
 
 

 

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

∆ιπλωµατική εργασία 

 

 

 

Εισαγωγή στον προγραµµατισµό µε απλά παιχνίδια χρησιµοποιώντας 

Java και διαδικτυακές µηχανές παιχνιδιών διαθέσιµες ελεύθερα. 
 

 

 

 

του Μεταπτυχιακού Φοιτητή 

 

 

 

 

ΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού 

διπλώµατος ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήµατα 

 

 

 

 

 

Σεπτέµβριος/ Φεβρουάριος 2011 

 

 
 

 

(Φεβρουάριος 2012) 

 

 

 

 

 



 
2 

Ευχαριστίες 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά µου, για την υποστήριξή της καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εργασίας αυτής, και την καθηγήτριά µου, την Κυρία Σατρατζέµη, για την 

πολύτιµη βοήθεια που µου παρείχε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

Περίληψη  

 
Η εκµάθηση του προγραµµατισµού αποτελεί µια δύσκολη διαδικασία και πολλές 

µέθοδοι εκµάθησης έχουν προταθεί. Όµως, η παροχή κινήτρων για τον 

προγραµµατισµό µε την χρήση παιχνιδιών και τις δυνατότητες της Java αποτελεί µια 

καλή προσέγγιση για τις τεχνικές του µέλλοντος. 

Μέσα στην εργασία αυτή, προσπαθήσαµε να οµαδοποιήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο 

θα εργαστούµε και µε τον οποίο θα ολοκληρωθούν τα παιχνίδια. Έτσι λοιπόν, όλα τα 

δεδοµένα τα οποία έχουν σχέση µε το γραφικό περιβάλλον έχουν οµαδοποιηθεί σε ένα 

πακέτο δεδοµένων. Μια ολόκληρη κλάση του κάθε παιχνιδιού, έχει αφιερωθεί στα 

δεδοµένα του γραφικού περιβάλλοντος (κλάση GUI). Και τα τρία παιχνίδια, 

περιλαµβάνουν κλάσεις προσοµοίωσης του κάθε παιχνιδιού.  Η οµαδοποίηση αυτή 

γίνεται µε στόχο την καλύτερη οργάνωση των συστατικών και την κατανόηση του 

τρόπου χρήσης τους.  

Στόχος αυτής εδώ της εργασίας, είναι η δηµιουργία και ανάλυση διάφορων απλών 

παιχνιδιών, ώστε να µεταδώσουµε στον αναγνώστη την λογική ανάπτυξης ενός 

παιχνιδιού. Η τεχνική που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι η αφαιρετική ανάλυση, όπου θα 

παρουσιάζεται η τελική εικόνα του παιχνιδιού, και στη συνέχεια θα αναλύεται η λογική 

και ο κώδικας που χρησιµοποιήθηκε για να καταλήξουµε στο τελικό αποτέλεσµα. Και 

στα τρία παιχνίδια, έχουν δηµιουργηθεί δυο εκδόσεις παιχνιδιών. Η πρώτη έκδοση είναι 

το παιχνίδι χωρίς πρόσθετες λειτουργίες και βελτιώσεις (ο χρήστης απλά µπορεί να 

παίξει το παιχνίδι). Η περιγραφή στο εγχειρίδιο γίνεται µε βάση την πρώτη έκδοση 

αρχικά, ενώ προς το τέλος κάθε παιχνιδιού παρουσιάζεται µια συγκεκριµένη 

παράγραφος µε ονοµασία «Προτάσεις για βελτίωση του κώδικα», η οποία περιέχει 

πρόσθετα σηµεία. Η δεύτερη και βελτιωµένη έκδοση του παιχνιδιού, προκύπτει από 

διορθώσεις σε σηµεία του κώδικα που µπορούσαν να γίνουν πιο κατανοητά και εύκολα. 

Η δεύτερη έκδοση περιέχει και ασκήσεις για τον αναγνώστη µε τη λύση τους και το 

τελικό αποτέλεσµα βρίσκεται από τη σύνθεση του αρχικού και του βελτιωµένου 

προγράµµατος. 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

1.1 Αναγκαιότητα συγγραφής κώδικα παιχνιδιών 

Η τεχνολογία των υπολογιστών και της πληροφορικής παρατηρούµε ότι έχει 

εισχωρήσει σε όλες τις επιστήµες και σε κάθε παραγωγική δραστηριότητα. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό του πλανήτη χρησιµοποιεί υπολογιστές και τα διάφορα 

προγράµµατα και εφαρµογές, τα οποία είναι απαραίτητα στην διεκπεραίωση αυτών των 

δραστηριοτήτων.  

Η Java, η οποία αποτελεί κατ’ εξοχήν µια ισχυρή γλώσσα προγραµµατισµού, έχει τη 

δυνατότητα να παρέχει στον προγραµµατιστή ένα περιβάλλον δηµιουργίας εφαρµογών 

οι οποίες στο µέλλον θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για κάθε είδος δραστηριότητες, 

από επαγγελµατικές έως ψυχαγωγικές. Μέσα από το περιβάλλον της Java επίσης, 

έχουµε τη δυνατότητα να µεταδώσουµε τις βασικές αρχές το προγραµµατισµού σε 

νέους επίδοξους προγραµµατιστές, οι οποίοι έχουν ως στόχο στο µέλλον, να 

ασχοληθούν µε τον τοµέα της κατασκευής εφαρµογών, χωρίς παράλληλα να έχουν 

καµία εµπειρία στον προγραµµατισµό.  

Η ενασχόληση µε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αποτελεί µια δηµοφιλή δραστηριότητα για 

τους νέους ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς, ονειρεύονται µε πολύ ενθουσιασµό ότι 

κάποια µέρα θα µπορέσουν να αναπτύξουν το δικό τους παιχνίδι σε µια γλώσσα 

προγραµµατισµού [3]. Η ανάπτυξη ενός παιχνιδιού, περιλαµβάνει πολλές πτυχές 

υπολογιστικής, γραφικών, τεχνητής νοηµοσύνης, επικοινωνίας ανθρώπου υπολογιστή, 

ασφάλειας και προσοµοίωσης. Η δηµιουργία ενός εµπορικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού 

αποτελεί ένα απίστευτα δύσκολο εγχείρηµα, που απαιτεί περίπου ένα κεφάλαιο της 

τάξεως των χιλιάδων δολαρίων και µια οµάδα ανάπτυξης που κυµαίνεται από 40 έως 

100 άτοµα. [3] 

Η συγγραφή ενός παιχνιδιού όπως το Pac- Man από το  µηδέν, σε µια σύγχρονη 

γλώσσα προγραµµατισµού, παραµένει ακόµα δύσκολη. Πολλοί χαρισµατικοί 

προγραµµατιστές έχουν προσπαθήσει να τα καταφέρουν, αλλά στο τέλος κατέληξαν σε 

αδιέξοδο. Η χρήση αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού διευκολύνει τη συγγραφή 

ενός παιχνιδιού, αφού οτιδήποτε µπορεί να θεωρηθεί σαν αντικείµενο. Αντικείµενα 

ενός παιχνιδιού µπορεί να είναι: Τέρατα, τείχη, νοµίσµατα, δυναµόµετρα, όπλα και 

σφαίρες. Η σκέψη για την ανάπτυξη ενός παιχνιδιού περιλαµβάνει τη σκέψη για τα 

αντικείµενα, τον τρόπο µε τον οποίο αυτά αλληλεπιδρούν και το αποτέλεσµα που 

βλέπει ο χρήστης. Άρα µε ένα φυσικό τρόπο, ο δηµιουργός του παιχνιδιού, σκέφτεται 

µε τρόπο αντικειµενοστρέφειας.  
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1.2 Χρήση παιχνιδιών για µετάδοση γνώσεων 

Όσο η βιοµηχανία των παιχνιδιών γίνεται όλο και περισσότερο κερδοφόρα, ένας 

µεγάλος αριθµός από πανεπιστήµια που ασχολούνται µε την πληροφορική έχουν 

εισαγάγει ένα είδος προγραµµατισµού παιχνιδιών στα προγράµµατα σπουδών τους [4]. 

Αυτά τα µαθήµατα, χωρίζονται σε δύο τάξεις: αυτή που έχει ως στόχο να οδηγήσει τους 

φοιτητές άµεσα στην βιοµηχανία παιχνιδιών, ώστε να ασχοληθούν µε αυτή, και αυτή η 

οποία αντιµετωπίζει τον προγραµµατισµό παιχνιδιών σαν ένα πρωταρχικό όχηµα για τη 

διδασκαλία και µετάδοση των ικανοτήτων του προγραµµατισµού σε έναν πολύ υψηλά 

εποικοδοµητικό και παιδαγωγικό τρόπο [4].  

Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, θεωρείται σα γενικός κανόνας, ότι οι εργασίες 

προγραµµατισµού που περιλαµβάνουν τη δηµιουργία µιας πραγµατικής εφαρµογής 

είναι πιο κατάλληλες από αυτές που περιλαµβάνουν αποµονωµένες και µη πραγµατικές 

εργασίες. Επιπλέον, για την πλειοψηφία των φοιτητών, η δηµιουργία ενός παιχνιδιού 

είναι απλά πιο διασκεδαστική από την απλή εγκατάσταση ενός συστήµατος τραπεζών ή 

ενός συστήµατος χρέωσης [4]. Η έννοια της διασκέδασης στη δηµιουργία των 

παιχνιδιών, ενώ δεν είναι ψηλά στη λίστα των στόχων εκπαίδευσης, δε πρέπει να µη 

λαµβάνεται υπ’ όψιν. Οι φοιτητές που διασκεδάζουν, δουλεύουν πιο σκληρά και είναι 

περισσότερο πρόθυµοι στην επέκταση των γνώσεών τους, από αυτούς οι οποίοι απλά 

προσπαθούν να περάσουν τα διδασκόµενα µαθήµατα [4].  

Ευτυχώς, αυτό µπορεί να επιτευχθεί χωρίς να θυσιάζονται οι παιδαγωγικές 

αναγκαιότητες. Τα υπολογιστικά παιχνίδια δεν είναι ασήµαντες προγραµµατιστικές 

οντότητες, που απλά περιλαµβάνουν πολλά θέµατα από τα παραδοσιακά προγράµµατα 

σπουδών. Περιλαµβάνουν τις γνωστές έννοιες της: σύνταξης, ελέγχου ροής, δοµών 

δεδοµένων, προγραµµατισµού καθοδηγούµενου από το γεγονός, σχεδίαση της διεπαφής 

επικοινωνίας ανθρώπου- Η/Υ, τεχνητής νοηµοσύνης, φυσικής αφοµοίωσης, γραφικών 

και κίνησης, πολυµεσικού σχεδιασµού και αλγορίθµων σχεδίασης [4]. Με αυτή τη 

λογική, αν ένα προγραµµατιστικό µάθηµα περιλαµβάνει πολλά projects και οµαδική 

εργασία, οι µαθητές µπορούν να αποκτήσουν µεγαλύτερη εµπειρία σε ολόκληρη την 

διαδικασία ανάπτυξης λογισµικού [4].  

Έτσι λοιπόν, δεδοµένης της πιθανής τεχνικής πολυπλοκότητας ενός ολόκληρου 

παιχνιδιού, πολλά από τα µαθήµατα τα οποία ασχολούνται µε αυτά, περιγράφονται 

στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σαν µαθήµατα που απευθύνονται σε τελειόφοιτους 

φοιτητές. Όµως, άλλα µαθήµατα δεν απευθύνονται σε αυτή την οµάδα φοιτητών, αλλά 

σε λιγότερο έµπειρους προγραµµατιστές, όπως το µάθηµα που διδάσκεται στην 

τεχνολογική σχολή του Dunedin [4]. Οι φοιτητές σε αυτή τη σχολή, έχουν εµπειρία 
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στον προγραµµατισµό, µόνο των δύο προηγούµενων εξαµήνων (σε αντικείµενα 

διαδικασιακού και αρχικού αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού).  Ένα µεγάλο 

πλεονέκτηµα των παιχνιδιών σαν προγραµµατιστικό πλαίσιο, είναι το ότι ποικίλουν 

φυσικά σε πολυπλοκότητα, από πολύ απλά έως σχεδόν δύσχρηστα. Με προσεκτική 

επιλογή των παιχνιδιών που πρόκειται να εφαρµοστούν και προσεκτική υποστήριξη του 

κώδικα, όπου αυτή χρειάζεται, ακόµα και οι αρχάριοι προγραµµατιστές µπορούν να 

δηµιουργήσουν λειτουργικά παιχνίδια, για το οποία µπορούν να είναι υπερήφανοι [4]. 

Ένα κοινό πλεονέκτηµα για τους λιγότερο έµπειρους προγραµµατιστές είναι η φυσική 

σχέση που υπάρχει ανάµεσα στα παιχνίδια και στον αντικειµενοστραφή 

προγραµµατισµό [4]. Πολλοί προγραµµατιστές δυσκολεύονται µε τις έννοιες της 

αρχιτεκτονικής κλάσης, ανάθεσης µεθόδου, κληρονοµικότητας και πολυµορφισµού. 

Πολλοί επίσης δεν είναι βέβαιοι για τη σωστή σύνταξη για την αρχικοποίηση 

αντικειµένων και την εγγραφή και κλήση των µεθόδων. Παρ΄ όλα αυτά όµως, το 

µέγεθος της προγραµµατιστικής προσέγγισης, βοηθά στην αποσαφήνιση της 

αντικειµενοστραφούς θεωρίας [4]. 

 

1.3 Έρευνες σε θέµατα προγραµµατισµού  

Αν και βρισκόµαστε στον εικοστό πρώτο αιώνα, παρ’ όλα αυτά συνεχίζουµε να 

χρησιµοποιούµε τις τεχνικές εκπαίδευσης του προηγούµενου αιώνα. Το Τεϊλοριανό 

µοντέλο εκπαίδευσης, που είναι η επιστηµονική διαχείριση της µάθησης, έχει 

καταλήξει σε µια αποδεκτή µαθηµατική οµοιόµορφη ακολουθία των προγραµµάτων 

σπουδών. Αυτό επίσης έχει οδηγήσει στην έννοια ότι ο κατάλληλος τρόπος για να 

διδαχτεί η επιστήµη, είναι µε την τεχνική της βηµατικής προσέγγισης, ξεκινώντας από 

απλά προβλήµατα και παραδείγµατα, και στη συνέχεια εµβάθυνση σε πιο περίπλοκα. 

[2] 

Στην επιστήµη των υπολογιστών, αυτή η σειρά από οδηγίες, οδήγησε σε εύκολα project 

που περιελάµβαναν την εγγραφή προγραµµάτων που έκαναν λίγο περισσότερα από την 

ταξινόµηση λιστών και απλών δεδοµένων. Στις πιο πρόσφατες εποχές, αυτό έχει 

αναβαθµιστεί ώστε να περιλαµβάνει συγγραφή προγραµµάτων που διαχειρίζονται 

δεδοµένα υπαλλήλων και ακόµα παραπέρα µε τη χρήση γραφικού περιβάλλοντος για τα 

µενού των χρηστών. Η διαφορά όµως είναι, ότι παρότι γίνεται ξανά η ταξινόµηση των 

λιστών, τα δεδοµένα είναι πολύ πιο περίπλοκα. [2] 

Έτσι λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί έχουν αρχίσει να αµφισβητούν την απόλυτη λειτουργία 

αυτής της µεθόδου µε συνέπεια να σκέφτονται καινούργιες τεχνικές, πιο δυναµικές. Η 

νέα αυτή τεχνική περιλαµβάνει την σύνδεση του εκπαιδευτικού µε τον εκπαιδευόµενο 
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ώστε να κατανοήσει τη µάθηση από µέσα. Ωστόσο, η έλλειψη ιδεών οδηγεί στην 

ανάγκη για εύρεση προβληµάτων  που πληρούν κάποιες συγκεκριµένες προδιαγραφές 

και ταυτόχρονα µπορούν να λυθούν σε ένα λογικό πλαίσιο. Συχνά, η επιπλέον 

λειτουργικότητα που προστίθεται σε µια τυπική εργασία, απλά περιλαµβάνει 

περισσότερο κώδικα, χωρίς ωστόσο να χρειάζεται περισσότερη πολυπλοκότητα. Αυτό, 

όπως είναι προφανές, δεν είναι αποτελεσµατικό. Θέλουµε τα προβλήµατα να είναι 

ενδιαφέροντα για τους µαθητές όσο τους οδηγούνε σε επαφή µε το απαραίτητο 

περιεχόµενο. Αν θέλουµε να χτίσουµε πάνω στον τρόπο µε τον οποίο καταλήγουµε σε 

κάποιο αποτέλεσµα, πρέπει να κοιτάξουµε σοβαρά στο πως οι µαθητές διαθέτουν το 

χρόνο τους. [2] 

Πολλές έρευνες ανάµεσα σε φοιτητές που σπουδάζουν πληροφορική στο πανεπιστήµιο 

του Calgary, έδειξαν ότι τα άτοµα τα οποία αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον κλάδο 

του προγραµµατισµού, το έκαναν επειδή τους άρεζε να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια 

[2] . Πολλοί δε από αυτούς που συµµετείχαν σε αυτή την έρευνα, έδειξαν ενδιαφέρον, 

όχι µόνο απλά να παίζουν παιχνίδια, αλλά να µπορούν παράλληλα και να τα υλοποιούν. 

Όσο πιο περίπλοκο το παιχνίδι, τόσο πιο περίπλοκοι οι αλγόριθµοι που το αποτελούν. 

Τα παιχνίδια είναι κυρίως οπτικά µε περίπλοκο γραφικό ενδιάµεσο, κάτι που όµως δε 

βοήθα τον νέο προγραµµατιστή να καταλάβει άµεσα τον προγραµµατισµό[2]. Η 

σηµαντικότητα του ελέγχου ενός προγράµµατος είναι εύκολο να µεταφερθεί στο 

πλαίσιο των παιχνιδιών. Οποιοσδήποτε ο οποίος έχει παίξει κάποιο παιχνίδι στο 

παρελθόν, που τυχαία περιλαµβάνει το σύνολο των πρωτοετών φοιτητών, αναγνωρίζει 

τη σηµαντικότητα της άριστης οργάνωσης και πορείας του παιχνιδιού που έχει 

αναπτυχθεί [2]. Ο πρώτος λοιπόν στόχος θα πρέπει να είναι το γραφικό ενδιάµεσο. 

Παρ’ όλο που ένα GUI αποτελεί ένα χρήσιµο στοιχείο για το χρήστη, είναι ταυτόχρονα 

δύσκολο να κατανοήσει τις βασικές αρχές του προγραµµατισµού µέσα από αυτό. 

Σύµφωνα µε πολλούς συγγραφείς δε, στο γραφικό ενδιάµεσο δε θα πρέπει να εστιάζουν 

τα πρώτα προγραµµατιστικά µαθήµατα. Στις αρχικές έννοιες, ο προγραµµατισµός για 

ένα γραφικό ενδιάµεσο δεν είναι στις βασικές επιλογές των καθηγητών. Πολλοί από 

τους καθηγητές προτιµούν να παρουσιάζουν τα παιχνίδια χωρίς τη χρήση γραφικών 

στοιχείων (µε τη χρήση εντολών), για την διευκόλυνση του νέου και επίδοξου 

προγραµµατιστή [2]. 

Τα κλασσικά παιχνίδια αντίθετα (arcade games) προκαλούν στον αναγνώστη 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον για εκµάθηση του προγραµµατισµού για τρεις κυρίως λόγους 

[2]. Αρχικά, τα κλασσικά παιχνίδια είναι άµεσα οικία στους περισσότερους επίδοξους 

προγραµµατιστές, άρα υπάρχει η γνώση στον τρόπο παιχνιδιού τους. Η αξία του να 



 
11 

καταλάβεις το πώς ένα πρόγραµµα λειτουργεί είναι αλληλένδετο µε το να βρίσκεις 

καλές λύσεις την ώρα της υλοποίησης του [2].  

Ο  Ναρκαλιευτής για παράδειγµα, είναι ένα παιχνίδι που σχεδόν όλοι οι µαθητές, έχουν 

παίξει. Η εύρεση λοιπόν λύσης στο πρόβληµα είναι πιο εύκολη για αυτούς, αφού είναι 

ήδη εξοικειωµένοι. Η συγγραφή λοιπόν αυτού του παιχνιδιού από τους ίδιους, και η 

προσπάθεια που καταβάλουν για να ολοκληρώσουν τον κώδικά του, καθιστά τον 

προγραµµατιστή αυτό που αποκαλούµε ∆ηµιουργό («Πηγαίνουν από την εξωτερική 

µαγεία, στο να γίνονται τελικά οι µάγοι»). [4] 

Επίσης, τα κλασσικά παιχνίδια δηµιουργήθηκαν όταν το υλικό των υπολογιστών ήταν 

περιορισµένο και τα γραφικά σε πρωτόγονη µορφή. Αυτό σηµαίνει ότι η 

πολυπλοκότητα των προγραµµάτων αυτών είναι µειωµένη, που µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι η απώλεια γραφικού ενδιάµεσου δε σηµαίνει και παράλληλα απώλεια 

προγραµµατιστικού ενδιαφέροντος [2]. Στην πραγµατικότητα, πολλά από αυτά τα 

παιχνίδια µπορούν να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν σαν ASCII παιχνίδια χωρίς κάτι 

περισσότερο από µια µονόχρωµη απεικόνιση κειµένου [6]. Παλαιότερες εµπειρίες µε 

αυτή την προσέγγιση δείχνουν ότι αυτή η προσέγγιση, δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στο 

ενδιαφέρον των µαθητών. Η δηµιουργία ενός παιχνιδιού σαν το Ναρκαλιευτή, είναι ένα 

πρόβληµα µε πολυπλοκότητα που εύκολα συγκρίνεται µε κάθε άλλου είδους εργασία 

των πρωτοετών. Το Game of Life, είναι ένα παιχνίδι αρκετά παλαιότερο, αλλά οι 

προγραµµατιστές βρίσκουν πιο ενδιαφέρουσα την ανάπτυξη του Ναρκαλιευτή παρά 

του Game of Life. [6] 

Τέλος, τα κλασσικά παιχνίδια, µπορούν να βρεθούν δωρεάν σε πολλές ιστοσελίδες, σε 

αντίθεση µε τα πιο καινούργια και πιο περίπλοκα. Αυτό σηµαίνει ότι οι χρήστες 

µπορούν να ανακαλύψουν νέες τεχνικές στους ήδη υπάρχοντες προγραµµατιστικούς 

κώδικες, για να βελτιώσουν διάφορες τεχνικές επίλυσης των παιχνιδιών. Ήδη οι 

έρευνες δείχνουν ότι η ενασχόληση µε κάποιου είδους παιχνίδι, είναι κατάλληλη για 

την εύκολη εκµάθηση τεχνικών προγραµµατισµού [6]. Παρ’ όλα αυτά, αν κάποιος 

χρήστης δεν έχει αναπτύξει το παιχνίδι, προσπαθώντας να το παρουσιάσει σα δικό του 

κατόρθωµα, θα δυσκολευτεί να εξηγήσει τις διαφορετικές πτυχές του παιχνιδιού και τον 

τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί. Από την άλλη µεριά, αν µπορεί να το εξηγήσει, αυτό 

σηµαίνει ότι έχει φτάσει σε σηµείο να επιδεικνύει ότι έχει καταλάβει τις έννοιες του 

κώδικα, άρα οι στόχοι της εργασίας έχον εκπληρωθεί. [6] 
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1.4 Τεχνολογίες προγραµµατισµού 

Η τεχνολογία που ενσωµατώνεται στα τυπικά ψηφιακά παιχνίδια σηµαίνει ότι σχεδόν 

κάθε έννοια στην επιστήµη των υπολογιστών εκπροσωπείται σε κάποια µορφή µέσα σε 

κάποιο παιχνίδι. Ο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός είναι το κοινό παράδειγµα 

που χρησιµοποιείται στα εισαγωγικά µαθήµατα. Εικονικά, όλα αυτά τα παιχνίδια 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επιδείξουν τον αντικειµενοστραφή 

προγραµµατισµό και να κάνουν τις έννοιες του πολυµορφισµού και της 

κληρονοµικότητας περισσότερο ξεκάθαρες. [2]  

Η κληρονοµικότητα, µια πολύ ισχυρή έννοια του αντικειµενοστραφούς 

προγραµµατισµού, µπορεί να είναι δύσκολο να υλοποιηθεί σε παραδοσιακές 

εφαρµογές. Στη δηµιουργία των παιχνιδιών ωστόσο, η κατανόηση της λειτουργίας της 

κληρονοµικότητας έρχεται φυσικά. Το κλασσικό παράδειγµα της κληρονοµικότητας, 

γίνεται κατανοητό µέσα από τη χρήση τουβλακίων (bricks). Τα bricks µπορεί να είναι 

διαφορετικού χρώµατος και µεγέθους [3]. Για το λόγο αυτό, µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε ένα αντικείµενο, να καθορίσουµε τη συµπεριφορά του, και το µόνο 

που θα πρέπει να αλλάζουµε για να δηµιουργηθούν τα παρόµοια bricks, να είναι το 

χρώµα ώστε να κληρονοµείται η βασική συµπεριφορά του αντικειµένου. [3] 

Το επόµενο και πιο προχωρηµένο στάδιο, είναι να στραφεί το ενδιαφέρον των 

προγραµµατιστών στην τεχνητή νοηµοσύνη, στη συµπεριφορά ή στη δηµιουργία 

παιχνιδιών για πολλούς παίχτες. Μερικοί επιζητούν να δηµιουργήσουν παιχνίδια µε 

εξεζητηµένα γραφικά, ενώ άλλοι προσπαθούν να προσοµοιώσουν τη φυσική λειτουργία 

του πραγµατικού κόσµου, όπως είναι η κίνηση ενός αυτοκινήτου σε έναν αγώνα 

ταχύτητας. Το κίνητρο και η επιθυµία, οδηγούν τον αρχάριο χρήστη βαθύτερα µέσα 

στον κόσµο των υπολογιστών. [3]  

Σύµφωνα µε την αναφορά του Computing Research Association του 2005 (Μάιος), οι 

εγγραφές σε προγράµµατα υπολογιστικής επιστήµης έχει µειωθεί κατά 39% σε σχέση 

µε το 2000. Αυτή η κατάσταση, δε δείχνει σηµάδια ανάκαµψης, ειδικά µε την τωρινή 

τάση για εξωτερική ανάθεση των εργασιών υψηλής τεχνολογίας σε χώρες της 

Ανατολής [1]. Ωστόσο, παρ’ όλο που υπάρχει µια µεγάλη πτώση στη ζήτηση για 

επαγγελµατίες υψηλής τεχνολογίας, εικάζεται ότι η πτώση σε ζήτηση θα είναι 

µικρότερη σε σχέση µε την πτώση στις εγγραφές. Αυτή η τάση έχει πολλές συνέπειες, 

µε µερικές από αυτές να είναι: Πως θα καλύψουµε την ανάγκη για προγραµµατιστές 

γενικού είδους και για προγραµµατιστές παιχνιδιών στο κοντινό µέλλον; Πως µπορούµε 

να δώσουµε κίνητρο σε νέους φοιτητές ώστε να επιλέξουν την υπολογιστική επιστήµη; 

Η απάντηση σε κάθε ερώτηση είναι να διδάξουµε προγραµµατισµό, έχοντας µαθητές 
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έτοιµους να αναλάβουν την ανάπτυξη παιχνιδιών, και κυρίως ανάπτυξη κλασσικών 

παιχνιδιών τα οποία ταιριάζουν σε αυτό το ρόλο. [1] 

Σχεδόν κάθε παιχνίδι περιέχει τις ίδιες βασικές έννοιες  όπως του υποπρογράµµατος, 

της διαχείρισης λιστών, της τυχαίας παραγωγής αριθµών, της εύρεσης λαθών και 

διόρθωσης τους, των διεπαφών χρήστη. Παρ’ όλα αυτά όµως µερικές κλάσεις 

παιχνιδιών είναι πιο σηµαντικές από άλλες για να καθοριστούν συγκριµένες έννοιες. [1] 

• Παιχνίδια σαν το Asteroids, το Missile Command και το Defender απαιτούν 

µετρήσεις αποστάσεων και έρευνα των αλγορίθµων συγκρούσεων. 

• Το Pac- man είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι µορφής πάζλ, το οποίο απαιτεί 

αλγορίθµους εύρεσης µονοπατιού και αλγορίθµους καταδίωξης.  

• Παιχνίδια σαν το Tetris και το Qbert περιλαµβάνουν γεωµετρία δύο 

διαστάσεων, συµπαγείς αλγορίθµους και ανίχνευση των περίπλοκων 

καταστάσεων νίκης. Είναι λοιπόν πολύ καλά παιχνίδια για εξάσκηση µε την 

ανάπτυξη των ικανών προτάσεων ελέγχου. 

• Παιχνίδια σαν το Blocks, το Breakout και το  Pong, απαιτούν φυσική λογική. 

Ίσως να είναι τα µόνα παιχνίδια τα οποία είναι τα καλύτερα προγραµµατισµένα 

παιχνίδια ως πραγµατικού χρόνου και καθοδηγούµενου από τα γεγονότα 

παιχνίδια.  

• Το παιχνίδι Zork, είναι ένα από τα πρώτα παιχνίδια που περιέχει τα βασικά 

συστατικά των µοντέρνων παιχνιδιών που ασχολούνται µε τον έλεγχο των 

ρόλων, χωρίς όµως τη χρήση του budget των εκατοµµυρίων δολαρίων που 

χρησιµοποιείται στα σηµερινά παιχνίδια. [2]   

• Το Frogger  επιτρέπει πολλαπλά είδη ολοκλήρωσης και παράλληλα έχει τα 

χαρακτηριστικά ενός λειτουργικού παιχνιδιού. Το Frogger είναι ένα καλό 

παράδειγµα επειδή την ίδια χρονική στιγµή διαδραµατίζει ρόλο ενός κλασσικού 

αλλά ταυτόχρονα και ενός ελαφρού παιχνιδιού κονσόλας. Κάθε νέα φάση του 

παιχνιδιού προσθέτει ένα νέο είδος πολυπλοκότητας στο παιχνίδι, αλλά πιο 

σηµαντικά, από την προγραµµατιστική πλευρά, εισάγει επιπλέον 

πολυπλοκότητα στον προγραµµατισµό µε τη µορφή αλγορίθµων. [2] 
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1.5 Κίνητρα εκµάθησης προγραµµατισµού 

Για πολλούς µαθητές και φοιτητές, τα παιχνίδια είναι ένα σηµαντικό συστατικό της 

κουλτούρας τους. Η άνεση, η διαδραστικότητα και ο παράγοντας της ψυχαγωγίας 

καθιστούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια σαν αξιόλογους τρόπους εκµάθησης 

προγραµµατισµού σε αρχαρίους. Ένας νέος προγραµµατιστής µαθαίνει νέες τεχνικές 

και ένα νέο τρόπο σκέψης, ο οποίος χαρακτηρίζεται από χαµηλότερη πολυπλοκότητα 

σε επίπεδο προγραµµατιστικής γλώσσας. Πολλές έρευνες ανάµεσα σε φοιτητές που 

σπουδάζουν πληροφορική στο πανεπιστήµιο του Calgary, έδειξαν ότι τα άτοµα τα 

οποία αποφάσισαν να ακολουθήσουν αυτό τον κλάδο, το έκαναν επειδή τους άρεζε να 

παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια [3]. Τουλάχιστον οι µισοί από τους µαθητές που είναι 

γραµµένοι στο δεύτερο εισαγωγικό εξάµηνο, έχουν εκφράσει την επιθυµία τους να 

συµµετάσχουν στην βιοµηχανία των παιχνιδιών, σε ένα επίπεδο περισσότερο από το να 

είναι απλοί χρήστες. Οι µαθητές λοιπόν, κατανοούν καλύτερα τα παιχνίδια από τις 

εγγραφές των υπαλλήλων, εφευρίσκοντας έτσι τεχνικές κατασκευών, οι οποίες είναι 

πηγές για εισαγωγικά προγραµµατιστικά προβλήµατα. Η τωρινή σοφία υπονοεί ότι η 

µάθηση είναι πιο αποτελεσµατική όταν χτίζουµε σε αυτό που ο αναγνώστης ήδη ξέρει 

και σε καταστάσεις που είναι ο ίδιος συνηθισµένος. Αν οι µαθητές ταυτόχρονα 

ενδιαφέρονται και για αυτά τα προβλήµατα, αυτό είναι το ιδανικό. Οι µαθητές 

ενδιαφέρονται για τα παιχνίδια και αυτό είναι αδιαµφισβήτητο. Η πρόκληση είναι να 

καθορίσουµε ότι τα παιχνίδια ενσαρκώνουν πολλές, αν όχι όλες τις θεµελιώδεις έννοιες 

που είναι σηµαντικές για την υπολογιστική επιστήµη. [3] 

 

1.6 Προσέγγιση µε βάση τον προγραµµατισµό 

Ένας επαρκής τρόπος για να διδαχτεί ο προγραµµατισµός σε κάποιον αρχάριο, είναι 

µέσα από την υλοποίηση ενός project. Υπάρχουν 4 φάσεις για κάποιο πρόβληµα [5].  

 

• Ανάλυση 

• Σχεδιασµός 

• Ανάπτυξη Κώδικα 

• Έλεγχος κώδικα 

Για να µπορέσουµε να ανακαλύψουµε το πρόβληµα που πρέπει να λυθεί, πρέπει να το 

περιγράψουµε στον επίδοξο προγραµµατιστή µε ξεκάθαρο τρόπο. Συνήθως µια τέτοια 

περιγραφή µπορεί να γίνει και σε επίπεδο οµάδας όταν απευθυνόµαστε σε ένα 

µεγαλύτερο κοινό, για παράδειγµα µια τάξη [5]. Παρ’ όλα αυτά όµως οι 
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προγραµµατιστές παρερµηνεύουν πολλές φορές τις οδηγίες  και τις πληροφορίες, µε 

συνέπεια να χάνονται πολύτιµες λεπτοµέρειες και το τελικό αποτέλεσµα να απέχει 

αρκετά από αυτό που ήταν αρχικά προγραµµατισµένο. [5] 

Το επόµενο στάδιο είναι η σχεδίαση του αλγορίθµου που θα µπορέσει να λύσει το 

πρόβληµα. Όταν αναφερόµαστε σε αλγόριθµο, δεν εννοούµε απαραίτητα κάποια 

πεπερασµένη σειρά ενεργειών που υπάρχει ήδη σα γνώση, αλλά µπορεί να είναι η 

συζήτηση για τον τρόπο προσέγγισης που έγινε στο προηγούµενο στάδιο της ανάλυσης 

[5]. Όταν δοθεί το project, η άµεση αντίδραση για την πλειοψηφία των 

προγραµµατιστών είναι η αρχή συγγραφής κώδικα, παρακάµπτοντας τη φάση της 

σχεδίασης. Σε έρευνες που έχουν γίνει, µετρήθηκε ότι µεγάλο µέρος των project που 

δεν είχαν καλό ή καθόλου σχεδιασµό, απορρίφτηκαν ως αποτυχηµένα. [5] 

Στη φάση της ανάπτυξης του κώδικα, είναι επίσης συχνό φαινόµενο, να ξεκινάει η 

συγγραφή του κώδικα, χωρίς να ξέρουµε σε ποιο σηµείο θέλουµε να καταλήξουµε και 

τι ακριβώς θέλουµε να κάνει στο τέλος το πρόγραµµα [5]. Στην προσπάθεια να 

διορθωθεί ο κώδικας, γίνονται αλλαγές σε σηµεία του κώδικα τυχαία, οδηγώντας σε 

µεγαλύτερη σύγχυση και προβλήµατα. Σε άλλες περιπτώσεις φυσικά, ζητείται άµεσα 

βοήθεια από κάποιον πιο έµπειρο για να λύσει το πρόβληµα, κάτι που όµως δεν βάζει 

τον επίδοξο προγραµµατιστή σε φάση αναζήτησης λύσεων. [5] 

Η τελευταία φάση είναι αυτή του ελέγχου. Όµως οι προγραµµατιστές πολλές φορές 

ελέγχουν µόνο το τελικό αποτέλεσµα, χωρίς να ελέγχουν τις εισόδους και τα διάφορα 

σηµεία αποφάσεων. Όταν ένα πρόγραµµα δεν παράγει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, 

τότε λόγω έλλειψης κινήτρου από τους προγραµµατιστές, η ανάπτυξη του παιχνιδιού 

εγκαταλείπεται αντί να διορθωθεί. [5] 

 

1.7 Προσέγγιση βασισµένη στα παιχνίδια 

Σε αυτή την προσέγγιση, οι επίδοξοι προγραµµατιστές εξετάζουν το πρόβληµα από τη 

σκοπιά των παιχνιδιών. Ανακαλύπτουν το πρόβληµα µέσα από το παίξιµο του 

παιχνιδιού [5]. Τα παιχνίδια µπορεί να είναι ατοµικά ή οµαδικά. Παιχνίδια όπως 

puzzles, arcade και µαθηµατικά παιχνίδια, µπορούν να εισαχθούν για να κάνουν τους 

προγραµµατιστές να σκεφτούν έξω από τα κλασσικά standards [5]. Σε επόµενο στάδιο 

οι προγραµµατιστές καταγράφουν τα βήµατα για την εκτέλεση του παιχνιδιού και τη 

διαδικασία που θεωρούν ότι θα είναι χρήσιµη για την επίλυση του. Η συνεχής ¨τριβή¨ 

µε το παιχνίδι δίνει περισσότερες ιδέες για την επίλυση του. [5] 

Η µέθοδος αυτή ουσιαστικά δίνει περισσότερο κίνητρο στους προγραµµατιστές ώστε 

να  καταλήξουν στο τελικό αποτέλεσµα [5]. Το τελικό αποτέλεσµα παρέχει µια 
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αίσθηση ικανοποίησης για τον προγραµµατιστή, αφού µετά από αρκετό κόπο, θα 

µπορεί να παίξει το παιχνίδι που έχει δηµιουργήσει. Το τελικό αποτέλεσµα µπορεί να 

διαµοιραστεί και σε µέλη της οικογένειας ή φίλους για να δούµε το µέγεθος της 

απήχησης που έχει το τελικό αποτέλεσµα.  [5] 

Η ενασχόληση µε κάποιο παιχνίδι παρέχει µια οπτική αναπαράσταση της αφηρηµένης 

φύσης του προβλήµατος. Η περιγραφή των αφηρηµένων εννοιών ενός προβλήµατος δεν 

είναι πάντα εύκολη στην εκµάθηση προγραµµατισµού [5]. Αυτή η δυσκολία 

παρακάµπτεται από το παίξιµο του παιχνιδιού. Με το να απαιτούµε από τον 

προγραµµατιστή να λύσει το πρόβληµα µε το να παίζει το παιχνίδι, η φάση του 

προσδιορισµού του προβλήµατος ενισχύεται σηµαντικά. Η τελική όψη του παιχνιδιού 

και η κατανόηση του τελικού σηµείου ενός παιχνιδιού βοήθα στη µη παρερµήνευση του 

τελικού αποτελέσµατος [5]. Η προσέγγιση παιχνιδιού που υιοθετείται, σχετίζει άµεσα 

τη σχεδίαση µε τον κώδικα. Σε µερικές περιπτώσεις, δεν µπορεί να αρχίσει η συγγραφή 

του κώδικα αν δεν έχει ολοκληρωθεί το οπτικό κοµµάτι του παιχνιδιού. Το οπτικό 

αποτέλεσµα του παιχνιδιού καθορίζει το στόχο και το αρχικό σηµείο του κώδικα. Η 

λύση και ολοκλήρωση του παιχνιδιού µπορεί να µην είναι τόσο προφανής και µπορεί 

να υπάρχουν περισσότεροι από έναν τρόπο για να φτάσουµε στο τελικό αποτέλεσµα. Οι 

δηµιουργικές λύσεις όµως είναι ένας καλός δρόµος για να δοθεί κίνητρο στους 

προγραµµατιστές. [5] 

 

1.8 Εκµάθηση προγραµµατισµού µέσα από προχωρηµένα παιχνίδια 

Οι Scott Leutenegger και Jeffrey Edgington του Πανεπιστηµίου του Ντένβερ, 

αναφέρουν [6] ότι το πανεπιστήµιο αυτό δηµιούργησε ένα camp για τη δηµιουργία 

παιχνιδιών πριν το τελικό πτυχίο. Το πανεπιστήµιο θεώρησε σωστό να δηµιουργήσει 

αυτό το camp, για να δώσει κίνητρο στους συµµετέχοντες να δείξουν τις ικανότητες 

τους στην ανάπτυξη παιχνιδιών, αφήνοντας παράλληλα την απόφαση στους ίδιους για 

το εάν θα ακολουθήσουν το αυστηρό πρόγραµµα µαθηµάτων(κλασσικός 

προγραµµατισµός) ή θα διαλέξουν το πρόγραµµα του πανεπιστηµίου που ασχολείται  

µε τη δηµιουργία παιχνιδιών. [6] 

Το πρόγραµµα αυτό είχε διάρκεια δυο εβδοµάδων, στο οποίο οι καθηγητές του 

πανεπιστηµίου, προσπαθούσαν να διδάξουν προγραµµατισµό στους φοιτητές. Οι 

φοιτητές δηµιούργησαν τα δικά τους παιχνίδια, και οι απαιτήσεις των καθηγητών από 

τους χρήστες, ήταν να µάθουν να γράφουν προγράµµατα σε java, να δηµιουργούν το 

γραφικό περιβάλλον και ταυτόχρονα αυτό το περιβάλλον να έχει µια καλλιτεχνική 

οµορφιά. Ο συνδυασµός αυτών των τριών τεχνικών, θεωρήθηκε απαραίτητος για την 
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εµβάθυνση στη σχεδίαση παιχνιδιών[6]. Κάθε µέρα οι φοιτητές, µέσα σε µαθήµατα 

συνολικής διάρκειας 2,5 ωρών, θα ασχολούνταν µε τον προγραµµατισµό παιχνιδιών. Οι 

τελευταίες µέρες από το σύνολο των 14 ηµερών, ήταν αφοσιωµένες στη λογική των 

παιχνιδιών που δηµιουργήθηκαν. Κατά τη διάρκεια των καλλιτεχνικών µαθηµάτων, οι 

φοιτητές µάθαιναν τεχνικές για την άρτια σχεδίαση του γραφικού περιβάλλοντος ενός 

παιχνιδιού. Το πρόγραµµα ήταν αφοσιωµένο στις εικόνες και τις σκηνές. Οι φοιτητές 

µέσα από την αφαιρετική λογική, δηµιουργούσαν διάφορα σχήµατα και εικόνες, που 

απεικόνιζαν το χώρο. [6] 

Μέτα την ολοκλήρωση των µαθηµάτων για το γραφικό περιβάλλον, σειρά έπαιρνε το 

µάθηµα του προγραµµατισµού µε εντολές. Μέσα στο µάθηµα χρησιµοποιήθηκαν 

τεχνικές για τη γρήγορη δηµιουργία παιχνιδιών, ώστε να διδαχτούν οι βασικές αρχές 

του προγραµµατισµού[6]. Στη συνέχεια οι φοιτητές εισάγονταν στις έννοιες της 

σχεδίασης για συγκεκριµένα παιχνίδια. Μέσα από την τριβή µε τα παιχνίδια των άλλων 

οµάδων, οι φοιτητές πρότειναν λύσεις σε διάφορα προβλήµατα που παρουσιάζονταν 

στα παιχνίδια που ανέπτυσσαν οι οµάδες. Οι καθηγητές των φοιτητών, παρείχαν 

αυστηρά standard για τη δηµιουργία των παιχνιδιών. Μόνο µερικά ήδη 

προγραµµατιστικής λογικής ήταν αποδεκτά και κανένα άλλο. [6] 

Ο Rathika Rajaravivarma, περιγράφει στο άρθρο του [5], τη µέθοδο εκµάθησης 

προγραµµατισµού που χρησιµοποίησε στο πανεπιστήµιο του Central Connecticat. Η 

µέθοδος βασιζόταν στην στρατηγική της ανάπτυξης των παιχνιδιών για να 

αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που παρουσίαζαν οι φοιτητές στην επίλυση των 

προβληµάτων. Η ενασχόληση µε τα παιχνίδια παρέχει µια οπτικοποίηση στην 

αφηρηµένη λογική ενός προβλήµατος. Το να περιγράφουν αυτές οι αφηρηµένες έννοιες 

είναι µια δύσκολη εργασία στην εκµάθηση προγραµµατισµού. Αυτή η δυσκολία 

ξεπερνιέται µε το παίξιµο ενός παιχνιδιού [5]. Με το να εµφανίζεται το τελικό 

αποτέλεσµα µπροστά στο χρήστη, ενισχύεται η κατανόηση του προβλήµατος και 

µειώνονται τα προβλήµατα που υπάρχουν στη παρερµήνευση της αρχικής κατάστασης. 

Σε αυτό το σηµείο έρχεται και η σχεδίαση, η οποία βοηθά τους φοιτητές να προτείνουν 

λύσεις µέσα από σχεδιαστικά εργαλεία. Αυτή η λογική που συνδυάζει την εκµάθηση 

προγραµµατισµού µε τα παιχνίδια, αναγκάζει το φοιτητή να σχετίσει άµεσα τη 

σχεδίαση µε τον κώδικα. Σε µερικές περιπτώσεις, οι φοιτητές δεν θα µπορούν να 

ξεκινήσουν τη συγγραφή κώδικα µέχρι να βρεθεί η κατάλληλη λύση για το παιχνίδι. [5] 

Το course του πανεπιστηµίου αυτού ξεκινά µε απλά παιχνίδια ώστε να µεταδοθούν οι 

προγραµµατιστικές ικανότητες. Όσο προχωρά το πρόγραµµα, µεταδίδονται 

περισσότερες προγραµµατιστικές έννοιες. Τα παιχνίδια που χρησιµοποιηθήκαν σε αυτό 
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το course ήταν χωρισµένα σε δύο κατηγορίες: Παιχνίδια λέξεων και Παιχνίδια αριθµών 

[5]. Τα παιχνίδια λέξεων εµβάθυναν στο χειρισµό λέξεων και χαρακτήρων, ενώ τα 

παιχνίδια αριθµών, εµβάθυναν στην ενασχόληση µε τους ακέραιους και τυχαίους 

αριθµούς. Και τα δυο είδη παιχνιδιών, διάβαζαν δεδοµένα  από εισερχόµενα αρχεία. 

Πολλά από τα παιχνίδια ήταν για παίχτες, είτε παίζοντας ο ένας απέναντι στον άλλον, 

είτε ο ένας να παίζει απέναντι στον υπολογιστή (µε χρήση τεχνητής νοηµοσύνης). Ο 

εκάστοτε καθηγητής του προγράµµατος, αποφάσιζε για τον τρόπο χρήσης και 

προσέγγισης του GUI. [5] 

 

1.9 Χρήσιµα εργαλεία εκµάθησης προγραµµατισµού 

Το GreenFoot αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο στηρίζεται στο BlueJ και είναι δωρεάν. 

Το GreenFoot επιτρέπει σε χρήστες να δηµιουργήσουν και να εξερευνήσουν κλάσεις, 

στιγµιότυπα και µέλη χρησιµοποιώντας γραφικό περιβάλλον. Ένα σενάριο στο 

GreenFoot χωρίζει τους χρήστες σε τρεις κατηγορίες (κλάσεις): Κόσµος, 

Πρωταγωνιστής, Χρησιµότητα (Utility). Οι χρήστες προσαρµόζουν το σενάριο, 

δηµιουργώντας µια υποκλάση της κλάσης Κόσµος. Οι χρήστες στη συνέχεια 

δηµιουργούν υποκλάσεις των Πρωταγωνιστών για κάθε οντότητα του παιχνιδιού. Οι 

κλάσεις Χρησιµότητας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκπλήρωση 

λειτουργικότητας όπως οι µαθηµατικές πράξεις που χρειάζονται πολλές κλάσεις. [7] 

Όταν το σενάριο εκτελείται, το GreenFoot αρχικοποιεί ένα κύριο βρόχο. Κάθε 

επανάληψη του κυρίως βρόχου καλεί τη µέθοδο act() κάθε αντικειµένου που έχει 

υπόσταση από τις υποκλάσεις της κλάσης Πρωταγωνιστής. [7] 

Ο τελικός στόχος της εκπαίδευσης είναι να κινήσει το ενδιαφέρον στους µαθητές ώστε 

να ακολουθήσουν σπουδές στη Πληροφορική. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό, είναι µε 

το να δοθεί στους χρήστες µια θετική και ευχάριστη εµπειρία όταν νιώθουν ευάλωτοι. 

Η κατάκτηση πρωταρχικών εννοιών προγραµµατισµού είναι ένας τρόπος για να δοθεί 

θάρρος στους µαθητές [7]. Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, οι µαθητές διδάσκονται 

πολλές από τις βασικές έννοιες του προγραµµατισµού όπως: δοµές ελέγχου, κλάσεις, 

αντικείµενα, µέλη, µέθοδοι και πίνακες. Κάθε µια από αυτές τις έννοιες παρουσιάστηκε 

µε παραδείγµατα στους µαθητές. Η καλή σχεδίαση του GreenFoot επιτρέπει στους 

χρήστες να δηµιουργήσουν νέες κλάσεις, αντικείµενα και να καλέσουν µεθόδους απλά 

κάνοντας ένα κλικ µε το ποντίκι. Αυτό βοηθά στο να διδαχτούν οι διαφορές ανάµεσα σε 

κλάσεις και αντικείµενα [7]. Ο Κόσµος του GreenFoot είναι ένα µη ορατό πλέγµα από 

κελιά. Κάθε κελί µπορεί να περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα αντικείµενα 

Πρωταγωνιστή. Αυτό το πλέγµα αντιστοιχεί ακριβώς στο σύστηµα συντεταγµένων που 
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είναι γνωστό στους χρήστες από τα µαθηµατικά. Με τη χρήση του πλέγµατος, 

επιτράπηκε στους διδάσκοντες να µεταδώσουν γνώσεις για τη θέση των αντικειµένων, 

την κίνησή τους, την ταχύτητά τους και των ορίων τους. [7] 

Η δηµιουργία ενός παιχνιδιού µε τη χρήση του Game Maker, επιβάλει τη δηµιουργία 

αντικειµένων. Μερικά αντικείµενα έχουν οπτικές αναπαραστάσεις. Ορισµένα άλλα που 

καθορίζουν τη ροή του παιχνιδιού ή κρατούν το τελικό σκορ, µπορεί να µην εχουν 

οπτική αναπαράσταση. Πολλαπλά στιγµιότυπα του ίδιου αντικειµένου µπορεί να 

εµφανιστούν στο παιχνίδι την ίδια στιγµή. Τα στιγµιότυπα έχουν ιδιότητες. Μερικές 

είναι ενσωµατωµένες, όπως η ταχύτητα που το στιγµιότυπο κινείται και το στοιχείο που 

χρησιµοποιείται για την αναπαράσταση του. Άλλες ιδιότητες µπορούν να καθοριστούν, 

να µεταβληθούν και να ελεγχθούν χρησιµοποιώντας κώδικα ή δράσεις [3]. Ο 

προγραµµατιστής πρέπει να καθορίσει την συµπεριφορά κάθε αντικειµένου. Ενώ 

κάποια αντικείµενα δεν έχουν συγκεκριµένες ιδιότητες, άλλα µπορεί να έχουν 

πολύπλοκη συµπεριφορά.  Ο δηµιουργός του παιχνιδιού, καθορίζει τη συµπεριφορά σε 

όρους που καθοδηγούνται από το γεγονός [3]. Τα γεγονότα συµβαίνουν για τα 

αντικείµενα, και ο σχεδιαστής καθορίζει τις δράσεις που το παιχνίδι πρέπει να εκτελεί 

όταν αυτά τα γεγονότα συµβαίνουν. Τα τυπικά γεγονότα περιλαµβάνουν τη δηµιουργία 

ή καταστροφή αντικειµένων, την είσοδο των χρηστών, τις συγκρούσεις ανάµεσα στα 

στιγµιότυπα και τα γεγονότα που συµβαίνουν σε κάθε βήµα. Για να επιτευχθεί αυτό, ο 

δηµιουργός µπορεί απλά να προσθέτει και να αφαιρεί δράσεις στα γεγονότα. Το Game 

Maker,έχει πάνω από 100 ενσωµατωµένες δράσεις, που ποικίλουν από την κίνηση ενός 

αντικειµένου σε µια συγκεκριµένη κατεύθυνση έως τη προβολή µίας λίστας και της 

αναπαραγωγής ενός ήχου. [3] 
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Κεφάλαιο 2. Το παιχνίδι Score4 

2.1 Ανάλυση παιχνιδιού Score4 

Το score4 αποτελεί ένα παλιό παραδοσιακό παιχνίδι το οποίο έχουν παίξει αρκετές 

γενιές Ελλήνων. Στόχος του παιχνιδιού είναι οι παίχτες να προσπαθήσουν να 

δηµιουργήσουν µία γραµµή µε τέσσερις δίσκους διαγώνια, κάθετα, οριζόντια µε κάθε 

τρόπο. Ο πρώτος παίχτης ή η πρώτη οµάδα που θα το καταφέρει είναι αυτοί που 

κερδίζουν το παιχνίδι. Τα εικονίδια του παιχνιδιού είναι δύο, τα µπλε και τα κόκκινα.  

Το παιχνίδι αποτελείται από ένα πλέγµα 7 γραµµών και 7 στηλών, πάνω στο οποίο 

µπορούν να τοποθετηθούν τα δυο εικονίδια που είναι απαραίτητα για το παιχνίδι, το 

µπλε και το κόκκινο. Για να δηµιουργήσουµε το πλέγµα, πρέπει να µπορέσουµε να το 

τοποθετήσουµε πάνω σε ένα πλαίσιο (frame). Αυτό γίνεται µε την τοποθέτησή του 

αρχικά σε ένα panel που έχουµε ορίσει για το παιχνίδι, και να χωρίσουµε το πλέγµα σε 

κελιά 7*7, όσο δηλαδή και το µέγεθος του πίνακα του παιχνιδιού που θα 

χρησιµοποιηθεί.  

To παιχνίδι στην αρχική του κατάσταση είναι ένας κενός πίνακας, στον οποίο µπορούν 

να τοποθετηθούν οι δίσκοι του παιχνιδιού, 

 

Εικόνα 1: Αρχική κατάσταση παιχνιδιού 

ενώ κατά την ολοκλήρωση του µπορεί να δείχνει ως εξής:  
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Εικόνα 2: Τελική κατάσταση παιχνιδιού µε νίκη του κόκκινου παίχτη 

 

Τι θα χρειαστούµε για να δηµιουργήσουµε το παιχνίδι. 

Γραφικό περιβάλλον 

• ∆υο εικονίδια, ένα µπλε και ένα κόκκινο. 

• Ένα Frame πάνω στο οποίο θα τοποθετούνται τα εικονίδια. 

• Μπλε διαχωριστικές γραµµές για τον διαχωρισµό του πλαισίου 

Πεδία  

• Έναν πεδίο τύπου πίνακα 7x7 για την τοποθέτηση των εικονιδίων του 

παιχνιδιού (µπλε και κόκκινα). 

• Ένα πεδίο για να εναλλάσσει τον παίχτη που παίζει. 

Για τη δηµιουργία του παιχνιδιού είναι απαραίτητο να δηµιουργήσουµε τρείς βασικές 

κλάσεις, και µια δευτερεύουσα. Οι βασικές είναι η Score4 (χειρισµός των µεταβλητών 

του παίχτη και έλεγχος για νίκη) , Score4GUI (χειρισµός του γραφικού περιβάλλοντος 

του παιχνιδιού) και Score4Listener (χειρισµός των γεγονότων του ποντικιού), ενώ η 

δευτερεύουσα είναι η testclass. Η κλάση testclass, περιέχει τη µέθοδο main για την 

δηµιουργία των αντικειµένων των κλάσεων, τα οποία αντικείµενα είναι απαραίτητα 

στην εκτέλεση του παιχνιδιού. Η κλάση Score4GUI περιλαµβάνει όλα τα συστατικά τα 
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οποία βλέπει ο χρήστης στην οθόνη του, δηλαδή τα κουµπιά, το frame, τα εικονίδια, τα 

µηνύµατα προς τους χρήστες. Μέσα από αυτή την κλάση µπορούµε να ορίσουµε τα 

διάφορα µεγέθη για τα συστατικά, τα ονόµατά τους και τις ιδιότητές τους. Η κλάση 

Score4 αποτελεί την προσοµοίωση του παιχνιδιού, επιτρέποντας σε δυο παίχτες να 

παίξουν το παιχνίδι τοποθετώντας τα πούλια του παιχνιδιού σε ένα πίνακα, µέχρι 

κάποιος από τους παίχτες να καταφέρει να συνδυάσει τέσσερα διαδοχικά πούλια σε 

οριζόντια, κάθετη και διαγώνια σειρά. Η κλάση Score4Listener διαχειρίζεται τη 

λειτουργία του ποντικιού, δηλαδή µας επιτρέπει να επιλέγουµε σηµεία µε το ποντίκι 

πάνω στο πλαίσιο του παιχνιδιού, και το πρόγραµµα να προσθέτει τα δυο εικονίδια του 

παιχνιδιού στις επιλεγµένες θέσεις. 

 

2.1.1 ∆ιάγραµµα UML και απεικόνιση των κλάσεων 

Για καλύτερη κατανόηση του παιχνιδιού, παρουσιάζουµε το διάγραµµα κλάσεων µε τα 

πεδία και τις µεθόδους κάθε κλάσης, αλλά και τις συσχετίσεις των κλάσεων. 

 

Εικόνα 3: Συσχετίσεις των κλάσεων 
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Εικόνα 4: ∆ιάγραµµα κλάσεων µε τα πεδία και τις µεθόδους κάθε κλάσης 

 

 

2.2 Κλάση Score4 

Στην κλάση αυτή γίνεται προσοµοίωση του παιχνιδιού. ∆ηλώνουµε την κλάση και τα 

απαραίτητα πεδία που αναφέραµε πιο πάνω, δηλαδή τον πίνακα table[][] για τον έλεγχο 

της νίκης των παιχτών και το πεδίο player για την εναλλαγή του παίχτη που παίζει.  

public class Score4  {  

   private int[][] table; // Το πλέγµα του παιχνιδιού  

   private int player; // Ο τρέχων παίχτης του παιχνιδιού 

Επίσης αναφέρουµε τις µεθόδους που έχουν δηµιουργηθεί 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() 

 

2.2.1 Κατασκευαστής κλάσης 

Στη συνέχεια πρέπει να ορίσουµε τον κατασκευαστή της κλάσης ο όποιος θα 

αρχικοποιεί τον πίνακα table αλλά και το πεδίο player. Όλα τα στοιχεία του πίνακα 
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table θα οριστούν ως µηδενικά, ενώ  στο πεδίο player θα αντιστοιχηθεί η τιµή 1, 

δηλαδή ορίζεται η κίνηση στον παίχτη 1 (παίχτης µε µπλε εικονίδια). 

public Score4() { 

   

table = new int[7][7]; // ορισµός του πλέγµατος µε µέγεθος 7x7 

  for (int row=0; row<7; row++) { 

   for (int column=0; column<7; column++) { 

table[column][row] = 0; // Αρχικοποίηση των 

στοιχείων ως µηδενικά. 

    }} 

player = 1;} 

 

Η αρχικοποίηση του πίνακα γίνεται µε τη χρήση της εντολής επανάληψης for για τον 

πίνακα table, µε γραµµές (row) = 7 και στήλες (column) = 7. Η αρχικοποίηση του 

πεδίου player γίνεται µε απλή ανάθεση τιµής. 

Στόχος µας είναι στη συνέχεια να δηµιουργήσουµε δύο µεθόδους οι οποίες θα ελέγχουν 

αφενός για την ύπαρξη νίκης, και αφετέρου για την δυνατότητα συνέχειας του 

παιχνιδιού (ύπαρξη κενών θέσεων στον πίνακα). 

 

2.2.2 Μέθοδος checkwin() 

Ορίζουµε τη µέθοδο αυτή, η οποία θα κάνει τον έλεγχο νίκης των παιχτών (τέσσερα 

εικονίδια του ίδιου χρώµατος σε οριζόντια, κάθετη ή διαγώνια σειρά). Θα 

χρησιµοποιήσουµε εδώ τη δοµή επανάληψης for για τον έλεγχο νίκης. Με τη χρήση της 

εντολής break, τη στιγµή που έχει βρεθεί νίκη, µπορούµε να βγούµε από την εκτέλεση 

του κώδικα. Η µεταβλητή flag, το οποίο είναι τύπου boolean, γίνεται true όταν έχουν 

βρεθεί τέσσερα εικονίδια του ίδιου χρώµατος σε οριζόντια, κάθετη ή διαγώνια σειρά. 

Στο τέλος της µεθόδου αυτής, επιστρέφουµε µε την εντολή return flag; την τιµή της 

µεταβλητ’ης (true ή false) ώστε να µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο 

checkwin() σε επόµενες µεθόδους, όπως η drop που ακολουθεί. 

 

public boolean checkwin() { 

  boolean flag = false; 

for (int row=0; row<7; row++) { 

 for (int column=0; column<4; column++) { 

 if (table[column][row] != 0 && 

  table[column][row] == table[column+1][row] && 

  table[column][row] == table[column+2][row] && 

  table[column][row] == table[column+3][row])  
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  { flag=true; 

alertUser("Game over!\nPlayer "+player+" you lose", "Game 

Over");   

break; 

Η δοµή if ελέγχει αν το τρέχον στοιχείο του πίνακα είναι διαφορετικό από το µηδέν και 

αν το τρέχον αυτό στοιχείο είναι ίδιο µε τα διαδοχικά στοιχεία σε κάποια γραµµή του 

πίνακα, τότε το πεδίο flag γίνεται true, πράγµα που σηµαίνει ότι έχει βρεθεί νικητής για 

το παιχνίδι. Τα διαδοχικά αυτά στοιχεία των γραµµών είναι τα table[column][row], 

table[column+1][row] , table[column+2][row], table[column +3][row]. 

Με την ίδια λογική γίνεται και ο έλεγχος για κάθετη νίκη. 

 

// ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΝΙΚΗ 

for (int row=0; row<4; row++) { 

 for (int column=0; column<7; column++) { 

 if (table[column][row] != 0 && 

  table[column][row] == table[column][row+1] && 

  table[column][row] == table[column][row+2] && 

  table[column][row] == table[column][row+3])  

  {flag = true;  

alertUser("Game over!\nPlayer "+player+" you lose", "Game 

Over");   

break;  

   

Η δοµή if ελέγχει αν το τρέχων στοιχείο του πίνακα είναι διαφορετικό από το µηδέν και 

αν το τρέχων αυτό στοιχείο είναι ίδιο µε τα διαδοχικά στοιχεία σε κάποια στήλη του 

πίνακα, τότε το πεδίο flag γίνεται true, πράγµα που σηµαίνει ότι έχει βρεθεί νικητής για 

το παιχνίδι. Τα διαδοχικά αυτά στοιχεία των στηλών είναι τα 

table[column][row],table[column][row+1],table[column][row+2], 

table[column][row+3]. 

Με την ίδια λογική γίνεται και ο έλεγχος για διαγώνια νίκη. 

// ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΑ ΝΙΚΗ,ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ∆ΕΞΙΑ 

for (int row=0; row<4; row++) { 

 for (int column=0; column<4; column++) { 

  if (table[column][row] != 0 && 

   table[column][row] == table[column+1][row+1] && 

   table[column][row] == table[column+2][row+2] && 

   table[column][row] == table[column+3][row+3])  

   {flag = true;  

alertUser("Game over!\nPlayer "+player+" you lose", 

"Game Over");    
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break;  

Ο έλεγχος για διαγώνια νίκη από αριστερά προς δεξιά γίνεται για γραµµές (row) από 1 

έως 4, διότι αν συνεχίσουµε στην 5
η
 γραµµή, τότε δεν µπορούµε να συµπληρώσουµε 

4αδα. Το ίδιο συµβαίνει και για τη στήλη column, αφού εάν προχωρήσουµε µετά την 4
η
 

στήλη, δε µπορούµε να συµπληρώσουµε 4αδα. 

Στην περίπτωση της διαγώνιας νίκης από δεξιά προς αριστερά, γίνεται έλεγχος για 

γραµµές από 3 έως 7. 

 

// ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΑ ΝΙΚΗ,ΑΠΟ ∆ΕΞΙΑ ΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ  

for (int row=3; row<7; row++) { 

 for (int column=0; column<4; column++) { 

  if (table[column][row] != 0 && 

   table[column][row] == table[column+1][row-1] && 

   table[column][row] == table[column+2][row-2] && 

   table[column][row] == table[column+3][row-3]) 

   {flag = true; 

alertUser("Game over!\nPlayer "+player+" you lose", 

"Game Over");   

   break;  

 

Στο τέλος της µεθόδου checkwin, συµπεριλαµβάνουµε την εντολή return flag; η οποία 

µας επιστρέφει το αποτέλεσµα των ελέγχων που έχουν γίνει από τους βρόχους. Η 

εντολή αυτή είναι απαραίτητη, για την ολοκλήρωση της µεθόδου checkwin(), η οποία 

είναι τύπου Boolean. 

Ο µέθοδος checkwin() όταν ολοκληρώνονται, απλά ελέγχει για κάποιο είδος νίκης 

χωρίς να ενηµερώνει τον αντίπαλο. Για την εµφάνιση ενός µηνύµατος ήττας του παίχτη 

που χάνει, πρέπει να δηµιουργήσουµε µια νέα µέθοδο, την alertUser(String 

firstmessage, String secondmessage). Η µέθοδος alertUser(String firstmessage, 

String secondmessage) όταν καλείται, εµφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου JOptionPane, για 

να ενηµερώσει το χρήστη για το τι είναι το πλαίσιο διαλόγου αυτό (secondmessage) και 

για το τι περιέχει το µήνυµα που τυπώνεται (firstmessage). Ο ορισµός της µεθόδου είναι 

ο εξής: 

 

public void alertUser(String firstmessage,String secondmessage){ 

  JOptionPane.showMessageDialog(null,firstmessage,secondmessage,1); 

} 
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Τοποθετώντας την παραπάνω εντολή µέσα σε όλους τους βρόχους for που έχουµε 

δηµιουργήσει πριν, λαµβάνουµε στο τέλος του παιχνιδιού το παρακάτω αποτέλεσµα: 

// ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΝΙΚΗ 

 for (int row=0; row<4; row++) { 

  for (int column=0; column <7; column ++) { 

   if (table[column][row] != 0 && 

   table[column][row] == table[column][row +1] && 

   table[column][row] == table[column][row +2] && 

   table[column][row] == table[column][row +3])  

   {flag = true;  

alertUser("Game over!\nPlayer "+player+" you lose", "Game 

Over");   

}}} 

 

Εικόνα 5: Τελική κατάσταση παιχνιδιού 

2.2.3 Μέθοδος public int drop (int column) 

Στη συνέχεια ορίζουµε στην κλάση Score4 τη µέθοδο αυτή ώστε να µπορούµε να 

τοποθετούµε ένα κέρµα σε κάποια στήλη του παιχνιδιού, και στη συνέχεια να 

επιστρέφουµε την γραµµή στην οποία καταλήγει το κέρµα. 

 

public int drop(int column) { 

  if (checkwin()) { 
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//ΑΝ ΈΧΕΙ ΒΡΕΘΕΙ ΝΙΚΗ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ CHECKWIN()), 

∆ΕΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΟΥ. 

return -1; 

  }  

  int row=0;  

  while(row<7&& table[column][row]!=0){ 

   row++;} 

    

  if (row==rowsize) { 

    

//AN H ΓΡΑΜΜΗ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 7,ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ 

ΚΕΡΜΑ, 

//ΑΡΑ Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ DROP EXEI ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ -1 

   return -1; 

  } 

table[column][row] = player; 

  player = (player%2)+1; //ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΙΧΤΗ 

  return row; // ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 

  } 

Στην αρχή της µεθόδου, ελέγχουµε αν υπάρχει νίκη µε κλήση της µεθόδου checkwin(). 

Αν υπάρχει επιστρέφουµε -1 (δηλαδή ότι δεν µπορεί να προστεθεί εικονίδιο στη θέση 

που έχουµε επιλέξει). Στη συνέχεια ελέγχουµε αν είναι γεµάτη κάθε στήλη του πίνακα 

table. Αν είναι, τότε η µέθοδος drop έχει αποτύχει και επιστρέφει και πάλι -1. Αν οι 

παραπάνω έλεγχοι αποτύχουν, τότε θέτουµε στο στοιχείο του πίνακα 

table[column][row] το περιεχόµενο του τρέχοντος πεδίου player, και στη συνέχεια 

κάνουµε εναλλαγή του παίχτη µε την εντολή player = (player%2)+1; και η µέθοδος 

επιστρέφει τη γραµµή που έχουµε τοποθετήσει το εικονίδιο, που σηµαίνει ότι έχει 

επιτύχει. Βλέπουµε εδώ και τη χρησιµότητα του πεδίου player. Αν δεν υπήρχε αυτό το 

πεδίο, δεν θα µπορούσαµε να προσθέτουµε εικονίδια στον πίνακα του παιχνιδιού, απλά 

θα εναλλάσσονταν στην τελευταία γραµµή του πίνακα τα µπλε και κόκκινα εικονίδια. 

 

2.3 Κλάση Score4GUI 

Η κλάση που µας επιτρέπει να δηµιουργήσουµε το γραφικό περιβάλλον του παιχνιδιού 

είναι η κλάση Score4GUI. Στην κλάση αυτή υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 

τη δηµιουργία και διαχείριση του γραφικού περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριµένα περιέχει: 

• Ένα πίνακα για την εµφάνιση των εικονιδίων του παιχνιδιού στο χρήστη. 

• Ένα πλαίσιο για την τοποθέτηση των εικονιδίων. 
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Ξεκινάµε µε τη δήλωση της κλάσης µε την εντολή 

public class Score4GUI  

Για να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε τα στοιχεία του Swing και του AWT τα 

οποία µας είναι απαραίτητα στη συγκεκριµένη κλάση, πρέπει πριν από τη δήλωσή της 

να συµπεριλάβουµε τις εξής εντολές:  

• import javax.swing.*; 

• import javax.swing.border.*; 

• import java.awt.*; 

• import java.awt.event.*; 

Στη συνέχεια δηλώνουµε τα πέντε απαραίτητα πεδία που µας είναι απαραίτητα σε αυτή 

την κλάση, δηλαδή: 

• Ένα JFrame 

• Έναν πίνακα JLabel[][] 

• ∆ύο εικονίδια για τον µπλε και τον κόκκινο παίχτη 

• Ένα πεδίο για την εναλλαγή του παίχτη (µέσω αυτού του πεδίου εναλλάσσουµε 

τα εικονίδια που µπορούµε να τοποθετούµε). 

public class Score4GUI { 

private JFrame frame; // Το frame του παιχνιδιού 

private JLabel[][] lbls; // To πλέγµα όπου θα τοποθετούνται τα 

εικονίδια 

ImageIcon blueimage = new ImageIcon("blue.jpg"); 

ImageIcon redimage = new ImageIcon("red.jpg"); 

private int player; // Ο τρέχων παίχτης(αντιστοίχηση µε το πεδίο 

player για της κλάσης Score4). 

 

Οι µέθοδοι που έχουν δηµιουργηθεί για την κλάση αυτή και θα παρουσιαστούν 

παρακάτω είναι: 

public void addListener(Score4Listener listener) 

public int getcolumn(JLabel lbl) 

public void set(int column, int row) 

Εν συνεχεία, πρέπει να δηµιουργήσουµε τον κατασκευαστή της κλάσης.  
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2.3.1 Κατασκευαστής κλάσης 

Η δήλωση του κατασκευαστή γίνεται ως εξής: 

public Score4GUI() 

Στον κατασκευαστή, ορίζουµε ένα νέο JFrame, το frame, το οποίο θα είναι το πλαίσιο 

του παιχνιδιού. Πάνω στο frame πρέπει να τοποθετήσουµε έναν JPanel µε το όνοµα 

gamepanel. Είναι σηµαντικό να ορίσουµε και το Layout του παιχνιδιού. Αυτό θα µπορεί 

να γίνει µέσω του GridLayout, µε τη χρήση του πεδίου grid.  

 public Score4GUI()  

 { 

  frame = new JFrame("Score 4"); // Το Frame του παιχνιδιού 

JPanel gamepanel=new JPanel(); Το πάνελ πάνω στο οποίο θα 

τοποθετηθεί το πλέγµα. 

GridLayout grid=new GridLayout(7,7); 

Στο frame δώσαµε το όνοµα Score 4, ενώ η δηµιουργία του JPanel γίνεται µε τη χρήση 

της new, που µας επιτρέπει να δηµιουργήσουµε αντικείµενα τύπου JPanel, στο 

συγκεκριµένο παράδειγµα. Με τη χρήση της GridLayout grid=new GridLayout(7,7);  

ορίζουµε το layout του παιχνιδιού να είναι 7 γραµµές και 7 στήλες, δηµιουργώντας ένα 

νέο αντικείµενο τύπου gridlayout.  

Τώρα που ορίστηκαν όλα τα απαραίτητα πεδία, µπορούµε στο gamepanel να θέσουµε 

το layout, στο layout που δηµιουργήσαµε, δηλαδή στο grid. Αυτό µπορεί να γίνει µε την 

ακόλουθη εντολή gamepanel.setLayout(grid); 

Ταυτόχρονα µε την παραπάνω δήλωση µπορούµε να ορίσουµε και το χρώµα του 

gamepanel να είναι λευκό µε την εντολή gamepanel.setBackground(Color.white); 

Μέχρι στιγµής έχουµε δηµιουργήσει το frame, το gamepanel και το layout του 

παιχνιδιού. Αυτό που πρέπει να κάνουµε τώρα, είναι να δηµιουργήσουµε τον πίνακα 

του παιχνιδιού και να τον αρχικοποιήσουµε. Ο πίνακας θα είναι ένας πίνακας τύπου 

JLabel µε το όνοµα lbls και θα αποθηκεύει τα εικονίδια του παιχνιδιού. 

Η δήλωση του πίνακα µπορεί να γίνει ως εξής: lbls = new JLabel[7][7]; 

Για την αρχικοποίηση του πίνακα µέσα στον κατασκευαστή, πρέπει να χρησιµοποιηθεί 

µια δοµή επανάληψης for:  

for (int row=6; row >=0; row --) { 

  for (int column=0; column <7; column ++) { 

lbls[column][ row] = new JLabel(); // ∆ηµιουργία κενής ετικέτας 

για κάθε στοιχείο του πίνακα. 

  lbls [column][row].setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER); 

       

Border blueborder=new LineBorder(Color.blue);  



 
31 

//Η διαχωριστική γραµµή του πίνακα 

   

lbls [column][row].setBorder(blueborder); 

  

  gamepanel.add(lbls [column][row]);  

} 

Η δοµή επανάληψης for βλέπουµε ότι ξεκινάει από row=6 έως row>=0. Η λογική αυτή 

βασίζεται στο ότι τα εικονίδια του παιχνιδιού πρέπει να τοποθετούνται από το τέλος του 

πίνακα που βλέπει ο χρήστης, αφού το παιχνίδι στηρίζεται στη µέθοδο drop που 

τοποθετεί τα πούλια του παιχνιδιού, ξεκινώντας από τις τελευταίες θέσεις και 

καταλήγοντας στις πιο πάνω.  

Με την εντολή: lbls [column][row] = new JLabel();  

δηµιουργούµε σε κάθε στοιχείο του πίνακα µια νέα JLabel και ορίζουµε τα εικονίδια 

του παιχνιδιού να είναι κεντραρισµένα µε την εντολή:  

lbls [j][i].setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER); 

Η εντολή Border blueborder = new LineBorder(Color.blue); 

δηµιουργεί µια διαχωριστική γραµµή µπλε χρώµατος στα κουτάκια του παιχνιδιού, 

ώστε το frame να έχει τη µορφή που δείξαµε στην αρχή. Τέλος προσθέτουµε στο 

gamepanel τον πίνακα lbls µε τη χρήση της εντολής 

gamepanel.add(lbls[column][row]); 

Αφού καταφέραµε και δηλώσαµε όλα τα παραπάνω, πρέπει να ορίσουµε το µέγεθος του 

frame, για να µπορεί ο κατασκευαστής της κλάσης, όταν καλείται, να δηµιουργεί το 

µέγεθος που θέλουµε. Η δήλωση frame.setSize(900,700); 

µας επιτρέπει να ορίσουµε το µέγεθος, που ενδεικτικά ορίστηκε σε 900x700 pixels.  

Μπορούµε επίσης εάν το θεωρούµε απαραίτητο, να ορίσουµε και τη θέση από την 

οποία θα µας εµφανίζεται το frame στην οθόνη, η οποία γίνεται µε την εντολή 

frame.setLocation(125,225); 

Το frame τώρα πρέπει να οριστεί σε ορατό, διότι αν δεν οριστεί, τότε δεν θα 

εµφανίζεται τίποτα όταν ξεκινάει το παιχνίδι. Η δήλωση του frame ώστε να είναι ορατό 

είναι η εξής: frame.setVisible(true); 

Η default τιµή της setVisible είναι false. 

Για το τέλος αφήσαµε την εντολή frame.setContentPane(gamepanel); 

Η τοποθέτηση συστατικών σε ένα JFrame είναι µια σύνθετη διαδικασία. Αν 

προσπαθήσουµε να βάλουµε κάποιο συστατικό απευθείας µέσα σε ένα JFrame κατά τη 

µεταγλώττιση, θα πάρουµε ένα µήνυµα σφάλµατος. Αυτό συµβαίνει διότι 

χρησιµοποιείται από τη Java ένα ειδικό µοντέλο τοποθέτησης. Κάθε πρόγραµµα που 
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χρησιµοποιεί συστατικά του Swing πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν ριζικό 

υποδοχέα και να υλοποιεί τουλάχιστον µία ιεραρχία υποδοχής συστατικών. O χώρος 

περιεχοµένων είναι αντικείµενο της κλάσης Container του πακέτου java.awt και για να 

µπορέσουµε να τοποθετήσουµε συστατικά, πρέπει να αποκτήσουµε µια αναφορά σε 

αυτόν. Κάθε παράθυρο -αντικείµενο κλάσης που κληρονοµεί  την JFrame περιέχει έναν 

υποδοχέα (αντικείµενο της  κλάσης Container) επί  του οποίου µπορούν  να τοποθετηθούν 

γραφικά συστατικά . Η προσέγγιση που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα  

µελέτη είναι  η δηµιουργία ενός ξεχωριστού πάνελ  αντικειµένου της κλάσης JPanel  

επί  του οποίο επίσης µπορούν  να τοποθετηθούν γραφικά συστατικά ) και η τοποθέτηση  

του πάνελ στον υποδοχέα του παραθύρου µε την εντολή 

frame.setContentPane(gamepanel); 

Έτσι λοιπόν ορίζουµε το ContentPane του πλαισίου του παιχνιδιού να είναι το 

gamepanel. 

Κάπου εδώ ολοκληρώσαµε τη δήλωση του κατασκευαστή που παιχνιδιού ο οποίος 

φαίνεται συγκεντρωτικά εδώ:  

 

public Score4GUI()  

{ 

 frame = new JFrame("Score 4"); 

 Jgmae gamepanel =new JPanel(); 

GridLayout grid=new GridLayout(7,7); 

gamepanel.setLayout(grid); 

 gamepanel.setBackground(Color.white); 

lbls = new JLabel[7][7]; 

for (int row=6; row >=0; row --) { 

 

 for (int column=0; column <7; column ++) { 

lbls[column][row] = new JLabel(); 

   lbls[column][row].setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER); 

  Border blueborder=new LineBorder(Color.blue); 

  lbls[column][row].setBorder(blueborder); 

    

  gamepanel.add(lbls[column][row]);} 

} 

frame.setSize(900,700); 

frame.setVisible(true); 

frame.setLocation(225,225);  

frame.setContentPane(gamepanel); 

player = 1; 
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2.3.2 Μέθοδος set (int column, int row)  

Είναι απαραίτητο να δηµιουργήσουµε µια µέθοδο µε την παραπάνω ονοµασία, η οποία 

δέχεται σαν παράµετρο τη γραµµή (row) και τη στήλη (column). Αυτή η µέθοδος θα 

τοποθετεί στα κελιά το αντίστοιχο εικονίδιο του µπλε ή του κόκκινου παίχτη, δηλαδή 

θα µεταβάλλει τον πίνακα lbls, και κατά συνέπεια την κατάσταση του αντικειµένου της 

κλάσης Score4GUI. 

 

public void set(int column, int row) { 

  

if (player == 1) { 

  

 lbls[column][row].setIcon(blueimage); 

 } 

 else { 

  

 lbls[column][row].setIcon(redimage); 

 } 

 // ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΠΑΙΧΤΗ 

 player = (player%2)+1; 

 } 

 } 

Αν ο παίχτης που παίζει είναι ο πρώτος (player==1) τότε ορίζουµε το εικονίδιο στη 

θέση του πίνακα που επιλέχτηκε, µε την εντολή 

lbls[column][row].setIcon(blueimage); 

Στην αντίθετη περίπτωση, ορίζουµε το κόκκινο εικονίδιο στη θέση του πίνακα που 

αναφέρεται παραπάνω. Η εντολή player = (player%2)+1; κάνει την εναλλαγή του 

παίχτη που παίζει. 

 

2.3.3 Μέθοδος getcolumn (JLabel lbl) 

Αφού δηµιουργήσαµε τη µέθοδο set, πρέπει να δηµιουργηθεί και η µέθοδος αυτή, η 

οποία εντοπίζει τη στήλη στην οποία ο παίχτης που παίζει, έχει τοποθετήσει την ετικέτα 

lbl (δηλαδή το µπλε ή το κόκκινο εικονίδιο), έτσι ώστε ο ακροατής του γεγονότος να 

µπορεί να αναφερθεί στη µέθοδο drop της κλάσης Score4. Η µέθοδος δέχεται ως 

παράµετρο το αντικείµενο lbl της κλάσης JLabel που αναπαριστά το δίσκο του 

παιχνιδιού (µπλέ ή κόκκινο). 

public int getcolumn(JLabel lbl) { 

  int returncolumn = -1; 

  for (int row=0; row<7; row++) { 
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   for (int column=0; column<7; column++) { 

    if (lbls[column][row] == lbl) { 

     returncolumn = column; 

    } 

   } 

  } 

  return returncolumn;  

Με τις δοµές επανάληψης for προσπελαύνουµε όλα τα στοιχεία του πίνακα lbls και µε 

τη χρήση της if ελέγχουµε αν το τρέχον στοιχείο του πίνακα είναι ίσο µε την label που 

περνάµε ως παράµετρο. Αν είναι ίσο, τότε η µέθοδος επιστρέφει τη στήλη που 

βρήκαµε, αλλιώς επιστρέφει -1, δηλαδή ότι δεν βρέθηκε η στήλη. 

 

2.3.4 Μέθοδος addListener (Score4Listener listener) 

Στο τέλος αφήσαµε τη µέθοδο addListener, η οποία προσθέτει ακροατές για τα 

συµβάντα του ποντικιού για όλα τα JLabels.  

public void addListener(Score4Listener listener) { 

  for (int row=0; row<7; row++) { 

   for (int column=0; column<7; column++) {  

   lbls[column][row].addMouseListener(listener); 

// Προσθήκη ακροατή ποντικιού σε κάθε ετικέτα του 

πλέγµατος  

}}} 

Η εντολή  lbls[column][row].addMouseListener(listener); Καλεί τη µέθοδο 

addMouseListener για κάθε αντικείµενο του πίνακα lbls, µε σκοπό να συνδέσει τον 

ακροατή γεγονότων (κάθε αντικείµενο του πίνακα lbls) µε την πηγή γεγονότων που 

είναι το αντικείµενο listener της κλάσης Score4Listener. Η µέθοδος addListener, 

δέχεται ορίσµατα τύπου Score4Listener, από την κλάση Score4Listener που ακολουθεί. 

 

2.4 Κλάση Score4Listener 

Μέχρι στιγµής δηµιουργήσαµε δύο κλάσεις για τον χειρισµό του γραφικού 

περιβάλλοντος και το χειρισµό του παιχνιδιού για να ελεγχθεί η νίκη κάποιου παίχτη. 

Τώρα πρέπει να δηµιουργήσουµε και µια κλάση η οποία θα διαχειρίζεται τα γεγονότα 

του ποντικιού. Ο ορισµός της κλάσης περιλαµβάνει δύο πεδία και είναι τα εξής: 

 import javax.swing.*; 

import java.awt.event.*; 

 

 public class Score4Listener implements MouseListener { 



 
35 

  Score4GUI s4gui; // Πεδίο της κλάσης Score4GUI 

  Score4 s4; //Πεδίο της κλάσης Score4 

Τα δύο πεδία που ορίζονται είναι αντικείµενα της κλάσης Score4 και Score4GUI, 

δηλαδή των άλλων δυο κλάσεων που έχουν δηµιουργηθεί. Οι µέθοδοι που έχουν 

δηµιουργηθεί για αυτή την κλάση είναι οι:  

  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)  

  

2.4.1 Κατασκευαστής κλάσης 

Ο κατασκευαστής της κλάσης πρέπει να αποθηκεύει µια αναφορά στο πεδίο s4gui και 

στο πεδίο s4, καθώς επίσης και να προσθέτει έναν ακροατή για τα συµβάντα του 

ποντικιού, όταν αρχικοποιείται το παιχνίδι.  

public Score4Listener(Score4 s4, Score4GUI s4gui) { 

  this.s4 = s4; 

  this.s4gui = s4gui; 

  s4gui.addListener(this); 

 } 

Αν παραλείψουµε την εντολή s4gui.addListener(this); τότε οποιαδήποτε κίνηση 

κάνουµε µε το ποντίκι δεν θα έχει κανένα αποτέλεσµα. 

 

2.4.2 Υλοποίηση της διασύνδεσης MouseListener 

Αφού ορίστηκε ο κατασκευαστής, πρέπει να σκεφτούµε τι θέλουµε να κάνουµε µε το 

ποντίκι. Αυτά που θέλουµε να κάνουµε µε το ποντίκι τα ορίζουµε µέσα στη µέθοδο 

mouseClicked η οποία λαµβάνει ως όρισµα ένα γεγονός τύπου mouseEvent. 

public void mouseClicked(MouseEvent event) { 

  JLabel lbl = (JLabel) event.getComponent(); 

  int column = s4gui.getcolumn(lbl); 

  int row = s4.drop(column); 

  if (row != -1) { 

   s4gui.set(column, row); 

  } 

 }  

Η µέθοδος getComponent() επιστρέφει το Component αντικείµενο από το οποίο 

προήλθε το γεγονός, το οποίο το αποθηκεύουµε σε ένα αντικείµενο της κλάσης JLabel. 
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Αφού λοιπόν έχουµε ορίσει το αντικείµενο αυτό, µπορούµε να ορίσουµε τη µεταβλητή 

column η οποία ισούται µε αυτό που θα επιστρέψει η µέθοδος getcolumn(lbl) από την 

κλάση Score4GUI. Το πεδίο row ορίζεται στη συνέχεια να ισούται µε αυτό που θα 

επιστρέψει η µέθοδος drop(column) από την κλάση Score4. Αν η µεταβλητή  row είναι 

διαφορετική από την τιµή -1 (η µεταβλητή λαµβάνει τιµή -1, είτε όταν έχει 

ανακαλυφθεί νίκη από τη µέθοδο checkwin(), είτε εάν κάποια στήλη του πίνακα είναι 

γεµάτη, οπότε δε µπορεί να τοποθετηθεί επιπλέον εικονίδιο), τότε µπορούµε να 

καλέσουµε τη µέθοδο set από την κλάση Score4GUI και να τις περάσουµε τα ορίσµατα 

row και column που αρχικοποιήσαµε προηγουµένως. 

Η Java απαιτεί για τα γεγονότα του χαµηλότερου επιπέδου, να υλοποιούνται διάφορες 

µέθοδοι. Η διασύνδεση του ακροατή είναι στην προκειµένη περίπτωση η Mouse 

Listener και πρέπει να υλοποιηθούν οι ακόλουθες µέθοδοι: 

public void  mousePressed(MouseEvent event) {} 

(Η µέθοδος καλείται όταν πιέζεται το ποντίκι πανω σε ένα συστατικό) 

public void mouseReleased(MouseEvent event) {} 

(Η µέθοδος καλείται όταν το πλήκτρο του ποντικιού αφήνεται) 

public void mouseEntered(MouseEvent event) {} 

(Η µέθοδος καλείται όταν το ποντίκι µπαίνει µέσα στην περιοχή ενός συστατικού) 

 
public void mouseExited(MouseEvent event) {} 

(Η µέθοδος καλείται όταν το ποντίκι βγαίνει από την περιοχή ενός συστατικού) 

 

2.5 Κλάση testClass 

Όλα αυτά που περιγράψαµε µέχρι τώρα, δηλαδή οι κλάσεις, τα πεδία, οι κατασκευαστές 

και οι µέθοδοι και των κλάσεων, δεν έχουν καµία ουσία αν δεν έχουµε δηµιουργήσει 

µια εφαρµογή για να µπορέσουµε να πάρουµε κάποιο αποτέλεσµα. Η δηµιουργία της 

εφαρµογής γίνεται µε τη µέθοδο main. Η µέθοδος main παρέχει ένα σηµείο εισόδου 

(αρχής) αλλά και ελέγχου της ροής εκτέλεσης ενός προγράµµατος. Ο διερµηνευτής της 

Java καλεί τη µέθοδο main. Σε κάθε Java εφαρµογή (δηλαδή ένα σύνολο από κλάσεις) 

είναι υποχρεωτικό µία από τις κλάσεις να περιέχει µία µέθοδο main. Στη µέθοδο main 

απλά πρέπει να δηµιουργήσουµε τρία αντικείµενα των κλάσεων που έχουµε 

δηµιουργήσει, δηλαδή αντικείµενα των κλάσεων Score4, ScoreGUI, Score4Listener. Τα 

αντικείµενα µπορούµε να πούµε ότι υλοποιούν µια κλάση, κάνοντάς την πιο ειδική. Με 

το να υλοποιούν µια κλάση, εννοούµε ότι από µια κλάση που έχουµε δηµιουργήσει, 

προσπαθούµε µε τη χρήση ενός αντικειµένου να πάµε ένα επίπεδο παρακάτω. Η 

δηµιουργία των τριών αντικειµένων των κλάσεων που έχουµε δηµιουργήσει, µας δίνει 
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τη δυνατότητα να αποκτήσουµε πρόσβαση στα πεδία και τις µεθόδους της κάθε 

κλάσης. 

 

public class testClass { 

 public static void main(String[] args) { 

Score4 s4game = new Score4(); // ∆ηµιουργία νέου 

αντικειµένου της κλάσης Score4 

 

Score4GUI s4gui = new Score4GUI(); // ∆ηµιουργία νέου 

αντικειµένου της κλάσης Score4GUI 

 

 Score4Listener s4listener =  

new Score4Listener(s4game, s4gui); // ∆ηµιουργία νέου 

αντικειµένου της κλάσης Score4Listener 

  }} 

Αυτό που παρατηρούµε µέχρι στιγµής, είναι ότι ενώ ο κώδικας είναι σωστός και δεν 

παρουσιάζει λάθη, η εκτέλεση του προγράµµατος συνεχίζεται ακόµα και όταν έχει 

ολοκληρωθεί το παιχνίδι και έχουµε κλείσει και το frame του παιχνιδιού. Αυτό 

συµβαίνει διότι δεν έχουµε δηµιουργήσει ένα συµβάν για το πλήκτρο Χ του πλαισίου 

του παιχνιδιού.  

Πρέπει να δηµιουργηθεί η κλάση class Close_Window µέσα στην οποία να 

δηµιουργηθεί η µέθοδος windowClosing η όποια να επιτρέπει στο χρήστη να 

ολοκληρώνει την εκτέλεση του προγράµµατος µε το πάτηµα του κουµπιού Χ πάνω στο 

Frame του παιχνιδιού. Ορίζουµε την κλάση µε την δήλωση  

class Close_Window extends WindowAdapter  

και στη συνέχεια τη µέθοδο public void windowClosing (WindowEvent e). Η 

µόνη εντολή που µας είναι απαραίτητη για την µέθοδο αυτή είναι η System.exit(0) η 

οποία µας παρέχει ένα σηµείο εξόδου από την εκτέλεση του προγράµµατος. 

 

class Close_Window extends WindowAdapter { 

  public void windowClosing(WindowEvent e){ 

   System.exit(0); 

  }  } 

Για να προσθέσουµε τον ακροατή γεγονότος στο κουµπί Χ του πλαισίου frame του 

παιχνιδιού, πρέπει απλά µέσα στον κατασκευαστή της κλάσης Score4GUI να 

συµπεριλάβουµε την ακόλουθη εντολή: 

frame.addWindowListener(new Close_Window()); 

Αν παραλείπαµε αυτήν την εντολή, τότε δεν θα τερµατιζόταν η εκτέλεση του 

προγράµµατος κατά το πάτηµα του κουµπιού. 
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2.6 Προτάσεις για βελτίωση του κώδικα 

Στο παιχνίδι αυτό µπορούµε να βελτιώσουµε ορισµένα σηµεία, ώστε η δεύτερη έκδοση 

που θα µελετήσει ο αναγνώστης να είναι πιο κατανοητή. Θεωρούµε σωστή 

προγραµµατιστική λογική, να αναφερόµαστε σε όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν το 

παιχνίδι, µε τη χρήση πεδίων. Έχουµε χρησιµοποιήσει πεδία για τα βασικά στοιχεία του 

παιχνιδιού, αλλά δεν έχουµε χρησιµοποιήσει πεδία για την αναφορά στα µεγέθη των 

πινάκων. Εκεί παρατηρούµε ότι έχουν χρησιµοποιηθεί αριθµοί για το µέγεθος του 

πίνακα table, που είναι και ο µοναδικός.  

Για αυτό το λόγο λοιπόν, θα δηλώσουµε δύο πεδία τα οποία θα είναι σταθερές της 

κλάσης, ώστε να µην µεταβάλλεται η τιµή τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτές 

οι τιµές θα αναπαριστούν το µέγεθος της γραµµής και της στήλης του πίνακα table. Τα 

πεδία αυτά θα είναι static πεδία, ώστε να µη χρειαστεί να δηλωθούν ξανά και σε άλλες 

κλάσεις. Θα χρησιµοποιήσουµε µεθόδους get για να τα προσπελαύνουµε από άλλες 

κλάσεις. ∆ηλώνουµε τα πεδία και τις µεθόδους µέσα στην κλάση Score4.  

 

private static final int rowsize=7; 

private static final int columnsize=7; 

Και οι µέθοδοι get για τα πεδία.  

public static int getrowsize() 

{ 

 return rowsize;     

} 

public static int getcolumnsize() 

{ 

 return columnsize; 

} 

Άρα για την αναφορά στον πίνακα table πλέον θα χρησιµοποιηθεί η εντολή: 

table[rowsize][columnsize]; 

Με την ίδια λογική, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τα πεδία και στα σηµεία όπου 

υπάρχουν βρόχοι for για την αναφορά στα στοιχεία του πίνακα. Ενδεικτικά ο βρόχος 

for για τον ορισµό των στοιχείων του πίνακα ως µηδενικά είναι ο εξής: 

for (int row=0; row<rowsize; row++) { 

for (int column=0; column<columnsize; column++)  

{ 

  table[column][row] = 0; 

}} 
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Για την κλάση Score4GUI, η οποία σε ορισµένα σηµεία χρησιµοποιεί τα ίδια µεγέθη 

πίνακα (7x7), θα χρησιµοποιήσουµε τις µεθόδους που δηµιουργήθηκαν παραπάνω για 

προσπέλαση των πεδίων rowsize και columnsize. 

Ο πίνακας lbls είναι 7x7 διαστάσεων, άρα µπορεί να δηλωθεί µε την εντολή: 

 

lbls = new JLabel[Score4.getrowsize()][Score4.getcolumnsize()]; 

 

Η αναφορά στα στοιχεία του πίνακα µε τη χρήση ενός βρόχου for γίνεται ως εξής: 

for (int row=Score4.getrowsize()-1; row>=0; row--) { 

 

for (int column=0; column<Score4.getcolumnsize(); column++) 

{  

 lbls[column][row] = new JLabel(); 

}} 

Σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο το παιχνιδιού παρουσιάζεται κάποια αναφορά στα µεγέθη 

του πίνακα, είτε σε υπό-µεγέθη του (µπορεί να είναι απαραίτητη η προσπέλαση των 

στοιχείων µέχρι την τέταρτη στήλη και µετά, οπότε θα χρησιµοποιήσουµε την εντολή 

rowsize-3), θα χρησιµοποιούµε τα πεδία που δηλώθηκαν πριν αλλά και τις µεθόδους 

get. 
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Κεφάλαιο 3. Το παιχνίδι MasterMind 

3.1 Ανάλυση παιχνιδιού MasterMind 

Το MasterMind αποτελεί ένα παραδοσιακό παιχνίδι, το οποίο δηµιουργήθηκε για 

πρώτη φορά το 1970. Από εκείνη την περίοδο µέχρι σήµερα, έχουν παρουσιαστεί 

πολλές εκδόσεις αυτού του παιχνιδιού, µε άλλα να περιέχουν γραφικό περιβάλλον µε 

σχεδίαση όπου ο χρήστης πρέπει να µαντεύει χρώµατα και άλλα να είναι άκρως 

προγραµµατιστικά και να απαιτούν από το χρήστη να µαντεύει αριθµούς για να 

καταλήξει στη σωστή σειρά. Στη δική µας ανάλυση του παιχνιδιού, επιζητούµε από το 

χρηστή να µαντέψει τέσσερα χρώµατα σε ένα σύνολο από 6 δυνατές επιλογές, και τα 

χρώµατα αυτά να είναι στη σωστή σειρά. Για διευκόλυνση του χρήστη, του παρέχουµε 

πληροφορίες για το εάν κάποια από τις επιλογές σε χρώµα που έχει κάνει βρίσκεται στη 

σωστή θέση και ταυτόχρονα αν κάποια από τις επιλογές του βρίσκεται σε λάθος θέση. 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει µέχρι δέκα προσπάθειες έως ότου ολοκληρωθεί 

το παιχνίδι και εµφανιστεί η σωστή επιλογή χρωµάτων. Παρουσιάζουµε σε τρεις 

εικόνες, την αρχική εικόνα του παιχνιδιού, την εξέλιξη που θα έχει το παιχνίδι µετά από 

νίκη του χρήστη, αλλά και µετά από ήττα.  

 

Εικόνα 6: Αρχική κατάσταση παιχνιδιού 
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Εικόνα 7: Νίκη χρήστη 

 

Εικόνα 8: Ήττα χρήστη 

Το παιχνίδι αποτελείται από διάφορα Panels πάνω στα οποία µπορούν να τοποθετηθούν 

οι ετικέτες για το σύνολο των προσπαθειών, για τις «προβλέψεις» του παίχτη, για τα 

σωστά χρώµατα στη σωστή θέση, τα σωστά χρώµατα στη λάθος θέση, τα κουµπιά του 

παιχνιδιού που επιτελούν τις βασικές λειτουργίες και τα drop down menu επιλογής 

χρώµατος. Όλα τα παραπάνω θα µπορούν να τοποθετηθούν σε ένα πλαίσιο, το οποίο θα 

αποτελεί το βασικό πλαίσιο του παιχνιδιού. Για τη δηµιουργία του παιχνιδιού είναι 

απαραίτητο να δηµιουργήσουµε δύο κλάσεις, η µία µε το όνοµα MasterMindGUI και η 

άλλη µε το όνοµα MasterMindGame. Οι κλάσεις αυτές αντιµετωπίζουν το παιχνίδι µε 

τη λογική που αντιµετωπίζεται το παιχνίδι Score4. Η κλάση MasterMindGUI είναι αυτή 

που περιείχε όλα τα στοιχεία για το γραφικό περιβάλλον, ενώ για την έναρξη και 

προσοµοίωση του παιχνιδιού, υπεύθυνη θα είναι η κλάση MasterMindGame.             
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Στο κοµµάτι που αναφέρεται ως δεύτερη έκδοση παιχνιδιού, θα προστεθεί και µια 

επιπλέον κλάση για τη σχεδίαση σχηµάτων που καθιστούν το παιχνίδι που 

ευανάγνωστο και όµορφο οπτικά. 

 

3.1.1 ∆ιάγραµµα UML και απεικόνιση των κλάσεων 

Για καλύτερη κατανόηση του παιχνιδιού, παρουσιάζουµε το διάγραµµα κλάσεων µε τα 

πεδία και τις µεθόδους κάθε κλάσης, αλλά και τις συσχετίσεις των κλάσεων. 

 
Εικόνα 9: Συσχετίσεις των κλάσεων 

 

 

Εικόνα 10: ∆ιάγραµµα κλάσεων µε τα πεδία και τις µεθόδους κάθε κλάσης 
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3.2 Κλάση mastermindGame 

Η κλάση MasterMindGame, είναι η κλάση που δηµιουργεί το νέο παιχνίδι. Παράγει µια 

σειρά από αριθµούς από το µηδέν έως το πέντε και δηµιουργεί τον πίνακα colors[], που 

είναι ο πίνακας µε το σωστό συνδυασµό χρωµάτων.  

Για την κλάση αυτή, θα χρειαστεί να δηλώσουµε ένα πεδίο κλάσης, που θα είναι ο 

πίνακας colors[], ο οποίος θα διατηρεί τα δεδοµένα για το σωστό συνδυασµό 

χρωµάτων. Η µοναδικές µέθοδοι που απαιτούνται για αυτή την κλάση, είναι η 

createGame() και η getcolors(int number).   

Στην αρχή της µεθόδου createGame() θα πρέπει να δηλώσουµε µια µεταβλητή 

generator (αντικείµενο της κλάσης Random), για να παράγουµε µια τυχαία ακολουθία 

έξι αριθµών (όσα και τα χρώµατα που µπορεί να επιλέξει ο χρήστης). Θα 

χρησιµοποιήσουµε εδώ µια µεταβλητή τύπου boolean µε το όνοµα flag, για έξοδο από 

το βρόχο do- while που θα χρησιµοποιηθεί. Θα δηλώσουµε και µια µεταβλητή τύπου 

int σε µορφή πίνακα τεσσάρων θέσεων, µε το όνοµα value[], που θα τον 

χρησιµοποιήσουµε στον έλεγχο για όµοιους αριθµούς από το αντικείµενο Random.  

 

public void createGame()  // Μέθοδος που δηµιουργεί το νέο παιχνίδι. 

{   

Random generator = new Random(); 

int temp, i, j; //Τοπικές µεταβλητές για τους βρόχους for και 

για τον αριθµό απο το αντικείµενο Random 

colors = new String[4];  

  String colorsNames[]= 

  {"Black","White","Red","Green","Blue","Yellow"}; 

int[] value = new int[4]; 

boolean flag; 

 

Για τα τέσσερα πεδία του πίνακα colors, θα χρειαστούµε ένα βρόχο for. Στην αρχή του 

βρόχου αυτού, θα ορίζουµε την τιµή του κάθε στοιχείου value[i] να είναι -1. Ο βρόχος 

που ακολουθεί θα είναι ένας βρόχος do- while, για την τοποθέτηση στο πεδίο temp των 

αριθµών του αντικειµένου Random και στον πίνακα value[i] της τιµής temp που 

αναφέραµε προηγουµένως. Επειδή θέλουµε να µην έχουµε τα ίδια χρώµατα σε κάθε 

επιλογή του χρήστη (θέλουµε η επιλογή του να είναι τέσσερα διαφορετικά χρώµατα και 

όχι ίδια), θα χρησιµοποιήσουµε ένα βρόχο for για έλεγχο έως τον αριθµό i. Μέσα σε 

αυτό το βρόχο, θα ελέγχουµε αν η τιµή temp είναι ίση µε την τιµή της value[]. Αν είναι, 

τότε το flag γίνεται true και εξερχόµαστε από το βρόχο do- while (µε τον ορισµό της 

flag σε true). Αν τιµή της flag είναι false, τότε στην τιµή value[] θα θέσουµε την τιµή 
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της temp που πήραµε προηγουµένως από το αντικείµενο Random και στη συνέχεια µε 

µία εντολή ανάθεσης τιµής, θα θέτουµε το τυχαία επιλεγµένο στοιχείο στο αντίστοιχο 

πεδίο του πίνακα colors (τα τέσσερα χρώµατα που πρέπει να µαντέψει ο χρήστης).  

for(i = 0; i < 4;i++) 

    { 

value[i]=-1; //η αρχική τιµή του στοιχείου του πίνακα value 

ορίζεται ως -1 

     do{ 

       flag = false; 

       //Αποθηκέυουµε στο πεδίο temp έναν τυχαίο αριθµό integer  

που µας δίνεται  

//απο το αντικείµενο generator (απο το 0 εως το 5),ο οποίος 

είναι χρήσιµος για την εξέλιξη του παιχνιδιού.  

       temp = generator.nextInt(6); 

        

      for(j=0;j<i;j++){ //Χρησιµοποιούµε αυτό το loop για να 

έχουµε διαφορετικούς αριθµούς στο αποτέλεσµα του generator. 

         

         if(temp==value[j]) //Αν το temp είναι ίσο µε την τιµή του 

πίνακα value, τότε    

          flag = true; 

         } //Έξοδος απο το loop do. Αν αντί για j είχαµε i µέσα 

στις αγκύλες του value, Θα µπορεί να είχαµε ίδιους αριθµού από το 

πρόγραµµα ενώ κάτι τέτοιο δε µας εξυπηρετεί. 

        

if(flag==false) {value[i] = temp;} //Τοποθετούµε στον πίνακα 

value[i] την τιµή της temp 

      

      } while(flag); //Εκτελούµε τον κώδικα όσο το flag είναι false. 

     

     //Για κάθε τιµή του πίνακα value, θέτουµε το αντίστοιχο χρώµα 

στον πίνακα colors[i]. 

       colors[i]=colorsNames[value[i]]; 

    }} 

Με αυτό τον τρόπο λαµβάνουµε την ακολουθία χρωµάτων για τον µυστικό συνδυασµό.  

Η µέθοδος getcolors(int n), είναι η µέθοδος που µας επιστρέφει το τρέχον στοιχείο του 

πίνακα colors, και µας είναι χρήσιµη στην επόµενη κλάση, την MasterMindGUI. Η 

δήλωση της µεθόδου γίνεται µε τον εξής απλό τρόπο: 

public String getcolors(int number){ 

return colors[number];// ‘Οπου number η θέση του στοιχείου 

του πίνακα colors που µας ενδιαφέρει.} 
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Με την ολοκλήρωση της µεθόδου αυτής, ολοκληρώσαµε και την κλάση που δηµιουργεί 

το σωστό συνδυασµό των χρωµάτων του παιχνιδιού, δηλαδή την κλάση 

MasterMindGame. 

 

3.3 Κλάση MasterMindGUI 

Ξεκινώντας την ανάλυση της κλάσης αυτής, αρχικά πρέπει να δηλώσουµε τα 

απαραίτητα για την κλάση πεδία. ∆ηλώνουµε το frame του παιχνιδιού µε την εντολή 

private JFrame frame;  

Βλέποντας το τελικό πλαίσιο του παιχνιδιού παρατηρούµε ότι πρέπει να δηλώσουµε τα 

τέσσερα βασικά πεδία για τα κουµπιά του παιχνιδιού, τα: NewGame, Clear Fields, 

Guess, Quit χρησιµοποιώντας την εντολή: 

private JButton guessButton, clearButton, newGameButton, quitButton; 

Ταυτόχρονα µε τα κουµπιά, δηλώνουµε και τα πεδία για τα JComboBoxes, µε τα οποία 

ο χρήστης θα µπορεί να κάνει την επιλογή των χρωµάτων που επιθυµεί.  

private JComboBox firstchoice, secondchoice, thirdchoice, 

fourthchoice; 

Τα επόµενα πεδία τα οποία µας είναι απαραίτητα είναι πεδία τύπου ετικέτας 

(αντικείµενα της κλάσης Label) σε µορφή πίνακα, και είναι υπεύθυνα για την 

αποθήκευση της επιλογής του χρήστη σε κάθε προσπάθεια (πεδίο userguess), για την 

αποθήκευση των σωστών επιλογών του παίχτη που βρίσκονται σε σωστή θέση (πεδίο 

rightGuess), για την αποθήκευση των σωστών επιλογών του παίχτη που βρίσκονται σε 

λάθος θέση (πεδίο wrongGuess), για την αποθήκευση της σωστής απάντησης (πεδίο 

answer). Χρειαζόµαστε και ένα πεδίο για να αποθηκεύουµε το σύνολο των 

προσπαθειών του παίχτη (πεδίο numberofguesses), αφού εκ των προτέρων γνωρίζουµε 

ότι ο χρήστης έχει στη διάθεση του 10 προσπάθειες. Συγκεντρωτικά οι παραπάνω 

δηλώσεις γίνονται ως εξής:  

  private String[] colors     

  private Label[][] userguess   

  private Label[] rightGuess;            

  private Label[] wrongGuess;            

  private JLabel[] answer;                

  private int numberofguesses; 

Στη συνέχεια, προσθέτουµε τα πεδία για τα τρία panels του παιχνιδιού, πάνω στα οποία 

θα µπορούµε να τοποθετούµε τα διάφορα συστατικά που έχουµε ορίσει στην αρχή και 

θα χρειαστεί να ορίσουµε στη συνέχεια. Θα χρειαστούµε και ένα πεδίο τύπου boolean 

µε την ονοµασία gameinprogress, το οποίο θα τερµατίζει το παιχνίδι, µε την εναλλαγή 
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της τιµής του από true σε false. Τέλος, θα δηλώσουµε και ένα πεδίο µε το όνοµα 

mmgame, το οποίο θα είναι αντικείµενο της κλάσης MasterMindGame, το οποίο θα 

χρησιµοποιηθεί στον κατασκευαστή αυτής της κλάσης για τη δηµιουργία του µυστικού 

συνδυασµού χρωµάτων.  Η δήλωση των panel, του πεδίου gameinprogress και του 

πεδίου mmgame  γίνεται µε τις εντολές:  

private Panel panelbuttons, panelJComboBoxes, guesspanel;  

private boolean gameinprogress; 

private MasterMindGame mmgame;     

Επίσης αναφέρουµε τις µεθόδους που έχουν δηµιουργηθεί για την κλάση αυτή: 

private void createFrame() 

public void actionPerformed(ActionEvent e) 

private void clearfields(){ 

3.3.1 Κατασκευαστής κλάσης 

Αφού ορίστηκαν τα βασικά πεδία της κλάσης, πρέπει να ορίσουµε και τον 

κατασκευαστή της. Ο κατασκευαστής της κλάσης θα περιέχει την κλήση της µεθόδου 

createFrame() που ακολουθεί, αλλά επίσης, τη δηµιουργία ενός αντικειµένου της 

κλάσης MasterMindGame και την κλήση της µεθόδου createGame() της κλάσης 

MasterMindGame. Η δήλωση του κατασκευαστή ακολουθεί:  

public  MasterMind() 

{ 
mmgame = new MasterMindGame();  

mmgame.createGame();    

createFrame();                     

} 

3.3.2 Μέθοδος createFrame() 

Ξεκινάµε µε την αναφορά στη µέθοδο  createFrame() η οποία µέθοδος δηµιουργεί το 

πλαίσιο (αντικείµενο της κλάσης Frame) του παιχνιδιού και τοποθετεί πάνω στο 

πλαίσιο αυτό όλα τα συστατικά. Στην εικόνα που παρουσιάσαµε στην αρχή της 

ανάλυσης του παιχνιδιού, παρατηρούµε ότι έχουµε ετικέτες µε ονόµατα “Color 1”, 

“Color 2”, “Color 3”, “Color 4”, “Right Place”, “Wrong Place”. Πρέπει λοιπόν να 

δηµιουργήσουµε µια τοπική µεταβλητή της κλάσης Label (πεδίο tries) για να 

εµφανίζουµε αυτές τις ετικέτες. Θα ονοµάσουµε αυτό τη µεταβλητή top, θα τη 

δηλώσουµε µέσα στη µέθοδο και θα δηµιουργήσουµε αυτή την ετικέτα µε την εντολή:  

  Label[] top = new Label[7]; 
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Παράλληλα µε αυτή την ετικέτα, πρέπει να δηλώσουµε και ένα αντικείµενο της κλάσης 

Label µε το όνοµα tries για να εµφανίζουµε τις ετικέτες µε την ονοµασία Attempt 1, 

Attempt 2 κλπ. Θα δηλώνουµε και θα δηµιουργούµε αυτή τη µεταβλητή µε την εντολή:  

  Label[] tries = new Label[10]; 

Τα πεδία που θα µας χρειαστούν σε αυτή τη µέθοδο και έχουν δηλωθεί ως πεδία 

κλάσης, είναι τα πεδία usergues, rightGuess, wrongGuess, answer και είναι αντικείµενα 

της κλάσης Label. ∆ηµιουργούµε τα πεδία- ετικέτες µε τις εντολές:  

  userguess = new Label[10][4]; 

  rightGuess = new Label[10]; 

  wrongGuess = new Label[10]; 

  answer = new JLabel[6]; 

 

Η µεταβλητή  top και η µεταβλητή  tries, είναι µεταβλητές που δηµιουργούνται 

ανεξάρτητα από την πορεία του παιχνιδιού, οπότε για το πεδίο tries πρέπει να 

δηµιουργήσουµε 10 ετικέτες µε τα ονόµατα Attempt 1, Attempt 2 κλπ. Αυτό µπορεί να 

γίνει µε την εντολή  

for(int i = 0; i<10; i++) 

{ 

   tries[i] = new Label("Attempt: " + (i+1) + ""); 

} 

Για την ετικέτα top, η οποία είναι πίνακας 7 θέσεων πρέπει να δηλώσουµε σε ένα 

καινούργιο πίνακα, αντικείµενα της κλάσης String που θα είναι το περιεχόµενο των 

ετικετών της κορυφής. Θα ονοµάσουµε τον πίνακα αυτόν toplabels, και θα 

τοποθετήσουµε το περιεχόµενο του πίνακα αυτού, στον πίνακα top, που περιέχει 

αντικείµενα της κλάσης Label. 

 

String[] toplabels={"","Color 1","Color 2","Color 3","Color 4","Right 

Guess","Wrong Guess"};  

for(int i=0; i<7; i++){ 
        
       top[i]=new Label(toplabels[i]); 
} 

Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργούµε τις ετικέτες στην κορυφή του πλαισίου (frame). 

Παρατηρούµε ότι η πρώτη ετικέτα είναι κενή. Αυτό συµβαίνει διότι στο πλαίσιο πάνω 

από τις ετικέτες µε τις προσπάθειες, θέλουµε να µην υπάρχει κάποια πληροφορία, αλλά 

να είναι η ετικέτα σε αυτή τη θέση κενή.  

Γνωρίζουµε ότι οι προσπάθειες του παίχτη (userguess) αποτελούνται από 10 ετικέτες, 

ενώ η ίδια λογική ακολουθείται και για τους πίνακες rightGuess και wrongGuess. 

Μπορούµε λοιπόν στον προηγούµενο βρόχο for για τις δέκα ετικέτες των προσπαθειών 
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να προσθέσουµε και τον κώδικα για τη δηµιουργία των πινάκων userguess, rightGuess, 

wrongGuess, µε τις εντολές:  

for(int i=0;i<10;i++) 
   {    

userguess[i][0] = new Label(""); 

       userguess[i][1] = new Label(""); 

       userguess[i][2] = new Label(""); 

       userguess[i][3] = new Label(""); 

rightGuess[i] = new Label(""); 

       wrongGuess[i] = new Label("");} 

 

Στη συνέχεια πρέπει να δηµιουργήσουµε και τις ετικέτες για την σωστή απάντηση του 

παιχνιδιού. Ο πίνακας answer είναι ένας πίνακας 6 θέσεων και κάθε στοιχείο του είναι 

αντικείµενο της κλάσης JLabel, οπότε χρειαζόµαστε ένα βρόχο for ως εξής:  

for(int i=0; i<6; i++) answer[i] = new JLabel(""); 

Στον πίνακα availiablecolors, µε στοιχεία αντικείµενα της κλάσης String, θα µπορούµε 

να αποθηκεύουµε τα χρώµατα που έχει διαθέσιµα ο χρήστης για τις επιλογές του. 

Μπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα αντικείµενο της κλάσης String ως εξής:  

 

String[] availiablecolors = {"Pick a Color", "Black", "White", "Red", 

"Green", "Blue", "Yellow" }; 

 

Στον πίνακα αυτό τοποθετήσαµε ως επιλογή εµφάνισης το µήνυµα "Pick a Color", 

ενώ τα υπόλοιπα θα είναι οι επιλογές που θα µπορεί να κάνει ο χρήστης. 

Ο χρήστης επιλέγει το κάθε χρώµα µέσω των αντικειµένων της κλάσης JcomboBoxes 

µέσω των πεδίων firstchoice, secondchoice, thirdchoice, fourthchoice. Οι επιλογές του 

κάθε ComboBox είναι : “Black”, “White”, “Red”, “Green”, “Blue”, “Yellow”, δηλαδή 

τα στοιχεία του πίνακα colors. Η default τιµή των JComboBoxes είναι η  “Pick a 

Color”. 

 

  firstchoice = new JComboBox(availiablecolors);  

  secondchoice = new JComboBox(availiablecolors); 

  thirdchoice = new JComboBox(availiablecolors); 

  fourthchoice = new JComboBox(availiablecolors); 

 

Για το τέλος αφήσαµε τη δηµιουργία των τεσσάρων κουµπιών του παιχνιδιού. Η 

δηµιουργία του είναι απλή µε τη χρήση της new και προσθέτουµε ενδεικτικά τα 

ονόµατα που θέλουµε να εµφανίζονται σε κάθε κουµπί.  
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  guessButton = new JButton("Guess");  

  clearButton = new JButton("Clear"); 

  newGameButton = new JButton("New Game"); 

  quitButton = new JButton("Quit"); 

 

Για τα κουµπιά που δηµιουργήσαµε πρέπει να προσθέσουµε ακροατές γεγονότων για να 

µπορεί το πάτηµα του εκάστοτε κουµπιού να επιφέρει κάποιο αποτέλεσµα στη 

λειτουργία του παιχνιδιού. Αρχικά πρέπει να συµπεριλάβουµε στον ορισµό της κλάσης 

τη δήλωση implements ActionListener.  

  public class MasterMind implements ActionListener 

και στη συνέχεια µέσα στη µέθοδο createFrame() να προσθέσουµε έναν ακροατή 

γεονότος του κουµπιού για κάθε ένα από τα τέσσερα βασικά αντικείµενα αυτά, µε τις 

εντολές:  

  guessButton.addActionListener(this); 

  clearButton.addActionListener(this); 

  newGameButton.addActionListener(this); 

  quitButton.addActionListener(this); 

3.3.3 ∆ηµιουργία των Panels 

Στην προηγούµενη ενότητα, µπορέσαµε να δηµιουργήσουµε όλα τα συστατικά που µας 

είναι απαραίτητα για το παιχνίδι. Τώρα όµως θα πρέπει να οργανώσουµε αυτά τα 

συστατικά σε panels και να τοποθετήσουµε τα panels στο frame του παιχνιδιού. Τα 

Panels έχουν δηλωθεί ως πεδία της κλάσης, οπότε µέσα στη µέθοδο createFrame() θα 

πρέπει µόνο να δηµιουργηθούν µε τη χρήση της new. Τα δυο πρώτα Panel θα θέλουµε 

να έχουν Layout το FlowLayout, δηλαδή να τοποθετούνται τα συστατικά από αριστερά 

προς τα δεξιά, ενώ το τρίτο panel θα θέλαµε να έχει Layout το GridLayout,  µε 12 

γραµµές και 7 στήλες. Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στις ακόλουθες εντολές.  

  panelbuttons = new Panel(new FlowLayout()); 

  panelJComboBoxes = new Panel(new FlowLayout()); 

  guesspanel = new Panel(new GridLayout(12, 7)); 

Στο πρώτο Panel αποφασίσαµε να τοποθετήσουµε  τα κουµπιά του παιχνιδιού µε τη 

χρήση της add. 

  panelbuttons.add(guessButton);  

  panelbuttons.add(clearButton); 

  panelbuttons.add(newGameButton); 

  panelbuttons.add(quitButton); 
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Στο δεύτερο Panel αποφασίσαµε να τοποθετήσουµε τα JComboBoxes µε τη χρήση και 

πάλι της add. 

  panelJComboBoxes.add(firstchoice);   

  panelJComboBoxes.add(secondchoice); 

  panelJComboBoxes.add(thirdhoice); 

  panelJComboBoxes.add(fourthchoice);   

Στο τρίτο Panel αποφασίσαµε να τοποθετήσουµε τα υπόλοιπα συστατικά που 

απέµειναν. Πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ένα βρόχο for για να µπορέσουµε να 

τοποθετήσουµε τις ετικέτες του πίνακα top. 

for(int i=0;i<7;i++) 

{ 

      guesspanel.add(top[i]); 

} 

Οι ετικέτες που µας ενηµερώνουν για τις προσπάθειες του χρήστη τοποθετούνται και 

αυτές στο τρίτο Panel µε τη χρήση ενός βρόχου for. Με τη χρήση του ίδιου βρόχου, 

µπορούµε να τοποθετήσουµε στο τρίτο Panel και τις «προβλέψεις» του χρήστη, µέσω 

του πίνακα userguess[][] ως εξής:  

for(int i=0;i<10;i++) 

{ 

     guesspanel.add(tries[i]); 

    guesspanel.add(userguess[i][0]); 

     guesspanel.add(userguess[i][1]); 

     guesspanel.add(userguess[i][2]); 

     guesspanel.add(userguess[i][3]); 

    guesspanel.add(rightGuess[i]); 

          guesspanel.add(wrongGuess[i]);  

} 

Στο τέλος του τρίτου Panel θα πρέπει να τοποθετήσουµε και µια ετικέτα (αντικείµενο 

της κλάσης JLabel) που θα µας ενηµερώνει για την σωστή απάντηση του παιχνιδιού. 

∆ηµιουργούµε µια νέα ετικέτα µε το όνοµα «Answer» και την προσθέτουµε στο τρίτο 

panel: 

  JLabel lbl = new JLabel("Answer: "); 

  guesspanel.add(lbl); 

Χρησιµοποιούµε εδώ ετικέτα JLabel σε αντίθεση µε Label που χρησιµοποιούσαµε σε 

όλο το υπόλοιπο παιχνίδι, επειδή έχει default έντονη σχεδίαση και µπορεί να ξεχωρίζει, 

ώστε να είναι περισσότερο ορατή η απάντηση. Το τελευταίο συστατικό που 

προσθέτουµε στο τρίτο Panel είναι ο πίνακας answer[] που περιέχει τη σωστή σειρά 

χρωµάτων του παιχνιδιού.  
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  for (int i=0;i<6;i++){ 

      guesspanel.add(answer[i]); 

  } 

 

3.3.4 ∆ηµιουργία του Frame 

Το πλαίσιο του παιχνιδιού (αντικείµενο της κλάσης JFrame), στο οποίο θα 

τοποθετηθούν τα παραπάνω Panels, δεν έχει δηµιουργηθεί. Με τη χρήση της new 

δηµιουργούµε το αντικείµενο της κλάσης Jframe µε όνοµα MasterMind µέσα στη 

µέθοδο mastermindGUI().  

frame = new JFrame("Mastermind");  

Για το frame που δηµιουργήσαµε, θέλουµε να έχει Layout το BorderLayout, ώστε να 

µπορέσουµε να τοποθετήσουµε τα Panel σε βόρεια, νότια και κεντρική θέση.  

frame.setLayout(new BorderLayout()); 

Ενδεικτικά τοποθετήσαµε το πρώτο Panel στην κεντρική θέση του πλαισίου µε την 

εντολή 

frame.add(panelbuttons, BorderLayout.CENTER); 

και τα επόµενα panels σε νότια και βόρεια θέση αντίστοιχα. 

frame.add(panelJComboBoxes,BorderLayout.SOUTH); 

frame.add(guesspanel, BorderLayout.NORTH); 

Για το τελικό µέγεθος του frame, αποφασίσαµε ενδεικτικά ότι θέλουµε να είναι 

800x400 pixels µε την εντολή frame.setSize(800, 400);  

ενώ για την αρχική του θέση, θέλουµε να βρίσκεται στο σηµείο µε συντεταγµένες 

200x200 pixels. 

frame.setLocation(200, 200); 

Για να είναι ορατό το frame, ορίζουµε την κατάσταση ορατότητάς του σε true. 

frame.setVisible(true); 

Κάπου εδώ ολοκληρώσαµε την µέθοδο mastermindGUI() που ουσιαστικά δηµιουργεί 

το γραφικό περιβάλλον του παιχνιδιού. 

 

 

3.3.5 Μέθοδος actionPerformed  

Για να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε τις λειτουργίες των κουµπιών και να 

µπορούµε να έχουµε το ανάλογο αποτέλεσµα που υποδεικνύουν τα κουµπιά, πρέπει να 

υλοποιήσουµε τη µέθοδο actionPerformed της διασύνδεσης ActionListener, που δέχεται 

ως παράµετρο ένα  αντικείµενο της κλάσης ActionEvent.  
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Μέσα στη µέθοδο actionPerformed πρέπει να δηλώσουµε µία τοπική µεταβλητή String 

για να µπορούµε να χειριζόµαστε το πάτηµα του κουµπιού. Θα ονοµάσουµε αυτή τη 

µεταβλητή, command, και θα αποθηκεύουµε σε αυτήν, το αποτέλεσµα από το γεγονός 

ActionEvent, µε τη χρήση της µεθόδου getActionCommand. 

 

public void actionPerformed(ActionEvent e) 

{ 

      String command; 

      command = e.getActionCommand();    

 

Θέλουµε κάθε πάτηµα του κουµπιού να επιτελεί µια συγκεκριµένη λειτουργία. 

Ξεκινάµε µε το κουµπί Clear Fields, το οποίο κάθε φορά που θα το πατάει ο χρήστης, 

θα επαναφέρει τα JComboBoxes στην αρχική τους κατάσταση, δηλαδή να δείχνουν ως 

προεπιλογή το «Pick a Color». Αυτό µπορεί να γίνει µε τη χρήση της 

setSelectedIndex(), και µέσα στην παρένθεση να τοποθετήσουµε τον αριθµό 0, ώστε το 

JComboBox να δείχνει στην πρώτη επιλογή του. Για κάθε ένα από τα JComboBox 

κάνουµε την ίδια διαδικασία. 

 

if(command.equals("Clear Fields"))  

//Αν πατηθεί το κουµπί Clear Fields.            

{   Καθαρίζουµε τις επιλογές του παίχτη(τα ComboBoxes). 

       firstchoice.setSelectedIndex(0); 

       secondchoice.setSelectedIndex(0); 

  thirdchoice.setSelectedIndex(0); 

       fourthchoice.setSelectedIndex(0);  

} 

Αν τώρα ο χρήστης επιλέξει να πατήσει το κουµπί Quit, τότε ο χρήστης επιθυµεί να 

τερµατίσει το παιχνίδι. Θέλουµε λοιπόν να τερµατίζεται η εκτέλεση του παιχνιδιού και 

να εξαφανίζεται το frame από το χρήστη. Χρειαζόµαστε λοιπόν δύο εντολές: 

if(command.equals("Quit")) // Αν πατηθεί το κουµπί Quit 

{ 

frame.dispose(); 

      System.exit(0); 

} 

Αν ο χρήστης επιθυµεί να ξεκινήσει νέο παιχνίδι, τότε πρέπει να πατήσει το κουµπί 

New Game. Ο χρήστης θα µπορεί να πατήσει το κουµπί σε όποια στιγµή θέλει, ώστε 

είτε βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο παιχνίδι είτε όχι, να µπορεί να ξεκινήσει ένα 

καινούργιο. Το µόνο που χρειάζεται λοιπόν, είναι ο ορισµός του πεδίου 
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numberofguesses σε µηδέν, και του πεδίου gameinprogress σε false.Επίσης, πρέπει να 

γίνει καθαρισµός όλων των πεδίων που περιέχουν πληροφορίες από κάποιο 

προηγούµενο παιχνίδι.   

if(command.equals("New Game"))//Αν πατηθεί το κουµπί New Game  

{                                     

   numberofguesses=0;  //µηδενίζουµε τον αριθµό των guesses του παίχτη 

   gameinprogress=false; 

}          

  

//Κάνουµε reset τα JComboBoxes. 

firstchoice.setSelectedIndex(0);      

        secondchoice.setSelectedIndex(0); 

        thirdchoice.setSelectedIndex(0); 

        fourthchoice.setSelectedIndex(0); 

       

for(int i=0;i<10;i++) 

{ 

//Κάνουµε reset τις ετικέτες για τις προσπάθειες του παίχτη 

 

userguess[i][0].setText("");                 

 userguess[i][1].setText(""); 

        userguess[i][2].setText(""); 

        userguess[i][3].setText(""); 

        rightGuess[i].setText("");      

 

//Κάνουµε reset τις ετικέτες για τις σωστές-λάθος θέσεις. 

 

        wrongGuess[i].setText(""); 

     } 

       

//Κάνουµε reset τις ετικέτες που εµφανίζουν το αποτέλεσµα 

         

for (int i=0;i<6;i++){ 

       answer[i].setText(""); } 

        

}           

Αν ο χρήστης επιλέξει το κουµπί Guess, τότε το πρόγραµµα θα πρέπει να είναι σε θέση 

να τοποθετεί τις επιλογές που έχει κάνει ο χρήστης από τα JComboBox στα panels, και 

να ελέγχει τα σωστά και λάθος χρώµατα που έχει επιλέξει. Όταν ολοκληρωθούν οι 10 

προσπάθειες του χρήστη, τότε στην ετικέτα answer θα πρέπει να εµφανίζεται ο σωστός 

συνδυασµός χρωµάτων και δίπλα από το σωστό συνδυασµό, ο αριθµός των 
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προσπαθειών που έχει κάνει ο χρήστης και το αποτέλεσµα (αν κέρδισε ή αν έχασε). Για 

να ελέγχουµε την ολοκλήρωση του παιχνιδιού και να µην εµφανίζεται σφάλµα 

NullPointerException όταν ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι 10 προσπάθειες, δηλαδή ο 

χρήστης να πάψει να µαντεύει χρώµατα, θα χρησιµοποιήσουµε το πεδίο 

gameinprogress που αναφέραµε προηγουµένως, που θα παίρνει την τιµή true, όταν είτε 

έχουν ολοκληρωθεί οι 10 προσπάθειες και δεν έχει βρεθεί λύση, είτε όταν έχει βρεθεί ο 

σωστός συνδυασµός και ολοκληρώνεται το παιχνίδι. Επίσης θα δηλώσουµε και δύο 

τοπικές µεταβλητές µέσα στη µέθοδο αυτή, τα rightPlace και wrongPlace, οι οποίες θα 

είναι τύπου int και θα αυξάνονται κατά µια µονάδα όταν βρεθεί κάποιο σωστό χρώµα 

στη σωστή θέση (πεδίο rightPlace), ή όταν βρεθεί κάποιο σωστό χρώµα που έχει 

επιλέξει ο χρήστης αλλά δε βρίσκεται στη σωστή θέση (πεδίο wrongPlace).  

 

if(command.equals("Guess")) // Αν το κουµπί που πατήθηκε είναι το 

Guess τότε ακολουθούν οι εντολές. 

{               

     int rightPlace = 0 // Αρχικοποιούµε το πεδίο που θα κρατάει τους 

αριθµούς στη σωστή θέση 

        int wrongPlace = 0; // Αρχικοποιούµε το πεδίο που θα κρατάει 

τους αριθµούς στη λάθος θέση 

        String firststring, secondstring, thirdstring, fourthstring; 

 

Παρατηρούµε ότι έχουν δηλωθεί και τέσσερα πεδία String µε το όνοµα firststring, 

secondstring, thirdstring, fourthstring. Σε αυτά τα πεδία θα αποθηκεύουµε 

τις επιλογές του χρήστη από τα JComboBoxes. Θα πρέπει να κάνουµε τις επιλογές από 

τα  JComboBoxes casting σε String.  

//Λαµβάνουµε το χρώµα που επιλέγει ο παίχτης απο τα ComboBoxes 

//Και κάνουµε casting την επιλογή σε String, το οποίο αποθηκεύουµε 

στις τοπικές µεταβλητές str. 

        firststring = (String) firstchoice.getSelectedItem();    

        secondstring = (String) secondchoice.getSelectedItem(); 

        thirdstring = (String) thirdchoice.getSelectedItem(); 

        fourthstring = (String) fourthchoice.getSelectedItem(); 

Τώρα µπορούµε να ελέγξουµε αν οι επιλογές που έχει κάνει ο χρήστης βρίσκονται στη 

σωστή θέση. Αν για παράδειγµα, η πρώτη επιλογή του χρήστη από το πρώτο 

JComboBox, ισούται µε το πρώτο πεδίο του πίνακα colors[] της κλάσης 

MasterMindGame, αυτό σηµαίνει ότι η επιλογή αυτή βρίσκεται στη σωστή θέση, οπότε 

αυξάνουµε το πεδίο rightPlace κατά µία µονάδα. Σε αντίθετη περίπτωση ελέγχουµε αν 
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η επιλογή από το πρώτο JComboBox αντιστοιχεί σε κάποιο άλλο πεδίο του πίνακα 

colors[]. Αν ισούται, αυτό σηµαίνει ότι ο χρήστης έχει επιλέξει σωστό χρώµα (η 

επιλογή του βρίσκεται στο σωστό συνδυασµό), αλλά βρίσκεται σε λάθος θέση, οπότε 

αυξάνουµε το πεδίο wrongPlace κατά µία µονάδα. Την ίδια ακριβώς διαδικασία 

ακολουθούµε και για τα υπόλοιπα JComboBoxes. Εδώ θα φανεί και η χρησιµότητα της 

µεθόδου getcolors(int n) της κλάσης MasterMindGame. Η µέθοδος αυτή θα µας 

επιστρέφει το στοιχείο του πεδίου colors που µας ενδιαφέρει να συγκρίνουµε, αφού ο 

άµεσος έλεγχος του πεδίου της κλάσης αυτής απαγορεύεται από τις αρχές του 

αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού (έχει δηλωθεί ως πεδίο private και δεν µπορεί 

να προσπελαστεί έξω από την κλάση αυτή).  

 

if(firststring.equals(mmgame.getcolors(0))) rightPlace++;            

else if(firststring.equals(mmgame.getcolors(1)) || 

firststring.equals(mmgame.getcolors(2)) || 

firststring.equals(mmgame.getcolors(3))) wrongPlace++; 

if(secondstring.equals(mmgame.getcolors(1))) rightPlace++; 

else if(secondstring.equals(mmgame.getcolors(0)) || 

secondstring.equals(mmgame.getcolors(2)) || 

secondstring.equals(mmgame.getcolors(3))) wrongPlace++; 

if(thirdstring.equals(mmgame.getcolors(2))) rightPlace++; 

else if(thirdstring.equals(mmgame.getcolors(0)) || 

thirdstring.equals(mmgame.getcolors(1)) || 

thirdstring.equals(mmgame.getcolors(3))) wrongPlace++; 

if(fourthstring.equals(mmgame.getcolors(3))) rightPlace++; 

else if(fourthstring.equals(mmgame.getcolors(0)) || 

fourthstring.equals(mmgame.getcolors(1)) || 

fourthstring.equals(mmgame.getcolors(2))) wrongPlace++; 

 

Μπορούµε τώρα λοιπόν να τοποθετήσουµε τις επιλογές του χρήστη στον πίνακα 

userguess[][] µε τη χρήση της setText. Το ίδιο πρέπει να κάνουµε και για τον πίνακα 

rightGuess[] και wrongGuess[]. Για κάθε πάτηµα του κουµπιού Guess θα αυξάνουµε 

και το πεδίο numberofguesses κατά µία µονάδα(ο χρήστης έχει 10 προσπάθειες 

διαθέσιµες) και επαναφέρουµε τα JComboBoxes στην αρχική τους κατάσταση. 

 

if (gameinprogress==false ){ 

//Τοποθετούµε τις επολογές του παίχτη στον πίνακα userguess. 

      userguess[numberofguesses][0].setText(firststring);               

      userguess[numberofguesses][1].setText(secondstring); 

      userguess[numberofguesses][2].setText(thirdstring); 



 
56 

      userguess[numberofguesses][3].setText(fourthstring); 

//Τοποθετούµε τις σωστές και λάθος θέσεις των επιλογών του παίχτη στον 

αντίστοιχο πίνακα 

      rightGuess[numberofguesses].setText(""+rightPlace);              

      wrongGuess[numberofguesses].setText(""+wrongPlace); 

      numberofguesses++; 

//Κάνουµε reset στην αρχική κατάσταση τα ComboBoxes           

firstchoice.setSelectedIndex(0);                   

     secondchoice.setSelectedIndex(0); 

     thirdchoice.setSelectedIndex(0); 

     fourthchoice.setSelectedIndex(0); 

} 

 

Αυτό που έµεινε τώρα να ελεγχθεί, είναι τα πεδία rightGuess και numberofguesses. Αν 

το πεδίο rightGuess είναι ίσο µε 4, τότε ο χρήστης βρήκε το σωστό συνδυασµό και το 

παιχνίδι ολοκληρώνεται (gameinprogress=true). Αν το πεδίο numberofguesses είναι ίσο 

µε 10, τότε ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες του χρήστη και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. 

Και στις δυο περιπτώσεις βάζουµε στον πίνακα answer[] το σωστό συνδυασµό 

χρωµάτων και ενηµερώνουµε το χρήστη αν κέρδισε ή έχασε και µετά από πόσες 

προσπάθειες ολοκληρώθηκε το παιχνίδι.  

 

if(rightPlace == 4 && gameinprogress == false)                              

{ 

     //Κάνουµε reset τα ComboBoxes  

     firstchoice.setSelectedIndex(0);      

     secondchoice.setSelectedIndex(0); 

     thirdchoice.setSelectedIndex(0); 

     fourthchoice.setSelectedIndex(0); 

     answer[0].setText(mmgame.getcolors(0)); //Τοποθετούµε στις 

ετικέτες answer διαδοχικά τα σωστά χρώµατα, το µήνυµα "You win after", 

και το σύνολο των προσπαθειών που έχει κάνει για να πετύχει τη σωστή 

σειρά χρωµάτων. 

     answer[1].setText(mmgame.getcolors(1)); 

     answer[2].setText(mmgame.getcolors(2)); 

     answer[3].setText(mmgame.getcolors(3)); 

     answer[4].setText("You win after"); 

     answer[5].setText("" + numberofguesses + " tries"); 

      

     gameinprogress =true; //Ολοκλήρωση προγράµµατος. 

} 
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//Αν ο παίχτης έχει φτάσει τις 10 προσπάθεις, δεν έχει άλλες 

προσπάθειες οπότε χάνει και το παιχνίδι τελειώνει.  

if (numberofguesses==10 && rightPlace!=4 && gameinprogress ==false)                   

{     

     //Κάνουµε reset τα ComboBoxes 

firstchoice.setSelectedIndex(0);      

      secondchoice.setSelectedIndex(0); 

      thirdchoice.setSelectedIndex(0); 

      fourthchoice.setSelectedIndex(0); 

      

for(i=0; i<4; i++){ 

answer[i].setText(mmgame.getcolors(i)); 

} 

      answer[4].setText("You lose after"); 

      answer[5].setText("" + numberofguesses + " tries"); 

               

      gameinprogress =true;//Ολοκλήρωση προγράµµατος. 

   } 

} 

 

3.4 Κλάση testClass 

Για την εκτέλεση του προγράµµατος πρέπει να δηλώσουµε και τη µέθοδο main. Η 

κλάση testClass περιέχει τη µέθοδο αυτή. Η µέθοδος main παρέχει ένα σηµείο εισόδου 

(αρχής) αλλά και ελέγχου της ροής εκτέλεσης ενός προγράµµατος. Στη µέθοδο main, 

για τη δηµιουργία του παιχνιδιού, θα πρέπει να δηµιουργήσουµε τα αντικείµενα των 

κλάσεων που θεωρούµε απαραίτητα. Το αντικείµενο που πρέπει να δηµιουργηθεί, είναι 

αυτό της κλάσης MasterMindGUI µε την εντολή:  

 

public class Testclass { 

 public static void main(String[] args) { 

 

MasterMindGUI mastermind = new MasterMindGUI(); 

  } 

} 

Η ολοκλήρωση του κώδικα µας οδηγεί στην εικόνα του παιχνιδιού που παρουσιάστηκε 

στην αρχή της ανάλυσης.  
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3.5 Προτάσεις για βελτίωση του κώδικα 

3.5.1 Βελτίωση κώδικα 1 

Παρατηρούµε ότι σε πολλά σηµεία του προγράµµατος, χρησιµοποιούνται οι ίδιες 

εντολές για την επαναφορά των JComboBoxes στην αρχική τους κατάσταση. Είναι 

σκόπιµο λοιπόν, να δηµιουργηθεί µία µέθοδος µε το όνοµα clearfields που θα επιτελεί 

αυτή την λειτουργία. Η µέθοδος θα είναι τύπου void και θα τη δηλώσουµε στο τέλος 

της κλάσης MasterMind().  

 

private void clearfields(){ 

     firstchoice.setSelectedIndex(0);        

 secondchoice.setSelectedIndex(0); 

   thirdchoice.setSelectedIndex(0); 

   fourthchoice.setSelectedIndex(0);} 

Έτσι λοιπόν, στα σηµεία το προγράµµατος στα οποία θα εµφανίζονται οι παραπάνω 

εντολές, θα µπορούµε να τις αντικαταστήσουµε µε την κλήση της µεθόδου αυτής, ως 

εξής: clearfields(); µειώνοντας το µέγεθος του προγράµµατος κατά σηµαντική 

ποσότητα. 

Όπως και στο παιχνίδι Score4, θεωρούµε σωστή προγραµµατιστική λογική, να 

αναφερόµαστε σε όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν το παιχνίδι, µε τη χρήση πεδίων. 

Έχουµε χρησιµοποιήσει πεδία για τα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού, αλλά δεν έχουµε 

χρησιµοποιήσει πεδία για την αναφορά στα µεγέθη των πινάκων. Παρατηρούµε λοιπόν 

ότι έχουν χρησιµοποιηθεί σταθερές για τα µεγέθη αυτά. Οπότε πρέπει για κάθε µέγεθος 

των πινάκων να δηλωθεί το ανάλογο πεδίο, ενώ για τυχόν πεδία µε ίδιο µέγεθος που 

αναφέρονται σε διαφορετικό πίνακα, θα χρησιµοποιούµε το ίδιο πεδίο.  

Για τον πίνακα userguess χρησιµοποιούµε δύο πεδία, τα οποία τα ορίζουµε στην αρχή 

της κλάσης, µε όνοµα rowsize και columnsize, τα οποία θα είναι σταθερές κλάσης, µε 

τιµές 10 και 4 αντίστοιχα. 

 

  private final int columnsize=4;  

  private final int rowsize=10;   

 

Την αντίστοιχη διαδικασία κάνουµε για τους πίνακες top και answer, δηλώνοντας δύο 

πεδία:  

 

  private final int toprowsize=7;  

  private final int answersize=6;  
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Για τα πεδία top[], tries[], rightguess[], wrongguess[] που έχουν µέγεθος 10, 6, 10 και 

10 αντίστοιχα, δε χρειάζεται να δηλωθεί κάποιο πεδίο επιπλέον, αφού αυτά που έχουν 

δηµιουργηθεί ικανοποιούν τα µεγέθη των πινάκων αυτών.   

Έτσι λοιπόν πρέπει να αλλάξουµε και τις δηλώσεις κατά τις οποίες δηµιουργούµε τα 

πεδία.  

 

  userguess = new Panel[rowsize][columnsize]; 

  Label[] top = new Label[toprowsize]; 

  answer = new Label[answersize]; 

  Label[] tries = new Label[rowsize]; 

  Label[] top = new Label[toprowsize]; 

  rightGuess = new Label[rowsize]; 

  wrongGuess = new Label[rowsize]; 

 

Με την ίδια λογική µπορούµε να αντικαταστήσουµε τον αριθµό δέκα που εµφανίζεται 

στα µεγέθη των πινάκων, είτε στους βρόχους for, µε το πεδίο rowsize. 

 

for(int i = 0; i<rowsize; i++) 

{ 

    tries[i] = new Label("Attempt: " + (i+1) + ""); 

} 

 

Για τον πίνακα userguess που είναι δύο διαστάσεων χρειαζόµαστε δύο βρόχους for ως 

εξής: 

 

for(int j = 0; j<columnsize; j++){ 

for(int i = 0; i<rowsize; i++) 

{          

userguess[i][j] = new Panel(); 

rightGuess[i] = new Label(""); 

       wrongGuess[i] = new Label(""); 

 }} 

Προσθέσαµε και τα πεδία rightGuess και wrongGuess στον ίδιο βρόχο για λόγους 

ευκολίας.  

Σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο του παιχνιδιού εµφανίζεται κάτι παρόµοιο, το 

αντικαθιστούµε µε τον ίδιο τρόπο µε βρόχο for. 
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3.5.2 Βελτίωση κώδικα 2 

Άσκηση για τον αναγνώστη 

Να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο για το χρήστη, το οποίο θα εµφανίζεται όταν πατιέται το 

κουµπί «Quit», και θα ενηµερώνει το χρήστη για τις συνολικές νίκες που έχει κάνει και 

τις συνολικές του ήττες. 

Λύση 

Θα χρειαστούµε δύο πεδία τύπου integer, στα οποία θα αποθηκεύουµε τις συνολικές 

νίκες και τις συνολικές ήττες του χρήστη. ∆ηλώνουµε τα πεδία ως πεδία κλάσης και 

αρχικοποιούµε τις τιµές τους (ορίζουµε ως µηδέν).  

private int wins=0; 

private int losses=0;  

 

Θα τοποθετήσουµε το πεδίο wins µέσα στον έλεγχο που κάναµε για το πεδίο rightPlace 

(if rightPlace==4) και θα αυξάνουµε την τιµή του κατά µία µονάδα (wins++).  Έτσι 

λοιπόν ο έλεγχος για το εάν ο χρήστης έχει βρει το σωστό συνδυασµό γίνεται ως εξής: 

if(rightPlace == 4 && gameinprogress==false)                              

{ 

     clearfields(); //Η µέθοδος που ορίστηκε πιο πάνω 

     for (int i=0;i<columnsize;i++){ 

       answer[i].setText(mmgame.getcolors(i));   

     } 

      answer[4].setText("You win after"); 

      answer[5].setText("     " + numberofguesses + " tries"); 

      wins++; //Αυξάνουµε το πεδίο νίκες για την 1η άσκηση 

      gameinprogress=true; //Ολοκλήρωση προγράµµατος. 

} 

 

Με την ίδια λογική θα υπολογίζουµε και τις συνολικές ήττες του χρήστη, τοποθετώντας 

το πεδίο losses µέσα στον έλεγχο για το σύνολο των προσπαθειών του χρήστη.  Έτσι 

λοιπόν ο έλεγχος για το εάν ο χρήστης έχει βρει το σωστό συνδυασµό γίνεται ως εξής: 

 

if(numberofguesses==10 && rightPlace!=4 && gameinprogress==false)                   

{     

     clearfields(); //Βελτίωση κώδικα για reset των JComboBoxes 

     for (int i=0;i<columnsize;i++){ 

     answer[i].setText(mmgame.getcolors(i));   

     }     

     answer[4].setText("You lose after"); 

     answer[5].setText("     " + numberofguesses + " tries"); 
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     losses++; //Αυξάνουµε το πεδίο ήττες για την 1η άσκηση 

     gameinprogress=true;//Ολοκλήρωση προγράµµατος. 

     }} 

Έχοντας υπολογίσει τις συνολικές ήττες και νίκες, µπορούµε να δηµιουργήσουµε το 

πλαίσιο ενηµέρωσης του χρήστη µέσα στον έλεγχο για τον ένα έχει πατηθεί το κουµπί 

έξοδος, το οποίο θα ενηµερώνει το χρήστη για το τελικό αποτέλεσµα. 

if(command.equals("Quit”)       

{  

JOptionPane.showMessageDialog(null,"Game Over!\Total Wins: 

"+wins+"\Total Losses: "+losses); 

     frame.dispose(); 

      System.exit(0);} 

Το αποτέλεσµα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 11: Εµφάνιση µηνύµατος στο χρήστη  

 

3.5.3 Βελτίωση κώδικα 3 

Άσκηση για τον αναγνώστη 

Να δηµιουργηθεί µια κλάση µε το όνοµα drawcircle η οποία θα σχεδιάζει ένα κύκλο 

και θα τον γεµίζει µε το αντίστοιχο χρώµα της επιλογής του χρήστη του παιχνιδιού. 

Λύση 

Η κλάση αυτή, θα είναι κλάση σχεδίασης, η οποία θα πρέπει να περιέχει στη δήλωση 

της, τη χρήση της extends Canvas, για να µπορεί να κληρονοµεί αντικείµενα από αυτή 

την κλάση.  

    class drawcircle extends Canvas { 

 

Ο κατασκευαστής της κλάσης αυτής, θα πρέπει να δέχεται ως παράµετρο, ένα πεδίο 

τύπου String, ώστε να µπορεί η κλάση να σχεδιάζει το κατάλληλο χρώµα από την 
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επιλογή του χρήστη. Το µέγεθος του αντικειµένου της κλάσης Canvas που θα δηλωθεί 

ώστε να σχεδιάζεται πάνω σε αυτόν ο κύκλος µε το αντίστοιχο χρώµα, θα είναι 

ενδεικτικά 30x18 pixels, χρησιµοποιώντας την εντολή setsize. Μέσα στην κλάση αυτή 

θα δηλώσουµε µια τοπική µεταβλητή, µε το όνοµα character, την οποία θα  

χρησιµοποιούµε για τον καθορισµό των χρωµάτων. Στο πεδίο αυτό, θα αντιστοιχούµε 

τους τρεις πρώτους χαρακτήρες από το κάθε χρώµα. Αν λοιπόν θέλουµε να ορίσουµε 

ως χρώµα γεµίσµατος το µαύρο, τότε θα ελέγχουµε αν αυτό που βρίσκεται 

αποθηκευµένο στην character ισούται µε «bla» (για το µαύρο χρώµα), τότε  θα 

ορίζουµε ως χρώµα το µαύρο (Color.black). Τους αντίστοιχους ελέγχους θα κάνουµε 

και για τα υπόλοιπα χρώµατα.  

 

public drawcircle(String color){ 

String character; 

setSize(30,18); 

character = color.toLowerCase().substring(0 , 3); 

if (character.equals("bla")) setForeground(Color.black); 

 

else if (character.equals("blue")) setForeground(Color.blue); 

 

else if (character.equals("gre")) setForeground(Color.green); 

 

else if (character.equals("red")) setForeground(Color.red); 

 

else if (character.equals("whi")) setForeground(Color.white); 

 

else if (character.equals("yel")) setForeground(Color.yellow); 

} 

Η κλάση αύτη πρέπει να περιέχει και τη µέθοδο paint, µε παράµετρο ένα αντικείµενο 

της κλάσης Graphics. Μέσα σε αυτή τη µέθοδο, απλά θα σχεδιάζουµε τον κύκλο µε τη 

χρήση της filloval. 

public void paint(Graphics g) { 

 

g.fillOval(10, 5, 13, 13); 

}} 

 

Για να µπορούµε να τοποθετούµε αντικείµενα της κλάσης αυτής στον πίνακα 

userguess, θα πρέπει να τον δηλώσουµε ως πίνακα Panel[][] και όχι ως πίνακα Label[][] 

που δηλώσαµε στην αρχή. 

private Panel[][] userguess; 
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Η εποµένη αλλαγή στον υπάρχων κώδικα, θα πρέπει να γίνει στο σηµείο όπου 

τοποθετούµε τις επιλογές του χρήστη στον πίνακα userguess. Σε αυτή την περίπτωση, 

αντί να χρησιµοποιούµε τη setText για να ορίζουµε το χρώµα στην κάθε ετικέτα, θα 

δηµιουργούµε ένα αντικείµενο της κλάσης drawcircle ως εξής:  

userguess[numberofguesses][0].add(new drawcircle(firstchoice)); 
 
userguess[numberofguesses][1].add(new drawcircle(secondchoice)); 
 
userguess[numberofguesses][2].add(new drawcircle(thirdchoice)); 
 
userguess[numberofguesses][3].add(new drawcircle(fourthchoice)); 

Για τη δηµιουργία νέου παιχνιδιού, θα πρέπει να προσθέσουµε στη µέθοδο 

actionPerformed, στον έλεγχο που κάνουµε αν έχει πατηθεί το κουµπί New Game, την 

εντολή mastermindFrame(); ώστε να ξανακαλούµε το frame του παιχνιδιού σε κάθε νέο 

παιχνίδι. 

Το τελικό αποτέλεσµα που θα λάβει ο χρήστης στην οθόνη του µετά και τις παραπάνω 

αλλαγές είναι αυτό:  

 

Εικόνα 12: Αναθεωρηµένη έκδοση, µε ήττα του χρήστη 

 

Μεταβάλλουµε και το σηµείο του κώδικα στο οποίο δηµιουργούµε νέο παιχνίδι µε το 

πάτηµα του κουµπιού New Game, προσθέτοντας µερικές εντολές και διαγράφοντας 

κάποιες άλλες σε σχέση µε πριν.  

if(command.equals("New Game")) //Αν πατηθεί το κουµπί New Game  

      {   

     frame.dispose();  

     createFrame();     

     mmgame.createGame();//καλούµε την mastermindGame()             

      gameinprogress=false;   

      numberofguesses=0;  

} 
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Κεφάλαιο 4. Το παιχνίδι Checkers 

4.1 Ανάλυση παιχνιδιού Checkers 

Το checkers ή όπως είναι γνωστό στα ελληνικά Ντάµα, είναι ένα πολύ γνωστό παιχνίδι. 

Το παιχνίδι εξελίσσεται πάνω σε µια σκακιέρα ίδια µε αυτή που παίζεται το σκάκι. Η 

σκακιέρα αποτελείται από οχτώ γραµµές και οχτώ στήλες, δηλαδή από 64 τετράγωνα. 

Υπάρχουν δύο αντίπαλοι παίχτες και στόχος του καθενός είναι να εξαλείψει όλα  τα 

πούλια του αντιπάλου. Τα πούλια του παιχνιδιού στήνονται σε τρεις διαδοχικές 

γραµµές για τον κάθε παίχτη, µε απόσταση ενός τετραγώνου από κάθε επόµενο πούλι. 

Ο Κόκκινος παίχτης ξεκινά πάντα πρώτος. Αν κάποιος παίχτης µπορεί να πηδήξει 

κάποιο πουλί αντιπάλου, τότε η µόνη επιτρεπτή κίνηση είναι η κίνηση- πήδηµα και 

καµία άλλη. Αν για παράδειγµα ένα κόκκινο και ένα µαύρο πούλι βρίσκονται σε 

γειτονικά τετράγωνα στην ίδια διαγώνιο, και το πίσω γειτονικό τετράγωνο είναι 

ελεύθερο, τότε η κίνηση- πήδηµα είναι υποχρεωτική και το πούλι τοποθετείται στην 

σκακιέρα στη νέα θέση, ενώ το πούλι που «φαγώθηκε», αποµακρύνεται από το χώρο 

του παιχνιδιού. Μπορούν να γίνουν και πολλαπλές κινήσεις- πηδήµατα µε την ίδια 

λογική όπως περιγράφηκε πριν, αρκεί να υπάρχουν διαδοχικές κενές θέσεις για να 

τοποθετηθεί το πούλι που κάνει την κίνηση. Υπάρχουν δύο ειδικά πούλια, οι 

βασιλιάδες, τα οποία δηµιουργούνται όταν φτάσουν στην κορυφή ή τον πάτο της 

σκακιέρας (κορυφή για τον κόκκινο παίχτη, πάτο για τον µαύρο). Οι βασιλιάδες έχουν 

το πλεονέκτηµα της κίνησης και προς τα πίσω, σε αντίθεση µε τα απλά πούλια που κάτι 

τέτοιο απαγορεύεται. 

Όταν κάποιος παίχτης δεν έχει άλλες κινήσεις, τότε το παιχνίδι τελειώνει. Στο τέλος της 

ολοκλήρωσης του παιχνιδιού θα έχουµε το ακόλουθο αποτέλεσµα: 
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Εικόνα 33: Αρχική κατάσταση παιχνιδιού 

 

 

Εικόνα 14: Ολοκλήρωση παιχνιδιού µε νίκη κόκκινου παίχτη 
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Εικόνα 15: Ολοκλήρωση παιχνιδιού µε νίκη µαύρου παίχτη 

 

Το παιχνίδι αυτό, σε αντίθεση µε το Score4 και το MasterMind, θα είναι σε µορφή 

applet. Για το παιχνίδι Checkers ακολουθήθηκε η ίδια λογική παιχνιδιού µε αυτή του 

Score4, µε δηµιουργία τεσσάρων κλάσεων. ∆ηµιουργήσαµε την κλάση CheckersGUI, η 

οποία περιλαµβάνει όλα τα συστατικά τα οποία βλέπει ο χρήστης στην οθόνη του, 

δηλαδή τα µηνύµατα, τα κουµπιά και τον Canva. Η κλάση αυτή θα είναι υπεύθυνη για 

την ανανέωση της εικόνας των χρηστών µετά από τις κινήσεις των παιχτών. Μέσα σε 

αύτη την κλάση θα µπορούµε να ζωγραφίζουµε τη σκακιέρα και τα διάφορα πούλια του 

παιχνιδιού στα χρώµατα που µας αρέσουν.  

Η κλάση CheckersMove είναι η κλάση η οποία αναπαριστά µία κίνηση του παιχνιδιού. 

Αποθηκεύει την αρχική και τελική θέση από το πούλι που έχουµε επιλέξει να 

µετακινήσουµε. Η κλάση CheckersMove θα χρησιµοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό στις 

άλλες κλάσεις.  

Η κλάση CheckerData είναι η κλάση που διατηρεί όλα τα δεδοµένα για το παιχνίδι και 

αποτελεί την προσοµοίωσή του. Μέσα σε αυτή την κλάση µπορούµε να ξεκινάµε ένα 

νέο παιχνίδι, να κάνουµε τις κινήσεις των παιχτών, να ελέγχουµε ποιες είναι οι δυνατές 

κινήσεις από τα πούλια και να λαµβάνουµε τις πιθανές κινήσεις για κάθε πούλι.  

Η κλάση Checkers είναι η αντίστοιχη µε την κλάση testclass που αναφέρθηκε 

παραπάνω, µε τη διαφορά ότι επειδή το παιχνίδι είναι σε µορφή applet, αντί για τη 

µέθοδο main θα χρησιµοποιηθεί η init(). Μέσα στη µέθοδο init θα µπορούµε να 

καθορίσουµε το µέγεθος του applet που θα βλέπει ο χρήστης, καθώς επίσης και να 
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δηµιουργούµε τα αντικείµενα των κλάσεων που µας είναι απαραίτητα για την ορθή 

εκτέλεση του παιχνιδιού.  

     

4.1.1 ∆ιάγραµµα UML και απεικόνιση των κλάσεων 

Για καλύτερη κατανόηση του παιχνιδιού, παρουσιάζουµε το διάγραµµα κλάσεων µε τα 

πεδία και τις µεθόδους κάθε κλάσης, αλλά και τις συσχετίσεις των κλάσεων. 

 

Εικόνα 16: Συσχετίσεις των κλάσεων 

 

 

Εικόνα 17: ∆ιάγραµµα κλάσεων µε τα πεδία και τις µεθόδους κάθε κλάσης 
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4.2 Κλάση CheckersMove 

Η κλάση CheckersMove αναπαριστά µία κίνηση του παιχνιδιού. Αποθηκεύει την 

αρχική και τελική θέση από το πούλι που έχουµε επιλέξει να µετακινήσουµε. Είναι 

προφανές λοιπόν ποια πρέπει να είναι τα πεδία που πρέπει να χρησιµοποιήσουµε για 

τον ορισµό της κλάσης:  

• Αρχική γραµµή- στήλη του πίνακα (startRow, startColumn) 

• Τελική γραµµή- στήλη του πίνακα (endRow, endColumn) 

 

public class CheckersMove { 

private int startRow, startColumn;  // Αρχική θέση. 

private int endRow, endColumn;      // Τελική θέση. 

 

Επίσης αναφέρουµε τις µεθόδους που έχουν δηµιουργηθεί για την κλάση αυτή: 

public int getstartRow() 

public int getstartColumn() 

public int getendRow 

public int getendColumn 

public boolean isJump() 

4.2.1 Μέθοδοι getstartRow() και getendRow() 

Για τα παραπάνω πεδία, πρέπει να δηλώσουµε και τις µεθόδους get, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την προσπέλαση των πεδίων αυτών από τις υπόλοιπες κλάσεις του 

παιχνιδιού.  

public int getstartRow(){ 

return startRow;} 

  

public int getstartColumn(){ 

 return startColumn;} 

  

public int getendRow(){ 

return endRow;} 

  

public int getendColumn(){ 

 return endColumn; } 
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4.2.2 Κατασκευαστής κλάσης 

Ακολουθεί η δήλωση του κατασκευαστή της κλάσης: 

CheckersMove(int startRow, int startColumn, int endRow, int endColumn) 

{ 

       // Ο κατασκευαστής της κλάσης.  

       this.startRow = startRow; 

       this.startColumn = startColumn; 

       this.endRow = endRow; 

       this.endColumn = endColumn; 

    } 

4.2.3 Μέθοδος isJump()  

Στην κλάση αυτή δεν χρειάζεται να υλοποιήσουµε πολλές επιπλέον µεθόδους, παρά 

µόνο µια µέθοδο, η οποία θα µας ενηµερώνει αν κάποια κίνηση είναι πήδηµα ή όχι. Σε 

µία τέτοια κίνηση, το πούλι κινείται 2 γραµµές και 2 στήλες αντί για µία που είναι µια 

απλή κίνηση. Ο τύπος της µεθόδου θα είναι boolean, και η επιστρεφόµενη τιµή της 

µεθόδου θα είναι true ή false.  

boolean isJump() { 

boolean flag; 

      flag=startRow - endRow == 2 || startRow - endRow == -2; 

      return flag;} 

 

4.3 Κλάση CheckersData  

Η κλάση αυτή αποτελεί την προσοµοίωση του παιχνιδιού. Με τη χρήση αυτής της 

κλάσης µπορούµε να δηµιουργούµε αντικείµενα τύπου CheckersData τα οποία έχουν τη 

δυνατότητα να διατηρούν τα δεδοµένα του παιχνιδιού. Πιο συγκεκριµένα, µπορεί να 

αποθηκεύει και να γνωρίζει το είδος που υπάρχει σε κάθε τετράγωνο της σκακιέρας. 

Ξεκινάµε µε τον ορισµό της κλάσης και τα απαραίτητα για αυτήν πεδία. Ορίζουµε το 

πεδίο board που είναι πίνακας τύπου int και αποθηκεύει το περιεχόµενο της γραµµής- 

στήλης του παιχνιδιού. Λόγω των βελτιώσεων στον κώδικα των προηγούµενων 

παιχνιδιών, δηλώνουµε από την αρχή της ανάλυσης του παιχνιδιού τα πεδία για την 

αναφορά στα µεγέθη του πίνακα. Για τον πίνακα του παιχνιδιού, γνωρίζουµε εκ των 

προτέρων ότι είναι οχτώ γραµµών και οχτώ στηλών, οπότε δηλώνουµε και δυο πεδία 

που θα ορίζουν το σταθερό αυτό µέγεθος του πίνακα board.  

class CheckersData { 

  private int[][] board; //Ο πίνακας του παιχνιδιού 

  private final int boardrowsize=8; //Μέγεθος της γραµµής 

  private final int boardcolumnsize=8; //Μέγεθος της στήλης 



 
70 

Επίσης αναφέρουµε τις µεθόδους που έχουν δηµιουργηθεί για την κλάση αυτή: 

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) 

 

4.3.1 Κατασκευαστής κλάσης 

Αφού ορίσαµε τα βασικά πεδία της κλάσης αυτής, πρέπει να δηµιουργήσουµε τον 

κατασκευαστή της, ο οποίος θα δηµιουργεί τον πίνακα board, ώστε να έχει µέγεθος 8x8 

(8 γραµµές και 8 στήλες) και επίσης θα καλείται η µέθοδος setUpGame() η οποία θα 

αρχικοποιεί τον πίνακα board. 

public CheckersData() {    

      board = new int[boardrowsize][boardcolumnsize]; 

      setUpGame();} 

 

4.3.2 Μέθοδος setUpGame() 

Η µέθοδος setUpGame() που χρησιµοποιήσαµε στον κατασκευαστή είναι η µέθοδος 

που αρχικοποιεί τον πίνακα board έτσι ώστε τα πούλια να είναι στην αρχική τους 

κατάσταση. Τα πούλια θα τοποθετηθούν στις θέσεις που ικανοποιούν τη συνθήκη row 

% 2 == col % 2. 

Για τις 3 πρώτες γραµµές (row<rowsize-5) έχουµε µαύρα πούλια, ενώ για τις 3 

τελευταίες (row>rowsize-4) έχουµε κόκκινα πούλια. Τα υπόλοιπα σηµεία ορίζονται ως 

µηδενικά, αφού δεν θέλουµε να έχουµε σε εκείνα τα σηµεία κάποια πληροφορία. Θα 

χρησιµοποιήσουµε δύο βρόχους επανάληψης for, οι οποίοι είναι πολύ χρήσιµοι για την 

προσπέλαση των στοιχείων του πίνακα board. Θα χρησιµοποιήσουµε τα πεδία RED, 
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BLACK, RED_KING,BLACK_KING τα οποία θα οριστούν σε επόµενες κλάσεις και 

θα έχουν τις τιµές 1, 2, 3, 4 αντίστοιχα. Επειδή αυτά τα πεδία έχουν σταθερή τιµή καθ’ 

όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, µπορούµε να τα δηλώσουµε ως static και στη συνέχεια 

να δηλώσουµε τις µεθόδους get για να µπορεί να γίνει η προσπέλασή τους από την 

κλάση CheckerData. Τα πεδία αυτά τα δηλώσαµε στην κλάση CheckersGUI, που 

ακολουθεί παρακάτω στην ανάλυση.  

 

public void setUpGame() { 

for (int row = 0; row < boardrowsize; row++) { 

     for (int column = 0; column < boardcolumnsize; column++) { 

            if ( row % 2 == column % 2 ) { 

               if (row < rowsize-5) 

                  board[row][column] = CheckersGUI.getBLACK(); 

               else if (row > rowsize-4) 

                  board[row][column] = CheckersGUI.getRED(); 

               else 

                  board[row][column] = 0; 

            } 

            else { 

               board[row][column] = 0; 

          } 

} 

   } 

}   

 

Παρατηρούµε ότι στη µέθοδο αυτή ότι αν βρισκόµαστε στο πάνω µέρος του πίνακα 

(row<rowsize-5) θέτουµε σε κάθε στοιχείο του πίνακα την τιµή που µας επιστρέφει η 

µέθοδος getBLACK (δηλαδή Black=2), ενώ αν βρισκόµαστε στο κάτω µέρος 

(row>rowsize-4), τότε θέτουµε σε κάθε στοιχείο του πίνακα την τιµή που µας 

επιστρέφει η µέθοδος getRED (δηλαδή Red=1). Οποιαδήποτε άλλα πεδία του πίνακα 

που δεν ικανοποιούν τις παραπάνω συνθήκες, ορίζονται ως µηδενικά. 

 

4.3.3 Μέθοδοι getPiece() και setPiece() 

Στη συνέχεια δηµιουργούµε τις µεθόδους getPiece(), setPiece() οι οποίες επιστρέφουν 

την τιµή στον πίνακα board (την τιµή των στοιχείων board[row][column] και ορίζουν 

σε συγκεκριµένη θέση του πίνακα board ένα πούλι. Ως επιτρεπτά πούλια θα θεωρούµε 

αυτά που έχουν τιµές 1, 2, 3, 4 

public int getPiece(int row, int column) { 
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return board[row][column];  } 

 

public void setPiece(int row, int column, int piece) { 

board[row][column] = piece; } 

 

4.3.4 Μέθοδος makeMove(int startRow, int startColumn, int endRow, int 

endColumn) 

Η αµέσως επόµενη µέθοδος µας επιτρέπει να κάνουµε µια κίνηση από ένα σηµείο της 

σκακιέρας σε κάποιο άλλο (δηλαδή από κάποιο πεδίο του πίνακα board σε κάποιο 

άλλο). Ως αρχικό σηµείο θεωρούµε αυτό µε στοιχεία γραµµής και στήλης τα startRow- 

startColumn και τελικό αυτό µε στοιχεία γραµµής και στήλης τα endRow- endColumn.  

Εδώ πρέπει να ελέγχουµε αν η κίνηση που πρόκειται να γίνει είναι πήδηµα. Αν ναι, 

τότε το πούλι που "φαγώνεται" αποµακρύνεται από τη σκακιέρα (από τον πίνακα 

board). Αν ένα πούλι φτάσει στο τέλος της σκακιέρας (στο τέλος του πίνακα board), 

τότε γίνεται βασιλιάς.  

 

public void makeMove(int startRow, int startColumn, int endRow, int 

endColumn) { 

board[endRow][ endColumn] = board[startRow][startColumn]; 

       

    board[startRow][ startColumn] = 0;  

//Το προηγούµενο τετράγωνο ορίζεται ως µηδέν ,αφού δεν υπάρχει πλέον 

πούλι. 

 

    if (startRow - endRow == 2 || startRow - endRow == -2) { 

// Η κίνηση είναι πήδηµα, άρα πρέπει να αφαιρέσοµε το κοµµάτι που 

"φαγώθηκε"  από τη σκακιέρα. 

int row = (startRow + endRow) / 2;   

// row= Η γραµµή του φαγωµένου κοµµατιού. 

          

int column = (startColumn + endColumn) / 2;   

// column=Η στήλη του φαγωµένου κοµµατιού 

         board[row][column] = 0; //Αποµακρύνεται το πούλι. 

} 

if (endRow == 0 && board[endRow][ endColumn] == 

CheckersGUI.getRED()) 

         board[endRow][ endColumn] = CheckersGUI.getREDKING();  

//∆ηµιουργία των βασιλιάδων. 
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if (endRow == 7 && board[endRow][ endColumn] == 

CheckersGUI.getBLACK()) 

         board[endRow][ endColumn] = CheckersGUI.getBLACKKING();  

//∆ηµιουργία των βασιλιάδων.} 

 

Με την συνθήκη (endRow == 0 && board[endRow][endColumn] == 

CheckersGUI.getRED()),ελέγχουµε εάν η νέα γραµµή που πρόκειται να µεταβεί το 

πούλι του κόκκινου παίχτη είναι η πρώτη γραµµή. Αν ναι, τότε σηµαίνει ότι δεν 

υπάρχει άλλη γραµµή για τον παίχτη οπότε το πούλι αυτό γίνεται βασιλιάς. Οµοίως 

ελέγχουµε και για τον µαύρο παίχτη, αλλά αντί για την πρώτη γραµµή, ελέγχουµε για 

την τελευταία, αφού τα µαύρα πούλια κινούνται προς τα κάτω.  

Στο σηµείο που έχουµε φτάσει, πρέπει να αναφερθουµε στην κλάση CheckersMove, 

επειδή µας είναι απαραίτητη για τις δύο επόµενες µεθόδους που θα ορίσουµε στην 

κλάση CheckersData.     

 

4.3.5 Μέθοδοι canMove (int player, int startRow, int startColumn, int endRow, int 

end Column)  και canJump (int player, int startRow, int startColumn, int 

middleRow, int middleColumn, int endRow, int end Column) 

Εδώ συνεχίζουµε µε τη δηµιουργία των µεθόδων που µας είναι απαραίτητες. 

∆ηµιουργούµε δυο βασικές µεθόδους. Η µέθοδος canMove, που όπως περιγράφει και 

το ονόµατά της, µας ενηµερώνει για το  εάν µπορεί να µετακινηθεί ένα πούλι από την 

µια γραµµή-στήλη, σε κάποια άλλη γραµµή-στήλη. Η µέθοδος canJump από την άλλη, 

µας ενηµερώνει για το εάν ο παίχτης player µπορεί να πηδήξει από το τετράγωνο 

startRow- startColumn στο τετράγωνο endRow-endColumn. Ο παίχτης έχει ένα πούλι 

στη θέση startRow- startColumn και η θέση endRow-endColumn είναι θέση η οποία 

απέχει από την αρχική 2 γραµµές και 2 στήλες. Το τετράγωνο middleRow-

middleColumn είναι το ενδιάµεσο των startRow- startColumn, endRow-endColumn.  

Ακολουθεί ο κώδικας για τη µέθοδο canMove: 

 

private boolean canMove(int player, int startRow, int startColumn, int 

endRow, int endColumn) { 

        

      if (endRow < 0 || endRow >= boardrowsize || endColumn < 0 || 

endColumn >= boardcolumnsize) 

         return false;  // ∆εν µετακινούµε γιατι είναι εκτός πίνακα 

του board. 
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      if (board[endRow][endColumn] != 0) 

         return false;  // Στη θέση αυτη υπάρχει ήδη πούλι. 

 

      if (player == CheckersGUI.getRED()) { 

         if (board[startRow][startColumn] == CheckersGUI.getRED() && 

endRow > startRow) 

             return false;  // Κίνηση µόνο προς τα κάτω. 

         else return true;  // Η κίνηση µπορεί να γίνει. 

      } 

      else { 

         if (board[startRow][startColumn] == CheckersGUI.getBLACK() && 

endRow < startRow) 

             return false;  // Κίνηση µόνο προς τα πάνω. 

         else return true;  // Η κίνηση µπορεί να γίνει. 

      } 

       

   }   

Παρατηρούµε εδώ ότι στον πρώτο έλεγχο, αν βρισκόµαστε εκτός από τα όρια του 

πίνακα, τότε δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί η κίνηση. Επίσης, αν η θέση στόχος δεν 

είναι ίση µε µηδέν, αυτό σηµαίνει ότι σε αυτή τη θέση υπάρχει πούλι, οπότε δε µπορεί 

να πραγµατοποιηθεί η κίνηση (έχουµε συµφωνήσει στην αρχή της κλάσης, τα κενά 

πεδία του πίνακα να είναι µηδενικά). Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή για 

παράδειγµα είναι η σειρά του κόκκινου παίχτη (player == CheckersGUI.getRED()), 

ελέγχουµε την κίνηση που αυτός θέλει να κάνει. Αν είναι κίνηση προς τα κάτω, τότε 

απαγορεύουµε την κίνηση αυτή, αφού τα πούλια του κόκκινου παίχτη µπορούν να 

κινηθούν µόνο προς τα πάνω. Οποιαδήποτε άλλη κίνηση είναι αποδεκτή, και από τη 

µέθοδο επιστρέφεται true. Η ίδια λογική ισχύει και για τον µαύρο παίχτη, αλλά 

απορρίπτουµε τις κινήσεις που προσπαθεί να κάνει προς το πάνω µέρος της σκακιέρας.  

 

Ακολουθεί ο κώδικας για τη µέθοδο canJump. 

 

private boolean canJump(int player, int startRow, int startColumn, int 

middleRow, int middleColumn, int endRow, int endColumn) { 

                     

if (endRow < 0 || endRow >= boardrowsize || endColumn < 0 ||  

endColumn >= boardcolumnsize) 

return false;  // ∆εν πηδάµε γιατι είναι εκτός πίνακα του 

board. 

          

      if (board[endRow][endColumn] != 0) 
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         return false;  // Στη θέση αυτη υπάρχει ήδη πούλι. 

          

      if (player == CheckersGUI.getRED()) { 

   if (board[startRow][startColumn] == CheckersGUI.getRED() && 

endRow > startRow) 

            return false;  // Κίνηση µόνο προς τα πάνω. 

         if (board[middleRow][middleColumn] != CheckersGUI.getBLACK() 

&& board[middleRow][middleColumn] != CheckersGUI.getBLACKKING()) 

            return false;  // ∆εν υπάρχει µαύρο πούλι για πήδηµα. 

         else return true;  // Η κίνηση µπορεί να γίνει. 

      } 

      else { 

         if (board[startRow][startColumn] == CheckersGUI.getBLACK() && 

endRow < startRow) 

            return false;  // Κίνηση µόνο προς τα κάτω. 

         if (board[middleRow][middleColumn] != CheckersGUI.getRED() && 

board[middleRow][middleColumn] != CheckersGUI.getREDKING()) 

            return false;  // ∆εν υπάρχει κόκκινο πούλι για πήδηµα. 

         else return true;  // Η κίνηση µπορεί να γίνει. 

      } 

}     

Παρατηρούµε εδώ, όπως και στη µέθοδο canMove, ότι στον πρώτο έλεγχο, αν 

βρισκόµαστε εκτός από τα όρια του πίνακα, τότε δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί η 

κίνηση. Επίσης, αν η θέση στόχος δεν είναι ίση µε µηδέν, αυτό σηµαίνει ότι σε αυτή τη 

θέση υπάρχει πούλι, οπότε δε µπορεί να πραγµατοποιηθεί η κίνηση. Σε αντίθετη 

περίπτωση, αν δηλαδή για παράδειγµα είναι η σειρά του κόκκινου παίχτη (player == 

CheckersGUI.getRED()), ελέγχουµε την κίνηση- πήδηµα που αυτός θέλει να κάνει. 

Αν είναι κίνηση προς τα κάτω, τότε απαγορεύουµε την κίνηση αυτή, αφού τα πούλια 

του κόκκινου παίχτη µπορούν να κινηθούν µόνο προς τα πάνω. Παράλληλα, αν η 

ενδιάµεση θέση δεν περιέχει µαύρο πούλι (board[endRow][endColumn] != 

CheckersGUI.getBLACK())ή µαύρο βασιλιά, τότε δεν υπάρχει µαύρο πούλι για να 

«φαγωθεί», οπότε ούτε αυτή η κίνηση είναι επιτρεπτή. Όλες οι άλλες κινήσεις είναι 

επιτρεπτές. . Η ίδια λογική ισχύει και για τον µαύρο παίχτη, αλλά απορρίπτουµε τις 

κινήσεις- πηδήµατα που προσπαθεί να κάνει προς το πάνω µέρος της σκακιέρας ή σε 

σηµεία που δεν υπάρχει κόκκινο πούλι για  «φάγωµα».  
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4.3.6 Μέθοδος getLegalMoves(int player) 

Οι δύο αυτές δηλώσεις µεθόδων είναι απαραίτητες για τις µεθόδους που ακολουθούν. 

Με τις παραπάνω δηλώσεις έχουµε τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε µια µέθοδο, η 

οποία θα επιστρέφει έναν πίνακα µε τις επιτρεπτές κινήσεις για τον παίχτη που παίζει. 

Θα περνάµε τον παίχτη που παίζει (player), σαν παράµετρο εισόδου στη µέθοδο. Αν 

δεν υπάρχουν επιτρεπτές κινήσεις, επιστρέφουµε null.  Στη µέθοδο αυτή, που θα την 

ονοµάσουµε getLegalMoves και θα είναι τύπου CheckersMove[], θα ελέγχουµε αρχικά 

αν υπάρχει επιλεγµένος παίχτης (κόκκινος ή µαύρος). Αν δεν υπάρχει, τότε 

επιστρέφουµε null. Σε διαφορετική περίπτωση, αν παίζει ο κόκκινος παίχτης, τότε 

δηµιουργούµε και µια τοπική µεταβλητή, την king, στην οποία θα αντιστοιχείται το 

πεδίο RED_KING. Με την ίδια λογική γίνεται ο ορισµός και για τον µαύρο παίχτη.  

Οι κινήσεις που µπορεί να κάνει ο παίχτης, πρέπει να µπορούν να αποθηκευτούν 

προσωρινά σε µια δοµή δεδοµένων η οποία θα µπορεί να καθορίζει το µέγεθος της 

αυτόµατα. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε είτε Vector είτε ArrayList είτε 

οποιαδήποτε παρόµοια δοµή. Για λόγους ευχρηστίας επιλέγουµε την ArrayList, στην 

οποία θα αποθηκεύοµε δεδοµένα τύπου <CheckersMove>. 

 

public CheckersMove[] getLegalMoves(int player) { 

     

   if (player != CheckersGUI.getRED() && player != 

CheckersGUI.getBLACK()) 

         return null; 

 

   int king;  //  Πεδίο που αναπαριστά ένα βασιλιά που ανήκει σε 

κάποιο παίχτη. 

   if (player == CheckersGUI.getRED()) 

       king = CheckersGUI.getREDKING(); 

   else 

       king = CheckersGUI.getBLACKKING(); 

   

ArrayList<CheckersMove> list = new ArrayList<CheckersMove>(); 

//Οι κινήσεις θα αποθηκεύονται σε αυτό το Arraylist. 

Αφού δηµιουργήσαµε το αντικείµενο list της κλάσης ArrayList, µπορούµε να 

ξεκινήσουµε να ελέγχουµε για πιθανές κινήσεις για κάθε τετράγωνο του πίνακα. Αν 

αυτό το τετράγωνο περιέχει ένα πούλι του παίχτη player τότε ελέγχουµε τα γειτονικά 

για πιθανές κινήσεις. Αν υπάρχει κίνηση, τότε την τοποθετούµε στο ArrayList. Ο 

έλεγχος γίνεται µε τη χρήση της µεθόδου canMove που αναφέρθηκε προηγουµένως. 
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if (list.size() == 0) //Ο έλεγχος αυτός καθιστά δυνατή µόνο την 

κίνηση-πήδηµα και καµία άλλη. Ελέγχει εάν υπάρχει στην Arraylist 

αποθηκευµένη κάποια κίνηση-πήδηµα. 

  { 

   for (int row = 0; row < boardrowsize; row++) { 

      for (int column = 0; column < boardcolumnsize; column ++) { 

         if (board[row][column] == player || board[row][column] == 

king) { 

         if (canMove(player,row,column,row+1,column+1)) 

            list.add(new CheckersMove(row, column,row+1, column +1)); 

         if (canMove(player,row, column,row-1, column +1)) 

            list.add(new CheckersMove(row, column,row-1, column +1)); 

         if (canMove(player,row,col,row+1,col-1)) 

            list.add(new CheckersMove(row, column,row+1, column -1)); 

                    

         if (canMove(player,row, column,row-1, column -1)) 

            list.add(new CheckersMove(row, column,row-1, column -1)); 

         } 

      } 

   } 

} 

 

Ο παραπάνω κώδικας ελέγχει για τις δυνατές κινήσεις. Όµως, υπάρχει προτεραιότητα 

για τις κινήσεις- πηδήµατα σε σχέση µε τις απλές κινήσεις. Αν υπάρχει σε κάποιο 

σηµείο του παιχνιδιού πήδηµα, τότε αυτή η κίνηση είναι υποχρεωτική. 

Αν βρέθηκαν κινήσεις-πηδήµατα, τότε είναι υποχρεωτική η κίνηση αυτή και καµία 

άλλη  κίνηση. Αν δε βρέθηκαν πηδήµατα, ελέγχουµε για απλές κινήσεις κάθε 

τετράγωνο του πίνακα. Αν το τετράγωνο περιέχει ένα πούλι του παίχτη player τότε 

ελέγχουµε τα γειτονικά για πιθανές κινήσεις. Αν υπάρχει διαθέσιµη κίνηση, τότε την 

τοποθετούµε στο ArrayList. Ο έλεγχος για πιθανές κινήσεις- πηδήµατα γίνεται µε τη 

χρήση της µεθόδου canJump που ορίστηκε στην κλάση CheckersMove, ενώ η 

προσθήκη των κινήσεων στο ArrayList γίνεται µε τη χρήση της add.  

  

for (int row = 0; row < boardrowsize; row++) { 

    for (int column = 0; column < boardcolumnsize; column ++) { 

      if (board[row][ column] == player || board[row][col] == king) { 

if (canJump(player, row, column, row+1, column +1, row+2, column 

+2)) 

        list.add(new CheckersMove(row, column, row+2, column +2)); 
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if (canJump(player, row, column, row-1, column +1, row-2,        

column +2)) 

        list.add(new CheckersMove(row, column, row-2, column +2)); 

if (canJump(player, row, column, row+1, column -1, row+2, column 

-2)) 

        list.add(new CheckersMove(row, column, row+2, column -2)); 

if (canJump(player, row, column, row-1, column -1, row-2, column 

-2)) 

        list.add(new CheckersMove(row, column, row-2, column -2)); 

             } 

         } 

      } 

Επειδή όµως η προτεραιότητα της κίνησης- πήδηµα είναι υψηλότερη της απλής 

κίνησης, η ροή του κώδικα θα πρέπει να ξεκινάει µε τον έλεγχο για κινήσεις- πηδήµατα 

και µετά να συνεχίζει µε τον έλεγχο για ύπαρξη απλών κινήσεων.  

Αν δεν υπάρχουν επιτρεπτές κινήσεις, τότε επιστρέφουµε null. Αλλιώς φτιάχνουµε έναν 

πίνακα µε µέγεθος ίσο µε το µέγεθος όλων των δυνατών επιτρεπτών κινήσεων (από το 

µέγεθος του ArrayList µε τη χρήση της list.size()). Μπορούµε έτσι να αποθηκεύουµε τα 

δεδοµένα που υπάρχουν στο ArrayList, µέσα στον πίνακα αυτόν και να τον 

επιστρέψουµε.  

if (list.size() == 0) 

         return null; 

      else { 

       CheckersMove[] moveArray = new CheckersMove[list.size()]; 

          for (int i = 0; i < list.size(); i++) 

             moveArray[i] = (CheckersMove)list.get(i); 

          return moveArray;}} 

 

 

4.3.7 Μέθοδος getLegalJumps(int player, int row, int column) 

Ολοκληρώσαµε την υλοποίηση της µεθόδου getLegalMoves και συνεχίζουµε στην 

υλοποίηση της µεθόδου, που θα επιστρέφει τις επιτρεπτές κινήσεις- πηδήµατα ενός 

παίχτη (player) που βρίσκεται σε µια συγκεκριµένη γραµµή-στήλη (row-column). 

Ονοµάζουµε αυτή τη µέθοδο getLegalJumps. Αν δεν υπάρχουν πηδήµατα, 

επιστρέφουµε null. 

Η πρώτη δοµή ελέγχου if (player != CheckersGUI.getRED() && player != 

CheckersGUI.getBLACK()) µας ενηµερώνει αν υπάρχει επιλεγµένος παίχτης. Αν δεν 

υπάρχει, τότε επιστρέφουµε null. Σε διαφορετική περίπτωση, αν παίζει ο κόκκινος 
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παίχτης για παράδειγµα, τότε δηµιουργούµε και ένα τοπικό πεδίο, το πεδίο king, στην 

οποία θα αντιστοιχείται το πεδίο RED_KING. Με την ίδια λογική γίνεται ο ορισµός και 

για τον µαύρο παίχτη. Οι κινήσεις που µπορεί να κάνει ο παίχτης, πρέπει να µπορούν να 

αποθηκευτούν προσωρινά σε µια δοµή δεδοµένων η οποία θα µπορεί να καθορίζει το 

µέγεθος της αυτόµατα. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και σε αυτή τη µέθοδο τη 

δοµή ArrayList. 

 

public CheckersMove[] getLegalJumps(int player, int row, int column) { 

                

  if (player != CheckersGUI.getRED() && player != 

CheckersGUI.getBLACK()) 

         return null; //∆εν έχει οριστεί παίχτης 

      int king;  // Τοπική µεταβλητή που αναπαριστά το πούλι βασιλιά 

που ανήκει σε κάποιο παίχτη. Ο βασιλίας µπορεί να µετακινείται προς 

όλες τις κατευθύνσεις. 

   if (player == CheckersGUI.getRED()) 

         king = CheckersGUI.getREDKING(); 

   else 

      king = CheckersGUI.getBLACKKING(); 

      ArrayList<CheckersMove> list = new ArrayList<CheckersMove>(); 

// Οι κινήσεις θα αποθηκεύονται σε αυτό το Arraylist. 

 

Αφού δηµιουργήσαµε το αντικείµενο list της κλάσης ArrayList, µπορούµε να 

ξεκινήσουµε να ελέγχουµε για πιθανές κινήσεις- πηδήµατα για κάθε τετράγωνο του 

πίνακα. Αν αυτό το τετράγωνο περιέχει ένα πούλι του παίχτη player τότε ελέγχουµε τα 

γειτονικά για πιθανές κινήσεις- πηδήµατα. Αν υπάρχει τέτοια κίνηση, τότε την 

τοποθετούµε στο ArrayList. Ο έλεγχος γίνεται µε τη χρήση της µεθόδου canJump που 

αναφέρεται προηγουµένως. 

 

if (board[row][column] == player || board[row][column] == king) { 

  if (canJump(player, row, column, row+1, column+1, row+2, column+2)) 

       list.add(new CheckersMove(row, column, row+2, column+2)); 

  if (canJump(player, row, column, row-1, column+1, row-2, column+2)) 

       list.add(new CheckersMove(row, column, row-2, column+2)); 

  if (canJump(player, row, column, row+1, column-1, row+2, column-2)) 

       list.add(new CheckersMove(row, column, row+2, column-2)); 

  if (canJump(player, row, column, row-1, column-1, row-2, column-2)) 

      list.add(new CheckersMove(row, column, row-2, column-2)); } 
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Αν δεν υπάρχουν επιτρεπτές κινήσεις- πηδήµατα, τότε επιστρέφουµε null. Αλλιώς  

φτιάχνουµε έναν πίνακα µε µέγεθος ίσο µε το µέγεθος όλων των δυνατών  

επιτρεπτών κινήσεων- πηδηµάτων (από το µέγεθος του ArrayList µε τη χρήση της 

list.size()). Μπορούµε έτσι να αποθηκεύουµε τα δεδοµένα που  

υπάρχουν στο ArrayList, µέσα στον πίνακα αυτόν και να τον επιστρέψουµε.  

if (list.size() == 0) 

         return null; 

      else { 

          CheckersMove[] moveArray = new CheckersMove[list.size()]; 

          for (int i = 0; i < list.size(); i++) 

             moveArray[i] = (CheckersMove)list.get(i); 

          return moveArray; 

Εδώ ολοκληρώνεται και η δήλωση της µεθόδου getLegalJumps. 

4.3.8 Μέθοδος makeMove (CheckersMove move) 

Για το τέλος, αφήσαµε µία τελευταία µέθοδο που θα ολοκληρώσει την κλάση 

CheckersData. Η µέθοδος αυτή ονοµάζεται makeMove (CheckersMove move) και 

δέχεται ως παράµετρο αντικείµενα τύπου CheckersMove. Αυτή η µέθοδος  

χρησιµοποιεί τη µέθοδο makeMove που ορίστηκε σε προηγούµενο στάδιο σε αυτή την 

κλάση. Η µέθοδος ουσιαστικά µετακινεί ένα αντικείµενο της κλάσης CheckersMove 

από µια αρχική θέση σε µια γειτονική µε τη χρήση της makeMove(int startRow, int 

startColumn, int endRow, int endColumn).  

public void makeMove(CheckersMove move) { 

makeMove(move.getstartRow(), move.getstartColumn(), 

move.getendRow(), move.getendColumn()); 

   } 

Παρατηρούµε, ότι σε αυτή την κλάση έχουµε δύο µεθόδους µε το ίδιο όνοµα 

(makeMove), αλλά µε διαφορετική υπογραφή. Η τεχνική αυτή ονοµάζεται 

πολυµορφισµός µεθόδων. Ο πολυµορφισµός σε αυτό το σηµείο, επιτρέπει την εκτέλεση 

διαφορετικού κώδικα σε µεθόδους µε το ίδιο όνοµα, ανάλογα µε τον τύπο του 

αντικειµένου στο οποίο καλείται. Έτσι, η µέθοδος  makeMove(CheckersMove move) 

καλείται, όταν η παράµετρος είναι ένα αντικείµενο της κλάσης CheckersMove, ενώ η 

µέθοδος makeMove(int startRow, int startColumn, int endRow, int endColumn) 

καλείται όταν οι παράµετροι είναι τα αρχικά και τελικά σηµεία µιας κίνησης που 

πρόκειται να γίνει. Η µέθοδος makeMove(int startRow, int startColumn, int endRow, 

int endColumn) αποθηκεύει τον παίχτη που παίζει,  δηµιουργεί τις απαραίτητες 

συνθήκες και ενηµερώνει τις καινούργιες και παλαιές θέσεις από το πούλι που 
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µετακινήθηκε. Η µέθοδος που παρουσιάζουµε τώρα απλά χρησιµοποιεί τη µέθοδο 

makeMove(int startRow, int startColumn, int endRow, int endColumn) για την 

µετακίνηση ενός από τα πούλια σε κάποια πιθανή θέση. 

 

4.4 Κλάση CheckersGUI  

Η κλάση CheckersGUI σχεδιάζει το γραφικό περιβάλλον του παιχνιδιού. Επιτρέπει σε 

δύο χρήστες να παίξουν το παιχνίδι της ντάµας, προβάλλοντάς τους τη σκακιέρα πάνω 

στην οποία εκτυλίσσεται το παιχνίδι και στην οποία οι παίχτες µπορούν να τοποθετούν 

τις κινήσεις τους και τα πούλια τους (Κόκκινα- Μαύρα). Η κλάση αυτή χρησιµοποιεί 

για το σχεδιασµό του γραφικού περιβάλλοντος έναν καµβά, οπότε για τη 

χρησιµοποίηση του είναι απαραίτητη η χρήση της extend, ώστε να µπορεί η κλάση να 

κληρονοµεί από την υπέρ-κλάση της, δηλαδή την κλάση Canvas. Ταυτόχρονα µε αυτό, 

η κλάση θα πρέπει να µπορεί να διαχειρίζεται και γεγονότα του ποντικιού, ώστε οι 

κινήσεις που κάνει κάποιος από τους παίχτες µε το ποντίκι να έχουν το αντίστοιχο  

αποτέλεσµα. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να συµπεριλάβουµε στη δήλωση της κλάσης το 

εξής:  

class CheckersGUI extends Canvas implements  MouseListener 

Για να δηµιουργήσουµε αυτή την κλάση, πρέπει να ορίσουµε τα απαραίτητα πεδία και 

τις µεθόδους. Τα δύο απαραίτητα πεδία σχετίζονται άµεσα µε τις προηγούµενες κλάσεις 

που έχουµε δηµιουργήσει, δηλαδή την κλάση CheckersData και CheckersMove. 

∆ηµιουργούµε δύο πεδία σύµφωνα µε τις παραπάνω κλάσεις, ένα που θα το 

ονοµάσουµε board (όπως και στην κλάση CheckersData) το οποίο θα είναι τύπου 

CheckersData και θα µπορεί να αποθηκεύει όλα τα δεδοµένα από την κλάση 

CheckersData, και ένα το οποίο θα το ονοµάσουµε legalMoves και θα είναι ένας 

πίνακας τύπου CheckersMove, ο οποίος θα µπορεί να αποθηκεύει δεδοµένα για τις 

επιτρεπτές κινήσεις των παιχτών. Απαραίτητα είναι τα πεδία που χρησιµοποιήθηκαν για 

τον κόκκινο και µαύρο παίχτη, όπως επίσης και για τους αντίστοιχους βασιλιάδες, µε 

τιµές 1, 2, 3, 4. Τα πεδία αυτά θα είναι τα RED, BLACK, RED_KING, BLACK_KING. 

Θα πρέπει να αναφέρουµε εδώ ότι θα δηλώσουµε τα παραπάνω πεδία σε αυτή την 

κλάση ως static πεδία και θα δηλώσουµε και τις µεθόδους get που χρησιµοποιήσαµε 

στην κλάση CheckersData. Τα τελευταία πεδία τα οποία θα πρέπει να δηλώσουµε θα 

είναι:  

• Το πεδίο player, τύπου int, το οποίο θα δηλώνει τον παίχτη που παίζει. 

• Το πεδίο game, τύπου boolean, το οποίο θα δηλώνει αν εξελίσσεται το παιχνίδι.  
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• Τα πεδία selrow- selcolumn, τύπου int, τα οποία θα δηλώνουν τη γραµµή και 

στήλη στην οποία βρίσκεται το επιλεγµένο πούλι.  

• Τα πεδία boardrowsize και boardcolumnsize, τα οποία θα δηλώνουν το µέγεθος 

του πίνακα board. 

Συγκεντρωτικά, η δήλωση των πεδίων φαίνεται παρακάτω: 

  private CheckersData board; 

  private CheckersMove[] legalMoves;  

  private static final int RED = 1; 

  private static final int RED_KING = 2; 

  private static final int BLACK = 3; 

  private static final int BLACK_KING = 4;    

  private boolean game; 

  private int player; 

  private int selrow, selcolumn; 

 

Ορίζουµε σε αυτό το σηµείο και τις µεθόδους get για τα πεδία red, black, red_king, 

black_king.  

    

public static final int getRED(){ 

  return RED;} 

    

public static final int getBLACK(){ 

 return BLACK;} 

    

public static final int getREDKING(){ 

 return RED_KING;} 

    

public static int getBLACKKING(){ 

return BLACK_KING;} 

 

Οι υπόλοιπες µέθοδοι που έχουν δηµιουργηθεί είναι οι: 

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) 
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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) 

 

4.4.1 Κατασκευαστής κλάσης  

Αφού ορίστηκαν τα πεδία, εν συνεχεία ορίζουµε και τον κατασκευαστή της κλάσης. Θα 

θέσουµε ενδεικτικά το χρώµα του Canva να είναι µαύρο. Επίσης θα πρέπει να 

καλέσουµε τη µέθοδο addMouseListener, ώστε να προστεθεί ο ακροατής γεγονότων 

του ποντικιού στο Applet, το οποίο θα επιτρέπει στους παίχτες να µετακινούν τα πούλια 

του παιχνιδιού. Μέσα στον κατασκευαστή θα γίνεται η δηµιουργία νέου αντικειµένου 

τύπου CheckersData και ταυτόχρονα θα καλείται η µέθοδος newGame() που θα 

δηµιουργεί το νέο παιχνίδι. Η ανάλυση της µεθόδου newGame ακολουθεί παρακάτω. 

public CheckersGUI() { //O κατασκευαστής της κλάσης 

setBackground(Color.black); //Ορισµός χρώµατος στον Canva. 

addMouseListener(this); //Προσθήκη γεγονότος ποντικιού. 

board = new CheckersData();  

//∆ηµιουργία νέου αντικειµένου τύπου CheckersData 

newGame();  // ∆ηµιουργία νέου παιχνιδιού. 

} 

4.4.2 Μέθοδος newGame () 

Η µέθοδος newGame, είναι η µέθοδος που δηµιουργεί νέο παιχνίδι. Η µέθοδος αυτή 

περιλαµβάνει την κλήση της µεθόδου setUpGame() της κλάσης CheckersData, η οποία 

είναι η µέθοδος που αρχικοποιεί τον πίνακα board, όπως έχουµε αναφέρει και στην 

αρχή του κεφαλαίου. Θεωρούµε ενδεικτικά ότι ο πρώτος παίχτης που παίζει είναι ο 

παίχτης µε τα κόκκινα πούλια (RED). Αφού ορίσαµε ότι ο παίχτης που θα παίξει 

πρώτος είναι ο κόκκινος, τότε θα πρέπει να λάβουµε για όλα το πούλια του κόκκινου 

παίχτη τις επιτρεπτές κινήσεις τους. Αυτό θα µπορεί να γίνει µε τη χρήση της µεθόδου 

getLegalMoves της κλάσης CheckersData, της οποίας η τιµή θα αντιστοιχείται στο 

πεδίο legalMoves της κλάσης CheckersGUI. Η µέθοδος newGame() θα θέτει την τιµή 

του πεδίου game σε true, κάτι που δηλώνει ότι το παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη, και 

ταυτόχρονα θα ενηµερώνει την τιµή της selrow (επιλεγµένη γραµµή), να είναι ίση µε -

1, δηλαδή να µην έχει επιλεγεί κανένα πούλι από τον κόκκινο παίχτη. 

public void newGame() { 

board.setUpGame();   // Καλούµε τη µέθοδο setUpGame() της κλάσης                                               

CheckersData.player = RED;//Ορίζεται η 1η κίνηση στον παίχτη µε τα 

κόκκινα. 
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legalMoves = board.getLegalMoves(RED);  // Λαµβάνουµε τις              

επιτρεπτές κινήσεις για τον κόκκινο παίχτη. 

selrow = -1;   // Ο κόκκινος παίχτης δεν έχει επιλέξει ακόµα 

κίνηση. 

game = true; //Ορίζουµε το παιχνίδι να ξεκινήσει. 

 

4.4.3 Μέθοδος gameOver () 

Αφού τελειώσαµε µε τη δήλωση της newGame, καλό θα είναι να ορίσουµε και τη 

µέθοδο gameOver() που θα σταµατάει την εξέλιξη του παιχνιδιού. Η µέθοδος αυτή 

περιλαµβάνει µόνο µια εντολή, την εντολή η οποία ορίζει την τιµή του πεδίου που είναι 

υπεύθυνο για την εξέλιξη του παιχνιδιού, δηλαδή του πεδίου game, σε false.  

private void gameOver() { 

game = false;  } 

 

4.4.4 Μέθοδος getPreferedSize() 

Το µέγεθος του Canva καθορίζεται από τη µέθοδο getPreferedSize, που είναι τύπου 

Dimension. Στη µέθοδο δηλώνουµε µια τοπική µεταβλητή τύπου Dimension 

(διάστασης), την οποία διάσταση µε τη χρήση της setsize() καθορίζουµε να είναι 

ενδεικτικά 324x324 pixels. 

public Dimension getPreferredSize() { 

         // Καθορίζουµε το µέγεθος που θέλουµε  

    Dimension dim=new Dimension(); 

    dim.setSize(324, 324); 

      return dim;} 

 

4.4.5 Σκακιέρα παιχνιδιού 

4.4.5.1 Μέθοδος paint  

Για το σχεδιασµό της σκακίερας, υλοποιήθηκαν οι µέθοδοι paint(Graphics g), 

update(Graphics g),  

Η µέθοδος paint(Graphics g),  καλείται κάθε φορά που απαιτείται να σχεδιαστεί κάτι 

στην οθόνη (γράµµατα, σχήµατα κλπ). Η µέθοδος αυτή έχει σαν όρισµα, το αντικείµενο 

g της κλάσης Graphics, την οποία graphics πρέπει να κάνουµε import πριν από τη 

δήλωση της κλάσης.  

import java.awt.Graphics; 

Ο σχεδιασµός της σκακιέρας θα γίνει σε χρώµατα gray και lightGray. Αρχικά 

δηλώνουµε τους βρόχους for οι οποίοι µας είναι απαραίτητοι για την προσπέλαση του 
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πίνακα που έχουµε ορίσει. Με βάση αυτόν τον πίνακα θα σχεδιαστεί και η σκακιέρα. 

Για όποια στοιχεία του πίνακα ισχύει η συνθήκη row % 2 == column % 2, τότε αυτά 

τα στοιχεία ορίζονται µε χρώµα lightGray, ενώ όλα τα υπόλοιπα θα σχεδιαστούν µε 

χρώµα gray. Η εντολή που δηµιουργεί τα τετράγωνα της σκακιέρας είναι η εντολή 

g.fiilRect. Η µέθοδος fillRect(int x, int y, int width, int height) ζωγραφίζει το κάθε 

τετράγωνο, σύµφωνα µε τις συντεταγµένες που δίνονται από τις µεταβλητές x-y και 

από το πλάτος και ύψος που αναφέρουν τα width- height.  

Αφού ολοκληρώθηκε η δηµιουργία της σκακιέρας, είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν 

και τα πούλια που θα χρησιµοποιηθούν στο παιχνίδι (RED, BLACK, RED_KING, 

BLACK_KING). Για να λάβουµε το περιεχόµενο των τετραγώνων που βρίσκονται 

τοποθετηµένα τα διάφορα πούλια, χρησιµοποιούµε τη µέθοδο getPiece της κλάσης 

CheckersData, η οποία επιστρέφει το περιεχόµενο του κάθε τετραγώνου του πίνακα ως 

ακέραιο αριθµό. Άρα για τα κόκκινα πούλια, θα πρέπει αρχικά να ορίσουµε σαν χρώµα 

το κόκκινο (g.setColor(Color.red)) και εν συνεχεία να δηµιουργήσουµε ένα κύκλο µε τη 

χρήση της fillOval((int x, int y, int width, int height), ο οποίος κύκλος θα αναπαριστά το 

κόκκινο πούλι του παιχνιδιού σε συγκεκριµένες συντεταγµένες x-y και µε 

συγκεκριµένο πλάτος και ύψος. Με την ίδια ακριβώς λογική δηµιουργούνται και τα 

µαύρα πιόνια του παιχνιδιού.  

Για το σχεδιασµό των κόκκινων και µαύρων βασιλιάδων, ακολουθούµε την παραπάνω 

τακτική, απλά για να µπορούµε να ξεχωρίζουµε τα πούλια, θα ζωγραφίσουµε µέσα 

στον κύκλο το γράµµα Κ. Αυτό θα µπορεί να γίνει µε τον ορισµό του χρώµατος σε 

όποιο µας αρέσει και είναι ευανάγνωστο (ενδεικτικά το άσπρο) και µε τη χρήση της 

µεθόδου g.drawString(String s,int x, int y) η οποία σχεδιάζει το String S στις 

συντεταγµένες x-y. 

public void paint(Graphics g) { 

for (int row = 0; row < 8; row++) { 

     for (int column = 0; column < 8; column++) { 

         if ( row % 2 == column % 2 ) //Ζωγραφίζουµε lightGray χρώµα 

τα τατράγωνα για τα οποία  

            g.setColor(Color.lightGray); 

         else 

            g.setColor(Color.gray); 

            g.fillRect(2 + column*40, 2 + row*40, 40, 40); 

         switch (board.getPiece(row,column)) { 

          case RED: 

              g.setColor(Color.red); //Το χρώµα απο τα κόκκινα πούλια 
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              g.fillOval(5 + column*40, 5 + row*40, 32, 32); // 

//∆ηµιουργεί το κόκκινο πούλι 

        break; //Η εντολή break µας βγάζει από την εκτέλεση της case. 

          case BLACK: 

              g.setColor(Color.black); //Το χρώµα απο τα µαύρα πούλια 

              g.fillOval(5 + column*40, 5 + row*40, 32, 32); 

//∆ηµιουργεί το µαύρο πούλι  

              break; 

          case RED_KING: 

              g.setColor(Color.red); //Το χρώµα απο τα κόκκινα πούλια 

              g.fillOval(5 + column*40, 5 + row*40, 32, 32); 

//∆ηµιουργεί τον κόκκινο βασιλία 

              g.setColor(Color.white); //Το χρώµα του γράµµατος του 

βασιλιά 

              g.drawString("K", 7 + column*40, 30 + row*40); 

              break; 

          case BLACK_KING: 

              g.setColor(Color.black); //Το χρώµα απο τα µαύρα πούλια 

              g.fillOval(5 + column*40, 5 + row*40, 32, 32); 

//∆ηµιουργεί τον µαύρο βασιλιά 

              g.setColor(Color.white); //Το χρώµα του γράµµατος του 

βασιλιά 

              g.drawString("K", 7 + column*40, 30 + row*40); 

              break; 

             } 

         }} 

Μαζί µε τη µέθοδο paint(), είναι χρήσιµο να ορίσουµε την απλή µέθοδο 

update(graphics g) η οποία είναι τύπου void και χρησιµεύει στην ενηµέρωση του 

υποδοχέα για τις αλλαγές που έχει επιφέρει η paint. Η µέθοδος αυτή στην 

πραγµατικότητα καθαρίζει την περιοχή σχεδίασης (καθορίζει σα µοναδικό χρώµα το 

background Color) και στη συνέχεια καλεί την paint() που είναι υπεύθυνη για το 

σχεδιασµό. H µέθοδος χρησιµοποιείται και από την repaint() που θα δούµε παρακάτω.  

public void update(Graphics g) { 

            

      paint(g);} 

 

4.4.5.2 Μέθοδος clickSquare (int rowClicked, int columnClicked) 

Η ολοκλήρωση της σχεδίασης µας φέρνει στο σηµείο της δηµιουργίας των τριών 

βασικών µεθόδων της κλάσης αυτής. Ξεκινάµε µε την clickSquare (int rowClicked, int 

columnClicked) η οποία ενεργοποιείται όταν ένας παίχτης επιλέξει µε το ποντίκι του 
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ένα τετράγωνο. Το τετράγωνο µπορεί να περιέχει κάποιο πούλι αρχικά, το οποίο στη 

συνέχεια θα πρέπει να µεταφερθεί σε κάποιο άλλο τετράγωνο. Αν ο παίχτης που παίζει 

έχει επιλέξει ένα από τα πούλια τα οποία µπορεί να µετακινήσει, τότε ορίζουµε αυτή τη 

γραµµή και στήλη που βρίσκεται το συγκεκριµένο πούλι ως επιλεγµένη. Ένας βρόχος 

for µας επιτρέπει να προσπελάσουµε όλες τις δυνατές επιτρεπτές κινήσεις από τον 

πίνακα legalMoves.  

Στη συνέχεια, αν ο χρήστης επιλέξει ένα τετράγωνο στο οποίο υπάρχει επιτρεπτή 

κίνηση, τότε η κίνηση γίνεται µε τη χρήση της µεθόδου makeMove που ακολουθεί στη 

συνέχεια της ανάλυσης.  

 

void clickSquare(int rowClicked, int columnClicked) { 

  for (int row = 0; row < legalMoves.length; row++) 

if (legalMoves[row].getstartRow() == rowClicked && 

legalMoves[row].getstartColumn() == columnClicked) { 

            selrow = rowClicked; 

            selcolumn = columnClicked; 

return; 

 

  for (int row = 0; row < legalMoves.length; row++) 

if (legalMoves[row].getstartRow() == selrow && 

legalMoves[row].getstartColumn() == selcolumn 

&& legalMoves[row].getendRow() == rowClicked && 

legalMoves[row].getendColumn() == columnClicked) { 

            makeMove(legalMoves[row]); 

            return; 

         }} 

Θα πρέπει να παρατηρήσουµε εδώ ότι παρ’ όλο που η µέθοδος είναι τύπου void και δεν 

έχει επιστρεφόµενο τύπο, υπάρχουν δύο εντολές return κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

δύο βρόχων. Αυτό συµβαίνει επειδή εάν παραλείψουµε αυτές τις εντολές, θα 

δηµιουργηθεί σφάλµα NullPointerException επειδή έχουν ολοκληρωθεί οι κινήσεις του 

παιχνιδιού και δεν υπάρχουν επιπλέον κινήσεις. Η εντολή return µέσα στη µέθοδο void, 

δεν επιστρέφει κάποιο αποτέλεσµα, παρ' όλα αυτά όµως µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 

Παρέχει ένα σηµείο εξόδου είτε από µια µέθοδο είτε από ένα µπλοκ ελέγχου ροής. 

Όταν ο compiler συναντήσει µια εντολή return, επιστρέφει στον έλεγχο ροής του 

προγράµµατος από το σηµείο στο οποίο καλέστηκε η µέθοδος ή έξω από το σηµείο 

κάποιου ελέγχου (if). Η χρήση της θα πρέπει να γίνεται όπως παρουσιάζεται, δηλαδή 

ως return; και όχι να επιστρέφουµε κάποιο είδος πεδίου, γιατί αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσµα την δηµιουργία σφάλµατος. 
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4.4.5.3 Μέθοδος makeMove(CheckersMove move) 

Σε αυτή τη µέθοδο χρησιµοποιήσιµε την makeMove που δεν έχουµε ορίσει. Η µέθοδος 

makeMove λαµβάνει ως όρισµα ένα αντικείµενο της κλάσης CheckersMove. Η µέθοδος 

αυτή καλείται όταν ο παίχτης που παίζει έχει επιλέξει µια συγκεκριµένη κίνηση για 

οποιοδήποτε πούλι. Μπορούµε να κάνουµε την κίνηση είτε να τελειώσουµε ή να 

συνεχίσουµε το παιχνίδι. Αρχικά καλείται η µέθοδος makeMove(move) της κλάσης 

CheckersData. Αν η κίνηση που έχει επιλεγεί να γίνει είναι κίνηση- πήδηµα (γίνεται 

έλεγχος µε τη χρήση της µεθόδου isJump της κλάσης CheckersData), τότε πρέπει να 

αποθηκεύσουµε στο πεδίο legalMoves τις επιτρεπτές κινήσεις- πηδήµατα από την 

κλάση CheckersData µε τη χρήση της µεθόδου getLegalJumps. Αν υπάρχουν 

επιτρεπτές κινήσεις, τότε αν ο παίχτης που παίζει είναι ο κόκκινος, τότε ορίζουµε την 

επιλεγµένη στήλη και γραµµή της κίνησης, να είναι και η τελική αυτού του πιονιού για 

τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Το αντίστοιχο κάνουµε και για τον µαύρο παίχτη. Για 

το τέλος της µεθόδου αφήσαµε τον έλεγχο για τη µη ύπαρξη επιτρεπτών κινήσεων για 

τους δύο παίχτες. Πάλι, θα πρέπει να αποθηκεύσουµε στο πεδίο legalMoves τις 

επιτρεπτές κινήσεις από την κλάση CheckersData µε τη χρήση της µεθόδου 

getLegalMoves. Τώρα όµως αν δεν υπάρχουν επιτρεπτές κινήσεις, (legalMoves==null) 

θα καλούµε τη µέθοδο gameOver που θα ολοκληρώνει την εκτέλεση του παιχνιδιού.  

 

private void makeMove(CheckersMove move) { 

board.makeMove(move); 

  if (move.isJump()) { 

         legalMoves = 

board.getLegalJumps(player,move.getendRow(),move.getendColumn()); 

         if (legalMoves != null) { 

            selrow = move.getendRow();   

            selcolumn = move.getendColumn(); 

            repaint();// Απαραίτητη εντολή για να επανασχεδιάζει τον 

Canva µετά από σύνθετη κίνηση- πήδηµα. 

            return;//Απαραίτητη εντολή για τη σωστή λειτουργία της 

µεθόδου. Επιτρέπει να γίνονται 2 κινήσεις- πηδήµατα µαζί.  

         } 

      } 

if (player == RED) { 

         player = BLACK; 

         legalMoves = board.getLegalMoves(player); 

         if (legalMoves == null) 

            gameOver()} 
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      else { 

         player = RED; 

         legalMoves = board.getLegalMoves(player); 

         if (legalMoves == null) 

            gameOver(); 

                

      } 

repaint(); 

       

   }   

Βλέπουµε εδώ ότι χρησιµοποιούµε την εντολή repaint(). Η εντολή αυτή µας είναι 

απαραίτητη για να επανασχεδιάζεται ο Canvas µετά από οποιοδήποτε είδος κίνησης. Αν 

παραληφθεί η εντολή αυτή, το αποτέλεσµα που θα παίρνουµε στην οθόνη θα είναι ίδιο 

µε το αρχικό, δηλαδή δεν θα κινούνται τα πούλια στις διάφορες θέσεις, παρ’ όλο που ο 

κώδικας και η πορεία του παιχνιδιού θα συνεχίζονται κανονικά. 

 

4.4.5.4 Μέθοδος mousePressed (MouseEvent e) 

Η επόµενη µέθοδος της κλάσης που πρέπει να οριστεί, είναι αυτή που διαχειρίζεται το 

γεγονός του ποντικιού και ονοµάζεται mousePressed. Αν παραλείπαµε την δήλωση 

αυτής της µεθόδου, παρ’ όλο που έχουµε δηλώσει στην κλάση τα γεγονότα του 

ποντικιού, (Click, Release), η µέθοδος αυτή µας επιτρέπει να επιτελούµε κατάλληλη 

λειτουργία για το κάθε συµβάν Η µέθοδος λαµβάνει τη γραµµή-στήλη που έκανε click 

o χρήστης και καλεί τη µέθοδο clickSquare.  

 

public void mousePressed(MouseEvent e) { 

if (game == false){} 

else { 

int row = (e.getY() - 2) / 40;  //Επιλέγουµε τη γραµµή-στήλη        

απο το πάτηµα του ποντικιού σε συγκεκριµένο σηµείο 

     int column = (e.getX() - 2) / 40;  

         if (row >= 0 && row < 8 && column >= 0 && column < 8  )  

          //Αν το κλικ του ποντικιού είναι µέσα στα όρια του  

          //πίνακα τότε καλούµε τη µέθοδο  clickSquare. 

         

            clickSquare(row,column); 

      } 

   } 
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4.4.5.5 Μέθοδοι set για αναθέσεις τιµών 

Στην κλάση αυτή, παρατηρούµε ότι υπάρχουν αναθέσεις τιµών άµεσα στα πεδία της 

κλάσης. Ο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός θεωρεί σωστό να γίνονται οι 

αναθέσεις τιµών στα πεδία µιας κλάσης µε µεθόδους set. ∆ηµιουργούµε λοιπόν για τα 

πεδία αυτά τις αντίστοιχες µεθόδους και ταυτόχρονα µεταβάλλουµε τις εντολές 

ανάθεσης τιµών, µε εντολές που περιέχουν την κλήση της αντίστοιχης µεθόδου set.  

 

   private void setLegalMoves(CheckersMove[] legalMoves){ 
    this.legalMoves=legalMoves;    
   } 
   private void setselrow(int selrow){ 
    this.selrow=selrow; 
   } 
    
   private void setselcolumn(int selcolumn){ 
    this.selcolumn=selcolumn; 
   } 
   private void setgame(boolean game){ 
    this.game=game; 
   } 
    
   private void setplayer(int player){ 
    this.player=player; 
   }  

 

Για παράδειγµα, όταν θα συναντάµε τις παρακάτω εντολές:  

legalMoves = board.getLegalMoves(RED); 

selrow = rowClicked; 

selcolumn = columnClicked; 

game = true; 

player = BLACK; 

Θα µπορούµε να τις αντικαθιστάµε µε τις κλήσεις των µεθόδων set που δείξαµε 

παραπάνω ως εξής:  

setLegalMoves(board.getLegalJumps(player,move.getendRow(),move.

 setselrow(rowClicked); 

setselcolumn(columnClicked); 

setgame(false); 

setplayer(BLACK); 
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4.6 Κλάση Checkers 

Η κλάση Checkers είναι η κλάση η οποία αρχικοποιεί το Applet µέσω της µεθόδου 

init(). Ενδεικτικά καθορίσαµε το µέγεθος του applet να είναι 450x450 pixels και το 

χρώµα του υποβάθρου να είναι το Magenta. Το µόνο που χρειάζεται να 

δηµιουργήσουµε είναι ένα αντικείµενο της κλάσης CheckersGUI και να το 

προσθέσουµε στο applet µε τη χρήση της this.add. 

public class Checkers extends Applet { 

public void init() { 

   this.setSize(450,450); 

  this.setBackground(Color.MAGENTA); 

   CheckersGUI board = new CheckersGUI(); 

   this.add(board); 

 

4.6 Προτάσεις για βελτίωση του κώδικα 

4.6 .1 Βελτίωση κώδικα 1 

Στην κλάση CheckersData θα δηµιουργήσουµε δύο πεδία κλάσης, τα οποία δεν θα 

µεταβάλλουν τις τιµές τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, και θα αναπαριστούν την 

αρχική και τελική γραµµή της σκακιέρας. Θα ονοµάσουµε αυτά τα πεδία bottomline και 

topline και θα τους αναθέσουµε τις τιµές µηδέν και επτά αντίστοιχα. 

 private final int bottomline=0; 

private final int topline=7; 

Σε οποιοδήποτε σηµείο του κώδικα, κάποια συνθήκη ελέγχει για την πάνω και κάτω 

γραµµή της σκακιέρας, τότε θα χρησιµοποιεί αυτά τα δύο πεδία. 

 

4.6.2 Βελτίωση κώδικα 2 

Παρατηρούµε σε διάφορα σηµεία του παιχνιδιού, ότι υπάρχει επανάληψη του ίδιου 

κώδικα. Για το λόγο αυτό προτείνεται η χρήση µεθόδων που θα οµαδοποιούν εντολές 

που επαναλαµβάνονται πολύ συχνά. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι στη µέθοδο paint 

όπου για κάθε CASE σχεδιάζουµε τα ίδια πούλια µε τις ίδιες εντολές. Για το λόγο αυτό 

δηµιουργούµε δύο µεθόδους, οι οποίες θα σχεδιάζουν η µία τα πούλια του παιχνιδιού, 

και η άλλη τα πούλια βασιλιάδες. Ονοµάζουµε τη µία drawPawns και την άλλη 

drawKings. Και οι δύο, θα δέχονται ως παράµετρο το αντικείµενο g της κλάσης 

Graphics, το χρώµα color που θέλουµε να ζωγραφίσουµε τα πούλια, τη γραµµή και 

στήλη row- column στις οποίες θα σχεδιάζονται τα πούλια.  
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private void drawPawns(Graphics g,Color color,int row,int column){ 

g.setColor(color); //Το χρώµα από τα πούλια. 

 g.fillOval(5 + column*40, 5 + row*40, 32, 32);  

//∆ηµιουργία του πιονιού. 

   } 

    

private void drawKings(Graphics g,Color color,int row,int column){ 

 g.setColor(color); //Το χρώµα του γράµµατος του βασιλιά 

      g.drawString("K", 7 + column*40, 30 + row*40); 

   } 

 

Έτσι λοιπόν έχουµε αντικαταστήσει τις εντολές αυτές που εµφανίζονται συχνά, µε 

αυτές τις δύο µεθόδους. Σαν αποτέλεσµα, παίρνουµε την µέθοδο paint: 

public void paint(Graphics g) { 

          

  g.drawRect(0,0,getSize().width,getSize().height);   

       

    for (int row = 0; row <boardrowsize ; row++) { 

       for (int column = 0; column < boardcolumnsize; column++) { 

if ( row % 2 == column % 2 )                     

g.setColor(Color.lightGray); 

             else 

                g.setColor(Color.gray); 

                g.fillRect(2 + column*40, 2 + row*40, 40, 40); 

             switch (board.getPiece(row,column)) { 

                case RED: 

                   drawPawns(g,Color.red,row,column); 

                   break;  

                case BLACK: 

                   drawPawns(g,Color.black,row,column); 

                    

                   break; 

                case RED_KING: 

                   drawPawns(g,Color.red,row,column); 

                   drawKings(g,Color.white,row,column); 

                    

                   break; 

                case BLACK_KING: 

                 drawPawns(g,Color.black,row,column); 

                  drawKings(g,Color.white,row,column); 

                   break; 

             }  }  } 
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Παρατηρούµε ότι η νέα µέθοδος έχει σαφώς µικρότερο µέγεθος και δεν απαιτεί τη 

συνεχή συγγραφή του ιδίου κώδικα, πράγµα που κάνει το παιχνίδι καλύτερα 

οργανωµένο.  

 

4.6.3 Βελτίωση κώδικα 3 

Άσκηση για τον αναγνώστη 

Η υλοποίηση του παιχνιδιού µέχρις στιγµής δεν περιλαµβάνει κάποια µηνύµατα προς 

τους παίχτες του παιχνιδιού για να τους ενηµερώνει για το ποιος παίχτης παίζει, ποιες 

κινήσεις µπορούν να γίνουν, πότε ολοκληρώνεται το παιχνίδι. Γι’ αυτό το λόγο, να 

οριστεί ένα πεδίο µέσα στην κλάση CheckersGUI µε το όνοµα message, το οποίο να 

εµφανίζει τα είδη των µηνυµάτων που αναφέρθηκαν στην αρχή. Να προστεθεί το 

κατάλληλο µήνυµα όπου θεωρείται απαραίτητο. 

Λύση 

Αρχικά δηλώνουµε το πεδίο message,το οποίο θα είναι τύπου ετικέτας (Label) στην 

αρχή της δήλωσης της κλάσης CheckersGUI µε την εντολή: private Label message; 

Στον κατασκευαστή της κλάσης θα δηµιουργούµε το message µε την εντολή:  

message = new Label("");  

Καθορίζουµε το χρώµα του message να είναι ενδεικτικά άσπρο µε την εντολή 

message.setForeground(Color.white); 

Βάζουµε ως επιλεγµένη γραµµατοσειρά την Times New Roman, σε έντονη γραφή και 

µε µέγεθος γραµµατοσειράς 14.            

message.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD, 14));  

Η πρώτη µέθοδος στην οποία θα προσθέσουµε το message είναι η newGame() που 

δηµιουργεί νέο παιχνίδι. Αφού έχουµε επιλέξει ενδεικτικά να παίζει ο κόκκινος παίχτης, 

τότε θα ενηµερώνουµε τον κόκκινο παίχτη ότι είναι η σειρά του µε την εντολή 

message.setText("Red Player:  Make Your Move."); 

Η επόµενη µέθοδος είναι η gameOver που τελειώνει το παιχνίδι. Τώρα όµως, θα πρέπει 

να αλλάξουµε και τη δήλωση της κλάσης, ώστε να παίρνει σαν όρισµα και ένα πεδίο 

τύπου String, για να µπορούν να ενηµερώνονται οι παίχτες για το ποίος είναι νικητής. 

  private void gameOver(String str) { 

      message.setText(str); 

      game = false;  

 

Η µέθοδος mousePressed, απαιτεί αµέσως µετά τον πρώτο έλεγχο για τον εάν το 

παιχνίδι έχει ολοκληρωθεί, να τυπώνεται το µήνυµα ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει. Η 

υπόλοιπη µέθοδος δεν απαιτεί άλλες αλλαγές.  
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public void mousePressed(MouseEvent e) { 

if (game == false) 

    message.setText("Game Over."); 

else { 

   int row = (e.getY() - 2) / 40;         

   int column = (e.getX() - 2) / 40;  

         if (row >= 0 && row < 8 && column >= 0 && column < 8  )  

                   

            clickSquare(row,column); 

      } 

   } 

Η τελευταία µέθοδος που απαιτεί την προσθήκη µηνύµατος είναι η µέθοδος makeMove 

της ίδιας κλάσης. Θα πρέπει να εισάγουµε µηνύµατα για το πότε µπορεί ένας παίχτης 

να συνεχίσει τις κινήσεις- πηδήµατα (όταν υπάρχουν 2 διαδοχικά) και επίσης µηνύµατα 

για τις υποχρεωτικές κινήσεις του και τη σειρά του παίχτη που παίζει. Η νέα µέθοδος µε 

όλα τα µηνύµατα έχει ως εξής:  

private void makeMove(CheckersMove move) { 

board.makeMove(move); 

if (move.isJump()) { 

legalMoves = 

board.getLegalJumps(player,move.getendRow(),move.getendColumn()); 

if (legalMoves != null) { 

       if (player == RED) 

          message.setText("Red Player: Continue Jumping."); 

       else 

          message.setText("Black Player: Continue Jumping."); 

          selrow = move.endRow;   

          selcolumn = move.endColumn; 

}} 

if (player == RED) { 

    player = BLACK; 

    legalMoves = board.getLegalMoves(player); 

if (legalMoves == null) 

    gameOver("Game over. Red Player You Win."); 

else if (legalMoves[0].isJump()) 

    message.setText(" Black Player:  You Must Jump."); 

else 

message.setText("Black Player:  Make Your Move."); 

} 

else { 

    player = RED; 

    legalMoves = board.getLegalMoves(player); 
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    if (legalMoves == null) 

    gameOver("Game over. Black Player You Win."); 

    else if (legalMoves[0].isJump()) 

    message.setText("Red Player:  You Must Jump."); 

    else 

    message.setText("Red Player:  Make Your Move."); 

} 

repaint();  

Στην κλάση αυτή προσθέτουµε και τη µέθοδο get για το πεδίο message για να µπορέσουµε να 

προσθέσουµε το message στο applet.  

public Label getmessage(){ 

    return message; 

   } 

    

Στην κλάση Checkers απλά θα πρέπει να προσθέσουµε στο Applet το message µε την 

εντολή add µέσα στη µέθοδο init(): this.add(board.getmessage()); 

Παρατηρούµε όµως ότι η µέθοδος makeMove της κλάσης CheckersGUI εµφανίζει τον 

ίδιο κώδικα όταν γίνεται η εναλλαγή του παίχτη που παίζει και ανακτά τις δυνατές 

κινήσεις των παιχτών. Για αυτό το λόγο, δηµιουργούµε τη µέθοδο showmessage που θα 

εµφανίζει τα µηνύµατα στους παίχτες. Η µέθοδος θα δέχεται σαν παράµετρο τον παίχτη 

player που παίζει, και τα String firststring και secondstring τα οποία θα είναι τα 

µηνύµατα προς του παίχτες.    

 

private void showmessage(int player,String firststring,String 

secondstring){ 

    legalMoves = board.getLegalMoves(player); 

       if (legalMoves == null) 

          gameOver("Game over."+ firststring+ " You win."); 

       else if (legalMoves[0].isJump()) 

        message.setText(secondstring+": You Must Jump."); 

       else 

        message.setText(secondstring +": Make Your Move."); 

   } 

 

Έτσι λοιπόν  µπορούµε στο σηµείο της µεθόδου makeMove το οποίο περιέχει τον 

παραπάνω κώδικα που περικλείεται στη µέθοδο showmessage, να το αντικαταστήσουµε 

µε µια κλήση στη µέθοδο showmessage ως εξής: 

showmessage(BLACK,"Red Player","Black Player"); //Αν είναι η σειρά του 

µαύρου παίχτη 
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showmessage(RED,"Black Player","Red Player"); //Αν είναι η σειρά του 

κόκκινου παίχτη.  

Παρατηρούµε ότι φτάσαµε στο σηµείο να µειώσουµε το µέγεθος του κώδικα σε 

αισθητό βαθµό, κάνοντας τη 2
η
 έκδοση του παιχνιδιού πιο κατανοητή και εύχρηστη. 

 

4.6.4 Βελτίωση κώδικα 4 

Άσκηση για τον αναγνώστη 

Να δηµιουργηθεί ένα κουµπί µε το όνοµα NewGame το οποίο σε οποιαδήποτε στιγµή 

του παιχνιδιού, εάν πατηθεί, θα ξεκινά ένα νέο παιχνίδι.  

Λύση 

Το κουµπί θέλουµε να είναι ένα κουµπί JButton από το πακέτο Swing. ∆ηλώνουµε το 

κουµπί ως πεδίο της κλάσης CheckersGUI µε την εντολή private JButton 

newGameButton; Είναι απαραίτητο να δηµιουργήσουµε το κουµπί κάθε φορά που 

καλείται ο κατασκευαστής της κλάσης µε την εντολή newGameButton = new 

JButton("New Game");  

∆ηµιουργούµε και µια µέθοδο get που θα µας επιστρέφει το κουµπί που 

δηµιουργήσαµε, ώστε να µπορέσουµε να το προσθέσουµε στο applet.  

public JButton getButton(){ 

     

return newGameButton; 

} 

    

Πρέπει να προσθέσουµε έναν ακροατή συµβάντος κουµπιού για το κουµπί που 

δηµιουργήσαµε, ο οποίος ακροατής θα δηµιουργεί το Νέο Παιχνίδι. Η εντολή που 

προσθέτει τον ακροατή είναι η εξής: newGameButton.addActionListener(this); 

Για να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε το ActionListener, θα πρέπει να το 

δηλώσουµε αρχικά στη δήλωση της κλάσης µαζί µε τη δήλωση της MouseListener µε 

τη χρήση της implement. Ταυτόχρονα µε αυτό πρέπει να κάνουµε import και το import 

java.awt.event.ActionListener; πριν τη δήλωση της κλάσης. Η διαχείριση του 

γεγονότος του κουµπιού γίνεται µε τη χρήση της µεθόδου ActionPerformed που 

λαµβάνει σαν όρισµα ένα γεγονός ActionEvent. Θέλουµε η µέθοδος ActionPerformed 

να καλεί τη µέθοδο NewGame που δηµιουργεί νέο παιχνίδι. 

public void actionPerformed(ActionEvent e){ 

if (e.getSource() == newGameButton) 

         newGame();} 
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Μεταφερόµαστε στην κλάση Checkers, όπου µπορούµε να θέσουµε το χρώµα του 

κουµπιού που δηµιουργήσαµε πριν να είναι οποιοδήποτε (ενδεικτικά το δηλώσαµε να 

είναι lightGray) µε την εντολή:     

board.getButton().setBackground(Color.lightGray); 

Στο τέλος προσθέτουµε το κουµπί µας στο Applet µε την εντολή:  

this.add(board.getButton); 

 

4.6.5 Βελτίωση κώδικα 5 

Άσκηση για τον αναγνώστη 

Για κάθε επιτρεπτή κίνηση, να σχεδιαστεί γύρω από τα τετράγωνα ένα πλαίσιο σε 

κίτρινο χρώµα το οποίο θα ενηµερώνει τους χρήστες για το ποια πούλια είναι διαθέσιµα 

για κίνηση και ποιες κινήσεις είναι επιβεβληµένες να γίνουν. 

Λύση 

Το πλαίσιο θα πρέπει να σχεδιάζεται µέσα στη µέθοδο paint(Graphics g). Αρχικά 

ελέγχουµε αν το παιχνίδι είναι ακόµα σε εξέλιξη µε τη συνθήκη if (game). Αν 

παραλείψουµε αυτή τη συνθήκη, θα λάβουµε µήνυµα σφάλµατος στο τέλος του 

παιχνιδιού, αφού δεν θα εξελίσσεται πλέον το παιχνίδι και δεν θα έχουµε κάποιον 

έλεγχο για το πεδίο game. Το σφάλµα θα είναι της µορφής NullPointerExeption. Θα 

πρέπει στη συνέχεια να θέσουµε το χρώµα σε κίτρινο και µε τη χρήση ενός βρόχου for 

να σχεδιάζεται το πλαίσιο για κάθε επιτρεπτή ή απαραίτητη κίνηση (από το µέγεθος του 

πίνακα legalMoves. Προσθέτουµε τον παρακάτω κώδικα µετά την ολοκλήρωση της 

σχεδίασης της σκακιέρας στην µέθοδο paint.  

 

if (game) { 

g.setColor(Color.yellow);  

for (int i = 0; i < legalMoves.length; i++) { 

 

g.drawRect(2 + legalMoves[i].startColumn*40, 2 + 

legalMoves[i].startRow*40, 39, 39); 

}} 
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Κεφάλαιο 5  

Συµπεράσµατα- Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

5.1 Συµπεράσµατα  

 

Όλα τα σηµερινά προγράµµατα, αποτελούνται από κάποιο είδος γραφικού 

περιβάλλοντος (GUI), το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να αλληλεπιδρά µε το πρόγραµµα 

και να κάνει πιο ευχάριστη την ενασχόληση µαζί του. Παλαιότεροι προγραµµατιστές, 

απέφευγαν τη χρήση γραφικού περιβάλλοντος στα προγράµµατα που ανέπτυσσαν, 

επειδή θεωρούσαν δύσκολη την ανάπτυξη και κατανόηση τους.  

Πολλοί όµως από τους επίδοξους προγραµµατιστές της νέας γενιάς, θεωρούν ότι η 

ανάπτυξη ενός προγράµµατος ή ενός παιχνιδιού, πρέπει να γίνεται µε τη χρήση 

γραφικού περιβάλλοντος, και παράλληλα δε βρίσκουν την κατανόηση του δύσκολη και 

επίπονη στην υλοποίηση. Οι προγραµµατιστές, δείχνουν πρόθυµοι να διδαχτούν να 

προγραµµατίζουν µε αυτόν τον τρόπο, επειδή τους επιτρέπει να «χτίσουν» πραγµατικά 

προγράµµατα, τα οποία θα µπορούν να τα παρουσιάσουν αργότερα σε άτοµα, τα οποία 

δεν είναι ακόµα εξοικειωµένα µε τον προγραµµατισµό.  

Η ανάπτυξη ενός προγράµµατος µε τη χρήση γραφικού περιβάλλοντος, περιλαµβάνει 

την ανάπτυξή του µέσα σε ένα λογικό πλαίσιο χρόνου. Το θετικό στοιχείο µε το χρόνο 

που χρειάζεται για να αναπτυχθεί ένα GUI, είναι ότι το µέγεθος του κώδικα που 

σχετίζεται µε αυτό, δεν αυξάνεται, καθώς αυξάνεται το κοµµάτι του κώδικα που αφορά 

την προσοµοίωση του προγράµµατος, ή το λογικό µέρος του. Σε αυτή την περίπτωση 

ανήκουν προγράµµατα, τα οποία απαιτούν ένα σταθερό µέγεθος GUI, ενός το µέγεθος 

των λειτουργιών του προγράµµατος, µπορεί να αυξάνεται συνεχώς, σύµφωνα µε τις 

καινούργιες απαιτήσεις.  

Το γραφικό περιβάλλον που χρησιµοποιείται στην ανάπτυξη των προγραµµάτων- 

παιχνιδιών, περιλαµβάνει από µόνο του τη χρήση της έννοιας της κληρονοµικότητας 

και του πολυµορφισµού. Στον κοινό προγραµµατισµό, οι έννοιες αυτές δεν είναι τόσο 

ξεκάθαρες. Είναι σηµαντικό να µπορέσουµε να τις κατανοήσουµε, άλλα δεν είναι 

εύκολη η συχνή χρήση τους. Ένα από τα λίγα σηµεία στα οποία χρησιµοποιείται η 

κληρονοµικότητα σε µεγάλο βαθµό και µε µεγάλο πλεονέκτηµα, είναι στα GUI. Το 

γραφικό περιβάλλον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως προποµπός για τη µετάδοση των 

εννοιών και των εφαρµογών της κληρονοµικότητας. Με την ίδια λογική, µπορεί να 

γίνει πιο εύκολη η κατανόηση και η χρήση των διεπαφών (interfaces). Θεωρείται 

σχετικά δύσκολο να δηµιουργηθούν µικρά και αληθινά παραδείγµατα για να 

καταδειχθεί η χρήση των interfaces στα προγράµµατα που αναπτύσσονται από νέους 
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προγραµµατιστές στο πρώιµο στάδιο της εκµάθησης του προγραµµατισµού. Με την 

χρήση των GUI όµως, κυρίως µε τη µορφή των ακροατών (ActionListeners), η 

κατανόηση των διεπαφών σε αυτό το αρχικό στάδιο γίνεται πολύ πιο εύκολη.  

Η εργασία αυτή προσπαθεί µέσα από την ανάπτυξη τριών παιχνιδιών να καταστήσει 

σαφές στον αναγνώστη τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει την ανάπτυξη των 

παιχνιδιών. Η προσπάθεια που έγινε ήταν να οµαδοποιηθούν όπου είναι δυνατό, τα 

δεδοµένα του γραφικού περιβάλλοντος σε µεθόδους και κλάσεις µε τα αντίστοιχα 

ονόµατα, και τα δεδοµένα προσοµοίωσης µε την ίδια λογική σε µεθόδους και κλάσεις. 

Όσο προχωρούσε η ανάπτυξη και ανάλυση των παιχνιδιών, τόσο προσπαθήσαµε να 

εξηγήσουµε καλύτερα τον τρόπο µε τον οποίο αναπτύξαµε το κάθε παιχνίδι. Με τη 

χρήση χαρακτηριστικών ονοµάτων για τα πεδία, τα αντικείµενα, τις µεθόδους και τις 

κλάσεις, οργανώσαµε κατάλληλα την εργασία, ώστε να καταλαβαίνει άριστα ο 

αναγνώστης µε ποιο πεδίο ασχολούµαστε. Επίσης, θεωρήσαµε απαραίτητο για την 

καλύτερη ανάγνωση και κατανόηση του κώδικα, να προσθέσουµε σχόλια σε κάθε 

εντολή που χρησιµοποιούµε, ώστε να κατανοεί επακριβώς ο αναγνώστης τι 

παρουσιάζει η κάθε εντολή. 

Τα παιχνίδια αυτά δεν απαιτούν από το χρήστη γνώσεις σε εξεζητηµένα γραφικά, παρά 

µόνο βασικές γνώσεις πάνω στα πλαίσια, τα κουµπιά, τα panels και τις ετικέτες. Ο 

χειρισµός των αντικειµένων του γραφικού περιβάλλοντος έγινε µε τυχαίο τρόπο και 

κατά την προσωπική εκτίµηση του δηµιουργού της εργασίας. Ο αναγνώστης της 

εργασίας, µπορεί να προσπαθήσει να αλλάξει το κάθε παιχνίδι και να το προσαρµόσει 

στα δικά του µέτρα, µε τις κατάλληλες αλλαγές στον κώδικα. Στο τέλος του κάθε 

κεφαλαίου, έχει γίνει µια προσπάθεια ώστε να βελτιωθεί ο κώδικας της αρχικής 

έκδοσης, µε την προσθήκη βελτιώσεων κοµµάτια κώδικα που επιδέχονταν τέτοιας 

βελτίωσης καθώς και προσθήκη ασκήσεων για τον αναγνώστη, µε ενδεικτικές λύσεις.



 
100 

5.2 Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

Σε πολλά σχολεία και πανεπιστήµια ακόµη, κυριαρχούν οι στρατηγικές εκµάθησης 

προγραµµατισµού, οι οποίες έχουν ως κέντρο τους το διδάσκοντα. Οι καθηγητές 

επικεντρώνονται στο τι θέλουν οι ίδιοι να µεταδώσουν στους µαθητές, µε αποτέλεσµα 

κατά κάποιο τρόπο να περιορίζουν τη γνώση που µπορεί να λάβουν οι µαθητές. Έτσι, οι 

καθηγητές δίνουν περισσότερη έµφαση στην γνώση και όχι στη εξέλιξη των 

ικανοτήτων των µαθητών άµεσα. Με αυτό τον τρόπο, οι µαθητές γίνονται παθητικοί 

λήπτες κατά τη διαδικασία εκµάθησης. Τείνουν να αποµνηµονεύουν τα γνωστικά 

πακέτα που τους διδάσκονται για να είναι έτοιµοι κατά την περίοδο των εξετάσεων.  

Η ιδέα της εκµάθησης προγραµµατισµού µέσα από παιχνίδια, έχει ήδη προταθεί και 

εφαρµοστεί σε διάφορα πανεπιστήµια του κόσµου. Μέσα από την ανάπτυξη εύκολων, 

εύχρηστων και ευχάριστων παιχνιδιών, οι µαθητές έρχονται πολύ κοντά µε τις βασικές 

έννοιες του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού και των γραφικών εφαρµογών. 

Όσο περισσότερο ασχολούνται µε γραφικές εφαρµογές, τόσο καλύτερα καταλαβαίνουν 

της έννοιες των αντικειµένων, των κλάσεων, των µεθόδων και των πεδίων.  

Πρόταση αυτής εδώ της εργασίας, είναι να γίνει µια προσπάθεια ώστε να αλλαχθούν οι 

παραδοσιακές µέθοδοι εκµάθησης, καθιστώντας τους µαθητές ενεργούς ερευνητές, 

παρά παθητικούς λήπτες των πληροφοριών. Η αλλαγή από την αυστηρή προσέγγιση 

των καθηγητών, σε µια προσέγγιση µε κέντρο τον µαθητή µπορεί να παρέχει µια 

σηµαντική λύση σε αυτό το πρόβληµα. Στην προσέγγιση µε κέντρο το µαθητή, 

πιστεύεται ότι η γνώση δηµιουργείται και αναδιοργανώνεται από τους µαθητές και ο 

καθηγητής είναι απλά µεσολαβητής σε όλη αυτή τη διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο, οι 

µαθητές γίνονται περισσότερο ενεργοί συµµετέχοντες στη διαδικασία εκµάθησης, όπου 

αυτό είναι δυνατό, και λαµβάνουν µεγαλύτερες ευθύνες για την ίδια τους την 

κατάρτιση.  

Με την οµαδική εργασία πάνω σε παιχνίδια, οι µαθητές µπορούν να εφαρµόσουν 

ικανότητες και γνώση που έχουν λάβει από αλλού, ώστε να επιλύσουν ένα 

συγκεκριµένο πρόβληµα. Με αυτό τον τρόπο µαθαίνουν να συνεργάζονται µε άλλους, 

να λαµβάνουν πληροφορίες και εξελίσσονται µε τρόπο εποικοδοµητικό για τη 

µετέπειτα εργασιακή τους εµπειρία.  

Η µάθηση µεταξύ των µαθητών (peer tutoring), είναι ένα σύστηµα οδηγιών, στο οποίο 

οι µαθητές βοηθούν ο ένας τον άλλον µέσω της διδασκαλίας. Αυτή η µέθοδος είναι η 

πιο δραστική στην προώθηση της τεχνικής εκµάθησης, που έχει ως βάση του το 

µαθητή. Μέσα από αυτή τη µέθοδο, επωφελούνται οι µαθητές και οι διδάσκοντες. Οι 

µαθητές λαµβάνουν περισσότερη προσοχή από τους διδάσκοντες, σε αντίθεση µε τον 
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παραδοσιακό τρόπο, παραµερίζοντας τα τυχόν σηµάδια ντροπαλότητας, ρωτώντας 

περισσότερες ερωτήσεις. 

Οι διδάσκοντες µαθαίνουν να επικοινωνούν καλύτερα, αυξάνοντας τις δικές τους 

προσωπικές ικανότητες.  Ενισχύουν επίσης τις γνώσεις τους για τα βασικά στοιχεία του 

αντικειµένου που διδάσκουν. Τόσο η την οµαδική εργασία όσο και το peer tutoring, 

είναι χρήσιµα εργαλεία στην ανάπτυξη παιχνιδιών. Η βιοµηχανία παιχνιδιών χρειάζεται 

άτοµα τα οποία να µπορούν να δουλεύουν συνεργατικά, αφού τα διάφορα µεγάλα 

project δε µπορούν να δηµιουργηθούν απλά από µικρές οµάδες ατόµων, αλλά µπορεί 

και σε περιπτώσεις να φτάνουν τις εκατοντάδες άτοµα, ανάλογα µε τις εκάστοτε 

λειτουργικές ανάγκες. 
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