Scratch Nedir?

Ayrýntýlý bilgi iÃ§in :Â http://sibernetik.org/Â MIT Medya Laboratuarýnda geliþtirilen Scratch Logo programlama dilinin en geliþmi
Ã¶rneklerinden birisidir.Scratch bir grafik programlama dilidir. Okuma-yazma bilen yada yeni Ã¶ðrenmeye baþlayan her
Ã§ocuk Scratchâ€™i kolaylýkla Ã¶ðrenebilir.Scratch ile Ã§ocuklar teknolojiyi Ã§ok daha akýcý bir þekilde kullanmayý ve teknolo
yaratmayý Ã¶ðreneceklerdir. Ã‡ocuklarýn kullandýðý multi-medya araÃ§larýnýn Ã§oðu daha Ã¶nceden baþkalarý tarafýndan ya
paket olarak Ã§ocuklarýn Ã¶nÃ¼ne gelir. Ã‡ocuklar multi-medya Ã¼rÃ¼nlerini sadece tÃ¼ketirler.Â Scratch Ã§ocuklarýn kendi
multi-medya tasarýmlarýný yapmalarýný, karþýlaþtýklarý gerÃ§ek hayat problemleri karþýsýnda teknolojiyi kullanarak yaratýcý
Ã§Ã¶zÃ¼mler ortaya koymalarýný ve kendilerini deðiþik þekillerde ifaderek 21. yÃ¼zyýl becerilerini kazanmalarýný saðlar. Â Â
Scratch ile bilgisayar programý yazmak iÃ§in kodlarýn bloklarÂ halinde Ã¼st Ã¼ste ve yan yana birÂ araya getirilmesi gerekir.
Ã‡ek-Býrak Ã¶zelliði sayesinde Scratch ile programlama Ã¶ðrenmek Ã§ok kolaydýr.Scracth ile resim, ses, mÃ¼zik gibi Ã§eþitli
medya araÃ§larýný bir araya getirebilir, kendi animasyonlarýmýzý, bilgisayar oyunlarýmýzý tasarlayabilir ya da interaktif hikayele
anlatabiliriz.ScratchAlÃ§ak tabanlýdýr: Baþlamasý kolaydýr.Geniþ duvarlýdýr: Ã‡ok Ã§eþitli projeler yapýlabilir.YÃ¼ksek tavanlý
bilgilerle karmaþýk projeler yapýlabilir.Scratchâ€™in geliþmiþ ve kullanmasý kolay bir arayÃ¼zÃ¼ vardýr. Scratch arayÃ¼zÃ¼ 3
bÃ¶lmeden oluþur.Â 1.Â Â Â Â Â Â Â Blok Paletinde karakterleri programlamak iÃ§in kullanýlan bloklar vardýr.2.Â Â Â Â Â Â Â K
bilgisayar programýný yazdýðýmýz yerdir. Buraya bloklarý Ã§ekip býrakarak programýmýzý yazarýz.3.Â Â Â Â Â Â Â Proje ekran
sahnemizdir. Tasarladýðýmýz herþey Scratchâ€™in sahnesinde hayat bulur.Scratch ile Ã¶nemli kompÃ¼tasyonel ve matematik
kavramlarýÂ Ã¶ðrenebiliriz. Ã‡ocuklar kendi bilgisayar oyunlarýný tasarlarken Tekrar, Rastgele Sayýlar ve Diziler gibi kavramlar
ile tanýþýr. Ã‡ocuklar kendi bilgisayar oyunlarýný tasarlarken deðiþkenler yaratabilir ve bu deðiþkenleri program iÃ§inde
kullanabilirler.Scratch ile Ã§ocuklar anlamasý zor olabilecek bu kavramlarý anlamlý bir bÃ¼tÃ¼n iÃ§inde motive olarak
Ã¶ðrenirler. Matematik dersinde deðiþkenlerin ne olduðunu anlamakta zorlanan bir Ã§ocuk kendi bilgisayar oyununu
tasarlarken deðiþkenlerin ne olduðunu daha kolay bir þekilde Ã¶ðrenir.Â Scratch ayrýca Ã§ocuklarýn tasarlama becerilerini de
geliþtirir. Bir fikirden yola Ã§ýkan Ã§ocuk bir taslak yaratýr ve karþýlaþtýðý problemleri Ã§Ã¶zerek bu taslaðý bir proje haline geti
Scratch Ã§ocuklarýn mantýksal dÃ¼þÃ¼nme, bÃ¶cek (hata) bulma ve temizleme becerilerini geliþtirdiði gibi Ã§ocuklarýn projele
Ã¼zerinde kararlýlýkla Ã§alýþma disiplinini saðlar.Ayrýca Scratch sahnesi ayný zamanda bir koordinat dÃ¼zlemidir. BÃ¼tÃ¼n
animasyonlarýmýz ve bilgisayar oyunlarýmýz bu koordinat dÃ¼zlemi Ã¼zerinde tasarlanýr. Scratch karakteri olan kedi
program aÃ§ýldýðý zaman (0,0) noktasýndadýr. Ekranýn Ã¼stÃ¼nde karakterlerimizin x ve y deðerlerini gÃ¶rebiliriz.Ã–rneðin,
Ã§ocuklar x ve y deðerlerini 10â€²ar birim deðiþtirerek ekrandaki karakteri ok tuþlarý ile ileri-geri ya da aþaðýya-yukarýya hareke
ettirebilir ve koordinat sistemi hakkýnda kalýcý bilgi edinirler.Ã‡oðu insan iÃ§in bilgisayar programlamak zor ve uzmanlýk
gerektiren bir iþ olduðunu dÃ¼þÃ¼nÃ¼r. JAVA ya da C++ gibi geleneksel programlama dilleri iÃ§in bunlar doðrudur ve Ã§oðu
insan iÃ§in bu dilleri Ã¶ðrenmek zordur. Ã–rneðin, JAVA dili ile yazýlmýþ aþaðýdaki program Ã§alýþtýrýldýðý zaman bilgisayar e
â€•merhaba dÃ¼nyaâ€• yazýsýnýn Ã§ýkmasýný saðlar.Â Scratch bilgisayarlarýn daha gÃ¼Ã§lenmesi ve arayÃ¼zlerin geliþme
faydalanarak bÃ¼tÃ¼n bunlarý deðiþtirir ve bilgisayar programla becerisini ve bilgisini Ã§ok geniþ kitlelere ve Ã¶zellikle de
Ã§ocuklara ulaþtýrýr. Ayný programý JAVA yerine Scratch ile yazmak Ã§ok daha kolaydýr.Â
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