
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

∆ι̟λωµατική εργασία µε θέµα:

Εισαγωγή στον ̟ρογραµµατισµό µε α̟λά ̟αιχνίδια χρησιµο̟οιώντας Java και Εισαγωγή στον ̟ρογραµµατισµό µε α̟λά ̟αιχνίδια χρησιµο̟οιώντας Java και 
διαδικτυακές µηχανές ̟αιχνιδιών διαθέσιµες ελεύθερα.

Ε̟ιµέλεια εργασίας: Κώστας Αθανάσιος 

Υ̟εύθυνη καθηγήτρια: Σατρατζέµη Μαρία
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Εισαγωγικά στοιχεία

• Η ενασχόληση µε τα ηλεκτρονικά ̟αιχνίδια, α̟οτελεί µια δηµοφιλή   
δραστηριότητα για τους νέους ανθρώ̟ους. 

• Η ανά̟τυξη ενός ̟αιχνιδιού, ̟εριλαµβάνει ̟ολλές ̟τυχές 
υ̟ολογιστικής, γραφικών, τεχνητής νοηµοσύνης, ε̟ικοινωνίας 
ανθρώ̟ου υ̟ολογιστή, ασφάλειας και ̟ροσοµοίωσης. 

• Η δηµιουργία ενός εµ̟ορικού ηλεκτρονικού ̟αιχνιδιού α̟οτελεί ένα 
α̟ίστευτα δύσκολο εγχείρηµα.α̟ίστευτα δύσκολο εγχείρηµα.

• Οι φοιτητές ̟ου διασκεδάζουν µε τα ̟αιχνίδια, δουλεύουν ̟ιο σκληρά 
και είναι ̟ερισσότερο ̟ρόθυµοι στην ε̟έκταση των γνώσεών τους.

• Η Java, έχει τη δυνατότητα να ̟αρέχει στον ̟ρογραµµατιστή ένα 
̟εριβάλλον δηµιουργίας εφαρµογών, είτε εµ̟ορικών, είτε γραφικών.
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Έρευνες σε θέµατα ̟ρογραµµατισµού

• Έρευνα στο Πανε̟ιστήµιο Calgary έδειξε ότι: οι φοιτητές ̟ου 
εγγράφηκαν σε µαθήµατα ̟ρογραµµατισµού, το έκαναν ε̟ειδή τους 
ενδιέφερε να ̟αίζουν ηλεκτρονικά ̟αιχνίδια.

• Οι φοιτητές αυτοί έχουν εκφράσει την ε̟ιθυµία τους να συµµετάσχουν 
στην βιοµηχανία των ̟αιχνιδιών, σε ένα ε̟ί̟εδο ̟ερισσότερο α̟ό το να 
είναι α̟λοί χρήστες, αλλά και δηµιουργοί.

Τα κλασσικά ̟αιχνίδια (arcade games) ̟ροκαλούν µεγαλύτερο • Τα κλασσικά ̟αιχνίδια (arcade games) ̟ροκαλούν µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για εκµάθηση του ̟ρογραµµατισµού ε̟ειδή: 

1. Είναι άµεσα οικία στους ̟ερισσότερους ε̟ίδοξους ̟ρογραµµατιστές

2. Η ̟ολυ̟λοκότητα των ̟ρογραµµάτων αυτών είναι µειωµένη

3. Τα κλασσικά ̟αιχνίδια, µ̟ορούν να βρεθούν δωρεάν σε ̟ολλές ιστοσελίδες
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Έρευνες σε θέµατα ̟ρογραµµατισµού

• Σύµφωνα µε την αναφορά του Computing Research Association: 

• Οι εγγραφές σε ̟ρογράµµατα ε̟ιστήµης Υ̟ολογιστών  έχει µειωθεί 
κατά 39% σε σχέση µε το 2000. 

• Η κατάσταση αυτή δε δείχνει σηµάδια ανάκαµψης.

• Πως µ̟ορούµε να δώσουµε κίνητρο σε νέους φοιτητές ώστε να ε̟ιλέξουν • Πως µ̟ορούµε να δώσουµε κίνητρο σε νέους φοιτητές ώστε να ε̟ιλέξουν 
την ε̟ιστήµη Υ̟ολογιστών ?

• Α̟άντηση:

Να διδαχτεί ο ̟ρογραµµατισµός µε τέτοιο τρό̟ο, ώστε οι µαθητές να 
είναι έτοιµοι να αναλάβουν την ανά̟τυξη ̟αιχνιδιών, και κυρίως 
ανά̟τυξη κλασσικών ̟αιχνιδιών.
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Προσεγγίσεις εκµάθησης ̟ρογραµµατισµού

• Προσέγγιση µε βάση τον ̟ρογραµµατισµό: ∆ηµιουργία και 
ολοκλήρωση ενός project µέσα σε 4 φάσεις. 

� Ανάλυση

� Σχεδιασµός

� Ανά̟τυξη Κώδικα

� Έλεγχος κώδικα

• Προσέγγιση βασισµένη στα ̟αιχνίδια: Οι ε̟ίδοξοι ̟ρογραµµατιστές 
εξετάζουν το ̟ρόβληµα α̟ό τη σκο̟ιά των ̟αιχνιδιών.

• Ανακαλύ̟τουν το ̟ρόβληµα µέσα α̟ό το ̟αίξιµο του ̟αιχνιδιού.

• Τα ̟αιχνίδια µ̟ορεί να είναι ατοµικά ή οµαδικά.

• Οι ̟ρογραµµατιστές καταγράφουν τα βήµατα για την εκτέλεση του 
̟αιχνιδιού και τη διαδικασία ̟ου θεωρούν ότι θα είναι χρήσιµη για την 
ε̟ίλυση του.
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Εκµάθηση µέσα α̟ό ̟ροχωρηµένα 
̟αιχνίδια

• Πανε̟ιστήµιο Denver: Οι Scott Leutenegger και Jeffrey Edgington
δηµιούργησαν ένα camp.

• Στόχος του η δηµιουργία ̟αιχνιδιών ̟ριν το ̟τυχίο.

• Να δοθεί κίνητρο στους συµµετέχοντες να δείξουν τις ικανότητες τους 
στην ανά̟τυξη ̟αιχνιδιών.

• Πανε̟ιστήµιο Central Connecticat: Προσ̟άθεια εκµάθησης µέσα α̟ό 
την ο̟τικο̟οίηση ενός ̟ροβλήµατος.

• Η ε̟ίλυση του ̟ροβλήµατος ενισχύεται µε την ενεργή ενασχόληση µε το 
̟αιχνίδι. 
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Εργαλεία εκµάθησης

• GreenFoot: Ε̟ιτρέ̟ει στους χρήστες να δηµιουργήσουν και να 
εξερευνήσουν κλάσεις, στιγµιότυ̟α και µέλη χρησιµο̟οιώντας γραφικό 
̟εριβάλλον.

• Το GreenFoot χωρίζει τους χρήστες σε κατηγορίες: 

� Κόσµος

� Πρωταγωνιστής� Πρωταγωνιστής

� Χρησιµότητα

• Game Maker: Ε̟ιβάλλει τη δηµιουργία αντικειµένων.

• Τα αντικείµενα έχουν ο̟τικές ανα̟αραστάσεις.

• Καθορίζουν τη ροή του ̟αιχνιδιού ή κρατούν το τελικό σκορ.

• Πολλα̟λά στιγµιότυ̟α του ίδιου αντικειµένου µ̟ορεί να εµφανιστούν 
στο ̟αιχνίδι την ίδια στιγµή.
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Ανά̟τυξη ̟αιχνιδιών

• Τα ̟αιχνίδια ̟ου ανα̟τύχθηκαν στην εργασία αυτή είναι τρία: 

� Score4

� MasterMind

� Checkers
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• Η εργασία καλύ̟τει τις ̟αρακάτω έννοιες του αντικειµενοστραφούς           
̟ρογραµµατισµού: κλάσεις, αντικείµενα, ̟ολυµορφισµός, ενθυλάκωση, 
σχεδίαση, µέθοδοι, ̟εδία, δεδοµένα Swing- AWT και διασυνδέσεις.

• Η τεκµηρίωση της ανά̟τυξης του κώδικα γίνεται µε διδακτική 
̟ροσέγγιση.

• Τα σχόλια και η ̟εριγραφή των ̟αιχνιδιών, γίνονται µε τέτοιο τρό̟ο 
ώστε οι αναγνώστες να µ̟ορούν να κατανοήσουν το διδακτικό σκο̟ό 
της εργασίας. 



Ανάλυση ̟αιχνιδιού Score4

Αρχική εικόνα ̟αιχνιδιού

Τελική εικόνα ̟αιχνιδιού
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Ανάλυση ̟αιχνιδιού Score4

• Τα εικονίδια του ̟αιχνιδιού είναι δύο, τα µ̟λε και τα κόκκινα.

• Το ̟αιχνίδι α̟οτελείται α̟ό ένα ̟λέγµα 7 γραµµών και 7 στηλών.

• Στόχος του ̟αιχνιδιού είναι οι ̟αίχτες να ̟ροσ̟αθήσουν να 
δηµιουργήσουν µία γραµµή µε τέσσερις διαδοχικούς δίσκους του ίδιου 
χρώµατος διαγώνια, κάθετα, οριζόντια.

1023/2/2012

χρώµατος διαγώνια, κάθετα, οριζόντια.

• Για να δηµιουργήσουµε το ̟λέγµα, ̟ρέ̟ει να µ̟ορέσουµε να το 
το̟οθετήσουµε ̟άνω σε ένα ̟λαίσιο (frame).

• Το ̟αιχνίδι είναι σε µορφή εφαρµογής.



Ανάλυση ̟αιχνιδιού Score4

• ∆οµή του ̟αιχνιδιού: 
Το ̟αιχνίδι α̟οτελείται α̟ό 4 κλάσεις:

1. Κλάση Score4

2. Κλάση Score4GUI

3. Κλάση Score4Listener

4. Κλάση testClass

• ∆ιάγραµµα UML
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• ∆ιάγραµµα UML



Ανάλυση ̟αιχνιδιού Score4

• Κλάση Score4: Η κλάση αυτή είναι υ̟εύθυνη για την ̟ροσοµοίωση του 
̟αιχνιδιού.

• ∆ιαχειρίζεται τα ̟εδία- µεταβλητές των δύο χρηστών.

• Ελέγχει για οριζόντια- κατακόρυφη- διαγώνια νίκη.

• Εναλλάσσει τον χρήστη, του ο̟οίου είναι η σειρά για να ̟αίξει.
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• Μέθοδοι ̟ου δηµιουργήθηκαν για την κλάση αυτή: 

public boolean checkwin()

public int drop(int column)

private void alertUser(String firstmessage, String secondmessage)

public static int getrowsize()

public static int getcolumnsize()



Ανάλυση ̟αιχνιδιού Score4

• Κλάση Score4GUI: Η κλάση αυτή είναι υ̟εύθυνη για τη διαχείριση του 
γραφικού ̟εριβάλλοντος του ̟αιχνιδιού.

• Περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία ̟ου βλέ̟ει ο χρήστης στην οθόνη του.

• Τα στοιχεία αυτά είναι τα δύο εικονίδια, το κύριο ̟λαίσιο του 
̟αιχνιδιού και το ̟λαίσιο ενηµέρωσης για την ολοκλήρωση του 
̟αιχνιδιού.
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Μέθοδοι ̟ου δηµιουργήθηκαν για την κλάση αυτή:

public void addListener(Score4Listener listener)
public int getcolumn(JLabel lbl)
public void set(int column, int row)



Ανάλυση ̟αιχνιδιού Score4

• Κλάση Score4Listener: Κλάση η ο̟οία διαχειρίζεται τα γεγονότα του 
̟οντικιού.

• Χρησιµο̟οιεί µεθόδους, ώστε να α̟εικονίζεται στο χρήστη, η κάθε 
κίνηση ̟ου κάνει µε το ̟οντίκι. 

• Μέθοδοι ̟ου δηµιουργήθηκαν για την κλάση αυτή:
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• Μέθοδοι ̟ου δηµιουργήθηκαν για την κλάση αυτή:

public Score4Listener(Score4 s4, Score4GUI s4gui)

public void mouseClicked(MouseEvent event)

public void mousePressed(MouseEvent event) 

public void mouseReleased(MouseEvent event) 

public void mouseEntered(MouseEvent event) 

public void mouseExited(MouseEvent event) 



Ανάλυση ̟αιχνιδιού Score4

• Κλάση testClass: Περιέχει τη µέθοδο main, η ο̟οία ̟αρέχει ένα σηµείο 
εισόδου (αρχής) αλλά και ελέγχου της ροής εκτέλεσης ενός 
̟ρογράµµατος. 

• Μέσα στην κλάση αυτή, ̟ρέ̟ει να δηµιουργήσουµε τρία αντικείµενα 
των κλάσεων ̟ου έχουµε δηµιουργήσει, για να µ̟ορέσει να εκτελεστεί 
σωστά το ̟αιχνίδι. 

Η δηµιουργία των τριών αντικειµένων των κλάσεων ̟ου έχουµε 
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• Η δηµιουργία των τριών αντικειµένων των κλάσεων ̟ου έχουµε 
δηµιουργήσει, µας δίνει τη δυνατότητα να α̟οκτήσουµε ̟ρόσβαση στα 
̟εδία και τις µεθόδους της κάθε κλάσης.



Ανάλυση ̟αιχνιδιού MasterMind

Αρχική εικόνα ̟αιχνιδιού
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Τελική εικόνα ̟αιχνιδιού



Ανάλυση ̟αιχνιδιού MasterMind

• Το ̟αιχνίδι α̟οτελείται α̟ό ετικέτες (Labels) και κουµ̟ιά (Buttons).

• Στόχος του χρήστη είναι να δηµιουργήσει µια σωστή σειρά συνδυασµού 
τεσσάρων χρωµάτων.

• Ο χρήστης ενηµερώνεται α̟ό βοηθητικές ετικέτες, εάν έχει µαντέψει σωστά 
κά̟οιο χρώµα, και αν αυτό το χρώµα βρίσκεται στην κατάλληλη θέση.

• Ο χρήστης, µε τη χρήση των κουµ̟ιών, µ̟ορεί να δηµιουργήσει νέο 
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• Ο χρήστης, µε τη χρήση των κουµ̟ιών, µ̟ορεί να δηµιουργήσει νέο 
̟αιχνίδι, να ε̟αναφέρει τις ε̟ιλογές του στην αρχική τους κατάσταση και 
να εγκαταλείψει το ̟αιχνίδι.

• Το ̟αιχνίδι είναι σε µορφή εφαρµογής.



Ανάλυση ̟αιχνιδιού MasterMind

• ∆οµή του ̟αιχνιδιού:

• Το ̟αιχνίδι α̟οτελείται α̟ό τρεις κλάσεις:

1. MasterMindGame

2. MasterMindGUI

3. testClass

• ∆ιάγραµµα UML
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• ∆ιάγραµµα UML



Ανάλυση ̟αιχνιδιού MasterMind

• Κλάση MasterMindGame: Η κλάση αυτή είναι υ̟εύθυνη για την 
̟ροσοµοίωση του ̟αιχνιδιού.

• Είναι η κλάση ̟ου δηµιουργεί το νέο ̟αιχνίδι.

• Παράγει µια σειρά α̟ό αριθµούς α̟ό το µηδέν έως το ̟έντε.

• Κάθε αριθµός αντιστοιχίζεται σε ένα χρώµα.

• ∆ηµιουργεί το ̟εδίο colors[], το ο̟οίο α̟οθηκεύει το σωστό συνδυασµό.

1923/2/2012

• ∆ηµιουργεί το ̟εδίο colors[], το ο̟οίο α̟οθηκεύει το σωστό συνδυασµό.

• Μέθοδοι ̟ου δηµιουργήθηκαν για την κλάση αυτή:

createGame() 

getcolors(int number)



Ανάλυση ̟αιχνιδιού MasterMind

• Κλάση MasterMindGUI: Η κλάση αυτή είναι υ̟εύθυνη για τη
διαχείριση του γραφικού ̟εριβάλλοντος του ̟αιχνιδιού.

• Περιέχει όλα τα στοιχεία τα ο̟οία βλέ̟ει ο χρήστης και αλληλε̟ιδρά 
µαζί τους. 

• ∆ηµιουργεί τα κουµ̟ιά του ̟αιχνιδιού και τις ετικέτες.
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• Μέθοδοι ̟ου δηµιουργήθηκαν για την κλάση αυτή:

private void createFrame()

public void actionPerformed(ActionEvent e)

private void clearfields()



Ανάλυση ̟αιχνιδιού MasterMind

• Κλάση testClass: Περιέχει τη µέθοδο main, η ο̟οία ̟αρέχει ένα σηµείο 
εισόδου (αρχής) αλλά και ελέγχου της ροής εκτέλεσης ενός 
̟ρογράµµατος. 

• Μέσα στην κλάση αυτή, ̟ρέ̟ει να δηµιουργήσουµε δύο αντικείµενα 
των κλάσεων ̟ου έχουµε δηµιουργήσει, για να µ̟ορέσει να εκτελεστεί 
σωστά το ̟αιχνίδι. 

Η δηµιουργία των αντικειµένων των κλάσεων ̟ου έχουµε 
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• Η δηµιουργία των αντικειµένων των κλάσεων ̟ου έχουµε 
δηµιουργήσει, µας δίνει τη δυνατότητα να α̟οκτήσουµε ̟ρόσβαση στα 
̟εδία και τις µεθόδους της κάθε κλάσης.



Ανάλυση ̟αιχνιδιού Checkers

Αρχική εικόνα ̟αιχνιδιού
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Τελική εικόνα ̟αιχνιδιού



Ανάλυση ̟αιχνιδιού Checkers

• Το Checkers είναι το γνωστό ̟αιχνίδι ντάµα.

• Υ̟άρχουν δύο αντί̟αλοι ̟αίχτες.

• Το ̟αιχνίδι α̟οτελείται α̟ό µία σκακιέρα, ό̟ου το̟οθετούνται τα ̟ούλια 
του ̟αιχνιδιού. 

• Τα ̟ούλια µ̟ορεί να είναι κόκκινα και µαύρα.

• Οι κινήσεις του ̟αιχνιδιού γίνονται µόνο διαγώνια.
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• Οι κινήσεις του ̟αιχνιδιού γίνονται µόνο διαγώνια.

• Οι κινήσεις- ̟ηδήµατα είναι υ̟οχρεωτικές για τον ̟αίχτη ̟ου ̟αίζει.

• Υ̟άρχουν δύο ειδικά ̟ούλια, οι βασιλιάδες, τα ο̟οία έχουν τη δυνατότητα 
να κινούνται ̟ρος όλες τις κατευθύνσεις. 

• Το ̟αιχνίδι είναι σε µορφή applet.



Ανάλυση ̟αιχνιδιού Checkers

• ∆οµή του ̟αιχνιδιού:

• Το ̟αιχνίδι α̟οτελείται α̟ό τέσσερις κλάσεις:

1. CheckersData

2. CheckersGUI

3. CheckersMove

4. Checkers
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• ∆ιάγραµµα UML



Ανάλυση ̟αιχνιδιού Checkers

• Κλάση CheckersMove: Η κλάση αυτή ανα̟αριστά µία κίνηση του 
̟αιχνιδιού. 

• Α̟οθηκεύει την αρχική και τελική θέση α̟ό το ̟ούλι ̟ου έχει ε̟ιλέξει 
να µετακινήσει ο χρήστης. 

• Μέθοδοι ̟ου δηµιουργήθηκαν για την κλάση αυτή:
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• Μέθοδοι ̟ου δηµιουργήθηκαν για την κλάση αυτή:

public int getstartRow()

public int getstartColumn()

public int getendRow()

public int getendColumn()

public boolean isJump()



Ανάλυση ̟αιχνιδιού Checkers

• Κλάση CheckersData: Η κλάση αυτή είναι υ̟εύθυνη για την ̟ροσοµοίωση 
του ̟αιχνιδιού.

• Με τη χρήση της, µ̟ορούµε να δηµιουργούµε αντικείµενα τύ̟ου 
CheckersData.

• Τα αντικείµενα αυτά, α̟οθηκεύουν και γνωρίζουν τι ̟εριέχει το κάθε 
τετράγωνο της σκακιέρας. 

• Μέθοδοι ̟ου δηµιουργήθηκαν για την κλάση αυτή:

public void setUpGame()
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public void setUpGame()
public int getPiece(int row, int column)
public void setPiece(int row, int column, int piece)
public void makeMove(CheckersMove move)
private void makeMove(int startRow, int startColumn, int endRow, int endColumn)
public CheckersMove[] getLegalMoves(int player)
public CheckersMove[] getLegalJumps(int player, int row, int column)
private boolean canJump(int player, int startRow, int startColumn, int middleRow, int
middleColumn, int endRow, int endColumn)
private boolean canMove(int player, int startRow, int startColumn, int endRow, int
endColumn)



Ανάλυση ̟αιχνιδιού Checkers

• Κλάση CheckersGUI: Η κλάση αυτή είναι υ̟εύθυνη για τη διαχείριση του γραφικού 
̟εριβάλλοντος του ̟αιχνιδιού.

• Εµφανίζει στους χρήστες τη σκακιέρα, η ο̟οία είναι σχεδιασµένη ̟άνω σε ένα 
Canva. 

• Ε̟ανασχεδιάζει τον Canva, για να εµφανίζονται οι αλλαγές, µετά α̟ό τις κινήσεις 
των ̟αιχτών.

• Μέθοδοι ̟ου δηµιουργήθηκαν για την κλάση αυτή:

public void actionPerformed(ActionEvent e)

2723/2/2012

public void actionPerformed(ActionEvent e)
public void newGame()
private void gameOver(String str)
private void clickSquare(int rowClicked, int columnClicked)
private void makeMove(CheckersMove move)
private void showmessage(int player,String firststring,String secondstring)
public void paint(Graphics g)
public void update(Graphics g)
private void drawPawns(Graphics g,Color color,int row,int column)
private void drawKings(Graphics g,Color color,int row,int column)
public Dimension getPreferredSize()
public void mousePressed(MouseEvent e)

•



Ανάλυση ̟αιχνιδιού Checkers

• Κλάση Checkers: Είναι η αντίστοιχη της testClass.

• Περιέχει τη µέθοδο init(), η ο̟οία αρχικο̟οιεί το applet. 

• Καθορίζει το µέγεθος του applet να είναι συγκεκριµένο.

• Καθορίζει το χρώµα του applet, όταν αρχικο̟οιείται. 

• Μέσα στην κλάση αυτή, ̟ρέ̟ει να δηµιουργήσουµε ένα αντικείµενο της 
κλάσης CheckersGUI, για να µ̟ορέσει να εκτελεστεί σωστά το ̟αιχνίδι.
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κλάσης CheckersGUI, για να µ̟ορέσει να εκτελεστεί σωστά το ̟αιχνίδι.



Συµ̟εράσµατα

• Η εργασία αυτή, ̟ροσ̟αθεί να καταστήσει σαφές στον αναγνώστη, τον 
τρό̟ο µε τον ο̟οίο αντιµετω̟ίζει την ανά̟τυξη ενός ̟αιχνιδιού.

• Η ̟ροσ̟άθεια ̟ου έγινε, ήταν να οµαδο̟οιηθούν τα δεδοµένα του 
γραφικού ̟εριβάλλοντος σε µεθόδους και κλάσεις µε τα αντίστοιχα 
ονόµατα, και τα δεδοµένα ̟ροσοµοίωσης, µε την ίδια λογική, σε 
µεθόδους και κλάσεις.

Όσο ̟ροχωρούσε η ανάλυση των ̟αιχνιδιών, τόσο ̟ροσ̟αθήσαµε να 
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• Όσο ̟ροχωρούσε η ανάλυση των ̟αιχνιδιών, τόσο ̟ροσ̟αθήσαµε να 
εξηγήσουµε καλύτερα τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο ανα̟τύξαµε το κάθε 
̟αιχνίδι.

• Με τη χρήση χαρακτηριστικών ονοµάτων για τα ̟εδία, τα αντικείµενα, 
τις µεθόδους και τις κλάσεις, βοηθήσαµε τον αναγνώστη, να γνωρίζει 
ανά ̟άσα στιγµή σε τι ακριβώς αναφερόµαστε.

• Προστέθηκαν σχόλια σε κάθε εντολή του κώδικα των ̟αιχνιδιών. 



Περιγραφή Παιχνίδι Score4 Παιχνίδι MasterMind Παιχνίδι Checkers

Κλάση υ̟εύθυνη για 
την ̟ροσοµοίωση του 

̟αιχνιδιού
Score4 MastermindGame CheckersData

Κλάση υ̟εύθυνη για 
τη διαχείριση του 

γραφικού 
̟εριβάλλοντος του 

̟αιχνιδιού

Score4GUI MasterMindGUI CheckersGUI

Συµ̟εράσµατα

23/2/2012 30

̟αιχνιδιού

Κλάση η ο̟οία 
διαχειρίζεται τα 
γεγονότα του 

̟οντικιού.
Score4Listener - -

Η κλάση αυτή 
ανα̟αριστά µία κίνηση 

του ̟αιχνιδιού. - - CheckersMove

testClass testClass Checkers



Συµ̟εράσµατα

• Κάθε ̟αιχνίδι α̟οτελείται α̟ό δυο εκδόσεις.

• Η ̟ρώτη έκδοση, ̟αρουσιάζει τα ̟αιχνίδια χωρίς ̟ρόσθετες λειτουργίες 
και βελτιώσεις. 

• Η δεύτερη έκδοση, ̟ροκύ̟τει α̟ό βελτιώσεις σε σηµεία του κώδικα τα 
ο̟οία µ̟ορούσαν να γίνουν ̟ιο κατανοητά. 

• Η δεύτερη έκδοση, ̟εριέχει ασκήσεις για τον αναγνώστη, µαζί µε τη 
λύση τους.
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λύση τους.

• Το τελικό α̟οτέλεσµα ̟ροκύ̟τει α̟ό τη σύνθεση του αρχικού και του 
βελτιωµένου ̟ρογράµµατος. 



Συµ̟εράσµατα

1η έκδοση ̟αιχνιδιού MasterMind 2η έκδοση ̟αιχνιδιού MasterMind
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1η έκδοση ̟αιχνιδιού Score4 2η έκδοση ̟αιχνιδιού Score4



1η έκδοση ̟αιχνιδιού Checkers

Συµ̟εράσµατα
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2η έκδοση ̟αιχνιδιού Checkers



Προτάσεις για µελλοντική έρευνα

• Μέσα α̟ό την ανά̟τυξη εύχρηστων και ευχάριστων ̟αιχνιδιών, οι µαθητές 
έρχονται ̟ολύ κοντά µε τις βασικές έννοιες του αντικειµενοστραφούς 
̟ρογραµµατισµού.

• Όσο ̟ερισσότερο ασχολούνται µε γραφικές εφαρµογές, τόσο καλύτερα 
καταλαβαίνουν τις έννοιες των αντικειµένων, των κλάσεων, των µεθόδων και 
των ̟εδίων. 

• Πρόταση αυτής εδώ της εργασίας, είναι να γίνει µια ̟ροσ̟άθεια ώστε να 
αλλαχθούν οι ̟αραδοσιακές µέθοδοι εκµάθησης.
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Πρόταση αυτής εδώ της εργασίας, είναι να γίνει µια ̟ροσ̟άθεια ώστε να 
αλλαχθούν οι ̟αραδοσιακές µέθοδοι εκµάθησης.

• Οι µαθητές, ̟ρέ̟ει να βρεθούν στο κέντρο της µάθησης, ώστε να καθιερωθούν 
ως ενεργοί ερευνητές και όχι ως ̟αθητικοί λή̟τες ̟ληροφοριών.

• Στην ̟ροσέγγιση µε κέντρο το µαθητή, η γνώση δηµιουργείται και 
αναδιοργανώνεται α̟ό τους µαθητές και ο καθηγητής είναι α̟λά µεσολαβητής 
σε όλη αυτή τη διαδικασία.

• Με αυτό τον τρό̟ο, οι µαθητές γίνονται ̟ερισσότερο ενεργοί συµµετέχοντες στη 
διαδικασία εκµάθησης.



Ολοκλήρωση ̟αρουσίασης.

Ευχαριστώ ̟ολύ για το χρόνο σας.
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Ευχαριστώ ̟ολύ για το χρόνο σας.


