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њу. Блок draw је кори стан ако жели мо 
нешто да ани ми ра мо. Ево јед но став не 
ани ма ци је тзв. слу чај не шет ње. Зами-
сли те да сто ји те на игра ли шту, баца те 
два нов чи ћа сва ких десет секун ди и у 
зави сно сти од исхо да (чети ри ком би на-
ци је) наста вља те корак пра во, корак на-
зад, корак лево или корак десно. Извр-
ши те сле де ћи код, па ћете виде ти како 
јед на слу чај на шет ња може да изгле да:

int x, y, direc tion;

void se tup() {
size(640, 360);

x = width / 2;
y = height / 2;
}

void draw() {

x + 1x - 1

 y - 1

y + 1

direc tion = int(ran dom(4));

if (direc tion == 0) {
x = x + 1;
  } else if (direc tion == 1) {
x = x - 1;
  } else if (direc tion == 2) {
y = y + 1;
  } else { 
y = y - 1;
  }

point(x, y);
}

Као што смо рекли, блок setup, тзв. 
ини ци ја ли за ци ја, дефи ни ше инструк ци-
је које се извр ша ва ју на почет ку апли-
ка ци је. У овом при ме ру дефи ни ше мо 
вели чи ну про зо ра апли ка ци је и поста-
вља мо шета ча у цен тар про зо ра. У про-
мен љи ве width и height сме ште не су 
димен зи је про зо ра, шири на и виси на. 
У бло ку draw изно ва и изно ва баца мо 
нов чи ће, а резул тат баца ња сме шта мо 
у про мен љи ву direc tion. Како слу-
чај но баца ње два нов чи ћа има укуп но 
чети ри раз ли чи та ста ња (гла ва –гла ва, 
писмо –пи смо, гла ва –пи смо, писмо –гла-
ва), direc tion ће узи ма ти слу чај не 
вред но сти (инструк ци ја ran dom) из 
ску па бро је ва {0, 1, 2, 3}. У зави сно сти 
од слу чај но иза бра ног сме ра, тре нут-
на коор ди на та (x, y) се мења, а тач ка се 
исцр та ва на новој лока ци ји.

Ово је за први сусрет са про гра ми ра њем 
више него довољ но, а за оне који ма се 
ово допа да има мо и дома ћи зада так: раз-
мо три те исти про блем, слу чај ну шет њу, 
али овог пута са осам сте пе ни сло бо де. 
Поред коракa горе, коракa доле, коракa 
лево и коракa десно, уве ди те корак горе 
лево, корак горе десно, корак доле лево 
и корак доле десно, као што је илу стро-
ва но на сли ци поред.  
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Eво првог дела нашег почетног 
курса програмирања. Верује-
мо да ће наши читаоци бити 

у стању да прате курс и да ће брже 
но што је то уобичајено постати спо-
собни да решавају једноставније 
проблеме помоћу програма који ће 
сами написати у једном савременом 
програмском језику. Приступ који је 
изабрао аутор курса сасвим је ориги-
налан – он заобилази иначе досадне 
дефиниције великог броја појмова 
којима је потребно владати да би се 
постало виртуозом у програмирању, 
већ вас од самог почетка баца у ва-
тру и пружа вам прилику да осетите 
дражи програмирања машине (како 
се рачунар у жаргону често назива). 
Тако ћете већ у првој лекцији научи-
ти како да инсталирате програмски 
језик, како да се обратите рачунару и 
од њега затражите да нешто нацрта, 
како да то уради једанпут или више 
пута. Научићете чак и да користите 
генератор случајних бројева, односно 
инструкцију random, што је битна ком-
понента већине алгоритама који се 
користе у рачунарским симулацијама 
проблема из физике. За први пут то је 
изванредно постигнуће!
Иако ће лекције наставити сукцесив-
но да излазе у Младом физичару, на-
мера аутора је да направи сајт који 
би био посвећен овом курсу. Пошто 
је динамика изласка часописа спора, 
ту бисте могли да прођете курс знатно 
бржим темпом, да постављате питања 
о нејасним детаљима, да размењујете 
искуства, речју – да овладате језиком 
Процесирање у потпуности. 

Уредништво

3

PB

СА ДРЖА Ј УВОДНИК




