτά listeners στα JComponents του παραθύρου.

private  void panelHandling() 
          Περιλαμβάνει κλήσεις μεθόδων για τη σχεδίαση των JComponents 
επάνω στο παράθυρο.

private  void refreshContent(java.util.Stack aStack) 
          Ανανεώνει και επανασχεδιάζει την JList του παραθύρου.

private  void refreshStack() 
          Καλεί τη refreshContent() και της δίνει ως όρισμα τη robotbag (τη 
στοίβα μέσα στην οποία είναι αποθηκευμένα τα πράγματα του robot).

 void showFrame() 
          Η μέθοδος αυτή τοποθετεί το παράθυρο σε συγκεκριμένες 
συντεταγμένες της επιφάνειας εργασίας, καθώς επίσης το κάνει ορατό για 
το χρήστη.

  
Methods inherited from class java.lang.Object
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clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, 
toString, wait, wait, wait
  

Field Detail

window
private javax.swing.JDialog window

Το κυρίως παράθυρο 

rbagImg
private java.awt.Image rbagImg

Εικονίδιο του παραθύρου 

singleton
private static BagViewer singleton

Αντικείμενο singleton της παρούσας κλάσης 

graphCon
private java.awt.Container graphCon

Container του παραθύρου. Θα περιλάβει όλα τα JComponents 

mainpan
private javax.swing.JPanel mainpan

Το κυρίως Panel του παραθύρου 

border
private javax.swing.border.EtchedBorder border

"Αυλακωτό" border. Χρησιμοποιείται για την πλαισίωση των γραφικών του παραθύρου 
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oborder
private javax.swing.border.TitledBorder oborder

Border με τίτλο. Κουμπώνει πάνω στο EtchedBorder και χαρακτηρίζει μία ομάδα από 
JComponents 

alist
private javax.swing.JList alist

Γραφική λίστα. Θα χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση των αντικειμένων που περιέχονται 
στη θήκη του Robot 

spane
private javax.swing.JScrollPane spane

Περιλαμβάνει την JList που προαναφέρθηκε. Παρέχει scrollbars για την πλήρη εμφάνισή της 
στην οθόνη 

winFMListener
private BagViewer.WindowFMListener winFMListener

Listener που παραχωρεί το focus στο παράθυρο 

rbagListener
private BagViewer.GreenRobotbagListener rbagListener

Listener που παρακολουθεί τις αυξομειώσεις των αντικειμένων στη θήκη του Robot 

robot
private java.lang.Object robot

Αντικείμενο που θα κρατήσει ένα στιγμιότυπο Robot 
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whUnit
private WorldHandler whUnit

Στιγμιότυπο της WorldHandler 

currentProject
private GProject currentProject

Αντικείμενο του παρόντος Greenfoot project 

compileListener
private BagViewer.GreenCompileListener compileListener

Listener που ακροάται για συμβάντα μεταγλώττισης 

worldListener
private BagViewer.GreenWorldListener worldListener

Listener που ακροάται για συμβάντα κόσμου (δημιουργία, διαγραφή, ανανέωση κτλ.) 

Roboto
private java.lang.Class Roboto

Αντικείμενο που πρόκειται να δεχτεί τη Robot.class (χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη 
java.lang.reflect) 

add_rbag_listener
private java.lang.reflect.Method add_rbag_listener

Αντικείμενο που πρόκειται να δεχτεί τη μέθοδο "addRobotbagListener" του Robot 

remove_rbag_listener
private java.lang.reflect.Method remove_rbag_listener
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Αντικείμενο που πρόκειται να δεχτεί τη μέθοδο "removeRobotbagListener" του Robot 

has_rbag_listener
private java.lang.reflect.Method has_rbag_listener

Αντικείμενο που πρόκειται να δεχτεί τη μέθοδο "hasRobotbagListener" του Robot 

get_rbag
private java.lang.reflect.Method get_rbag

Αντικείμενο που πρόκειται να δεχτεί τη μέθοδο "getRobotbag" του Robot 

hasBeenCompiled
private boolean hasBeenCompiled

Ελέγχει αν το παρόν project του Greenfoot έχει μεταγλωττιστεί 

Constructor Detail

BagViewer
private BagViewer()

Από ότι φαίνεται, η κατασκευάστρια είναι ιδιωτική, επομένως αντικείμενο της κλάσης μπορεί 
να δημιουργηθεί μόνο εντός της κλάσης. Κατά την κατασκευή του αντικειμένου, η κλάση 
αρχικοποιεί και σχεδιάζει τα components του παραθύρου και τους προσαρτά listeners, χωρίς 
όμως να εμφανίζει τίποτα στην οθόνη. Ως τμήμα της διαδικασίας αυτής, ελέγχει εάν στον 
κόσμο του Greenfoot (στο αντίστοιχο στιγμιότυπο της κλάσης World) υπάρχει τουλάχιστον 
ένα αντικείμενο της κλάσης Robot, και εάν υπάρχει, καλεί σε αυτό τη μέθοδο getRobotbag(), 
η οποία επιστρέφει τα περιεχόμενα της θήκης του robot σε μορφή στοίβας (java.util.Stack). 
Αυτή είναι και η στοίβα, η οποία δίνεται ως όρισμα σε ένα αντικείμενο (javax.swing.)JList, 
μέσω της μεθόδου setListData(), για να επιτευχθεί η γραφική αναπαράσταση των 
περιεχομένων της στο παράθυρο. Εάν δεν υπάρχει κανένα robot στον κόσμο ή εάν η θήκη του 
robot είναι κενή, τότε μέσα στο αντικείμενο JList του παραθύρου δε σχεδιάζεται τίποτα 
(μένει λευκό). 

Method Detail

panelHandling
private void panelHandling()
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Περιλαμβάνει κλήσεις μεθόδων για τη σχεδίαση των JComponents επάνω στο παράθυρο. 

listenerHandling
private void listenerHandling()

Προσαρτά listeners στα JComponents του παραθύρου. 

getInstance
public static BagViewer getInstance()

Επιστρέφει το ένα και μοναδικό στιγμιότυπο της κλάσης. Καλείται στατικά. 

Returns:
το singleton της παρούσας κλάσης

showFrame
public void showFrame()

Η μέθοδος αυτή τοποθετεί το παράθυρο σε συγκεκριμένες συντεταγμένες της επιφάνειας 
εργασίας, καθώς επίσης το κάνει ορατό για το χρήστη. 

getWorld
private World getWorld()

Επιστρέφει το παρόν αντικείμενο World του Greenfoot. Χρήσιμο για κλήση σε πολλές 
ιδιωτικές συναρτήσεις. 

Returns:
το παρόν αντικείμενο World του Greenfoot

getRobot
private java.lang.Object getRobot()

Επιστρέφει το πρώτο robot που έχει προστεθεί στον παρόντα κόσμο. Εάν δεν υπάρχει κανένα 
robot στον κόσμο, επιστρέφει null. 

Returns:
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το πρώτο αντικείμενο Robot εάν αυτό υπάρχει, διαφορετικά null

isRobotOnWorld
private boolean isRobotOnWorld()

Ελέγχει εάν τουλάχιστον ένα robot βρίσκεται επάνω στον κόσμο. 

Returns:
true εάν το robot υπάρχει, διαφορετικά false

invertStack
private java.util.Stack invertStack(java.util.Stack aStack)

Δέχεται ως όρισμα μία στοίβα, την αντιστρέφει και στη συνέχεια επιστρέφει το αποτέλεσμα. 
Η αντιστροφή της αρχικής στοίβας (η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι πάντα η 
robotbag) πραγματοποιείται για να σχεδιάζονται τα αντικείμενα από το τέλος προς την αρχή, 
με το στοιχείο που προστέθηκε τελευταίο να σχεδιάζεται πρώτο. Κατά αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνεται το τελευταίο στοιχείο να αναπαρίσταται στην “κορυφή” της στοίβας. 

Parameters:
aStack - μία στοίβα (η robotbag) 

Returns:
την αντίστροφη της στοίβας που δέχθηκε ως όρισμα

refreshContent
private void refreshContent(java.util.Stack aStack)

Ανανεώνει και επανασχεδιάζει την JList του παραθύρου. 

Parameters:
aStack - μία στοίβα (η αντίστροφη της robotbag)

refreshStack
private void refreshStack()

Καλεί τη refreshContent() και της δίνει ως όρισμα τη robotbag (τη στοίβα μέσα στην οποία 
είναι αποθηκευμένα τα πράγματα του robot). 
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4.   Ασκήσεις  

Σημείωση: Για την επίλυση των παρακάτω ασκήσεων ενδέχεται να χρειαστεί να δημιουργηθούν 
περισσότερες από μία νέες μέθοδοι. Προτείνεται, οι μέθοδοι να τοποθετούνται εντός της κλάσης 
“RC”,  η οποία αποτελεί υποκλάση της “Robot”  και ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί για αυτόν το 
σκοπό. Τα παραπάνω δεν έχουν κύρος σε περίπτωση που ζητείται ρητά να δημιουργηθεί κλάση.

Σενάριο 1ο (robotics_1)

1) Γράψτε μία μέθοδο με όνομα move2(),  με την οποία το Robot να προχωρά δύο τετράγωνα τη 
φορά. Αντίστοιχα με όνομα turn360(), για στροφή 360 μοιρών.

2) Γράψτε μία μέθοδο με όνομα  stopBeforeWall(),  με την οποία το  Robot  να προχωρά μπροστά 
μέχρι να συναντήσει αντικείμενο της κλάσης “Wall”.

3) Γράψτε μία μέθοδο με όνομα seekPrivacy_*(), με την οποία το Robot να κλείνει την είσοδο (ή 
εισόδους) του σπιτιού του με ένα αντικείμενο της κλάσης “Occupied”
(όπου * το όνομα του εκάστοτε κόσμου – πχ. “seekPrivacy_large()”).

4)  Γράψτε  μία  μέθοδο  με  όνομα  dailyRitual_*(), με  την  οποία  το  Robot να  φτάνει  ως  την 
εφημερίδα του, να τη συλλέγει και στη συνέχεια να επιστρέφει και να κάθεται στην πολυθρόνα του 
για να τη διαβάσει.

Σενάριο 2ο (robotics_2)

1)  Γράψτε μία μέθοδο με όνομα  upAndDown(),  με την οποία το  robot  θα ανεβαίνει στο πρώτο 
πάτωμα, θα το διασχίζει μέχρι να συναντήσει τη σκάλα που οδηγεί προς τα κάτω, και στη συνέχεια 
θα κατεβαίνει ξανά στο ισόγειο (κόσμος “large”).

2) Γράψτε μία μέθοδο με όνομα topAndDown(),  με την οποία το robot θα ανεβαίνει στο δεύτερο 
πάτωμα από τις 2 σκάλες στα αριστερά και θα κατεβαίνει από τις δύο σκάλες στα δεξιά (κόσμος 
“large”).

3) Γράψτε μία μέθοδο με όνομα considerPriorities(), με την οποία το robot θα παίρνει το βάζο από 
τον πρώτο όροφο και στη συνέχεια θα το τοποθετεί αριστερά από το τρόπαιο στο δεύτερο όροφο 
(κόσμος “large”).

4)  Γράψτε  μία  μέθοδο με  όνομα  putInBag(Class  aClass,  int  num),  με  την  οποία το  robot  θα 
τοποθετεί στη θήκη του δεδομένο αριθμό αντικειμένων της δεδομένης κλάσης. Χρησιμοποιείστε 
βρόχο επανάληψης.

5) Το ίδιο με την προηγούμενη. Όνομα  putInBag_Neat(Class aClass, int num).  Χρησιμοποιείστε 
αναδρομικότητα.

6) Γράψτε μία μέθοδο με όνομα buildWayUp(int num), με την οποία το robot,  αφού τοποθετήσει 
στη θήκη του num σκάλες, θα ελέγχει τον προσανατολισμό του, θα στρέφεται προς τα επάνω, και 
στη  συνέχεια  θα  τοποθετεί  σκάλες  μπροστά  του  και  θα  τις  ανεβαίνει...  μέχρι  να  ξεμείνει  από 
σκάλες.
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7) Γράψτε μία μέθοδο με όνομα sortTrophies*(), η οποία θα παίρνει όλα τα τρόπαια που βρίσκονται 
στη θήκη του robot, θα τα ταξινομεί με βάση την κατάταξη με την οποία κερδήθηκε το κάθε ένα, 
από τις καλύτερες στις χειρότερες θέσεις, και στη συνέχεια θα επιστρέφει την ταξινομημένη δομή 
ως στοίβα (όπου * το όνομα του αλγορίθμου ταξινόμησης, πχ. sortTrophiesBubbleSort()).

Σενάριο 3ο (robotics_3)

1) Γράψτε μία μέθοδο με όνομα tileUpDownWhite(), με την οποία το Robot να στρώνει με λευκά 
χαλιά το σπίτι του στον κόσμο large, ακολουθώντας πορεία ζιγκ-ζαγκ από πάνω προς τα κάτω και 
κινούμενο προς τα δεξιά.

2)  Γράψτε μία μέθοδο με όνομα tileRightLeftWhite(), με την οποία το Robot να στρώνει με λευκά 
χαλιά το σπίτι του στον κόσμο large, ακολουθώντας πορεία ζιγκ-ζαγκ από αριστερά προς τα δεξιά 
και κινούμενο προς τα κάτω.

3)  Γράψτε μία μέθοδο με όνομα tileSpirallyWhite(),  με την οποία το Robot  να στρώνει με λευκά 
χαλιά το σπίτι του στον κόσμο large, ακολουθώντας σπειροειδή διαδρομή.

4) Να ξαναγραφούν οι παραπάνω μέθοδοι, μόνο που η λέξη 'White' να αντικατασταθεί με τη λέξη 
'Zebra'  στο  όνομα  της  κάθε  μεθόδου,  και  το  στρώσιμο  των  χαλιών  να  γίνεται  με  εναλλαγή 
χρωμάτων (δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα να μοιάζει με σκακιέρα).

5) Έστω ότι ο κόσμος large έχει στρωθεί με χαλιά και πλέον μοιάζει με σκακιέρα. Να γραφεί μία 
μέθοδος με την οποία το Robot να “σαρώνει” ολόκληρη τη στρωμένη επιφάνεια και να αντικαθιστά 
όλα τα γκρίζα χαλιά με λευκά.

6) Επικαλύψτε τις μεθόδους  equipGray(int num), equipWhite(int num)  και  equipZebra(int num) 
έτσι ώστε, μετά την εξόπλιση του  Robot  με τον κατάλληλο αριθμό χαλιών, να εμφανίζεται ένα 
JOptionPane  το οποίο να αναφέρει το πλήθος των χαλιών που περιλαμβάνονται πλέον στη θήκη 
του Robot.

7)  Το  Robot  βαρέθηκε  να  πηγαίνει  πέρα  δώθε  για  να  στρώνει  χαλιά  και  αποφάσισε  να 
χρησιμοποιήσει τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας για να εξοικονομήσει χρόνο και ενέργεια. Έτσι, 
προμηθεύτηκε μία ειδική συσκευή ονόματι Beamer,  η οποία κουμπώνει επάνω στη θήκη του έτσι 
ώστε να έχει πρόσβαση σε όλα τα περιεχόμενά της. Η συσκευή αυτή έχει έναν διακόπτη, με το 
πάτημα του οποίου το αντικείμενο που βρίσκεται  πρώτο στη θήκη του  Robot  διακτινίζεται  σε 
συγκεκριμένες συντεταγμένες του κόσμου. Ο διακόπτης αυτός έχει την επιγραφή beamUp...

(hint: Προγραμματίστε μία κλάση με όνομα Beamer, της οποίας η κατασκευάστρια να παίρνει ως 
όρισμα μία στοίβα. Στη συνέχεια γράψτε μία μέθοδο με όνομα beamUp(int x, int y), όπου x και y οι 
συντεταγμένες του κόσμου στις οποίες θα διακτινίζονται τα αντικείμενα)

8) Χρησιμοποιείστε την κλάση Beamer για να στρώσετε το σπίτι του Robot με λευκά χαλιά στον 
κόσμο large.

Σενάριο 4ο (robotics_4)

1) Δημιουργήστε μία κλάση με όνομα RemoteController. Η κλάση θα αυτή θα είναι ένα παράθυρο 
το οποίο θα περιέχει στη σειρά τρία κουμπιά με ονόματα “left”, “move” και “right”.  Τα κουμπιά 
αυτά  θα  καλούν  αντίστοιχα  τις  μεθόδους  turnLeft(),  move()  και  turnRight()  στο  Robot  που 
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βρίσκεται επί της οθόνης. Χρησιμοποιείστε GridLayout 3x2.

2) Επεκτείνετε την προηγούμενη κλάση, προσθέτοντας κουμπιά για την εκτέλεση των επιπλέον 
λειτουργιών: pickUp(Class aClass), takeOut(), salute().

3)  Δημιουργήστε μία μέθοδο με όνομα  relocate().  Η μέθοδος αυτή θα ζητάει (μέσω κονσόλας) 
συντεταγμένες αρχής (x1, y1) και συντεταγμένες προορισμού  (x2, y2). Στη συνέχεια, θα ελέγχει 
εάν  οι  συντεταγμένες  αυτές  βρίσκονται  εντός  του παρόντος  κόσμου,  και  θα  μεταφέρει  όλα τα 
αντικείμενα που βρίσκει από το σημείο (x1, y1) στο σημείο (x2, y2).

4) Δημιουργήστε δύο κλάσεις-ηθοποιούς με ονόματα Gate1 και Gate2. Τα αντικείμενα των κλάσε-
ων αυτών θα πρέπει να ελέγχουν σε κάθε κύκλο της εκτέλεσης εάν το Robot βρίσκεται επάνω τους. 
Σε περίπτωση που αυτό βρεθεί πάνω στη Gate1 θα τηλε-μεταφερθεί αυτόματα στη Gate 2, αλλά όχι 
το αντίστροφο. Η όψη των ηθοποιών να είναι ένα μονόχρωμο τετράγωνο (με χρώματα της επιλογής 
σας). 

(hint:  Λογικά θα χρειαστεί το αντικείμενο της  Gate1  να λαμβάνει το αντικείμενο της  Gate2  ως 
όρισμα  στην  κατασκευάστριά  του.  Προσθέστε  τους  ηθοποιούς  στον  κόσμο  μέσω  της  κλάσης 
HomeWorld και δώστε (τουλάχιστον στο αντικείμενο της Gate2 συγκεκριμένο όνομα).

Σενάριο 5ο (robotics_5)

1) Τερματίστε το παιχνίδι!

2) Προχωρήστε στο επόμενο σενάριο.

Σενάριο 6ο (robotics_6)

1) Υλοποιήστε τον αλγόριθμο αναζήτησης κατά βάθος για την εύρεση της κοντινότερης διαδρομής.

2) Υλοποιήστε τον αλγόριθμο αναζήτησης κατά πλάτος για τον ίδιο σκοπό.
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