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Εργαςία 4η 

 

Ζθτείται θ δθμιουργία ςυνκετικισ κινοφμενθσ εικόνασ (animation) με χριςθ HTML5 Canvas και JavaScript. Η 

εικόνα κα προςομοιϊνει τθ κζα από ζνα παράκυρο τρζνου το οποίο κινείται. Η κινοφμενθ εικόνα κα 

αποτελείται από δφο μζρθ, ζδαφοσ και ουρανόσ. Στο ζδαφοσ κα υπάρχουν δφο ςειρζσ δζντρων, μία κοντά 

ςτο παράκυρο του τρζνου και μία πιο μακριά και ωσ εκ τοφτου κα φαίνονται να κινοφνται με διαφορετικζσ 

ταχφτθτεσ. Με τα μάτια του επιβάτθ-παρατθρθτι τα δζντρα πιο κοντά ςτο παράκυρο κα φαίνονται να 

κινοφνται πιο γριγορα, ενϊ τα δζντρα που βρίςκονται πιο μακριά κα φαίνονται να κινοφνται πιο αργά. Στον 

ουρανό κα υπάρχουν ςφννεφα, τα οποία, επειδι είναι πολφ πιο μακριά, κα μοιάηουν να περνοφν πολφ πιο 

αργά. Οι αποςτάςεισ μεταξφ δζνδρων είναι ςτακερζσ και οι ςειρζσ των δζνδρων ςυνεχίηονται χωρίσ τζλοσ.  

Ο καμβάσ να ζχει πλάτοσ 1000 εικονοςτοιχεία και φψοσ 480 εικονοςτοιχεία. Η ςειρά δζντρων που βρίςκεται 

μακριά από το παράκυρο να ξεκινάει από το 115 pixel κατακόρυφα και θ απόςταςθ μεταξφ δφο δζνδρων 

να είναι 216 εικονοςτοιχεία. Η φαινόμενθ ταχφτθτα τθσ ςειράσ αυτισ να είναι 0.05 pixel/msec. Η ςειρά 

δζντρων που βρίςκεται κοντά ςτο παράκυρο να ξεκινάει από το 215 pixel κατακόρυφα και θ απόςταςθ 

μεταξφ δφο δζνδρων να είναι 300 εικονοςτοιχεία. Η φαινόμενθ ταχφτθτα τθσ ςειράσ αυτισ να είναι 0.1 

pixel/msec. Τα ςφννεφα κα ξεκινάνε από το pixel 0 κατακόρυφα και κα κινοφνται με 0.01 pixel/msec. Ο 

ρυκμόσ των πλαιςίων κα είναι 50 fps. 

Χρθςιμοποιείςτε τισ εικόνεσ ςτο αρχείο  

http://www.csd.uoc.gr/~hy474/data/ask_18-04_files.rar  

για τθ ςφνκεςι ςασ. Επίςθσ, ςτο αρχείο αυτό κα βρείτε ζνα παράδειγμα για το πϊσ κα μποροφςατε να 

ςτιςετε τθ ςκθνι ςασ ςτθν εικόνα example_scene.jpg, όπου αν κεωριςουμε ότι το τρζνο κινείται προσ τα 

αριςτερά, ο προγραμματιςμόσ τθσ κίνθςθσ των αντικειμζνων από ςασ κα γίνει προσ τα δεξιά με τισ 

αντίςτοιχεσ ταχφτθτεσ. 

Χριςιμθ ςυνάρτθςθ JavaScript: requestAnimationFrame 

Bonus 1 (+15%): 

Χρθςιμοποιείςτε τθν εικόνα plane.png (κα τθ βρείτε ςτο παραπάνω αρχείο) και προςκζςτε το εξισ ςτθν 

ςυνκετικι κινοφμενθ εικόνα ςασ: ςε τυχαία χρονικά διαςτιματα κα εμφανίηεται ςτον ορίηοντα από δεξιά 

ζνα αεροπλάνο το οποίο κα πετάει παράλλθλα με το τρζνο, αλλά με υψθλότερθ ταχφτθτα, για ζνα μικρό 

χρονικό διάςτθμα και ςτθ ςυνζχεια κα παίρνει φψοσ (θ μφτθ του αεροπλάνου κα δείχνει ελαφρϊσ προσ τα 

επάνω) και κα βγαίνει εκτόσ καμβά από πάνω. 

Bonus 2 (ωσ και +25% ανάλογα την υλοποίηςη): 

Εμπλουτίςτε με ό,τι άλλο κζλετε τθν ςυνκετικι κινοφμενθ εικόνα ςασ (π.χ. ιχοσ του τρζνου που κινείται, 

ςμινθ πουλιϊν που φαίνονται ςτον ορίηοντα, ιλιοσ που δφει και όλα φαίνονται πιο ςκοφρα, κοκ.).  

http://www.csd.uoc.gr/~hy474/data/ask_18-04_files.rar

