16. Initialiseren

Definitie van
initialisatie:
Het klaarzetten van
gegevens en/of
bestanden voordat
een programma echt
aan het werk gaat.

Initialiseren betekent, alles klaarzetten voor een goede start.
Denk maar eens aan het begin van een voetbalwedstrijd:
• Staat het scorebord op nul - nul?
• Staat de scheidsrechter klaar? Heeft hij zijn fluitje bij zich? En de bal?
• Staan alle spelers in het juiste vak?
In Scratch kun je instellen, hoe de actie in je project begint:
Wat is het eerste speelveld uiterlijk? Hoe beginnen de sprites? Zijn ze zichtbaar op het
beginscherm? Op welke positie? Met welk uiterlijk, met welke kleur en hoe groot?
Laat je eerst een helpscherm zien of maak je een helpknop?
Hoe start de variabele die de scorepunten bijhoudt?
Maak een goed begin voor iets uit jouw leven.
Kies een activiteit bijvoorbeeld naar school, zwembad, muziekles of sportclub
gaan of een spelletje schaken, dammen of monopoly beginnen.
Zet in je ontwerpdagboek minstens 3 dingen die je moet doen, voordat je aan
de activiteit begint.
De één leest voor wat de ander moet doen. Bespreek daarna of jullie nog iets
belangrijks missen. Wisselen.
Stap 16.1: Open het project 16.Initialiseren
https://scratch.mit.edu/projects/705002625
Bekijk de codes:
Klik onder Speelveld op het achtergrondplaatje.
Noteer in je ontwerpdagboek de
initialisatie.
Klik in het Spritesveld op de help sprite.
Noteer in je ontwerpdagboek de
initialisatie.
Klik in het Spritesveld op de bal sprite.
Noteer in je ontwerpdagboek de
initialisatie.

Stap 16.2: Klik op de groene vlag en bekijk wat het programma doet.
Wat is hetzelfde en/of anders in je voorspellingen
over de initialisatie?
Noteer de opvallendste.

Stap 16.3: Verander iets.
Kies een initialisatie.
Bedenk zelf veranderingen in de scripts voor je sprites en de achtergrond.
Wat veranderde jij en wat gebeurde er vervolgens wel/niet anders?
Opslaan & delen

Stap 16.4: Een goed begin.
Neem een project van jezelf, waarvan je nu de initialisatie zou kunnen verbeteren.
Doe dit voor de start van elke sprite, van het speelveld, van de variabelen en van de
hulp/info over je project.
Sla je project op met dezelfde naam plus het woord verbeterd.
Wat heb jij veranderd? Wat werd er beter door?
Opslaan & delen

Stap 16.5: Uitdaging:
Laat je inspireren door wat anderen hebben gemaakt met initialisatie.
Typ in het zoekvenster initialisation.
Bekijk de projecten en remix ze of raak geïnspireerd en maak een nieuw, eigen project.

Opslaan & delen

Of verbeter de initialisatie in een debug project. Vaak zit de bug in de start.
Debug het NL https://scratch.mit.edu/studios/27509076/
My Debug It! https://scratch.mit.edu/studios/475637/

