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 תקשורת בין דמויות

 מכוניות ורמזור

 נתבונן בתסריט שבו יש רמזור בצומת.
 בכל פעם שהאור ברמזור הוא אדום, עומדת מכונית בצומת.
 בכל פעם שהאור מתחלף לירוד, חוצה המכונית את הצומת.

 

 איך יודעת המכונית לעצור ברמזור אדום ולנסוע באור ירוק?

 המכונית קולטת את המסר ופועלת בהתאם. התשובה: הרמזור מעביר מסר למכונית.

 

 - Eventsאירועים מסרים הם 

 .broadcast הרמזור משדר מסר
 ניתן לבחור מסר קיים או ליצור מסר חדש.

 

 המכונית תתחיל לפעול כאשר מתקבל המסר
  )שים לב!  עד כה היא הגיבה כאשר נלחץ הדגל הירוק(

 

 תסריטי המכונית     תסריט הרמזור  
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  משימה:

  יש לבנות אנימציה שתתאר בעיטת פתיחה במשחק כדורגל.
 . עבור השחקן הבועטנבחר דמות 

 של השופט, וכשזו תגיע, יבעט בכדור. השחקן ימתין להוראת הבעיטה

 הן הדמויות המשתתפות?ימ

 מיקום התחלתי תפקיד הדמות באנימציה דמות

   

   

   

 צור את הדמויות וקבע עבור כל אחת מהן את נקודת המוצא אליה הם יעברו בהילחץ הדגל הירוק.

את הוראת הבעיטה שבעקבותיה יבעט  על פי התיאור, השופט הוא שיוזם את ההתרחשות. השופט הוא זה שנותן
 ה האחר של הבמה.יד  צ  בכדור שיתגלגל ל   חקןשה

 

 כיצד ייתן השופט את הוראת הבעיטה?

 ... אמורההוראה  כדי שהצופים יוכלו לראות שניתנה הוראת בעיטה, ניצור לה ביטוי חיצוני באמצעות
הות שאחת הדמויות "דיברה" ולהגיב אבל להוראה אין השפעה על הדמויות האחרות. לדמויות אין דרך לז

  לשדר מסרבהתאם. לשם כך נוסיף לתסריט השופט הוראה נוספת שגורמת לו 
 לכל הדמויות האחרות. כל אחת מהדמויות יכולה לקלוט את המסר שהועבר

 ולהגיב בהתאם.

 . לחיצה על החץ Events  הוראת שידור המסר היא הוראת בקרה
  אותו תקבלנה הדמויות. חדשרת ליצור מסר המופיע בחלונית ההוראה מאפש

 

 השחקן קולט את המסר

דרה של הוראות היוצרות את "רצף הבעיטה". תחילה אמור בעקבות המסר ששידר השופט אמורה להתרחש ס
 השחקן "לרוץ" לכדור ולאחר מכן לבעוט בו.

 כאשר לוחצים על"הוראה לקבלת המסר הינה הוראת בקרה, שבדומה להוראה 
 when I receive...כשמתקבל מסר תתרחש כאשר יקרה דבר מה, ובמקרה שלנו  "גל הירוקהד 

 הוראה שיכולה להופיע רק בתחילת תסריט. -שים לב, גם פה זוהי הוראה פותחת תסריט, כלומר 

 לחיצה על המשולש יאפשר לבחור באחד מבין המסרים ששודרו על ידי כל אחת מהדמויות שבאנימציה.
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 הכדור מגיב לבעיטה

 הכדורגלן בועט בכדור והכדור נבעט. שינוי מיקום הכדור אינה פעולה של השחקן אלא של הכדור. 
  ??כיצד ידע הכדור מתי להתחיל בתנועה, כלומר מתי התרחשה הבעיטה 

  כאשר יתקבל מסר מהשחקן.כאשר השחקן נוגע בכדור או  
"נגיעה" מספיק שחלק מהדמות האחת  מיקומה של הדמות מתייחס לנקודת המרכז שלה, בעוד שכדי שתתרחש

 יהיה באותה נקודה בה נמצא חלק מהדמות האחרת.

 השחקן ישלים את "רצף הבעיטה" כשיגע בכדור, ואז ישדר מסר לכדור. 
 כשיתקבל המסר אצל הכדור הוא יתחיל בתנועה.

 

 תקשורת בעזרת מסרים מושג חדש:

ות יכולה לשלוח מסר לכל הדמויות, והדמויות יכולות דמויות יכולות לבצע ביניהן תקשורת בעזרת מסרים. דמ
 להתנות ביצוע בקבלת המסר.

בין הדמויות, כדי לוודא שסדרת הוראות מסוימות אצל  תיאוםבצורה כזו מנגנון המסרים יכול לשמש לצורך 
 דמות אחת יתבצעו רק לאחר שדמות אחרת ביצעה סדרת הוראות מסוימות משלה.

 הרחבות למשימה:

  את הכדור ואת השחקן במרחק מסוים זה מזה, כך שבהתקבל המסר "בעט" יכלול "רצף הבעיטה" אתחל

 תנועת "ריצה" אל הכדור שתסתיים בבעיטה.

  הוסף תלבושות לכדור כך שבעת התנועה נראה את הכדור מתגלגל. הנחייה: שכפל את הכדור, וסובב את
שכפולי כדור כאלה ותן  2-3ב לשמאל"(. צור העותק המשוכפל מעט שמאלה )לחיצה אחת על כפתור "סוב

 צעדים. 5-10לכדור הוראה להחליף דמויות כל 

 

 :1תרגיל 
 שהשחקן לא יהיה לבד. יהיה שחלקן נוסף שיגיב להוראות השופט ויבעט בכדור משלו. הרחיבו את האנימציה כך

 :2תרגיל 
ישחקו השחקנים ביניהם "מסירות".  צור תסריט שבו שופט, שני שחקנים וכדור אחד. בהתקבל מסר מהשופט,

 האחד מוסר את הכדור לאחר והאחר מחזיר לו את הכדור. הביצוע יהיה אינסופי.

 :3תרגיל 
משחקן אחד לשני ומהשני לשלישי ומשם שתתף במשחק המסירות. הכדור יימסר ישלישי ש שחקן 2הוסף לתרגיל 

 .לעולמיםהביצוע יהיה  בחזרה לראשון.

 :4תרגיל 

 באופן הבא:  רמזורהתכנית את הרחב 
 צור רקע שיציג צומת רחובות והרמזור עומד בפינת הצומת.

 כשנדלק האור האדום, הרמזור ישדר מסר "אדום". וכשיידלק אור ירוק ישודר המסר "ירוק".

 לתסריט.  הוסף מכונית
 כשהמכונית מקבלת מסר "אדום", היא נעצרת בצומת לפני קו העצירה. 

 תגלוש ותחצה את הצומת.  היא סר "ירוק"כשהמכונית מקבלת מ
 תלבושות כל שבכל פעם תגיע מכונית אחרת לצומת. 3הוסף למכונית לפחות 

 :5תרגיל 
 בנה תסריט כרצונך שישלב בתוכו: ריבוי דמויות, החלפת תלבושות ומסרים בין הדמויות.
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 משימה

 יצא הסביבון בריקוד עליז.יה, ולאחר מכן יכשמתקבלת ההוראה "ויהי אור" יידלקו הנרות בחנוכ

 מיהן הדמויות המשתתפות?

 "הילד/ה שאומרים "ויהי אור 

  דמות שאינה מתפקדת. –החנוכייה 

 הנרות 

 הסביבון 


