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Η εξάπλωση των βιντεοπαιχνιδιών 

32% 

31% 

37% 

Ηλικία όσων ασχολούνται µε 
βιντεοπαιχνίδια 

Κάτω των 18 

Μεταξύ 18 και 35 

Άνω των 35 53% 

47% 

Φύλο όσων ασχολούνται µε 
βιντεοπαιχνίδια 

Άντρες 
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Δεδοµένα για της Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής το 2012 

• Στο 49% των σπιτιών υπάρχει τουλάχιστον µία συσκευή που παίζει 
βιντεοπαιχνίδια (κατά µέσο όρο δύο συσκευές ανά σπίτι). 

• Το 40% των γονέων παίζουν παιχνίδια µαζί µε τα παιδιά τους τουλάχιστον 
µία φορά την εβδοµάδα, ενώ το 59% τουλάχιστον µία φορά το µήνα. 

• Το 52% των γονέων θεωρούν ότι τα παιχνίδια έχουν θετική επιρροή στη ζωή 
των παιδιών τους. 

• Παγκόσµια έσοδα της βιοµηχανίας παιχνιδιών το 2011: 74 δις δολάρια 



Κατηγορίες βιντεοπαιχνιδιών 

• Action 

• Adventure 

• Role-Playing 

• Shooter 

• Strategy 

• Fighting 

• Sports 

• Racing 

• Puzzle 

Με βάση το gameplay 

 • Single-player 

• Multiplayer 

• Massively Multiplayer Online 

Με βάση τον αριθµό παικτών 

 

• Για παιδιά 

• Για ενήλικες 

• Για όλους 

Με βάση την ηλικία των παικτών 

 



Ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών 

• Σχεδιαστής 

• Καλλιτέχνης 

• Προγραµµατιστής 

• �ηµιουργός επιπέδων 

• Ηχητικός παραγωγός 

• �οκιµαστής 

Η οµάδα ανάπτυξης 

 

� Επικεφαλής 

� Gameplay 

� Τεχνητή Νοηµοσύνη 

�Φυσική 

� Γραφικά 

�Ήχος 

� �ιεπιφάνεια Χρήστη 

� Χειρισµός Εισόδων 

� �ίκτυο 

Ρόλοι προγραµµατιστή 

 



Μηχανές παιχνιδιών (1/2) 

Μηχανή παιχνιδιών είναι ένα σύστηµα λογισµικού που έχει σχεδιαστεί µε 
σκοπό τη διευκόλυνση της ανάπτυξης λογισµικού παιχνιδιών. 

 

Οι µηχανές παιχνιδιών παρέχουν υλοποιήσεις για τις πιο συνηθισµένες 
µονάδες λογισµικού που απαιτούνται από τα παιχνίδια. 

π.χ. εµφάνιση στην οθόνη (rendering), χειρισµός συγκρούσεων, 
animations, χρήση δικτύου, αναγνώριση εισόδων, χειρισµός ήχου 

Είδη µηχανών παιχνιδιών 

 • Υψηλού επιπέδου 

• Μεσαίου επιπέδου 

• Χαµηλού επιπέδου 

(εύκολες στη χρήση, µικρή ευελιξία) 

(απαιτούν καλή γνώση προγραµµατισµού, µεγαλύτερη ευελιξία) 

(απαιτούν πολλή εµπειρία, µέγιστη παραµετροποίηση) 



Μηχανές παιχνιδιών (2/2) 

1. jMonkeyEngine 

2. Panda3D 

3. Irrlicht 

4. Delta3D 

5. Blender Game Engine 

6. Crystal Space 

Μηχανές τριδιάστατων παιχνιδιών 

 

Χαρακτηριστικά µιας καλής µηχανής παιχνιδιών 

 �  �ιαθέτει καλή τεκµηρίωση 

�  Προσφέρει παραδείγµατα κώδικα συνοδευόµενα από σχόλια 

�  Έχει ενεργή κοινότητα 

�  �ιαθέτει ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) 

�  Είναι ανοικτού κώδικα 

�  �ηµιουργεί ποιοτικά παιχνίδια 



jMonkeyEngine 

Το jMonkeyEngine είναι µια µηχανή παιχνιδιών µεσαίου επιπέδου. 

Χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία τριδιάστατων παιχνιδιών σε Java. 

Είναι ανοικτού κώδικα. 

• Animations 

• Κάµερα 

• Χειρισµός εισόδων 

• GUI 

• Ήχος 

• �ικτύωση 

• Assets 

• Scene graph 

• Φυσική 

• Υλικά 

• Terrain 

• Φωτισµός 

• Οπτικά εφέ 

Κυριότερα χαρακτηριστικά 

 



jMonkeyEngine SDK (1/2) 

• Επεξεργαστής κώδικα 

• Scene Composer 

• Επεξεργαστής terrain 

• Επεξεργαστής υλικών 

• Γραµµατοσειρές 

• Version Control 

• Εξαγωγή και διανοµή 

 

Λειτουργίες 

 

Είναι ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) για χρήση µε το 
jMonkeyEngine. Είναι βασισµένο στην πλατφόρµα του NetBeans. 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα δηµιουργίας ενός test project, το οποίο 
περιέχει κλάσεις που επιδεικνύουν τις λειτουργίες του jMonkeyEngine. 

Στην ιστοσελίδα υπάρχουν tutorials που χρησιµοποιούν αυτές τις κλάσεις. 



jMonkeyEngine SDK (2/2) 



Ανάπτυξη λογισµικού παιχνιδιού: Mystical Quest II 

Πρόκειται για ένα τριδιάστατο Role-Playing Game. 

Έχει δηµιουργηθεί µε τη µηχανή παιχνιδιών jMonkeyEngine. 

Παίζεται από έναν παίκτη offline µε τη χρήση πληκτρολογίου/ποντικιού ή µε 
gamepad. 

- Οθόνη τίτλων 

- Field 

- Ήρωες και αντίπαλοι 

- Μενού 

- Μάχη 

- Αποτελέσµατα µάχης 

- Καταστήµατα 

- Τελική µάχη και τερµατισµός 

- Επιπλέον περιεχόµενο 

 

Λειτουργίες 

 



Application States 

Τα application states επιτρέπουν το λογικό διαχωρισµό του κώδικα σε κλάσεις. 
Κάθε κλάση µπορεί να αντιπροσωπεύει µια διαφορετική κατάσταση ή οθόνη του 
παιχνιδιού. 

Οι κλάσεις – application states είναι υποκλάσεις της κλάσης AbstractAppState 
του jMonkeyEngine. 

Προσέγγιση 

 - �ηµιουργία της κλάσης RpgAppState ως υποκλάσης της AbstractAppState. 
Όλες οι καταστάσεις του παιχνιδιού αντιστοιχούν σε υποκλάσεις της 
RpgAppState. Η RpgAppState περιέχει την κοινή λειτουργικότητα. 

- Κάθε AppState κλάση έχει µια δηµόσια µέθοδο που χρησιµοποιείται για να 
προσδιοριστεί αν η κατάσταση του παιχνιδιού πρόκειται να αλλάξει. 

- Μέσα στο βρόχο update της κλάσης Main γίνεται η διαχείριση της εναλλαγής 
µεταξύ των καταστάσεων µε συνεχόµενη κλήση των παραπάνω µεθόδων. 



Μαθηµατικές εξισώσεις του παιχνιδιού 
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Βαθµοί εµπειρίας 

 

Ζηµιά επιθέσεων των ηρώων 

 

Ζηµιά επιθέσεων των αντιπάλων 
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Αρχιτεκτονική του παιχνιδιού 

Πακέτο game 

 

Πακέτο parsers 

 



Αξιολόγηση ποιότητας λογισµικού (1/3) 

Το Sonar είναι µια πλατφόρµα ανοικτού κώδικα που 
χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της 
ποιότητας κώδικα γλωσσών προγραµµατισµού. 

Πραγµατοποιεί ανάλυση του πηγαίου κώδικα και εµφανίζει 
µεταξύ άλλων στοιχεία που αφορούν σε παραβιάσεις 
κανόνων συγγραφής κώδικα, µετρικές λογισµικού και 
ζητήµατα σχεδίασης. 

Ανάλυση του Mystical Quest II 

 



Αξιολόγηση ποιότητας λογισµικού (2/3) 

Παραβιάσεις κανόνων συγγραφής κώδικα 

 



Αξιολόγηση ποιότητας λογισµικού (3/3) 

Εξαρτήσεις στο πακέτο game 

 

Σχεδίαση λογισµικού 

 

Εξαρτήσεις στο πακέτο parsers 

 

Εξαρτήσεις µεταξύ των πακέτων 

 



Αξιολόγηση µέσω χρηστών 

Κατηγορία Βαθμολογία 

1 Gameplay 4,2 

2 Γραφικά 3,4 

3 Οπτικά εφέ 4,0 

4 Ήχος 4,6 

5 Χειρισµός 4,2 

6 Ποικιλία 4,8 

7 �ιάλογοι 4,0 

8 Ισορροπία 4,8 

9 Έλλειψη κολληµάτων 5,0 

10 Έλλειψη glitches 5,0 

11 Συνολικά 4,4 



jMonkeyEngine – Συµπεράσµατα 

Η χρήση του jMonkeyEngine αποτέλεσε µια πολύ ευχάριστη εµπειρία. 
 
Ο προκάτοχος του παιχνιδιού Mystical Quest II είναι ένα διδιάστατο παιχνίδι 
που έχει δηµιουργηθεί µε τη µηχανή παιχνιδιών Golden T Game Engine (GTGE). 

- Πιο ικανοποιητική τεκµηρίωση 

- Πολύ πιο ενεργή κοινότητα (το forum του GTGE δε λειτουργεί πλέον) 

- Αναλυτικά παραδείγµατα κώδικα 

- Λεπτοµερή tutorials για εκµάθηση των δυνατοτήτων της µηχανής 

- Ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης (το jMonkeyEngine SDK) 

- Συνεχής εξέλιξη της µηχανής (το GTGE φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί) 

Τα πλεονεκτήµατα του jMonkeyEngine σε σύγκριση µε το GTGE είναι τα εξής: 


