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Περίληψη

Σε αυτή την εργασία πραγµατευόµαστε την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών δίνοντας έµφαση στα
τριδιάστατα παιχνίδια. Μελετούµε τη χρήση των µηχανών παιχνιδιών, οι οποίες αποτελούν
τη βάση για τον προγραµµατισµό όλων των σύγχρονων παιχνιδιών. Επιδεικνύουµε τις
δυνατότητες µιας µηχανής παιχνιδιών, του jMonkeyEngine, αναπτύσσοντας ένα
ολοκληρωµένο τριδιάστατο βιντεοπαιχνίδι. Τέλος, αξιολογούµε το παιχνίδι τόσο σε επίπεδο
κώδικα όσο και σύµφωνα µε τη γνώµη χρηστών.
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Abstract

In this paper we deal with video game development focusing on 3D video games. We study
the use of game engines, which constitute the programming base of all modern video games.
We show the capabilities of a game engine called jMonkeyEngine by developing a fullfledged 3D video game. Finally, we realize a code-level evaluation of the game as well as an
evaluation based on user opinions.
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1. Εισαγωγή
1.1 Στόχοι της εργασίας
Στόχο της εργασίας αποτελεί η επίδειξη των δυνατοτήτων µιας µηχανής παιχνιδιών και της
συνεισφοράς της στη διαδικασία ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών. Ως τµήµα αυτής της εργασίας
αναπτύσσουµε ένα ολοκληρωµένο τριδιάστατο βιντεοπαιχνίδι και περιγράφουµε τη λογική
υλοποίησης των σηµαντικότερων λειτουργιών του. Στη συνέχεια πραγµατοποιούµε
αξιολόγηση της ποιότητας του κώδικα του παιχνιδιού και δηµιουργούµε ένα ερωτηµατολόγιο
αξιολόγησης του παιχνιδιού από χρήστες.

1.2 Συνεισφορά της εργασίας
Στην εργασία αυτή συγκεντρώνουµε και προσφέρουµε στοιχεία που αφορούν στον τοµέα της
ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών. Αναφερόµαστε στις µηχανές παιχνιδιών και παρουσιάζουµε τις
δυνατότητες του jMonkeyEngine, µιας µηχανής τριδιάστατων παιχνιδιών που χρησιµοποιεί
τη γλώσσα προγραµµατισµού Java. Προκειµένου να διαπιστώσουµε κατά πόσο ο
προγραµµατισµός παιχνιδιών µπορεί να συνοδεύεται από καλές πρακτικές συγγραφής κώδικα
και σχεδίασης λογισµικού, πραγµατοποιούµε αξιολόγηση του κώδικα του παιχνιδιού µε τη
χρήση του εργαλείου Sonar.

1.3 Διάρθρωση
Αρχικά, παρουσιάζουµε στοιχεία που αφορούν στη βιοµηχανία των βιντεοπαιχνιδιών.
Έπειτα, περιγράφουµε συνοπτικά τη διαδικασία ανάπτυξης εστιάζοντας στην κατανοµή των
αρµοδιοτήτων και στα τµήµατα που απαρτίζουν ένα παιχνίδι. Αναφερόµαστε στις µηχανές
παιχνιδιών και στον τρόπο µε τον οποίο επηρεάζουν τη σύγχρονη διαδικασία ανάπτυξης.
Περιγράφουµε τη µηχανή τριδιάστατων παιχνιδιών jMonkeyEngine και παρουσιάζουµε τις
δυνατότητές της.
Στη συνέχεια, αναφέρουµε τις απαιτήσεις που θέσαµε για το παιχνίδι µας, οι οποίες
αποτελούν µια πλήρη περιγραφή της λειτουργικότητάς του. Κατόπιν, παρουσιάζουµε τις
σηµαντικότερες τεχνικές λεπτοµέρειες υλοποίησης του παιχνιδιού. Αυτές περιλαµβάνουν την
προετοιµασία των πόρων, τον προγραµµατισµό και τις µαθηµατικές εξισώσεις που
χρησιµοποιούνται από το παιχνίδι. Τέλος, περιγράφουµε και αναλύουµε τα στοιχεία που
λάβαµε από την ανάλυση του κώδικα µε το Sonar και αναφέρουµε τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης του παιχνιδιού µέσω χρηστών.
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2. Τα βιντεοπαιχνίδια
2.1 Η εξάπλωση των βιντεοπαιχνιδιών
Τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν ένα σηµαντικό κλάδο της παγκόσµιας οικονοµίας. Τα
τελευταία χρόνια η βιοµηχανία των βιντεοπαιχνιδιών έχει παρουσιάσει µεγάλη ανάπτυξη σε
σύγκριση µε το παρελθόν και τα κέρδη που αποφέρει γίνονται ολοένα και µεγαλύτερα. Το
2011 τα συνολικά έσοδα της βιοµηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών σε όλο τον κόσµο ανέρχονται
στα 74 δισεκατοµµύρια δολάρια.[1]
Η εξάπλωση των βιντεοπαιχνιδιών είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο. Οι σηµαντικότερες
αγορές στη βιοµηχανία των βιντεοπαιχνιδιών είναι αυτές της Αµερικής, της Ευρώπης, της
Αυστραλίας και τη Ιαπωνίας. Η τελευταία διαφέρει αρκετά από τις προηγούµενες, οι οποίες
όµως παρουσιάζουν αρκετά κοινά µεταξύ τους. Τα επόµενα στοιχεία αφορούν στις Ηνωµένες
Πολιτείες το έτος 2012.[2]
Σύµφωνα µε µετρήσεις, στο 49% των σπιτιών υπάρχει τουλάχιστον µία συσκευή που παίζει
βιντεοπαιχνίδια και στα σπίτια αυτά υπάρχουν κατά µέσο όρο δύο τέτοιες συσκευές.
Ο µέσος όρος ηλικίας αυτών που ασχολούνται µε βιντεοπαιχνίδια είναι τα 30 έτη. Από
αυτούς:
•
•
•

Tο 32% είναι κάτω των 18 ετών
Tο 31% είναι µεταξύ 18 και 35 ετών
Το 37% είναι άνω των 35 ετών

Βλέπουµε δηλαδή ότι τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν µια ενασχόληση όλων των ηλικιών.
Όσον αφορά στο φύλο αυτών που ασχολούνται µε βιντεοπαιχνίδια, το 53% είναι άντρες και
το 47% είναι γυναίκες. Η απήχηση λοιπόν που έχουν τα βιντεοπαιχνίδια είναι περίπου η ίδια
και στα δύο φύλα.
Πολλές φορές οι γονείς παίζουν βιντεοπαιχνίδια µαζί µε τα παιδιά τους. Το 40% των γονέων
παίζουν µαζί µε τα παιδιά τους τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα, ενώ το 59% παίζουν
τουλάχιστον µια φορά το µήνα.
Οι σηµαντικότεροι λόγοι για τους οποίους οι γονείς παίζουν µαζί µε τα παιδιά τους είναι οι
εξής:
•
•
•
•
•

Θεωρούν τα βιντεοπαιχνίδια µια διασκεδαστική ασχολία για όλη την οικογένεια.
Τα ίδια τα παιδιά τους το ζητούν.
Βλέπουν τα βιντεοπαιχνίδια ως µια καλή ευκαιρία για να έρθουν σε επαφή µε τα παιδιά
τους.
Παίζοντας µπορούν να ελέγχουν το περιεχόµενο των παιχνιδιών.
Απολαµβάνουν τα βιντεοπαιχνίδια όσο και τα παιδιά τους.

Εν τέλει, το 52% των γονέων θεωρούν ότι τα βιντεοπαιχνίδια έχουν θετική επιρροή στη ζωή
των παιδιών τους, είτε γιατί τα βοηθούν να εξασκήσουν το µυαλό τους, είτε γιατί τα φέρνουν
σε επαφή µε την οικογένεια και τους φίλους τους.
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Από όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι εµφανές πως τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν µέρος της
καθηµερινότητας πολλών ανθρώπων. Η εξάπλωση των tablets και των smartphones τα
τελευταία χρόνια έχει συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό σε αυτήν την εξέλιξη. Οι συσκευές αυτές
δίνουν σε κάποιον πρόσβαση σε βιντεοπαιχνίδια χωρίς να χρειάζεται να αγοράσει µια
κονσόλα αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. Επιπλέον, ο υπολογιστής παραδοσιακά διαθέτει
πολλά βιντεοπαιχνίδια, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ιδιαίτερα δηµοφιλή τα online
παιχνίδια, που είναι συνήθως πολύ απλά στη χρήση και διατίθενται κατά κύριο λόγο δωρεάν.

2.2 Είδη και κατηγορίες βιντεοπαιχνιδιών
Υπάρχουν πολλά κριτήρια για να κατηγοριοποιήσει κανείς τα βιντεοπαιχνίδια. Ένα από αυτά
είναι µε βάση τον τρόπο µε τον οποίο ο παίκτης αλληλεπιδρά µε το παιχνίδι, το λεγόµενο
gameplay. Ένα άλλο κριτήριο είναι µε βάση το κοινό στο οποίο απευθύνονται, για
παράδειγµα σε παιδιά, σε ενήλικες ή σε όλους.
Ακολουθεί µια διάκριση των βιντεοπαιχνιδιών µε βάση το gameplay. Για κάθε κατηγορία
δίνουµε µια σύντοµη περιγραφή.[3]
•

•

•

•

•

•

•

Action: Ο παίκτης ελέγχει έναν ήρωα µέσα σε έναν κόσµο, όπου µαζεύει αντικείµενα,
αποφεύγει εµπόδια και αντιµετωπίζει αντιπάλους. Αυτό το είδος παιχνιδιών απαιτούν
συγκέντρωση και γρήγορα αντανακλαστικά.
Adventure: Ο παίκτης ελέγχει έναν ήρωα και ερευνά τον κόσµο του παιχνιδιού, µιλάει
µε χαρακτήρες, λύνει γρίφους και µαζεύει αντικείµενα. Συνήθως ο παίκτης πρέπει να
ακολουθήσει κάποια συγκεκριµένα βήµατα ώστε να προχωρήσει στο παιχνίδι.
Role-Playing: Ο παίκτης ελέγχει έναν ήρωα ή µια οµάδα ηρώων µέσα σε ένα φανταστικό
κόσµο στον οποίο υπάρχει µια συγκεκριµένη πλοκή. Μιλάει µε διάφορους χαρακτήρες,
συµπληρώνει αποστολές, αγοράζει αντικείµενα, εµπλέκεται σε µάχες και εξελίσσεται σε
δύναµη.
Shooter: Ο παίκτης χρησιµοποιεί διάφορα όπλα, όπως πιστόλια, ρουκέτες και βόµβες για
να νικήσει τους αντιπάλους του. Συχνά η κάµερα είναι πρώτου προσώπου, δηλαδή ο
παίκτης βλέπει µέσα από τα µάτια του ήρωα.
Strategy: Αυτά τα παιχνίδια απαιτούν από τον παίκτη να υιοθετήσει µια στρατηγική µε
την οποία θα καταφέρει να επιβληθεί στους αντιπάλους του, είτε αυτοί είναι ελεγχόµενοι
από τον υπολογιστή είτε από άλλους παίκτες. Ο παίκτης πρέπει να καταφέρνει να
προσαρµόζει τη στρατηγική του ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικές
καταστάσεις.
Fighting: Ο παίκτης επιλέγει ένα χαρακτήρα και µονοµαχεί µε τον αντίπαλό του, ο
οποίος είναι ελεγχόµενος είτε από τον υπολογιστή είτε από κάποιον άλλο παίκτη. Ο κάθε
χαρακτήρας διαθέτει ένα διαφορετικό σύνολο κινήσεων που αντιστοιχούν συνήθως σε
διάφορους συνδυασµούς πλήκτρων.
Sports: Αυτά τα παιχνίδια εξοµοιώνουν πραγµατικά αθλήµατα όπως το ποδόσφαιρο και
το µπάσκετ. Κάποια από αυτά επικεντρώνονται στο «παίξιµο» του εκάστοτε αθλήµατος,
ενώ άλλα δίνουν περισσότερο βάρος στην οργάνωση της οµάδας.
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Racing: Ο παίκτης συµµετέχει σε µια κούρσα οδηγώντας κάποιο πραγµατικό ή
φανταστικό όχηµα και συναγωνίζεται µε άλλους µε σκοπό να τερµατίσει πρώτος. Οι
αντίπαλοι είναι είτε ελεγχόµενοι από τον υπολογιστή είτε άλλοι παίκτες.
Puzzle: Ο παίκτης καλείται να λύσει γρίφους και προβλήµατα χρησιµοποιώντας κυρίως
τη λογική. Οι υπολογιστές και τα smartphones διαθέτουν αρκετά παιχνίδια αυτού του
είδους τα οποία ενδείκνυνται για καθηµερινή και σύντοµη χρήση.

Υπάρχουν κι άλλες µικρότερες κατηγορίες παιχνιδιών που δεν αναφέρονται εδώ. Πολλές από
τις παραπάνω κατηγορίες χωρίζονται σε υποκατηγορίες, στις οποίες µπορεί κανείς να
συναντήσει σηµαντικές διαφορές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πολλά παιχνίδια ανήκουν σε
περισσότερες από µία κατηγορίες.
Τα βιντεοπαιχνίδια µπορούν επίσης να χωριστούν στα online, δηλαδή σε εκείνα που απαιτούν
το διαδίκτυο και σε εκείνα που δεν το απαιτούν. Τέλος, ένα βιντεοπαιχνίδι µπορεί να παίζεται
από έναν µόνο παίκτη ή από πολλούς ταυτόχρονα· είτε τοπικά είτε µαζικά µέσω του
διαδικτύου.
Μερικές από τις πιο γνωστές και επιτυχηµένες σειρές παιχνιδιών είναι οι Super Mario,
Pokémon, Call of Duty και Final Fantasy.

2.3 Ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών
2.3.1 Η ομάδα ανάπτυξης

Η ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών είναι µια σύνθετη διαδικασία που αποτελείται από πολλά
στάδια και απαιτεί τη συµβολή πολλών ανθρώπων µε διαφορετικές αρµοδιότητες, ο καθένας
από τους οποίους έχει το δικό του ρόλο. Η οµάδα ανάπτυξης ενός παιχνιδιού περιλαµβάνει
µέλη µε τους εξής κυριότερους ρόλους:[4]
•

•

•

Σχεδιαστής: Είναι εκείνος που σχεδιάζει τη δοµή ενός παιχνιδιού, τους κανόνες και τους
περιορισµούς του, το gameplay, τους χαρακτήρες, τους διαλόγους και την πλοκή. Οι
αρµοδιότητες αυτές συχνά ανατίθενται σε ξεχωριστά άτοµα.
Καλλιτέχνης: Είναι ο δηµιουργός των γραφικών του παιχνιδιού. ∆ηµιουργεί τα
διδιάστατα και τριδιάστατα µοντέλα που χρησιµοποιούνται στο παιχνίδι. Αυτά
περιλαµβάνουν τα περιβάλλοντα του παιχνιδιού, τους ήρωες, τους αντιπάλους καθώς και
τα γραφικά των µενού. Επίσης δηµιουργεί τις ακολουθίες κινήσεων για τα µοντέλα των
χαρακτήρων, δηλαδή τα λεγόµενα animations.
Προγραµµατιστής: Είναι ο σχεδιαστής του λογισµικού του παιχνιδιού. Σχεδόν σε όλες
τις περιπτώσεις υπάρχει µια οµάδα προγραµµατιστών, ο καθένας από τους οποίους
αναλαµβάνει την υλοποίηση ενός τµήµατος του παιχνιδιού. Στην εργασία αυτή
εστιάζουµε στο λογισµικό κι εποµένως αναλύουµε λεπτοµερώς το ρόλο αυτό στη
συνέχεια.
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∆ηµιουργός επιπέδων: Είναι εκείνος που δηµιουργεί τη δοµή των επιπέδων ενός
παιχνιδιού, τη θέση των αντικειµένων και των αντιπάλων, τη συµπεριφορά του
παιχνιδιού ανάλογα µε τις πράξεις του παίκτη καθώς και τις συνθήκες εξέλιξης της
πλοκής του παιχνιδιού.
Ηχητικός παραγωγός: Είναι εκείνος που συνθέτει τη µουσική και τα ηχητικά εφέ που
χρησιµοποιούνται στο παιχνίδι. Είναι επίσης υπεύθυνος για τις φωνές που δανείζουν οι
ηθοποιοί στους ήρωες του παιχνιδιού, εφόσον αυτές υπάρχουν.
∆οκιµαστής: Είναι εκείνος που διασφαλίζει την ποιότητα του παιχνιδιού. Αναλαµβάνει
να βρει λάθη και σφάλµατα στο παιχνίδι και περίεργες συµπεριφορές και καταστάσεις
που καθιστούν αδύνατη τη συνέχεια του παιχνιδιού. Ο σκοπός του είναι να κάνει το
παιχνίδι να συµπεριφέρεται ακριβώς µε τον επιθυµητό τρόπο.

Όσο µεγαλύτερο είναι το έργο, τόσο πιο πολυπληθής είναι η οµάδα ανάπτυξης. Οι παραπάνω
ρόλοι µπορεί να διακρίνονται σε άλλους πιο συγκεκριµένους, καθένας από τους οποίους είναι
πιθανό να καλύπτεται από πολλά άτοµα. Έτσι δηµιουργούνται υποοµάδες ανάπτυξης, η
καθεµία από τις οποίες ελέγχεται από κάποιον συντονιστή.

2.3.2 Προγραμματισμός παιχνιδιών

Η οµάδα προγραµµατισµού αποτελεί τον πυρήνα υλοποίησης ενός βιντεοπαιχνιδιού, πράγµα
που ισχύει άλλωστε για κάθε έργο λογισµικού. Το τµήµα του έργου για το οποίο είναι
υπεύθυνος ένας προγραµµατιστής καθορίζει και την αρµοδιότητά του. Η διάκριση µεταξύ
των αρµοδιοτήτων αυτών τα τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσµα της ανάπτυξης σύνθετων και
απαιτητικών παιχνιδιών. Οι κυριότεροι ρόλοι ενός προγραµµατιστή παιχνιδιών
περιγράφονται στη συνέχεια:[4]
•

•

•

•

•

Επικεφαλής: Είναι ο υπεύθυνος για όλη την οµάδα προγραµµατισµού και αναλαµβάνει
να συνδυάσει τα τµήµατα λογισµικού που αναπτύσσουν οι άλλοι προγραµµατιστές.
Πρέπει να έχει εµπειρία και τεχνικές γνώσεις πάνω στα τµήµατα κώδικα που παρέχονται
από την οµάδα και συχνά γράφει κώδικα και ο ίδιος.
Gameplay: Υλοποιεί τους κανόνες που διέπουν το παιχνίδι, δηλαδή το µηχανικό κοµµάτι
του παιχνιδιού και τη λογική του. Για παράδειγµα σε ένα παιχνίδι ρόλων, το σύστηµα
µάχης αποτελεί ένα βασικό κοµµάτι του gameplay. Όσο πιο µεγάλο είναι το βάθος του
gameplay, τόσο περισσότερη είναι η δουλειά του.
Τεχνητή Νοηµοσύνη: Έργο του είναι η υλοποίηση της «λογικής» των αντιπάλων και
των άλλων χαρακτήρων του παιχνιδιού. Όσο πιο σύνθετες είναι οι απαιτήσεις του
παιχνιδιού, τόσο δυσκολότερη είναι η ανάπτυξη µιας καλής τεχνητής νοηµοσύνης, όπως
αναφέρουµε παρακάτω.
Φυσική: Αναλαµβάνει να δώσει στο παιχνίδι την αίσθηση της πραγµατικότητας µέσω
της υλοποίησης των δυνάµεων της φυσικής, όπως τις κινήσεις των χαρακτήρων και των
αντικειµένων, τις συγκρούσεις µεταξύ τους και µε το έδαφος και τη βαρύτητα. Ο ρόλος
αυτός είναι σαφώς πιο απαιτητικός στην περίπτωση των τριδιάστατων παιχνιδιών.
Γραφικά: ∆ιαχειρίζεται τη σύνδεση των γραφικών µε τον κώδικα του παιχνιδιού. Σκοπός
του είναι η βελτιστοποίηση της χρήσης των γραφικών, δηλαδή η κατανάλωση της
µικρότερης δυνατής υπολογιστικής ισχύος και µνήµης. Η εξοικείωση µε µαθηµατικές
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έννοιες, όπως τα διανύσµατα και οι µήτρες, είναι απαραίτητη για τον προγραµµατιστή
γραφικών.
Ήχος: ∆ιαχειρίζεται τη σύνδεση των ηχητικών εφέ, των κοµµατιών φωνής και των
µουσικών κοµµατιών που έχουν αναπτυχθεί για το παιχνίδι µε των κώδικα. Έργο του
είναι ο ήχος να ακούγεται στα κατάλληλα σηµεία µε τον απαιτούµενο τρόπο.
∆ιεπιφάνεια Χρήστη: Αναπτύσσει όλες τις γραφικές διεπιφάνειες µε τις οποίες
επικοινωνεί ο παίκτης, όπως τα µενού. Συνήθως αυτές οι διεπιφάνειες είναι διδιάστατες
και επαναχρησιµοποιούνται από άλλα παιχνίδια.
Χειρισµός Εισόδων: Γράφει τον κώδικα που καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι
συσκευές εισόδου θα αλληλεπιδρούν µε το παιχνίδι. Οι πιο παραδοσιακές συσκευές
εισόδου ενός παιχνιδιού είναι το χειριστήριο (gamepad ή joystick), το πληκτρολόγιο και
το ποντίκι.
∆ίκτυο: Ο ρόλος του είναι απαραίτητος εφόσον το παιχνίδι υποστηρίζει χρήση από
πολλούς παίκτες ταυτόχρονα, είτε τοπικά είτε µέσω διαδικτύου. ∆ιαχειρίζεται τη
µεταφορά δεδοµένων µέσω του δικτύου µε τον πιο αποδοτικό τρόπο και προσπαθεί να
πετύχει τον καλύτερο δυνατό συγχρονισµό µεταξύ των πελατών που τρέχουν το παιχνίδι
ταυτόχρονα.

2.3.3 Προκλήσεις στην ανάπτυξη παιχνιδιών

Η ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών δεν είναι µια απλή υπόθεση. Οι εταιρείες που παράγουν τα
παιχνίδια βρίσκονται σε ολοένα και αυξανόµενο ανταγωνισµό µεταξύ τους και ο παράγοντας
του κόστους είναι επίσης µείζονος σηµασίας. Τα σύγχρονα παιχνίδια είναι σύνθετα έργα
λογισµικού, σε αντίθεση µε τα απλούστερα παιχνίδια του παρελθόντος που ήταν µικρές
εφαρµογές. Η πολυπλοκότητα των νέων παιχνιδιών καθώς και η πίεση χρόνου κάτω από την
οποία πρέπει να υλοποιηθούν καθιστούν την ανάπτυξη παιχνιδιών µια δύσκολη διαδικασία.
Στόχος της οµάδας ανάπτυξης ενός παιχνιδιού είναι η παραγωγή ενός λογισµικού υψηλής
ποιότητας που είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις που έχουν διατυπωθεί για αυτό. Όσο
µεγαλύτερη είναι η πολυπλοκότητα και το βάθος του παιχνιδιού, τόσο δυσκολότερος είναι
και ο έλεγχος ποιότητας. Αυτή η δυσκολία είναι µεγαλύτερη στα βιντεοπαιχνίδια από ότι στα
άλλα έργα λογισµικού και ο λόγος είναι πως η κατάσταση ενός παιχνιδιού είναι αποτέλεσµα
πολλών µονάδων λογισµικού, όπως τα γραφικά, η φυσική και η τεχνητή νοηµοσύνη.
Εποµένως είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν τα σφάλµατα και οι απρόσµενες καταστάσεις
στις οποίες µπορεί να βρεθεί το παιχνίδι.
Κάποια τµήµατα του λογισµικού παιχνιδιών, όπως το gameplay και η τεχνητή νοηµοσύνη,
αποτελούν µια πρόκληση από µόνα τους. Για παράδειγµα, όσον αφορά στο gameplay, σε ένα
παιχνίδι τύπου Role-Playing το πιο περίπλοκο κοµµάτι θα µπορούσε να είναι το σύστηµα
µάχης. Ο αριθµός των ελέγχων που απαιτούνται ώστε ο προγραµµατιστής να καλύψει όλες
τις δυνατές καταστάσεις στις οποίες µπορεί να περιέλθει το παιχνίδι ενδέχεται να είναι πολύ
µεγάλος. Σε αυτούς τους ελέγχους έρχονται να προστεθούν ζητήµατα φυσικής και
αλληλεπίδρασης µεταξύ των τριδιάστατων µοντέλων του παιχνιδιού, γεγονός που αυξάνει
ακόµα περισσότερο την πρόκληση.
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Η τεχνητή νοηµοσύνη των παιχνιδιών είναι, όπως αναφέραµε και στην προηγούµενη
ενότητα, η «λογική» την οποία ακολουθούν οι χαρακτήρες του παιχνιδιού που ελέγχονται
από τον υπολογιστή, συνηθέστερα οι αντίπαλοι. Μια τεχνητή νοηµοσύνη είναι πιο σύνθετη
σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι απαιτήσεις είναι µεγαλύτερες. Παραδείγµατος χάρη, σε ένα
φανταστικό παιχνίδι καρτών, η καλύτερη κίνηση µπορεί να είναι συνάρτηση πολλών
παραγόντων όπως οι κάρτες που έχει ο υπολογιστής, οι κάρτες που έχει ο αντίπαλος, η γνώση
των καρτών που υπάρχουν στην τράπουλα του υπολογιστή, οι κάρτες του αντιπάλου που
έχουν περάσει αλλά κι εκείνες που δεν έχουν περάσει ακόµα καθώς επίσης και ένας αριθµός
από διαφορετικές στρατηγικές που µπορούν να ακολουθηθούν. Σε µια τέτοια περίπτωση
απαιτείται ουσιαστικά η προσοµοίωση της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, κάτι που
είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγµατοποιηθεί µε αποτελεσµατικό τρόπο. Η υλοποίηση µιας
καλής τεχνητής νοηµοσύνης σε ένα παιχνίδι µε υψηλές απαιτήσεις είναι µια από τις
µεγαλύτερες προκλήσεις στην ανάπτυξη παιχνιδιών.
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3. Μηχανές παιχνιδιών
3.1 Κύρια χαρακτηριστικά
Οι µηχανές παιχνιδιών είναι συστήµατα λογισµικού που έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό τη
διευκόλυνση της ανάπτυξης λογισµικού παιχνιδιών. Η σύνθετη διαδικασία της ανάπτυξης
παιχνιδιών διευκολύνεται σε πολύ µεγάλο βαθµό µε τη χρήση κάποιας µηχανής παιχνιδιών.
Μια µηχανή παιχνιδιών αποτελείται από ένα σύνολο βιβλιοθηκών γραµµένων σε κάποια
γλώσσα προγραµµατισµού, οι οποίες παρέχουν έτοιµες υλοποιήσεις µονάδων λογισµικού που
απαιτούν τα περισσότερα παιχνίδια. Έτσι οι προγραµµατιστές παιχνιδιών δε χρειάζεται να
«ανακαλύψουν ξανά τον τροχό» και, χρησιµοποιώντας τις έτοιµες κλάσεις που παρέχονται
από τη µηχανή, µπορούν να επικεντρωθούν στην υλοποίηση του παιχνιδιού τους. Επιπλέον,
οι µονάδες λογισµικού που παρέχουν οι µηχανές παιχνιδιών είναι σχεδόν πάντα υλοποιηµένες
µε το βέλτιστο τρόπο όσον αφορά στην αποδοτικότητα.
Οι πιο συνηθισµένες µονάδες λογισµικού που παρέχονται έτοιµες από τις µηχανές παιχνιδιών
είναι η εµφάνιση των γραφικών του παιχνιδιού στην οθόνη (rendering), ζητήµατα φυσικής
όπως ο χειρισµός συγκρούσεων (collision detection and response), οι κινήσεις των µοντέλων
(animations), η χρήση δικτύου (networking), η αναγνώριση εισόδου (input) και ο χειρισµός
του ήχου. Μια µηχανή παιχνιδιών «κρύβει» από τον προγραµµατιστή τις λεπτοµέρειες
υλοποίησης αυτών των λειτουργιών και του προσφέρει έτοιµες κλάσεις και µεθόδους για
χρήση στο παιχνίδι του.[5]
Πολλές από αυτές τις µηχανές είναι ανοικτού κώδικα. Το πλεονέκτηµά τους είναι ότι ο
προγραµµατιστής έχει τη δυνατότητα να µελετήσει τον τρόπο υλοποίησης κάποιων
λειτουργιών σε περίπτωση που του φανεί χρήσιµο. Συνήθως βέβαια κάτι τέτοιο δεν είναι
απαραίτητο, ιδιαίτερα αν υπάρχει καλή τεκµηρίωση και αν η κοινότητα της συγκεκριµένης
µηχανής παιχνιδιών είναι πρόθυµη να του παράσχει βοήθεια.

3.2 Επιλογή μηχανής παιχνιδιών
Η επιλογή της κατάλληλης µηχανής παιχνιδιών είναι µια κρίσιµη απόφαση για την ανάπτυξη
ενός παιχνιδιού. Οι ανάγκες του κάθε δηµιουργού είναι διαφορετικές και ως εκ τούτου δεν
υπάρχει µια µηχανή που να είναι καθολικά αποδεκτή ως η καλύτερη όλων.
Ένα τρόπος κατηγοριοποίησης των µηχανών παιχνιδιών είναι µε βάση το βαθµό εµπειρίας
που απαιτείται από τον προγραµµατιστή. Έτσι διακρίνουµε τρεις τύπους µηχανών:[5]
•

•

Υψηλού επιπέδου: ∆ιαθέτουν γραφικές διεπαφές οι οποίες είναι συνήθως εύκολες στην
κατανόηση και τη χρήση. Η δηµιουργία του παιχνιδιού είναι περισσότερο υπόθεση “point
and click” παρά συγγραφής κώδικα. ∆εν απαιτούν µεγάλη εξοικείωση µε τον
προγραµµατισµό και ως εκ τούτου δεν έχουν µεγάλη ευελιξία.
Μεσαίου επιπέδου: Χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερο βαθµό παραµετροποίησης από ότι
οι µηχανές υψηλού επιπέδου, αλλά απαιτούν και αρκετά καλή γνώση προγραµµατισµού.
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•

Οι βασικές µονάδες λογισµικού των παιχνιδιών προσφέρονται υλοποιηµένες και ο
προγραµµατιστής πρέπει να γράψει κώδικα για να συνδυάσει τις µονάδες αυτές ώστε να
πετύχει την επιθυµητή συµπεριφορά για το παιχνίδι του. Η περιγραφή που δώσαµε στην
προηγούµενη ενότητα αφορά κυρίως σε αυτόν τον τύπο µηχανών.
Χαµηλού επιπέδου: Επιτρέπουν το µέγιστο βαθµό παραµετροποίησης δίνοντας στον
προγραµµατιστή τη δυνατότητα χειρισµού µονάδων χαµηλότερου επιπέδου.
Η
διαδικασία δηµιουργίας του παιχνιδιού είναι δυσκολότερη και πιο χρονοβόρα από ό,τι µε
τους άλλους τύπους µηχανών και η εµπειρία στον προγραµµατισµό είναι απαραίτητη. Οι
προγραµµατιστές συνδυάζουν τις βιβλιοθήκες που παρέχει η µηχανή και υλοποιούν τις
λειτουργίες υψηλότερου επιπέδου µε τον τρόπο ακριβώς που χρειάζεται το εκάστοτε
παιχνίδι.

Τα σηµαντικότερα κριτήρια για την επιλογή της καταλληλότερης µηχανής παιχνιδιών είναι
τα ακόλουθα:
•
•
•

•

•

•

Εξαιρετικά χρήσιµη είναι η ύπαρξη παραδειγµάτων κώδικα που να επιδεικνύουν τη
χρήση λειτουργιών της µηχανής µε αναλυτικά και βοηθητικά σχόλια.
Η καλή τεκµηρίωση των κλάσεων και των µεθόδων της µηχανής είναι ένα εξίσου
σηµαντικό κριτήριο.
Ένας ιδιαίτερα κρίσιµος παράγοντας είναι η ύπαρξη ενεργής κοινότητας της µηχανής
παιχνιδιών. Ο καλύτερος τρόπος για να επιλύσει ο προγραµµατιστής τις απορίες του είναι
µέσω άλλων περιπτώσεων χρηστών και πιθανώς µε τη βοήθεια των δηµιουργών της
µηχανής.
Ένα ακόµα θετικό στοιχείο είναι η µηχανή να διαθέτει ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον
ανάπτυξης (IDE) µιας και µπορεί να διευκολύνει αρκετά τη διαδικασία ανάπτυξης του
παιχνιδιού.
Καλό θα ήταν επίσης η µηχανή να είναι ανοικτού κώδικα, όπως αναφέραµε παραπάνω,
έτσι ώστε ο προγραµµατιστής να µπορεί να εξετάσει λεπτοµέρειες χαµηλότερου επιπέδου
εφόσον το χρειαστεί.
Ένας απλός τρόπος για να διαπιστώσει κανείς την ποιότητα µιας µηχανής είναι να δει τα
παιχνίδια που έχουν αναπτυχθεί µε αυτή.

Σε αυτή την εργασία εστιάζουµε στα τριδιάστατα βιντεοπαιχνίδια. Μερικές από τις πιο
γνωστές µηχανές τριδιάστατων παιχνιδιών που πληρούν πολλά από τα παραπάνω κριτήρια
είναι οι εξής:[6]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

jMonkeyEngine
Panda3D
Irrlicht
Delta3D
Blender Game Engine
Crystal Space
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Για την ανάπτυξη του παιχνιδιού µας επιλέξαµε τη µηχανή παιχνιδιών jMonkeyEngine γιατί
διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό από χρήσιµες λειτουργίες και γιατί πληροί όλα τα παραπάνω
κριτήρια.

3.3 jMonkeyEngine
Το jMonkeyEngine[7] είναι µια µηχανή παιχνιδιών µεσαίου επιπέδου σχεδιασµένη για τη
δηµιουργία τριδιάστατων παιχνιδιών. Είναι γραµµένη σε Java και τρέχει πάνω στην εικονική
µηχανή της Java (JVM). Είναι µια µηχανή παιχνιδιών ανοικτού κώδικα που διατίθεται
δωρεάν και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία παιχνιδιών τόσο για χρήση
εµπορική και εκπαιδευτική όσο και για ψυχαγωγία.
Τα παιχνίδια που αναπτύσσονται µε το jMonkeyEngine µπορούν να τρέξουν µε ελάχιστες
αλλαγές σε όλα τα συστήµατα που διαθέτουν την εικονική µηχανή της Java. Για την
απεικόνιση των γραφικών το jMonkeyEngine χρησιµοποιεί τη βιβλιοθήκη γραφικών
OpenGL.
Οι απαιτήσεις συστήµατος για τα παιχνίδια που αναπτύσσονται µε το jMonkeyEngine είναι οι
εξής:
Πίνακας 3.1: Οι απαιτήσεις συστήµατος για τα παιχνίδια του jMonkeyEngine

Λειτουργικό σύστηµα
Μνήµη
Επεξεργαστής
Κάρτα γραφικών

Java

Windows, Linux, Mac OS X, Solaris
Τουλάχιστον 10 MB + µνήµη που απαιτείται για τα assets
του εκάστοτε παιχνιδιού (εξηγούνται στη συνέχεια)
Τουλάχιστον 1GHz
AMD/ATI Radeon 9500 ή πιο πρόσφατη
NVIDIA GeForce 5 FX ή πιο πρόσφατη
Intel GMA 4500 ή πιο πρόσφατη
µε υποστήριξη OpenGL 2.0 ή πιο πρόσφατη
Η εικονική µηχανή της Java (JVM) έκδοση 5 ή
µεταγενέστερη

Το jMonkeyEngine διαθέτει επίσης υποστήριξη για Android. Στην περίπτωση ενός παιχνιδιού
για Android, απαιτείται η ύπαρξη του λειτουργικού συστήµατος Android 2.2 και κάρτα
γραφικών που να υποστηρίζει OpenGL 2.0.

∆υνατότητες του jMonkeyEngine
Μερικά από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του jMonkeyEngine είναι τα εξής:
•

Assets: Πρόκειται για ένα σύστηµα που διευκολύνει τη διαχείριση των πόρων ενός
παιχνιδιού. Τα assets είναι όλα τα µοντέλα, τα υλικά, οι shaders και οι ήχοι που
χρησιµοποιούνται στο παιχνίδι. Όλα τα αρχεία µπορούν να τοποθετηθούν µέσα στο
φάκελο του project και να χρησιµοποιηθούν µε απλή αναφορά στη σχετική θέση τους.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Scene graph: Είναι η δοµή σύµφωνα µε την οποία το jMonkeyEngine οργανώνει τα
αντικείµενα της σκηνής στον τριδιάστατο χώρο. Η οργάνωση των αντικειµένων (όπως
των τριδιάστατων µοντέλων) πραγµατοποιείται µε τη χρήση µιας ιεραρχίας κόµβων. Όλα
τα αντικείµενα του παιχνιδιού προσαρτώνται σε κόµβους. Για να εµφανιστεί ένα
αντικείµενο στη σκηνή πρέπει να είναι προσαρτηµένο στον κόµβο-ρίζα (root node). Αυτό
µπορεί να γίνει είτε απευθείας είτε µέσω άλλων κόµβων η ιεραρχία των οποίων θα πρέπει
να καταλήγει στον κόµβο-ρίζα. Η ύπαρξη των ενδιάµεσων κόµβων επιτρέπει τη λογική
οργάνωση των αντικειµένων σύµφωνα µε τις ανάγκες του παιχνιδιού.
Φυσική: Αφορά στην προσοµοίωση των νόµων της φυσικής του πραγµατικού κόσµου.
Είναι βασισµένη στη βιβλιοθήκη Bullet και είναι προσαρµοσµένη ώστε να λειτουργεί σε
Java. ∆ίνει τη δυνατότητα της ανίχνευσης συγκρούσεων µεταξύ των µοντέλων καθώς και
απόκριση σε αυτές. Επιτρέπει επίσης τη δηµιουργία σχηµάτων σύγκρουσης (collision
shapes) που βασίζονται στο εκάστοτε µοντέλο, όπως για παράδειγµα σε έναν άνθρωπο ή
σε ένα δέντρο.
Υλικά: Η επιφάνεια των τριδιάστατων µοντέλων πρέπει να συσχετίζεται µε κάποιο υλικό
ώστε να είναι δυνατή η εµφάνισή της στην τριδιάστατη σκηνή. Ένα υλικό µπορεί να είναι
ένα απλό χρώµα ή µια υφή (texture) που είναι αποθηκευµένη ως αρχείο εικόνας. Υπάρχει
επιπλέον η δυνατότητα προσθήκης διάφορων εφέ στα υλικά, όπως αύξηση της
λαµπρότητάς τους και διαφάνεια.
Terrain: Το jMonkeyEngine δίνει τη δυνατότητα κατασκευής του εδάφους και του
τοπίου της τριδιάστατης σκηνής. Το terrain µπορεί να παρουσιάζει διαφορές στην υφή
και στο ύψος του και οι διαφοροποιήσεις αυτές ελέγχονται µε τη χρήση αρχείων εικόνων
(alpha maps και height maps αντίστοιχα).
Φωτισµός: Το jMonkeyEngine επιτρέπει το φωτισµό της τριδιάστατης σκηνής µε την
τοποθέτηση φώτων διάφορων ειδών. Υπάρχει φως που φωτίζει όλη τη σκηνή, φως που
έχει την πηγή του σε ένα συγκεκριµένο σηµείο και φωτίζει γύρω του και φως που φωτίζει
σε µια γραµµή, όπως ο φακός.
Οπτικά εφέ: Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης οπτικών εφέ όπως φωτιά, καπνός και
εκρήξεις. Όλα τα εφέ µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσω εκποµπής σωµατιδίων
(Particle Emitter) χρησιµοποιώντας ως βάση αρχεία εικόνων. Η διαφοροποίηση µεταξύ
των εφέ επιτυγχάνεται µε τη ρύθµιση κάποιων παραµέτρων.
Animations: Το jMonkeyEngine επιτρέπει το παίξιµο animations µοντέλων που έχουν
δηµιουργηθεί µε κάποια άλλη (εξωτερική) εφαρµογή, όπως το Blender. Ένα µοντέλο
µπορεί να περιέχει πολλά animations και η αναφορά στο καθένα γίνεται µε το
αποθηκευµένο του όνοµα.
Κάµερα: Ο παίκτης µπορεί να δει την τριδιάστατη σκηνή µέσω της κάµερας. Η κάµερα
µπορεί να µετακινηθεί και να περιστραφεί. Υπάρχει επίσης και ένα δεύτερο είδος
κάµερας που µπορεί να ακολουθεί ένα µοντέλο όσο αυτό κινείται.
Χειρισµός εισόδων: Το jMonkeyEngine αναγνωρίζει την είσοδο από πληκτρολόγιο,
ποντίκι και χειριστήριο (gamepad ή joystick). Ο προγραµµατιστής µπορεί να αναθέσει
διαφορετική συµπεριφορά για το παιχνίδι του ανάλογα µε τα πλήκτρα που πατιούνται.
Υπάρχουν επίσης άλλες πιο εξειδικευµένες λειτουργίες εισόδου που είναι χρήσιµες στα
παιχνίδια όπως κινήσεις που απαιτούν την είσοδο µιας αλληλουχίας πλήκτρων (combo
moves) και επιλογή αντικειµένων της σκηνής µε το ποντίκι (mouse picking).
GUI (Γραφική ∆ιεπαφή Χρήστη): Η εµφάνιση διδιάστατων γραφικών πάνω από την
τριδιάστατη σκηνή (για παράδειγµα µενού, σκορ και πόντων) είναι χρήσιµη σε όλα
σχεδόν τα παιχνίδια. Αυτά τα διδιάστατα γραφικά ονοµάζονται Heads-Up Display
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•

•

(HUD). Η εµφάνιση κειµένου και εικόνων HUD µπορεί να επιτευχθεί µε την
προσάρτησή τους στον κόµβο γραφικών (gui node). Ο κόµβος γραφικών λειτουργεί όπως
και ο κόµβος-ρίζα. Το jMonkeyEngine υποστηρίζει επίσης το Nifty GUI, µια συλλογή
βιβλιοθηκών της Java που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία διαδραστικών γραφικών
διεπιφανειών.
Ήχος: Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης κοµµατιών ήχου σε ένα παιχνίδι και ρύθµισης
παραµέτρων όπως η ένταση, το δευτερόλεπτο εκκίνησης, αν θα επαναλαµβάνονται όταν
τελειώσουν και αν θα ακούγονται καθολικά ή από συγκεκριµένο σηµείο στη σκηνή.
∆ικτύωση: Για παιχνίδια στα οποία συµµετέχουν πολλοί παίκτες ταυτόχρονα, το
jMonkeyEngine χρησιµοποιεί το API δικτύωσης SpiderMonkey. Υπάρχει ένας
διακοµιστής και πολλοί πελάτες συνδέονται µε αυτόν ανταλλάσσοντας µηνύµατα και
δεδοµένα είτε µέσω του πρωτοκόλλου TCP είτε µέσω του UDP.

Σηµαντικές λειτουργίες
•

•

•

•

•

SimpleApplication: Σε όλα τα projects του jMonkeyEngine η κύρια κλάση αποτελεί
υποκλάση της κλάσης SimpleApplication. Η κλάση αυτή δίνει στον προγραµµατιστή
πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιµα εργαλεία που προσφέρονται από το jMonkeyEngine.
∆οµή του κώδικα: Σε µια εφαρµογή του jMonkeyEngine ο κώδικας περιέχεται είτε µέσα
στη µέθοδο αρχικοποίησης (initialization) ή µέσα στη µέθοδο συµπεριφοράς (update). Σε
µεγάλες εφαρµογές ο προγραµµατιστής έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση των
Application States και των Custom Controls ώστε να οργανώσει τον κώδικά του σε
λογικές µονάδες.
Application States: Τα application states (ή app states) επιτρέπουν το διαχωρισµό της
λογικής του κώδικα σε τµήµατα καθένα από τα οποία µπορεί να αντιπροσωπεύει µια
διαφορετική κατάσταση του παιχνιδιού. Ο προγραµµατιστής µπορεί να εκµεταλλευτεί τα
application states δηµιουργώντας κλάσεις που κληρονοµούν την προσφερόµενη κλάση
AbstractAppState.
Custom Controls: Με τα custom controls ο προγραµµατιστή οργανώνει τη λογική
συµπεριφορά των χαρακτήρων και αντικειµένων του παιχνιδιού. Ο πιο συνηθισµένος
τρόπος εκµετάλλευσης των custom controls είναι µέσω της δηµιουργίας υποκλάσεων της
προσφερόµενης κλάσης AbstractControl.
Βρόχος update: Μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσης της µεθόδου αρχικοποίησης, το
jMonkeyEngine ξεκινά τη συνεχόµενη εκτέλεση των περιεχοµένων της µεθόδου
συµπεριφοράς (update loop). Ο κώδικας µέσα στο βρόχο εκτελείται αλλεπάλληλα όσο το
δυνατό γρηγορότερα.

jMonkeyEngine SDK
Το jMonkeyEngine διαθέτει το δικό του ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) που
ονοµάζεται jMonkeyEngine SDK. Έχει πολλές χρήσιµες λειτουργίες και εργαλεία καθώς και
πολλά πρόσθετα (plugins). Η ανάπτυξη παιχνιδιών µε το jMonkeyEngine µπορεί να γίνει
επίσης µε τη χρήση άλλου περιβάλλοντος ανάπτυξης όπως το Eclipse και το NetBeans, αλλά
η χρήση του jMonkeyEngine SDK είναι συνιστώµενη.
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Ένα στιγµιότυπο του jMonkeyEngine SDK φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 3.1: Το jMonkeyEngine SDK

Το jMonkeyEngine SDK είναι βασισµένο στην πλατφόρµα του NetBeans και κατά συνέπεια
περιλαµβάνει όλα τα εργαλεία και τα πρόσθετα (plugins) του NetBeans IDE. ∆ιαθέτει όµως
περισσότερες λειτουργίες, τις πιο σηµαντικές από τις οποίες αναφέρουµε στη συνέχεια.
•

•

•

•
•
•

Επεξεργαστής κώδικα: Το jMonkeyEngine SDK διαθέτει ένα πλήρες περιβάλλον
συγγραφής κώδικα Java. Περιλαµβάνει επίσης χρήσιµα popups µε την τεκµηρίωση της
Java και του jMonkeyEngine.
Scene Composer: Πρόκειται για ένα περιβάλλον επεξεργασίας τριδιάστατων σκηνών και
µοντέλων. Μεταξύ άλλων επιτρέπει τη µετακίνηση, την περιστροφή, το φωτισµό και την
αλλαγή του µεγέθους των µοντέλων.
Επεξεργαστής terrain: Ο επεξεργαστής terrain χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία και
τροποποίηση των τοπίων και των εδαφών του παιχνιδιού. Οι χάρτες του terrain (alpha
map και height map) απαιτούν τα κατάλληλα αρχεία εικόνων.
Επεξεργαστής υλικών: Ο επεξεργαστής υλικών χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία νέων
υλικών και την παραµετροποίησή τους σύµφωνα µε τις ανάγκες του εκάστοτε παιχνιδιού.
Γραµµατοσειρές: Υπάρχει η δυνατότητα φόρτωσης των γραµµατοσειρών που υπάρχουν
στον υπολογιστή, επεξεργασίας τους και εισαγωγής τους στο παιχνίδι.
Version Control: Το jMonkeyEngine SDK περιέχει υποστήριξη για τα συστήµατα
Subversion, Mercurial και CVS. Επιπλέον διατηρεί τοπικά µια λίστα µε τις αλλαγές στον
κώδικα και δίνει τη δυνατότητα µετάβασης σε προηγούµενες εκδόσεις.
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•

Εξαγωγή και διανοµή: Το jMonkeyEngine SDK επιτρέπει την εύκολη εξαγωγή του
project του παιχνιδιού σε µορφή έτοιµη προς διανοµή. Το αρχείο του παιχνιδιού µπορεί
να είναι είτε αρχείο JAR είτε εκτελέσιµο αρχείο (διαφορετικό για κάθε λειτουργικό
σύστηµα). Μπορεί επίσης να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο παιχνίδι µέσω του
διαδικτύου σε µορφή applet ή Web Start.

Οι απαιτήσεις συστήµατος για τους δηµιουργούς παιχνιδιών µε τη χρήση του jMonkeyEngine
SDK είναι οι εξής:
Πίνακας 3.2: Οι απαιτήσεις συστήµατος για το jMonkeyEngine SDK

Λειτουργικό σύστηµα
Μνήµη
Επεξεργαστής
Κάρτα γραφικών
Java

Windows, Linux, Mac OS X, Solaris
Τουλάχιστον 40 MB + µνήµη που απαιτείται για τα assets
του εκάστοτε παιχνιδιού
Τουλάχιστον 1GHz
AMD/ATI Radeon 9500 ή πιο πρόσφατη
NVIDIA GeForce 5 FX ή πιο πρόσφατη
Intel GMA 4500 ή πιο πρόσφατη
µε υποστήριξη OpenGL 2.0 ή πιο πρόσφατη
Το Java Development Kit (JDK) έκδοση 6 ή µεταγενέστερη

Το jMonkeyEngine SDK δίνει επίσης τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός test project, το οποίο
περιέχει κλάσεις που επιδεικνύουν τις λειτουργίες του jMonkeyEngine. Οι κλάσεις αυτές
καλύπτουν σχεδόν όλες τις λειτουργίες που µπορεί να χρειαστεί ένας προγραµµατιστής και
περιέχουν πολλά σχόλια µε τις απαραίτητες εξηγήσεις. Ο προγραµµατιστής µπορεί να
αλλάξει τον κώδικα και να πειραµατιστεί, ενώ εύκολα µπορεί να δηµιουργήσει το test project
από την αρχή.
Στην ιστοσελίδα του jMonkeyEngine υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός από tutorials τα οποία
είναι χωρισµένα σε επίπεδα: για αρχάριους, για ενδιάµεσους και για έµπειρους χρήστες. Τα
παραδείγµατα που χρησιµοποιούνται στα tutorials περιέχονται στο test project και, µαζί µε
τους οδηγούς και τα υπόλοιπα βοηθήµατα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα, αποτελούν έναν
πολύ καλό τρόπο εξοικείωσης µε τον προγραµµατισµό τριδιάστατων παιχνιδιών.

Η τεκµηρίωση του jMonkeyEngine είναι καλή, αν και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσής της.
Πολύ σηµαντικό όµως είναι το γεγονός ότι η κοινότητα του jMonkeyEngine είναι ιδιαίτερα
ενεργή και µάλιστα οι ίδιοι οι δηµιουργοί της µηχανής παιχνιδιών είναι πρόθυµοι να
βοηθήσουν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις των προγραµµατιστών.

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας χρησιµοποιήσαµε το jMonkeyEngine SDK για την ανάπτυξη
του παιχνιδιού µας. Η χρήση των tutorials και η βοήθεια από την κοινότητα αποτέλεσαν
καθοριστικούς παράγοντες της διαδικασίας ανάπτυξης.

22

4. Περιγραφή του παιχνιδιού
Σε αυτήν την ενότητα δίνουµε µια πλήρη περιγραφή των απαιτήσεων που θέσαµε για το
παιχνίδι το οποίο αναπτύξαµε. Αναφέρουµε τα γενικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού καθώς
και µια σύνοψη της ροής του. Στη συνέχεια περιγράφουµε αναλυτικά όλες τις λειτουργίες του
παιχνιδιού.

4.1 Γενικά χαρακτηριστικά
Το όνοµα του παιχνιδιού είναι Mystical Quest II. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που ανήκει στην
κατηγορία των Role-Playing Games (RPGs) και κατατάσσεται ειδικότερα στα ιαπωνικά
Role-Playing games (JRPGs). ∆ιαθέτει τριδιάστατα γραφικά. Παίζεται στον υπολογιστή από
ένα µόνο παίκτη µε τη χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού ή εναλλακτικά µε τη
χρήση ενός gamepad. ∆εν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

4.2 Ροή του παιχνιδιού
Ο παίκτης ελέγχει έναν ήρωα µέσα σε έναν τριδιάστατο κόσµο. Στον κόσµο αυτό υπάρχει µια
πόλη µε ανθρώπους µε τους οποίους ο παίκτης µπορεί να µιλήσει καθώς και µια µεγάλη
περιοχή όπου υπάρχουν πολλοί αντίπαλοι µε τους οποίους µπορεί να πολεµήσει. Στην πόλη
υπάρχουν επίσης καταστήµατα που πουλούν αντικείµενα και εξοπλισµό καθώς και ένα
πανδοχείο.
Ο παίκτης διαθέτει µια οµάδα από τέσσερις ήρωες τους οποίους µπορεί να χρησιµοποιήσει
στη µάχη εναντίον των αντιπάλων. Ο κάθε ήρωας διαθέτει επίπεδο και παραµέτρους που
προσδιορίζουν την αποδοτικότητά του στη µάχη: επιθετική δύναµη, αµυντικές δυνάµεις και
ταχύτητα. ∆ιαθέτει επίσης εξοπλισµό: όπλο, πανοπλία και δαχτυλίδι. Κάποιοι ήρωες
διαθέτουν επιθετικά ή θεραπευτικά ξόρκια και όλοι έχουν από µια Special επίθεση.
Υπάρχει ένα µενού µέσω του οποίου ο παίκτης µπορεί να ελέγξει τις παραµέτρους των
ηρώων, να χρησιµοποιήσει αντικείµενα, να δει τα ξόρκια των ηρώων και να χρησιµοποιήσει
θεραπευτικά ξόρκια, να δει τις Special επιθέσεις, να αλλάξει τον εξοπλισµό των ηρώων και
να αποθηκεύσει την πρόοδό του.
Στη µάχη οι ήρωες και οι αντίπαλοι παίζουν µε µια σειρά που καθορίζεται από την ταχύτητά
τους. Όταν τελειώσει η κίνηση του ενός, έρχεται η σειρά του άλλου. Ο παίκτης επιλέγει τις
κινήσεις των ηρώων µέσω ενός µενού. Το παιχνίδι τελειώνει όταν και οι τέσσερις ήρωες
χάσουν όλη την ενέργειά τους, ενώ αντίθετα η νίκη επέρχεται όταν όλοι οι αντίπαλοι έχουν
εξοντωθεί.
Η νίκη σε µια µάχη ανταµείβει τους ήρωες µε βαθµούς εµπειρίας που χρησιµοποιούνται για
την αύξηση του επιπέδου και των παραµέτρων τους. Επιπλέον, ο παίκτης ανταµείβεται µε
χρήµατα (gold) που µπορεί να χρησιµοποιήσει για τις αγορές του στην πόλη καθώς και µε
αντικείµενα.
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Η οµάδα των ηρώων γίνεται όλο και ισχυρότερη ανεβάζοντας επίπεδο και αποκτώντας
βελτιωµένο εξοπλισµό. Ο παίκτης, όσο εξελίσσεται η οµάδα του, θα καταφέρνει να νικά όλο
και δυνατότερους αντιπάλους.
Εν τέλει θα είναι έτοιµος να αντιµετωπίσει το boss του παιχνιδιού, το οποίο µπορεί να
προκαλέσει οποιαδήποτε στιγµή µιλώντας σε κάποιον άνθρωπο της πόλης. Η νίκη επί του
boss σηµαίνει τον τερµατισµό του παιχνιδιού και την εµφάνιση των τίτλων τέλους.
Επιπλέον, µετά τον τερµατισµό, ο παίκτης θα µπορέσει να αποθηκεύσει το παιχνίδι του και,
αν ξαναφορτώσει το αποθηκευµένο παιχνίδι, θα έχει τη δυνατότητα να πολεµήσει ξανά το
boss όσες φορές θέλει ως απλό αντίπαλο ώστε η οµάδα να εξελιχθεί ακόµα περισσότερο.

4.3 Λειτουργίες
4.3.1 Οθόνη τίτλων

Στην αρχική οθόνη του παιχνιδιού ο παίκτης µπορεί να ξεκινήσει ένα νέο παιχνίδι, να
φορτώσει ένα αποθηκευµένο παιχνίδι ή να κλείσει την εφαρµογή.
Νέο παιχνίδι: Στο νέο παιχνίδι ο παίκτης ξεκινά πάντα στο ίδιο σηµείο του field µε τις ίδιες
ακριβώς παραµέτρους. Όλες οι παράµετροι αναλύονται στη συνέχεια.
Φόρτωση παιχνιδιού: Υπάρχουν τέσσερις θέσεις στις οποίες µπορεί να αποθηκευτεί το
παιχνίδι. Αν υπάρχουν αποθηκευµένα δεδοµένα σε κάποιες από τις θέσεις, εµφανίζονται τα
ονόµατα και τα επίπεδα των ηρώων της οµάδας σε καθεµιά από τις θέσεις αυτές, αλλιώς
εµφανίζεται η ένδειξη ότι η θέση είναι άδεια. Ο παίκτης επιλέγει κάποια θέση και, εφόσον
αυτή περιέχει αποθηκευµένα δεδοµένα, το παιχνίδι του ζητά να επιβεβαιώσει την επιλογή
του. Αν το κάνει, τότε φορτώνονται τα αποθηκευµένα δεδοµένα και το παιχνίδι ξεκινά. Τα
δεδοµένα που αποθηκεύονται αναφέρονται στη συνέχεια.

4.3.2 Field

Ο παίκτης ελέγχει την ηρωίδα του παιχνιδιού µέσα σε ένα τριδιάστατο περιβάλλον που
αποτελείται από µια µικρή πόλη και µια µεγάλη περιοχή έξω από αυτή. Στην πόλη υπάρχουν
σπίτια και άνθρωποι, ενώ έξω από αυτή υπάρχουν οι αντίπαλοι του παιχνιδιού. Τόσο οι
άνθρωποι όσο και οι αντίπαλοι στέκονται σε σηµεία µε προκαθορισµένες συντεταγµένες και
κοιτούν επίσης προς συγκεκριµένη κατεύθυνση ο καθένας.
Κίνηση: Η ηρωίδα κινείται προς όποια κατεύθυνση επιθυµεί ο παίκτης, δηλαδή πάνω, κάτω,
δεξιά, αριστερά ή προς κάποια ενδιάµεση κατεύθυνση, δηλαδή πάνω αριστερά, πάνω δεξιά,
κάτω αριστερά ή κάτω δεξιά. Επίσης το πάτηµα ενός πλήκτρου ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί
το τρέξιµο. Με ενεργοποιηµένο το τρέξιµο η ταχύτητα κίνησης είναι µεγαλύτερη.
Κάµερα: Η κάµερα στο field ακολουθεί την ηρωίδα. Ο παίκτης µπορεί να προσαρµόσει την
προοπτική της κάµερας περιστρέφοντάς την τόσο στον οριζόντιο όσο και στον κατακόρυφο
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άξονα. Στον κατακόρυφο άξονα η γωνία που σχηµατίζει η κάµερα µε το έδαφος είναι από 0
ως 90 µοίρες. Επιπλέον ο παίκτης µπορεί να αλλάξει την απόσταση της κάµερας από την
ηρωίδα, η οποία κυµαίνεται µεταξύ µιας µέγιστης και µιας ελάχιστης απόστασης.
Οι άνθρωποι: Ο παίκτης µπορεί να µιλήσει σε ανθρώπους στην πόλη. Προηγουµένως πρέπει
να έχει µετακινήσει την ηρωίδα δίπλα σε κάποιον άνθρωπο ώστε να µπορεί να του µιλήσει.
Όταν του µιλήσει, ο άνθρωπος γυρίζει και κοιτάει προς την κατεύθυνση της ηρωίδας και ένα
παράθυρο µε το διάλογό του εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης. Οι διάλογοι είναι
προκαθορισµένοι. Όσο ο διάλογος είναι ορατός στην οθόνη, οι ρυθµίσεις της κάµερας
µπορούν να αλλάξουν, αλλά η ηρωίδα δεν µπορεί να µετακινηθεί. Κατόπιν, ο παίκτης µπορεί
να κλείσει το διάλογο µε το πάτηµα ενός πλήκτρου και να συνεχίσει την εξερεύνηση.
Οι αντίπαλοι: Έξω από την πόλη υπάρχουν οι αντίπαλοι του παιχνιδιού. Όταν η ηρωίδα
πλησιάσει έναν αντίπαλο, εκείνος γυρίζει και κοιτάει προς την κατεύθυνσή της όσο βρίσκεται
µέσα σε συγκεκριµένη απόσταση από αυτόν, αλλιώς συνεχίζει να κοιτάει προς την τελευταία
κατεύθυνση προς την οποία κοιτούσε. Αν η ηρωίδα πλησιάσει ακόµα πιο κοντά του, τότε ο
παίκτης δεν µπορεί να τη µετακινήσει πλέον (αν και µπορεί να ρυθµίσει την κάµερα), ενώ ο
αντίπαλος κάνει ένα animation επίθεσης. Αµέσως µετά ξεκινά µια µάχη εναντίον µιας
προκαθορισµένης διάταξης αντιπάλων που αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο αντίπαλο. Η µάχη
περιγράφεται στη συνέχεια.
Μετά τη µάχη: Αν ο παίκτης νικήσει στη µάχη, ο αντίπαλος εξαφανίζεται και ο παίκτης
µπορεί να µετακινήσει ξανά την ηρωίδα. Αν ο παίκτης έχει ξεφύγει από τη µάχη, τότε ο
αντίπαλος παραµένει στη θέση του και η ηρωίδα µετακινείται αυτόµατα λίγο πιο µακριά από
τον αντίπαλο, ώστε να µην ξεκινήσει πάλι η µάχη απευθείας και ο παίκτης να µπορεί να τη
µετακινήσει.
Άνοιγµα µενού: Ο παίκτης µπορεί να ανοίξει το κύριο µενού του παιχνιδιού µε το πάτηµα
ενός πλήκτρου. Το µενού περιγράφεται στη συνέχεια.
Αλλαγή µουσικής: Όσο ο παίκτης βρίσκεται στην πόλη, παίζει µια συγκεκριµένη µουσική.
Όταν ο παίκτης βγει από την πόλη, η µουσική αλλάζει. Αντίστοιχα, όταν ο παίκτης ξαναµπεί
στην πόλη, παίζει πάλι η µουσική της πόλης. Επιπλέον, έξω από την πόλη υπάρχουν πέντε
διαφορετικές µουσικές και η µουσική που παίζει εξαρτάται από το µέσο όρο των επιπέδων
της οµάδας (εξηγούνται παρακάτω). Όσο αυτός ο µέσος όρος βρίσκεται κάτω από το 20,
παίζει η πρώτη µουσική. Η µουσική αλλάζει µετά από κάθε 20 επίπεδα, δηλαδή στο 20
(δεύτερη µουσική), στο 40 (τρίτη), στο 60 (τέταρτη) και στο 80 (πέµπτη).

4.3.3 Οι ήρωες

Ο παίκτης διαθέτει µια οµάδα ηρώων τεσσάρων ατόµων, τους οποίους χρησιµοποιεί στις
µάχες εναντίον των αντιπάλων. Αυτοί είναι οι εξής:
•
•
•
•

Η µάγισσα Flona
Ο τοξότης Daize
Η κληρικός Aelia
Ο ιππότης Jeldur
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Επίπεδο και παράµετροι: Ο καθένας από τους ήρωες έχει το δικό του επίπεδο, που
αντιπροσωπεύει την αποτελεσµατικότητά του στη µάχη. Το επίπεδο ενός ήρωα αυξάνεται
όταν αποκοµίσει αρκετούς βαθµούς εµπειρίας, τους οποίους λαµβάνει µε τη νίκη του στις
µάχες. Ο κάθε ήρωας επίσης έχει κάποιες έµφυτες παραµέτρους οι οποίες ορίζουν επακριβώς
τις ικανότητές του στη µάχη. Οι παράµετροι είναι συσχετισµένες µε το επίπεδο και
αυξάνονται µε συγκεκριµένο τρόπο όσο αυξάνεται το επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, οι έµφυτες
παράµετροι είναι οι εξής:
HP (Βαθµοί ζωής): Πρόκειται για την ενέργεια του ήρωα. Όταν οι βαθµοί ζωής πέσουν
στο 0, ο ήρωας πεθαίνει.
MP (Βαθµοί µαγείας): Χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση ξορκιών (περιγράφονται
παρακάτω). Χωρίς βαθµούς µαγείας ο ήρωας δεν µπορεί να εκτελέσει ξόρκια.
Power (∆ύναµη): Όσο µεγαλύτερη είναι η δύναµη, τόσο πιο αποτελεσµατικές είναι οι
επιθέσεις ή τα ξόρκια του ήρωα.
Stamina (Αντοχή): Όσο µεγαλύτερη είναι η αντοχή, τόσο µικρότερη είναι η ζηµιά που
δέχεται ο ήρωας από τις φυσικές επιθέσεις των αντιπάλων.
Spirit (Πνεύµα): Όσο µεγαλύτερο είναι το πνεύµα, τόσο µικρότερη είναι η ζηµιά που
δέχεται ο ήρωας από τις µαγικές επιθέσεις των αντιπάλων.
Agility (Ευκινησία): Όσο µεγαλύτερη είναι η ευκινησία, τόσο πιο πιθανό είναι η σειρά
του ήρωα να έρθει πριν από τις σειρές των άλλων ηρώων και των αντιπάλων.
Εξοπλισµός και παράµετροι µάχης: Οι ήρωες έχουν τη δυνατότητα να εξοπλίσουν όπλα,
πανοπλίες και δαχτυλίδια. Τα όπλα ενισχύουν την επιθετική δύναµη ενός ήρωα, οι πανοπλίες
ενισχύουν τις αµυντικές του δυνάµεις, ενώ τα δαχτυλίδια δίνουν διάφορες αυξήσεις. Τα
αθροίσµατα των παραµέτρων του ήρωα και των αντίστοιχων αυξήσεων από τον εξοπλισµό
αποτελούν τις τελικές παραµέτρους µάχης των ηρώων. Αυτές είναι:
Attack (Επίθεση) = Power + ∆ύναµη του όπλου + Τυχόν αύξηση από το δαχτυλίδι
Defense (Άµυνα) = Stamina + ∆ύναµη της πανοπλίας + Τυχόν αύξηση από το δαχτυλίδι
Resistance (Αντίσταση) = Spirit + ∆ύναµη της πανοπλίας + Τυχόν αύξηση από το
δαχτυλίδι
Speed (Ταχύτητα) = Agility + Τυχόν αύξηση από το δαχτυλίδι

4.3.4 Οι αντίπαλοι

Ο καθένας από τους αντιπάλους που εµφανίζεται στο field αντιστοιχεί σε µια διάταξη
αντιπάλων τους οποίους αντιµετωπίζει ο παίκτης αν εµπλακεί σε µάχη µε το συγκεκριµένο
αντίπαλο. Οι διατάξεις αυτές είναι προκαθορισµένες και αποτελούνται από συνδυασµούς
ενός, δύο, τριών ή τεσσάρων από τους παρακάτω αντιπάλους. Για κάθε αντίπαλο δίνεται ένα
προτεινόµενο επίπεδο για την οµάδα στο οποίο είναι δυνατή η επικράτηση εναντίον του.

26

Πίνακας 4.1: Οι αντίπαλοι
Αντίπαλος
Golem
Ogre
Ninja
Giant
Mage
Cerberus
Devil

Επίπεδο
1
10
20
30
40
50
60

Η νίκη εναντίον των αντιπάλων είναι εφικτή και σε χαµηλότερα επίπεδα. Πολύ σηµαντικό
ρόλο παίζει επίσης ο εξοπλισµός των ηρώων.
Οι δυνατότεροι αντίπαλοι ανταµείβουν την οµάδα µε περισσότερους βαθµούς εµπειρίας. Οι
βαθµοί εµπειρίας που λαµβάνει ένας ήρωας από ένα συγκεκριµένο αντίπαλο δεν είναι πάντα
οι ίδιοι, αλλά εξαρτώνται από το τρέχον επίπεδό του ήρωα. Συγκεκριµένα, ένας ήρωας
επιπέδου 12 λαµβάνει από τον ίδιο αντίπαλο πολύ περισσότερους βαθµούς εµπειρίας από ότι
ένας άλλος ήρωας επιπέδου 30. Η ακριβής εξίσωση υπολογισµού των αποκτηθέντων βαθµών
εµπειρίας αναφέρεται στη συνέχεια. Με αυτή τη µέθοδο ο παίκτης θα έχει λόγο να προκαλεί
ολοένα και δυνατότερους αντιπάλους, αν θέλει να συνεχίσει να αυξάνει το επίπεδο της
οµάδας του.
Ο αντίπαλος Devil είναι το boss του παιχνιδιού. Λεπτοµέρειες για το boss δίνονται στη
συνέχεια.

4.3.5 Μενού

Ο παίκτης µπορεί να ανοίξει το µενού ενώ βρίσκεται στο field. Η πρώτη οθόνη που
αντικρίζει είναι η κύρια οθόνη του µενού και στη συνέχεια µπορεί να µεταβεί σε όποια από
τις υπο-οθόνες επιθυµεί. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις οθόνες του µενού και οι
λειτουργίες που µπορεί να πραγµατοποιήσει ο παίκτης σε καθεµία από αυτές είναι οι εξής:
•

•

•

Κύρια οθόνη: Ο παίκτης βλέπει τις κυριότερες παραµέτρους της οµάδας του και τα
χρήµατα που έχει στη διάθεσή του. Οι παράµετροι που εµφανίζονται για κάθε ήρωα είναι
το πορτραίτο του, το όνοµά του, το επίπεδό του καθώς και τα τρέχοντα και συνολικά HP
και MP του συνοδευόµενα από τις αντίστοιχες µπάρες ενέργειας. Επιπλέον, ο παίκτης
έχει τη δυνατότητα να µεταβεί σε κάποια από τις υπο-οθόνες του µενού επιλέγοντας ένα
από τα εξής: Status, Equipment, Magic, Specials, Inventory, Save και Quit.
Οθόνη Status: Όλες οι πληροφορίες που αφορούν σε έναν ήρωα εµφανίζονται στην
οθόνη. Ο παίκτης µπορεί να προβάλλει τα στοιχεία του επόµενου ήρωα µε το πάτηµα
ενός πλήκτρου. Τα στοιχεία που εµφανίζονται είναι το πορτραίτο, το όνοµα, το επίπεδο,
τα τρέχοντα και συνολικά HP και MP µε τις αντίστοιχες µπάρες ενέργειας, η µπάρα
Special, οι τρέχοντες βαθµοί εµπειρίας και το ποσό που απαιτείται για να αυξηθεί το
επίπεδο, οι έµφυτες παράµετροι (Power, Stamina, Spirit και Agility), ο τρέχων
εξοπλισµός (όπλο, πανοπλία και δαχτυλίδι) και οι συνολικές παράµετροι µάχης (Attack,
Defense και Speed).
Οθόνη Equipment: Ο παίκτης βλέπει τον εξοπλισµό ενός ήρωα καθώς και τις τρεις
παραµέτρους µάχης. Επιλέγει το όπλο, την πανοπλία ή το δαχτυλίδι και έχει τη
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•

•

•

•

•

δυνατότητα να τα αντικαταστήσει µε άλλο εξοπλισµό που διαθέτει ή ακόµα και να
αφήσει τον εξοπλισµό του ήρωα κενό. Με το που κάνει την επιλογή του, εµφανίζεται µια
λίστα µε όλα τα διαθέσιµα τµήµατα εξοπλισµού και, όταν επιλέξει κάποιο από αυτά,
εµφανίζεται µια σύντοµη περιγραφή για αυτό καθώς και οι αλλαγές στις παραµέτρους
µάχης που επιφέρει η αλλαγή. Αν µια παράµετρος αυξάνεται, τότε το χρώµα της είναι
πράσινο, ενώ αν µειώνεται, είναι κόκκινο. Αν δεν υπάρχει αλλαγή, η παράµετρος
εµφανίζεται µε λευκό χρώµα. Με το πάτηµα ενός πλήκτρου ο παίκτης µπορεί να µεταβεί
στον επόµενο ήρωα για να αλλάξει τον εξοπλισµό του.
Οθόνη Magic: Ο παίκτης βλέπει τα ξόρκια ενός ήρωα και µπορεί να µεταβεί στον
επόµενο ήρωα πατώντας ένα πλήκτρο. Ορατές είναι επίσης οι πιο βασικές παράµετροι
του ήρωα. Αν ο ήρωας δε διαθέτει ξόρκια, εµφανίζεται το κατάλληλο µήνυµα. Αλλιώς,
εµφανίζεται η λίστα µε τα διαθέσιµα ξόρκια, το κόστος σε MP του καθενός και µια
σύντοµη περιγραφή για το επιλεγµένο ξόρκι. Ο παίκτης µπορεί να χρησιµοποιήσει
θεραπευτικά ξόρκια και σε εκείνη την περίπτωση εµφανίζονται τα πορτραίτα των
τεσσάρων ηρώων µαζί µε τα HP και τα MP τους και ο παίκτης µπορεί να επιλέξει έναν
από αυτούς ή όλους ταυτόχρονα, αν το ξόρκι το επιτρέπει. Τα θεραπευτικά ξόρκια έχουν
διάφορους περιορισµούς όσον αφορά στον ήρωα-στόχο και επίσης ο ήρωας που εκτελεί
το ξόρκι πρέπει να έχει τα απαιτούµενα MP.
Οθόνη Specials: Ο παίκτης µπορεί να δει τη Special επίθεση ενός ήρωα και µια σύντοµη
περιγραφή. Μπορεί επίσης να δει τις βασικότερες παραµέτρους και τη µπάρα Special του
ήρωα. Με το πάτηµα ενός πλήκτρου µπορεί να µεταβεί στον επόµενο ήρωα.
Οθόνη Inventory: Όλα τα αντικείµενα που έχει ο παίκτης στην κατοχή του εµφανίζονται
σε µια λίστα και δίπλα στο καθένα εµφανίζεται η διαθέσιµη ποσότητα. Για το επιλεγµένο
αντικείµενο εµφανίζεται επίσης µια σύντοµη περιγραφή. Ο παίκτης µπορεί να
χρησιµοποιήσει θεραπευτικά αντικείµενα ή αντικείµενα που ενισχύουν τις έµφυτες
παραµέτρους των ηρώων. Η διαδικασία επιλογής και χρήσης των αντικειµένων είναι
όµοια µε εκείνη της χρήσης θεραπευτικών ξορκιών συµπεριλαµβανοµένων και των
περιορισµών. Αν η χρήση ενός αντικειµένου προκαλέσει τη µείωση της διαθέσιµης
ποσότητάς του στο µηδέν, τότε το αντικείµενο εξαφανίζεται από τη λίστα.
Οθόνη Save: Ο παίκτης µπορεί να αποθηκεύσει το παιχνίδι του σε µια από τις τέσσερις
διαθέσιµες θέσεις. Αν µια θέση περιέχει ήδη αποθηκευµένα δεδοµένα, τότε αυτά
εµφανίζονται όπως ακριβώς και στην περίπτωση της φόρτωσης παιχνιδιού στην οθόνη
τίτλων. Αφού ο παίκτης επιλέξει τη θέση που επιθυµεί, το παιχνίδι τον προειδοποιεί ότι
τυχόν προηγούµενα δεδοµένα στη θέση αυτή θα χαθούν. Τα δεδοµένα που
αποθηκεύονται είναι η θέση της ηρωίδας στο field, οι ρυθµίσεις της κάµερας στο field, τα
διαθέσιµα χρήµατα, αντικείµενα και εξοπλισµός καθώς και όλες οι παράµετροι των
ηρώων συµπεριλαµβανοµένου του τρέχοντος εξοπλισµού. Επιπλέον, αποθηκεύεται µια
παράµετρος που δηλώνει αν ο παίκτης έχει τερµατίσει το παιχνίδι (εξηγείται στη
συνέχεια).
Οθόνη Quit: Ο παίκτης µπορεί να εγκαταλείψει το τρέχον παιχνίδι και να επιστρέψει
στην οθόνη τίτλων.
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4.3.6 Μάχη

Στη µάχη η οµάδα των ηρώων αντιµετωπίζει µια διάταξη που αποτελείται από έναν, δύο,
τρεις ή τέσσερις αντιπάλους. Κάθε διάταξη αντιπάλων είναι προκαθορισµένη και εξαρτάται
από τον αντίπαλο τον οποίο πλησίασε ο παίκτης στο field. Οι θέσεις των ηρώων και των
αντιπάλων στη µάχη είναι συγκεκριµένες και ένα παράθυρο, που περιέχει τα ονόµατα, τα HP,
τα MP, τις αντίστοιχες µπάρες ενέργειας και τις µπάρες Special των τεσσάρων ηρώων,
εµφανίζεται στην οθόνη.
Η µάχη εξελίσσεται σε γύρους και οι συµµετέχοντες (ήρωες και αντίπαλοι) παίζουν ο ένας
µετά τον άλλο σε µια σειρά που καθορίζεται από την ταχύτητά τους αλλά και από ένα µικρό
παράγοντα τύχης. Όταν έχουν παίξει όλοι, τότε ο γύρος τελειώνει και αµέσως µετά παίζουν
ξανά όλοι µε την ίδια σειρά. Οι αντίπαλοι πραγµατοποιούν αυτόµατα την κίνησή τους όταν
έρθει η σειρά τους. Όταν έρθει η σειρά ενός ήρωα, το παιχνίδι εµφανίζει τα κατάλληλα µενού
και ζητά από τον παίκτη να εισάγει την κίνηση που επιθυµεί.
Κάθε επίθεση προκαλεί ζηµιά σε έναν ήρωα ή αντίπαλο και η ζηµιά αυτή εκφράζεται µε έναν
αριθµό που εµφανίζεται από πάνω του. Ο αριθµός αυτός προκύπτει µε τη χρήση
συγκεκριµένων µαθηµατικών εξισώσεων (τις αναφέρουµε στη συνέχεια) οι οποίες
λαµβάνουν υπόψη τους τις παραµέτρους των ηρώων και των αντιπάλων.
Όταν η συνολική ζηµιά που έχει υποστεί ένας αντίπαλος ή ήρωας γίνει ίση ή µεγαλύτερη από
τα HP του, τότε αυτός πεθαίνει. Ξόρκια και αντικείµενα µπορούν να αναπληρώσουν τα HP
των ηρώων αλλά και να αναστήσουν νεκρούς ήρωες. Τα HP και τα MP των ηρώων που
φαίνονται στην οθόνη ενηµερώνονται αµέσως µόλις αλλάξουν.
Το χρώµα των αριθµών ζηµιάς που εµφανίζονται στη µάχη είναι κόκκινο στην περίπτωση
των επιθέσεων, πράσινο στην περίπτωση της αναπλήρωσης HP και γαλάζιο στην περίπτωση
αναπλήρωσης MP.

∆ιαθέσιµες λειτουργίες στη µάχη
•

•
•

•
•

Επίθεση (εντολή Attack ή Magic): Στην περίπτωση της εντολής Attack ο παίκτης
επιλέγει έναν αντίπαλο στον οποίο ο ήρωας επιτίθεται, ενώ µε την εντολή Magic ο
παίκτης επιλέγει ένα ξόρκι από τη λίστα που εµφανίζεται και, εφόσον πληρούνται οι
κατάλληλες προϋποθέσεις, επιλέγει έναν ή περισσότερους στόχους και εκτελεί το ξόρκι.
Άµυνα (εντολή Guard): Ο ήρωας αµύνεται µέχρι να ξαναέρθει η σειρά του. Όλες οι
επιθέσεις των αντιπάλων µέχρι τότε προκαλούν µισή ζηµιά.
Αντικείµενο (εντολή Item): Ο ήρωας χρησιµοποιεί ένα θεραπευτικό αντικείµενο σε έναν
ήρωα. Επιλέγει το αντικείµενο από τη λίστα, κατόπιν επιλέγει τον ήρωα-στόχο και
χρησιµοποιεί το αντικείµενο, αν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
Special (εντολή Special): Εφόσον η µπάρα Special είναι γεµάτη, ο ήρωας µπορεί να
χρησιµοποιήσει µια ισχυρή Special επίθεση εναντίον όλων των αντιπάλων.
Αναµονή: Με το πάτηµα ενός πλήκτρου ο παίκτης µπορεί να επιλέξει ο ήρωας να µην
κάνει τίποτα σε αυτό το γύρο. Στον επόµενο γύρο η σειρά του ίδιου ήρωα θα έρθει
ακριβώς πριν από τη σειρά του προηγούµενου ήρωα ή αντιπάλου.
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•

•

∆ιαφυγή: Με το πάτηµα ενός πλήκτρου ο παίκτης µπορεί να επιχειρήσει να ξεφύγει από
τη µάχη και να ξαναγυρίσει στο field. Η πιθανότητα επιτυχίας της διαφυγής είναι 50%.
Αν η οµάδα δεν κατορθώσει να ξεφύγει, η σειρά του τρέχοντος ήρωα χάνεται.
Προσαρµογή κάµερας: Πατώντας συγκεκριµένα πλήκτρα ο παίκτης µπορεί να επιλέξει
µεταξύ τριών διαφορετικών προοπτικών κάµερας.

Επιθέσεις των ηρώων
Ο τοξότης Daize και ο ιππότης Jeldur επιτίθενται στους αντιπάλους µε τα όπλα τους (εντολή
Attack). Ο παίκτης µπορεί να εισαγάγει µια συγκεκριµένη αλληλουχία πλήκτρων (combo)
την ώρα της επίθεσης ώστε να προκαλέσει ένα ισχυρό χτύπηµα στον αντίπαλο. Έχει τη
δυνατότητα να προκαλέσει έως τέσσερα τέτοια χτυπήµατα στην ίδια επίθεση και καθένα
προκαλεί επιπλέον ζηµιά στον αντίπαλο.
Η µάγισσα Flona και η κληρικός Aelia διαθέτουν επιθετικά και θεραπευτικά ξόρκια
αντίστοιχα (εντολή Magic). Ξεκινούν µε ένα ξόρκι η καθεµία και µαθαίνουν περισσότερα
όσο αυξάνεται το επίπεδό τους. Όλα τα ξόρκια µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη µάχη, ενώ
τα θεραπευτικά µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν από το µενού. Το κάθε ξόρκι κοστίζει
ένα συγκεκριµένο αριθµό βαθµών µαγείας (MP) για να εκτελεστεί. Ακολουθεί µια λίστα µε
τα ξόρκια και τις λεπτοµέρειες του καθενός:
Πίνακας 3.2: Τα ξόρκια
Ξόρκι
Blizzard Storm
Flame Blast
Debris Stream
Aerial Blades
Shards of Darkness
Beams of Light
Cosmic Explosion
Healing Light

Ήρωας
Flona
Flona
Flona
Flona
Flona
Flona
Flona
Aelia

Επίπεδο
1
10
20
30
40
50
60
1

Κόστος MP
5
18
37
53
68
79
99
4

Gift of Life

Aelia

7

30

Healing Star

Aelia

13

20

Force Barrier

Aelia

20

25

Healing Aura
Shining Lifeline
Life’s Miracle

Aelia
Aelia
Aelia

27
40
55

45
75
99

Περιγραφή
Επίθεση πάγου σε έναν ή όλους τους αντιπάλους
Επίθεση φωτιάς σε έναν ή όλους τους αντιπάλους
Επίθεση γης σε έναν ή όλους τους αντιπάλους
Επίθεση ανέµου σε έναν ή όλους τους αντιπάλους
Επίθεση σκότους σε έναν ή όλους τους αντιπάλους
Επίθεση φωτός σε έναν ή όλους τους αντιπάλους
Μη στοιχειώδης επίθεση σε όλους τους αντιπάλους
Μικρής ισχύος θεραπεία σε έναν ή όλους τους ήρωες
Ανάσταση ενός νεκρού ήρωα και θεραπεία των µισών
του βαθµών ζωής
Μεσαίας ισχύος θεραπεία σε έναν ή όλους τους ήρωες
Μείωση της υφιστάµενης ζηµιάς από τους αντιπάλους
για όλους τους ήρωες
Μεγάλης ισχύος θεραπεία σε έναν ή όλους τους ήρωες
Ανάσταση κάθε νεκρού ήρωα µε ένα βαθµό ζωής
Ανάσταση ενός νεκρού ήρωα και πλήρης θεραπεία του

Προϋποθέσεις χρήσης αντικειµένων και ξορκιών
Τα αντικείµενα και τα ξόρκια που αναπληρώνουν τα HP ενός ήρωα µπορούν να εκτελεστούν
µόνο εφόσον ο ήρωας είναι ζωντανός και δεν έχει πλήρη HP.
Τα αντικείµενα που αναπληρώνουν τα MP ενός ήρωα προϋποθέτουν ο ήρωας να είναι
ζωντανός και να µην έχει πλήρη MP.
Τα αντικείµενα και τα ξόρκια που ανασταίνουν µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο σε
νεκρούς ήρωες.
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Στην περίπτωση ξορκιών που στοχεύουν όλους τους ήρωες ταυτόχρονα, πρέπει τουλάχιστον
ένας από αυτούς να πληροί της ανάλογες προϋποθέσεις και το ξόρκι επηρεάζει µόνο αυτούς
που τις πληρούν.
Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και κατά τη χρήση αντικειµένων και ξορκιών από το µενού.

Στοιχεία
Τα επιθετικά ξόρκια και µερικά όπλα συσχετίζονται µε ένα από τα έξι στοιχεία του
παιχνιδιού: φωτιά, πάγο, άνεµο, γη, φως και σκοτάδι. Τα εξής ζεύγη στοιχείων θεωρούνται
αντίθετα µεταξύ τους:
Φωτιά - Πάγος
Άνεµος - Γη
Φως - Σκοτάδι
Όταν ένας ήρωας επιτίθεται σε έναν αντίπαλο χρησιµοποιώντας ένα στοιχειώδες όπλο ή
ξόρκι, τότε, αν ο αντίπαλος χαρακτηρίζεται από το αντίθετο στοιχείο, η ζηµιά που
προκαλείται είναι περισσότερη. Στην περίπτωση που το στοιχείο είναι το ίδιο, η ζηµιά που
προκαλείται είναι λιγότερη.
Τα στοιχεία των αντιπάλων του παιχνιδιού είναι τα εξής: Golem – κανένα, Ogre – πάγος,
Ninja – άνεµος, Giant – γη, Mage – φως, Cerberus – φωτιά και Devil – σκοτάδι.

Special επιθέσεις
Ο κάθε ήρωας έχει µια µπάρα που γεµίζει σταδιακά κατά τη διάρκεια της µάχης. Τα
συµβάντα που προκαλούν την αύξηση της µπάρας είναι (µε σειρά από τη µεγαλύτερη προς τη
µικρότερη αύξηση): 1) όταν ο ήρωας δέχεται επίθεση από τον αντίπαλο, 2) όταν αµύνεται και
3) όταν πραγµατοποιεί µια επίθεση ή εκτελεί ένα ξόρκι.
Όταν η µπάρα φτάσει στο 100%, ο ήρωας µπορεί να χρησιµοποιήσει µια ισχυρή επίθεση που
λέγεται Special. Μετά τη χρήση του Special, η µπάρα του ήρωα αδειάζει. Ο καθένας από
τους τέσσερις ήρωες έχει τη δική του Special επίθεση.
Πίνακας 4.3: Οι Special επιθέσεις
Special
Arcane Flare
Arrow Cataract
Holy Thunderstorm
Whirlwind Smackdown

Ήρωας
Flona
Daize
Aelia
Jeldur

Επιθέσεις των αντιπάλων
Οι αντίπαλοι χρησιµοποιούν διάφορες επιθέσεις εναντίον των ηρώων. Καθένας από τους
αντιπάλους διαθέτει ένα σύνολο επιθέσεων και εκτελεί µια από αυτές τυχαία, όταν έρθει η
σειρά του. Κάθε επίθεση έχει διαφορετική πιθανότητα να επιλεγεί: οι ισχυρότερες
επιλέγονται πιο σπάνια από τις πιο αδύναµες. Μια επίθεση µπορεί να είναι φυσική ή µαγική
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και µπορεί να χρησιµοποιείται εναντίον ενός ή όλων των ηρώων. Ακολουθεί µια λίστα µε τις
επιθέσεις και τα χαρακτηριστικά της καθεµιάς:
Πίνακας 4.4: Οι επιθέσεις των αντιπάλων
Επίθεση
Golem Attack 1
Golem Attack 2
Ogre Attack 1
Ogre Attack 2
Dance of Might
Ninja Attack 1
Ninja Attack 2
Wind Slash
Giant Attack 1
Giant Attack 2
Blood Frenzy
Fire Burst
Icefall
Stone Crush
Vanquishing Light
Cerberus Attack 1
Cerberus Attack 2
Flame Breath
Dark Smite
Infernal Hellrain
Devil’s Curse

Αντίπαλος
Golem
Golem
Ogre
Ogre
Ogre
Ninja
Ninja
Ninja
Giant
Giant
Giant
Mage
Mage
Mage
Mage
Cerberus
Cerberus
Cerberus
Devil
Devil
Devil

Πιθανότητα
75%
25%
40%
30%
30%
45%
30%
25%
45%
30%
25%
40%
30%
20%
10%
45%
30%
25%
45%
35%
20%

Τύπος
φυσική
φυσική
φυσική
φυσική
ενίσχυση
φυσική
φυσική
µαγική
φυσική
φυσική
φυσική
µαγική
µαγική
µαγική
µαγική
φυσική
φυσική
µαγική
µαγική
µαγική
φυσική

Στόχος
ένας
ένας
ένας
ένας
ο ίδιος
ένας
ένας
ένας/όλοι
ένας
ένας
όλοι
ένας/όλοι
ένας/όλοι
ένας/όλοι
ένας/όλοι
ένας
ένας
όλοι
ένας/όλοι
όλοι
όλοι

Η επίθεση Dance of Might αποτελεί ειδική περίπτωση. Αυξάνει την επιθετική δύναµη του
αντιπάλου που το εκτελεί, έτσι ώστε να προκαλεί περισσότερη ζηµιά µε τις επιθέσεις του στο
εξής.
Η ζηµιά από τις φυσικές επιθέσεις των αντιπάλων είναι µικρότερη όταν ο ήρωας έχει µεγάλη
άµυνα (Defense), ενώ για τις µαγικές επιθέσεις απαιτείται µεγάλη αντίσταση (Resistance).
Σε επιθέσεις που µπορούν να στοχεύσουν έναν ή όλους τους ήρωες επιλέγεται ισοπίθανα ένα
από τα δύο. Στην περίπτωση που επιλεγεί να στοχευθεί ένας ήρωας, ο ήρωας-στόχος
επιλέγεται πάλι ισοπίθανα µεταξύ των ζωντανών ηρώων.

Animations και οπτικά εφέ
Όλοι οι συµµετέχοντες στη µάχη χρησιµοποιούν τα κατάλληλα animations για κάθε
περίπτωση ώστε να αποτυπωθεί ρεαλιστικά η ροή της µάχης. Πολλές κινήσεις των ηρώων
και των αντιπάλων συνοδεύονται από τα κατάλληλα για την περίπτωση οπτικά εφέ.

Μουσική και ηχητικά εφέ
Κάθε φορά που ξεκινά µια µάχη επιλέγεται ισοπίθανα µια από τις τέσσερις διαθέσιµες
µουσικές µάχης. Υπάρχουν διαφορετικές µουσικές για τη νίκη και την ήττα στη µάχη. Σε
όλες τις κινήσεις των ηρώων και των αντιπάλων ακούγονται τα κατάλληλα ηχητικά εφέ.
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Η κάµερα
Σε κάθε κίνηση ενός ήρωα ή ενός αντιπάλου χρησιµοποιείται µια διαφορετική προοπτική της
κάµερας µε σκοπό η κίνηση και τα οπτικά εφέ να επιδεικνύονται όσο το δυνατόν καλύτερα.

Τέλος της µάχης
Η µάχη µπορεί να τελειώσει µε τρεις τρόπους:
1) Νίκη: Οι ήρωες έχουν νικήσει όλους τους αντιπάλους. Αµέσως µετά παίζει µια σύντοµη
σκηνή νίκης και το παιχνίδι µεταβαίνει στην οθόνη των αποτελεσµάτων της µάχης.
2) Ήττα: Τα HP όλων των ηρώων έχουν πέσει στο 0. Εµφανίζεται µια οθόνη µε την ένδειξη
«Game Over» και το παιχνίδι επιστρέφει στην οθόνη τίτλων.
3) ∆ιαφυγή: Η οµάδα έχει κατορθώσει να διαφύγει και το παιχνίδι επιστρέφει στο field. Ο
αντίπαλος βρίσκεται στη θέση του και ο παίκτης µπορεί να τον προκαλέσει ξανά.

4.3.7 Αποτελέσματα της μάχης

Τα αποτελέσµατα της µάχης εµφανίζονται όταν ο παίκτης έχει ολοκληρώσει µε νίκη µια
µάχη. Η οθόνη αποτελεσµάτων µάχης αποτελείται από δύο υπο-οθόνες.
Στην πρώτη υπο-οθόνη εµφανίζονται τα πορτραίτα, τα ονόµατα και οι βαθµοί εµπειρίας των
τεσσάρων ηρώων. Όσοι από τους ήρωες επέζησαν ανταµείβονται µε βαθµούς εµπειρίας, η
ποσότητα των οποίων εξαρτάται από τους αντιπάλους, το επίπεδο των ηρώων και τον αριθµό
των επιζώντων ηρώων. Οι αποκτηθέντες βαθµοί προστίθενται στο τρέχον σύνολο του κάθε
ήρωα. Ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη σταδιακή αύξηση των βαθµών
εµπειρίας ή να πατήσει ένα πλήκτρο για να προσθέσει απευθείας όλους τους εναποµείναντες
βαθµούς. Η αύξηση του επιπέδου ενός ήρωα κατά ένα απαιτεί 1000 βαθµούς εµπειρίας. Όταν
αυξηθεί το επίπεδο, εµφανίζεται το αντίστοιχο µήνυµα στην οθόνη και οι παράµετροι του
ήρωα αυξάνονται.
Στη δεύτερη υπο-οθόνη εµφανίζονται τα χρήµατα που αποκόµισε η οµάδα από τη µάχη
καθώς και τυχόν αντικείµενα που έδωσαν οι αντίπαλοι. Κάθε αντίπαλος µπορεί να δώσει ένα
συγκεκριµένο αντικείµενο µε µια καθορισµένη πιθανότητα.

4.3.8 Καταστήματα

Υπάρχουν τρία καταστήµατα στο παιχνίδι: το κατάστηµα όπλων, το κατάστηµα αντικειµένων
και το πανδοχείο. Ο παίκτης αποκτά πρόσβαση στα καταστήµατα µιλώντας σε
συγκεκριµένους ανθρώπους στην πόλη. Σε όλα τα καταστήµατα ο παίκτης χρησιµοποιεί τα
χρήµατα που κέρδισε από τις µάχες.

33

Κατάστηµα όπλων
Ο παίκτης µπορεί να αγοράσει όπλα, πανοπλίες και δαχτυλίδια για να εξοπλίσει τα µέλη της
οµάδας του. Κάθε τµήµα εξοπλισµού έχει µια καθορισµένη τιµή αγοράς και γίνεται
διαθέσιµο στο µαγαζί όταν ο µέσος όρος των επιπέδων των τεσσάρων ηρώων φτάσει σε µια
συγκεκριµένη τιµή. Η τιµή αγοράς και οι παράµετροι µάχης που προσφέρει το τρέχον τµήµα
εξοπλισµού καθώς και µια σύντοµη περιγραφή εµφανίζονται στην οθόνη. Για το τρέχον
τµήµα εξοπλισµού εµφανίζεται επίσης η ποσότητα στην κατοχή του παίκτη και η
εξοπλισµένη ποσότητα από τους ήρωες της οµάδας.
Ο κάθε ήρωας έχει το δικό του σύνολο όπλων. Η Flona χρησιµοποιεί κοντάρι (rod), ο Daize
τόξο, η Aelia ραβδί (staff) και ο Jeldur σπαθί. Οι πανοπλίες και τα δαχτυλίδια είναι κοινά για
όλους.
Τα χρήµατα που έχει στη διάθεσή της η οµάδα εµφανίζονται επίσης στην οθόνη. Ο παίκτης
επιλέγει το τµήµα εξοπλισµού που θέλει να αγοράσει και, εφόσον διαθέτει τα απαραίτητα
χρήµατα, το παιχνίδι του ζητά να επιβεβαιώσει την επιλογή του πριν το αγοράσει.
Ακολουθεί µια λίστα µε τα διαθέσιµα τµήµατα εξοπλισµού, ο τύπος του καθενός, η τιµή του
και το επίπεδο στο οποίο γίνεται διαθέσιµο στο µαγαζί.
Πίνακας 4.5: Τα τµήµατα εξοπλισµού
Τµήµα εξοπλισµού
Knight Sword
Terra Edge
Glacial Blade
Shadow Slasher
Cerulean Star
Healer’s Staff
Runic Staff
Staff of Light
Sacred Scepter
Aurora Dawn
Hunting Bow
Flame Reaper
Wingslash Bow
Shimmering Gale
Crimson Vulture
Mage’s Rod
Sorcery Rod
Wizard’s Wand
Rod of Annihilation
Mystical Arcanum
Leather Vest
Warrior Garb
Diamond Armor
Crystal Protector
Majestic Mail
Armor of Supremacy
Infinity Plate
Power Ring
Energy Ring
Hyperforce Ring
Shield Ring
Block Ring
Fortress Ring
Shell Ring
Veil Ring
Nirvana Ring
Speed Ring

Τύπος
σπαθί
σπαθί
σπαθί
σπαθί
σπαθί
ραβδί
ραβδί
ραβδί
ραβδί
ραβδί
τόξο
τόξο
τόξο
τόξο
τόξο
κοντάρι
κοντάρι
κοντάρι
κοντάρι
κοντάρι
πανοπλία
πανοπλία
πανοπλία
πανοπλία
πανοπλία
πανοπλία
πανοπλία
δαχτυλίδι
δαχτυλίδι
δαχτυλίδι
δαχτυλίδι
δαχτυλίδι
δαχτυλίδι
δαχτυλίδι
δαχτυλίδι
δαχτυλίδι
δαχτυλίδι

Τιµή
110
1100
3500
9300
71000
120
1200
3600
9400
72000
100
1000
3400
9200
70000
130
1300
3700
9500
73000
100
800
1500
2900
5600
11000
60000
2200
6800
45000
2000
6500
40000
2000
6500
40000
2100

Επίπεδο
1
20
30
40
50
1
13
23
35
50
1
10
30
42
50
1
17
26
37
50
1
9
17
25
33
41
50
15
27
38
15
27
38
15
27
38
15
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Haste Ring
Supersonic Ring

δαχτυλίδι
δαχτυλίδι

6700
43000

27
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Κατάστηµα αντικειµένων
Το κατάστηµα αντικειµένων είναι παρόµοιο µε το κατάστηµα όπλων. ∆ιαθέτει προς πώληση
αντικείµενα που αναπληρώνουν τα HP ή τα MP των ηρώων (τύπου hp ή mp), αντικείµενα
που ανασταίνουν νεκρούς ήρωες (τύπου revive) και αντικείµενα που ανεβάζουν τις έµφυτες
παραµέτρους των ηρώων (τύπου stat up).
Για το τρέχον αντικείµενο εµφανίζεται η τιµή του, µια σύντοµη περιγραφή και η ποσότητα
από το αντικείµενο στην κατοχή του παίκτη.
Ακολουθεί µια λίστα µε τα διαθέσιµα αντικείµενα, ο τύπος του καθενός και η τιµή του.
Πίνακας 4.6: Τα αντικείµενα
Αντικείµενο
Cure Potion
Restore Potion
Recover Potion
Magic Potion
Mind Potion
Spirit Potion
Phoenix Feather
Power Jewel
Stamina Jewel
Spirit Jewel
Agility Jewel

Τύπος
hp
hp
hp
mp
mp
mp
revive
stat up
stat up
stat up
stat up

Τιµή
100
400
900
200
700
1300
500
50000
50000
50000
50000

Πανδοχείο
Για να µείνει στο πανδοχείο ο παίκτης πληρώνει ένα ποσό που εξαρτάται από το µέσο όρο
των επιπέδων των ηρώων της οµάδας του. Η διαµονή αναπληρώνει όλα τα HP και τα MP των
τεσσάρων ηρώων και ανασταίνει τυχόν νεκρούς ήρωες. Επιπλέον, όλοι οι αντίπαλοι στο field
επανέρχονται στις θέσεις τους ώστε ο παίκτης να µπορεί να τους πολεµήσει ξανά.
Μια επιπλέον λειτουργία που έχει υλοποιηθεί είναι η αυτόµατη επαναφορά όλων των
αντιπάλων στο field στην περίπτωση που ο παίκτης δε διαθέτει αρκετά χρήµατα για να µείνει
στο πανδοχείο. Αυτό συµβαίνει για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο ο παίκτης να «κολλήσει»
και να µην µπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι λόγω έλλειψης αντιπάλων.

4.3.9 Τελική μάχη και τερματισμός

Ο παίκτης µπορεί να προκαλέσει το boss µιλώντας σε έναν από τους ανθρώπους στην πόλη.
Το παιχνίδι τον προειδοποιεί ότι πρέπει να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και να διαθέτει καλό
εξοπλισµό και επίσης ότι δε θα µπορεί να διαφύγει από τη µάχη. Αν ο παίκτης αποδεχτεί την
πρόκληση, τότε ξεκινά η µάχη µε το boss. Η µάχη αυτή λαµβάνει χώρα σε λίγο διαφορετικό
περιβάλλον από τις άλλες µάχες και η µουσική που παίζει είναι διαφορετική. Ο αντίπαλος
είναι ο Devil, ο πιο ισχυρός από τους διαθέσιµους αντιπάλους.
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Η νίκη στη µάχη εναντίον του boss σηµαίνει την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Ακολουθεί η
εµφάνιση των οθονών τερµατισµού. Η οθόνη των αποτελεσµάτων της µάχης δεν εµφανίζεται.
Αµέσως µετά την τελευταία οθόνη τερµατισµού το παιχνίδι δίνει στον παίκτη τη δυνατότητα
να αποθηκεύσει το ολοκληρωµένο του παιχνίδι, αν το επιθυµεί. Η λειτουργία αυτή είναι
όµοια µε εκείνη της οθόνης αποθήκευσης του µενού.

4.3.10 Επιπλέον περιεχόμενο

Αν ο παίκτης φορτώσει ένα ολοκληρωµένο αποθηκευµένο παιχνίδι, θα διαπιστώσει ότι εκτός
από τους γνωστούς αντιπάλους έχουν προστεθεί στο field πολλοί αντίπαλοι όµοιοι µε τον
Devil, δηλαδή το boss. Ο παίκτης µπορεί να συνεχίσει να παίζει και να εξελίσσει την οµάδα
του πολεµώντας τους νέους αντιπάλους οι οποίοι θα τον ανταµείψουν µε πολλούς βαθµούς
εµπειρίας και χρήµατα.
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5. Η αρχιτεκτονική του παιχνιδιού
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουµε τη δοµή του κώδικα του παιχνιδιού. Περιγράφουµε
όλες τις κλάσεις εστιάζοντας κυρίως στη γενική λειτουργία που επιτελεί η καθεµία από
αυτές.
Το project αποτελείται από δύο πακέτα. Το πρώτο και µεγαλύτερο ονοµάζεται game και
περιέχει σχεδόν όλη τη λειτουργικότητα του παιχνιδιού. Το δεύτερο είναι το parsers και
περιλαµβάνει κυρίως κλάσεις που χρησιµοποιούνται για την ανάγνωση δεδοµένων από
αρχεία κειµένου.
Ακολουθεί ένα διάγραµµα κλάσεων σε µορφή UML για το πακέτο game και στη συνέχεια
ένα δεύτερο για το πακέτο parsers. Επιπλέον, υπάρχουν κάποιες συσχετίσεις µεταξύ
κλάσεων που ανήκουν σε διαφορετικά πακέτα, οι οποίες δεν παρουσιάζονται εδώ.

Εικόνα 5.1: Το διάγραµµα κλάσεων του πακέτου game
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Εικόνα 5.2: Το διάγραµµα κλάσεων του πακέτου parsers

Πακέτο game
Στο πακέτο αυτό περιέχονται οι κλάσεις που υλοποιούν όλες σχεδόν τις λειτουργίες του
παιχνιδιού. Για κάθε ξεχωριστή κατάσταση του παιχνιδιού υπάρχει και µια αντίστοιχη κλάση.
Υπάρχουν ακόµα κλάσεις που περιέχουν πληροφορίες για κάποιες οντότητες του παιχνιδιού,
όπως οι παράµετροι των ηρώων της οµάδας και τα αντικείµενα. Τέλος, υπάρχουν κλάσεις
που περιέχουν την υλοποίηση συγκεκριµένων λειτουργιών του παιχνιδιού καθώς και κάποιες
βοηθητικές κλάσεις.
Main: Είναι η κεντρική κλάση του project. Φορτώνει όλα τα απαραίτητα assets και
αρχικοποιεί το παιχνίδι. Οι οντότητες του παιχνιδιού (όπως τα αντικείµενα, ο εξοπλισµός
και η κατάσταση των ηρώων) αποθηκεύονται σε δηµόσιες στατικές ιδιότητες της κλάσης
Main ώστε να µπορούν να προσπελαστούν από τις άλλες κλάσεις. Ακολουθήσαµε αυτή
την προσέγγιση επειδή είναι απαραίτητο πολλές κλάσεις να µπορούν να προσπελάσουν
τα ίδια δεδοµένα.
HeroStatus: Περιέχει ιδιότητες που αφορούν στις παραµέτρους των τεσσάρων ηρώων.
Οι παράµετροι αυτές είναι το επίπεδο, οι βαθµοί εµπειρίας, τα τρέχοντα και τα συνολικά
HP και MP, η µπάρα Special, το Power, το Stamina, το Spirit, το Agility, το εξοπλισµένο
όπλο, η πανοπλία και το δαχτυλίδι και όλα τα διαθέσιµα ξόρκια. Η κλάση περιλαµβάνει
επίσης µεθόδους get και set για καθεµία από τις παραπάνω ιδιότητες.
Inventory: Περιέχει ιδιότητες για όλα τα αντικείµενα, τον εξοπλισµό και τα χρήµατα που
κατέχει ο παίκτης καθώς και µεθόδους get και set για τις ιδιότητες αυτές. Περιλαµβάνει
επιπλέον τις απαραίτητες πληροφορίες για όλα τα διαθέσιµα αντικείµενα και τµήµατα
εξοπλισµού που υπάρχουν στο παιχνίδι.
PlayerFieldStatus: Περιέχει ιδιότητες που αφορούν στη θέση της ηρωίδας στο field και
στις ρυθµίσεις της κάµερας καθώς και µια λίστα µε τους αντιπάλους που είναι διαθέσιµοι
για µάχη. Οι ιδιότητες αυτές συνοδεύονται για άλλη µια φορά από τις αντίστοιχες
µεθόδους get και set.
AssetLinks: Είναι µια διασύνδεση που περιέχει αποκλειστικά ιδιότητες µορφής String.
Πρόκειται για τις διαδροµές όλων των assets που χρησιµοποιούνται στο παιχνίδι. Για
παράδειγµα το αρχείο του µοντέλου του τοξότη Daize βρίσκεται στη θέση
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"Models/Archer/archer.j3o". Οι κλάσεις που απαιτούν πρόσβαση σε assets του παιχνιδιού
υλοποιούν αυτή τη διασύνδεση. Ο λόγος για τον οποίο ακολουθήσαµε αυτή την
προσέγγιση είναι πως ένας µεγάλος αριθµός από assets χρησιµοποιείται από
περισσότερες της µιας κλάσης.
RpgAppState: Είναι µια αφηρηµένη υποκλάση της κλάσης AbstractAppState του
jMonkeyEngine και αποτελεί την υπερκλάση όλων των κλάσεων που αντιστοιχούν σε
διαφορετικές καταστάσεις του παιχνιδιού. ∆ιαθέτει µεθόδους εµφάνισης διδιάστατων
γραφικών στην οθόνη, οι οποίες χρησιµοποιούνται από όλες τις υποκλάσεις. Η κλάση
αυτή υλοποιεί επίσης τη διασύνδεση AssetLinks ώστε να επιτρέπει σε όλες τις
υποκλάσεις της να έχουν πρόσβαση στα assets του παιχνιδιού.
TitleScreenState: Μια από τις υποκλάσεις της RpgAppState. Υλοποιεί τη
λειτουργικότητα της οθόνης τίτλων.
FieldState: Μια από τις υποκλάσεις της RpgAppState. Υλοποιεί τη λειτουργικότητα του
field. Περιλαµβάνει επίσης τα τµήµατα κώδικα που αφορούν στη λειτουργικότητα του
πανδοχείου και στην έναρξη της µάχης µε το boss.
MenuState: Μια από τις υποκλάσεις της RpgAppState. Υλοποιεί τη λειτουργικότητα του
µενού του παιχνιδιού.
BattleState: Μια από τις υποκλάσεις της RpgAppState. Υλοποιεί τη λειτουργικότητα της
µάχης και είναι η πιο σύνθετη κλάση του project.
BattleResultsState: Μια από τις υποκλάσεις της RpgAppState. Υλοποιεί τη
λειτουργικότητα της οθόνης αποτελεσµάτων της µάχης.
WeaponShopState: Μια από τις υποκλάσεις της RpgAppState. Υλοποιεί τη
λειτουργικότητα του καταστήµατος εξοπλισµού.
ItemShopState: Μια από τις υποκλάσεις της RpgAppState. Υλοποιεί τη λειτουργικότητα
του καταστήµατος αντικειµένων. Λόγω της οµοιότητας αυτής της κλάσης µε την κλάση
WeaponShopState εξετάσαµε το ενδεχόµενο µιας υπερκλάσης που να περιέχει την κοινή
λειτουργικότητα, αλλά τελικά δεν εφαρµόσαµε την ιδέα αυτή γιατί οι διαφορές µεταξύ
των δύο κλάσεων αποδείχτηκαν σηµαντικές.
CreditsState: Η απλούστερη από τις υποκλάσεις της RpgAppState. Υλοποιεί τη
λειτουργικότητα των οθονών τερµατισµού και του διαλόγου αποθήκευσης µετά από
αυτές.
BattleEffects: Η κλάση αυτή περιέχει τις υλοποιήσεις όλων των οπτικών εφέ που
χρησιµοποιούνται στη µάχη. Τα εφέ αυτά επιτυγχάνονται, όπως αναφέραµε παραπάνω,
µέσω εκποµπής σωµατιδίων και η ρύθµιση κάποιων παραµέτρων επιφέρει τη
διαφοροποίηση µεταξύ τους.
ComboMove: Η κλάση αυτή περιλαµβάνεται στο test project του jMonkeyEngine SDK,
όπως επίσης και η κλάση ComboMoveExecution. Οι δύο αυτές κλάσεις
χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση των combo επιθέσεων των ηρώων στη µάχη.
ComboMoveExecution: Η κλάση περιλαµβάνεται, όπως είπαµε, µαζί µε την κλάση
ComboMove στο test project του jMonkeyEngine SDK και µαζί χρησιµοποιούνται για
την υλοποίηση των combo χτυπηµάτων των ηρώων στη µάχη.
SaveLoadManager: Σε αυτήν την κλάση περιέχονται δύο στατικές µέθοδοι, οι save και
load, που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση της προόδου και για τη φόρτωση ενός
αποθηκευµένου παιχνιδιού αντίστοιχα.
SavableInteger: Αυτή η κλάση υλοποιεί τη διασύνδεση Savable του jMonkeyEngine.
Πρόκειται για µια κλάση περιτύλιξης για µεταβλητές ακέραιων αριθµών. Η ανάπτυξη
αυτής της κλάσης κρίθηκε απαραίτητη κατά την υλοποίηση της λειτουργίας
αποθήκευσης ενός ArrayList που περιέχει ακέραιους αριθµούς.
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Πακέτο parsers
Στο πακέτο αυτό υπάρχουν κλάσεις που επιτελούν σε γενικές γραµµές τις εξής λειτουργίες:
την ανάγνωση των αρχείων κειµένου στα οποία περιέχονται οι παράµετροι του παιχνιδιού,
την επεξεργασία των αναγνωσµένων δεδοµένων και την αποθήκευσή τους σε µορφή στην
οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τις άλλες κλάσεις.
TextLoader: Με αυτή την κλάση δίνουµε στο jMonkeyEngine τη δυνατότητα να
φορτώνει αρχεία κειµένου µε τον ίδιο τρόπο που φορτώνει τα άλλα assets.
TextDataParser: Είναι µια αφηρηµένη κλάση και αποτελεί την υπερκλάση όλων των
κλάσεων που διαβάζουν και επεξεργάζονται τα αρχεία κειµένου. Η κοινή λειτουργία
µεταξύ των υποκλάσεων που υλοποιείται σε αυτήν την κλάση είναι ο χωρισµός του
κειµένου σε γραµµές.
HeroDefaultStatsParser: Μια από τις υποκλάσεις της TextDataParser. ∆ιαβάζει και
επεξεργάζεται το αρχείο κειµένου που περιέχει τις παραµέτρους µε τις οποίες ξεκινούν οι
ήρωες σε επίπεδο 1. Αποθηκεύει όλα τα δεδοµένα σε ιδιότητες της κλάσης και δίνει
πρόσβαση σε αυτές µέσω µεθόδων get. Αυτή η προσέγγιση ακολουθείται επίσης σε
όλους τους parsers που αναφέρουµε αµέσως µετά.
EquipmentParser: Μια από τις υποκλάσεις της TextDataParser. ∆ιαβάζει και
επεξεργάζεται το αρχείο κειµένου που περιέχει τα δεδοµένα για τα όπλα, τις πανοπλίες
και τα δαχτυλίδια.
ItemParser: Μια από τις υποκλάσεις της TextDataParser. ∆ιαβάζει και επεξεργάζεται το
αρχείο κειµένου που περιέχει τα δεδοµένα για τα αντικείµενα.
SpellsParser: Μια από τις υποκλάσεις της TextDataParser. ∆ιαβάζει και επεξεργάζεται
το αρχείο κειµένου που περιέχει τα δεδοµένα για τα ξόρκια των ηρώων.
SpecialsParser: Μια από τις υποκλάσεις της TextDataParser. ∆ιαβάζει και επεξεργάζεται
το αρχείο κειµένου που περιέχει τα δεδοµένα για τις Special επιθέσεις των ηρώων.
NPCParser: Μια από τις υποκλάσεις της TextDataParser. ∆ιαβάζει και επεξεργάζεται το
αρχείο κειµένου που περιέχει τα δεδοµένα για τους NPCs στο field.
EnemyOnFieldParser: Μια από τις υποκλάσεις της TextDataParser. ∆ιαβάζει και
επεξεργάζεται το αρχείο κειµένου που περιέχει τα δεδοµένα για τους αντιπάλους που
υπάρχουν στο field.
EnemyFormationParser: Μια από τις υποκλάσεις της TextDataParser. ∆ιαβάζει και
επεξεργάζεται το αρχείο κειµένου που περιέχει τα δεδοµένα για τις διατάξεις µάχης των
αντιπάλων.
EnemyParser: Μια από τις υποκλάσεις της TextDataParser. ∆ιαβάζει και επεξεργάζεται
το αρχείο κειµένου που περιέχει τα δεδοµένα για τις παραµέτρους των αντιπάλων στη
µάχη.
EnemyMoveParser: Μια από τις υποκλάσεις της TextDataParser. ∆ιαβάζει και
επεξεργάζεται το αρχείο κειµένου που περιέχει τα δεδοµένα για τις επιθέσεις των
αντιπάλων στη µάχη.
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6. Λεπτομέρειες υλοποίησης του παιχνιδιού
Για τη δηµιουργία του παιχνιδιού µας χρησιµοποιήσαµε τα εξής προγράµµατα:
jMonkeyEngine SDK, Adobe Photoshop, Blender, Sony Vegas και Microsoft Excel.
Η διαδικασία της ανάπτυξης του παιχνιδιού µπορεί να χωριστεί σε τρία τµήµατα: την
προετοιµασία των πόρων, την υλοποίηση της λειτουργικότητας του παιχνιδιού µέσω του
προγραµµατισµού και την υλοποίηση του gameplay του παιχνιδιού. Σε αυτήν την ενότητα
περιγράφουµε τη διαδικασία προετοιµασίας των πόρων και στη συνέχεια αναλύουµε τον
τρόπο υλοποίησης των σηµαντικότερων λειτουργιών του παιχνιδιού (µέσω
προγραµµατισµού). Τέλος, αναφερόµαστε στις µαθηµατικές εξισώσεις και παραµέτρους που
χρησιµοποιήσαµε για να υλοποιήσουµε το gameplay του παιχνιδιού.

6.1 Προετοιμασία των πόρων
6.1.1 Εισαγωγή των τριδιάστατων μοντέλων στο jMonkeyEngine

Τα τριδιάστατα µοντέλα που χρησιµοποιήσαµε στο παιχνίδι µας έπρεπε να υποστούν την
απαραίτητη επεξεργασία πριν την εισαγωγή τους στο jMonkeyEngine. Συνολικά
χρησιµοποιήσαµε 12 µοντέλα τριδιάστατων χαρακτήρων.
Τα µοντέλα Knight, Priest, Archer, FemaleMage, Berserker, Mage, Cerberus και Devil τα
κατεβάσαµε δωρεάν από την ιστοσελίδα http://opengameart.org. Πριν τα χρησιµοποιήσουµε
όµως έπρεπε να τα µετατρέψουµε σε µορφή που να αναγνωρίζει το jMonkeyEngine. Η µορφή
αυτή είναι το πρότυπο Ogre XML. Έτσι χρησιµοποιήσαµε το εργαλείο Blender στο οποίο
επίσης προσθέσαµε ένα plugin για την υποστήριξη εξαγωγής αρχείων σε Ogre XML.
Ανοίξαµε καθένα από τα οκτώ αρχεία µε το Blender και, αφού κάναµε κάποιες µικρές
αλλαγές, τα αποθηκεύσαµε στην κατάλληλη µορφή. Τα τελικά µοντέλα αποτελούνται από
τρία αρχεία το καθένα. Το αρχείο µε επέκταση .mesh.xml περιέχει τις πληροφορίες για το
σχήµα του µοντέλου, το αρχείο µε επέκταση .skeleton.xml περιέχει τα στοιχεία για τη φυσική
υπόσταση του µοντέλου καθώς και όλα τα animations και το αρχείο µε επέκταση .material
περιέχει τις πληροφορίες για την υφή του µοντέλου. Υπάρχει επίσης ένα αρχείο εικόνας
µορφής .png που περιέχει το µοτίβο της υφής του µοντέλου. Χρειάστηκε επιπλέον να
ανοίξουµε µερικά από τα αρχεία .mesh.xml και .skeleton.xml µε έναν επεξεργαστή κειµένου
και να τροποποιήσουµε ελαφρώς κάποιες από τις παραµέτρους για να «συµµαζέψουµε» τα
µοντέλα. Οι τροποποιήσεις που πραγµατοποιήσαµε αφορούν κυρίως στην οµοιοµορφία
µεταξύ των ονοµάτων των αρχείων αλλά και στα ονόµατα των animations. Για κάποια
µοντέλα τροποποιήσαµε και τις παραµέτρους φωτεινότητας που υπάρχουν στο αρχείο
.material.
Τα µοντέλα Oto, Sinbad και Ninja τα πήραµε από το test project του jMonkeyEngine SDK.
Όπως και µε τα προηγούµενα µοντέλα, ανοίξαµε µερικά από τα αρχεία µε έναν επεξεργαστή
κειµένου και πραγµατοποιήσαµε µικρές τροποποιήσεις. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι το
µοντέλο Sinbad έχει µεγάλη διαφορά από τα άλλα όσον αφορά στα animations και επιπλέον
περιλαµβάνει ως ξεχωριστό µοντέλο ένα σπαθί.
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Το τελευταίο µοντέλο χαρακτήρα που χρησιµοποιήσαµε ήταν το Malebuilder. Αυτό το
βρήκαµε και το κατεβάσαµε από την online αποθήκη assets µέσω του jMonkeyEngine SDK.
Το µοντέλο αυτό αποτελείται από πέντε τµήµατα: το σώµα, το κεφάλι, τα µάτια, το πάνω
ρούχο και το παντελόνι. Αναζητήσαµε έναν τρόπο για να ενώσουµε τα πέντε τµήµατα σε ένα
ενιαίο µοντέλο, αλλά δεν τα καταφέραµε. Έτσι αναγκαζόµαστε να εισάγουµε στη σκηνή του
παιχνιδιού και να διαχειριστούµε πέντε µοντέλα κάθε φορά αντί για ένα και αυτό έχει ως
αποτέλεσµα την αύξηση της πολυπλοκότητας του κώδικα.
Το jMonkeyEngine απαιτεί όλα τα αρχεία µοντέλων να είναι της µορφής .j3o όταν η
δηµιουργία του παιχνιδιού έχει ολοκληρωθεί. Αν δε συµβαίνει αυτό, το build του project θα
αποτύχει. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ωστόσο µπορούν να χρησιµοποιηθούν αρχεία
µοντέλων που δεν είναι της µορφής αυτής. Μετατρέψαµε εύκολα τα µοντέλα µας σε µορφή
.j3o κάνοντας χρήση ενός προεγκατεστηµένου plugin του jMonkeyEngine SDK.

6.1.2 Δημιουργία της σκηνής της πόλης

Χρησιµοποιώντας το περιβάλλον Scene Composer του jMonkeyEngine SDK δηµιουργήσαµε
τη σκηνή της πόλης. Βρήκαµε και κατεβάσαµε µοντέλα για τα κτίρια και το τείχος της πόλης
στην online αποθήκη assets µέσω του jMonkeyEngine SDK. Τα µοντέλα που
χρησιµοποιήσαµε είναι τα cg_inn, cg_curtainwall_corner, cg_house_C, two_room_house,
cg_outer_wall και stone_palisade. Για κάθε µοντέλο προσαρµόσαµε το µέγεθος, τη θέση και
την περιστροφή του. Όλα τα µοντέλα της σκηνής είναι της µορφής .j3o όπως και τα µοντέλα
των χαρακτήρων.

6.1.3 Το terrain

Έχουµε δύο οθόνες στο παιχνίδι στις οποίες απαιτείται η ύπαρξη ενός terrain: η οθόνη του
field και η οθόνη της µάχης. Και στις δύο περιπτώσεις χρειαζόµαστε ένα επίπεδο έδαφος,
οπότε δεν είναι απαραίτητη η δηµιουργία height map. Για τη δηµιουργία ενός απλού
επίπεδου terrain τα assets που απαιτούνται είναι: ένα αρχείο εικόνας alpha map που αποτελεί
ένα χάρτη µε τις αλλαγές της υφής του εδάφους, αρχεία εικόνων µε τις υφές και τα
αντίστοιχα αρχεία εικόνων normal maps για καθεµία από τις υφές.
Τα τρία ζεύγη υφών και normal maps που χρησιµοποιήσαµε είναι κοινά για τα δύο terrain του
παιχνιδιού και τα πήραµε από το test project του jMonkeyEngine SDK. Όσον αφορά στα
alpha maps, δηµιουργήσαµε δύο αρχεία εικόνων, ένα για την οθόνη του field και ένα για τη
µάχη. Το alpha map για το terrain της µάχης είναι µια απλή µονόχρωµη (κόκκινη) εικόνα,
επειδή το έδαφος στη µάχη θέλουµε να είναι ένα απλό γρασίδι. Το alpha map για το terrain
του field είναι πιο περίπλοκο και φαίνεται παρακάτω:
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Εικόνα 6.1: Το alpha map του terrain στο field

Η καθεµία χρωµατιστή περιοχή αντιστοιχεί σε µια από τις τρεις υφές. Η κόκκινη περιοχή
είναι το γρασίδι και καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος του field έξω από την πόλη. Η πράσινη
περιοχή είναι το πέτρινο έδαφος που υπάρχει στα όρια του field, ενώ η µπλε περιοχή είναι το
πλακόστρωτο έδαφος που υπάρχει στην πόλη.

6.1.4 Προετοιμασία των εικόνων και των κομματιών ήχου

Χρησιµοποιήσαµε το Photoshop για την επεξεργασία, τη σύνθεση ή τη δηµιουργία όλων των
διδιάστατων εικόνων που υπάρχουν στο παιχνίδι. Αυτές περιλαµβάνουν την εικόνα του
jMonkeyEngine και της Java που εµφανίζεται κατά τη φόρτωση του παιχνιδιού, την εικόνα
στην οθόνη τίτλων, τα backgrounds όλων των µενού και των πλαισίων διαλόγου, τον
κέρσορα, τα πορτραίτα των τεσσάρων ηρώων, τα εικονίδια των εντολών του µενού, τις άδειες
και γεµάτες µπάρες HP, MP και Special, τα εικονίδια των αντικειµένων και του εξοπλισµού,
τα βέλη στόχευσης στη µάχη, το δείκτη της σειράς στη µάχη, τις ενδείξεις «Level Up!» και
«Game Over», τα βέλη που δείχνουν πάνω και κάτω στην περίπτωση πολλών προϊόντων στα
µαγαζιά και τις οθόνες τερµατισµού.
Αντίστοιχα, χρησιµοποιήσαµε το Sony Vegas για την επεξεργασία των κοµµατιών ήχων του
παιχνιδιού. Αυτά περιλαµβάνουν 16 κοµµάτια µουσικής και 51 ηχητικά εφέ. Εξασφαλίσαµε
ότι η ένταση όλων των κοµµατιών ήχου κυµαίνεται περίπου στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή ότι δεν
υπάρχουν κοµµάτια που να ακούγονται πολύ πιο δυνατά ή πολύ πιο χαµηλά από άλλα. Σε
κάποια κοµµάτια µουσικής και ηχητικά εφέ κρίθηκε απαραίτητο να προσαρµόσουµε επίσης
το χρόνο εκκίνησης ώστε να ακούγονται ακριβώς τη στιγµή που επιθυµούµε.
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6.1.5 Τα assets του ουρανού, των οπτικών εφέ και της γραμματοσειράς

Τα υπόλοιπα assets που χρησιµοποιούνται στο παιχνίδι τα πήραµε επίσης από το test project
του jMonkeyEngine SDK. Αυτά περιλαµβάνουν δύο αρχεία που χρησιµοποιούνται για την
εµφάνιση του ουρανού στο field και στη µάχη, αλλά και µια συλλογή από 8 αρχεία εικόνων
που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των οπτικών εφέ στη µάχη. Ο ουρανός στο field και
στη µάχη είναι ο ίδιος, ενώ ένας δεύτερος ουρανός χρησιµοποιείται στη µάχη µε το boss. Θα
αναφερθούµε στα οπτικά εφέ εκτενέστερα στη συνέχεια.
Τέλος, το jMonkeyEngine SDK επιτρέπει τη δηµιουργία γραµµατοσειρών για χρήση στα
παιχνίδια. Οι διαθέσιµες γραµµατοσειρές είναι όλες εκείνες που περιέχει ο υπολογιστής µας.
Φορτώνει τη γραµµατοσειρά που επιλέξαµε και µας επιτρέπει να προσαρµόσουµε το µέγεθός
και το στυλ της. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργήσαµε δύο γραµµατοσειρές Arial Black µε
διαφορετικά µεγέθη.
Κάθε γραµµατοσειρά αποτελείται από δύο αρχεία: ένα αρχείο εικόνας µε επέκταση .png που
περιέχει τους χαρακτήρες της γραµµατοσειράς και ένα αρχείο µε επέκταση .fnt που περιέχει
τις συντεταγµένες της εικόνας στις οποίες αντιστοιχεί ο κάθε χαρακτήρας. Κάτι που
παρατηρήσαµε είναι ότι η διαδικασία της δηµιουργίας των γραµµατοσειρών δεν είναι τέλεια.
Πολλοί χαρακτήρες δεν εµφανίζονται ακριβώς όπως θα έπρεπε, καθώς υπάρχει µια µικρή
απόκλιση στον οριζόντιο άξονα από το κέντρο κάθε χαρακτήρα. Περιορίσαµε το πρόβληµα
αυτό όσο περισσότερο µπορούσαµε κάνοντας επεξεργασία των αρχείων εικόνων µε το
Photoshop.

6.2 Προγραμματισμός
6.2.1 Ρυθμίσεις της εφαρμογής

∆ηµιουργήσαµε ένα στιγµιότυπο της κλάσης AppSettings µέσω του οποίου προσδιορίζουµε
συγκεκριµένες ρυθµίσεις του παιχνιδιού. Αυτές περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων το
προεπιλεγµένο µέγεθος του παραθύρου της εφαρµογής (800 × 600), το ρυθµό προβολής
εικόνων (200 frames per second) και ενεργή την επιλογή VSync. Με το VSync
ενεργοποιηµένο εξαναγκάζουµε τις εντολές που υπάρχουν µέσα στο βρόχο update να
εκτελούνται πάντα µε την ίδια ταχύτητα ανεξάρτητα από τον υπολογιστή. Ο παίκτης µπορεί
να αλλάξει τις ρυθµίσεις του µεγέθους του παραθύρου του παιχνιδιού µέσω του παραθύρου
ρυθµίσεων που εµφανίζεται κατά την εκκίνηση της εφαρµογής. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα
επιλογής της προβολής πλήρους οθόνης. Μπορεί όµως να απενεργοποιήσει και το VSync,
κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις σε κάποια σηµεία του παιχνιδιού. Για αυτό
το λόγο στο manual που συνοδεύει το παιχνίδι συµβουλεύουµε τον παίκτη να αφήσει την
επιλογή VSync ενεργοποιηµένη.
Το παράθυρο ρυθµίσεων φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
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Εικόνα 6.2: Το παράθυρο ρυθµίσεων του παιχνιδιού

6.2.2 Αρχικοποίηση της εφαρμογής

Κατά την εκκίνηση του παιχνιδιού φορτώνονται τα περισσότερα assets και δηµιουργούνται
στιγµιότυπα των AppState κλάσεων TitleScreenState, FieldState, MenuState,
WeaponShopState και ItemShopState. Αφού δηµιουργηθούν τα στιγµιότυπα, προσαρτώνται
στο διαχειριστή καταστάσεων του jMonkeyEngine. Τα πιο «βαριά» assets είναι αυτά που
περιέχονται στο field, δηλαδή αυτά που χρησιµοποιούνται από την κλάση FieldState.
Προκειµένου να µην εµφανίζεται µια µαύρη οθόνη κατά τη διάρκεια της φόρτωσης,
εµφανίζουµε µια εικόνα µε το λογότυπο του jMonkeyEngine και της Java. Αυτή η προσθήκη
αποφασίστηκε λίγο πριν την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και δηµιούργησε κάποια
προβλήµατα στην εκτέλεση των εντολών του βρόχου update. Τα ξεπεράσαµε µε τη χρήση
µεταβλητών flags µέσα στο βρόχο update µέσω των οποίων ορίσαµε την εκτέλεση των
προβληµατικών εντολών στο δεύτερο πέρασµα του βρόχου.

6.2.3 Ανίχνευση χειριστηρίων

Κατά την αρχικοποίηση ελέγχουµε αν υπάρχουν συνδεδεµένα χειριστήρια (gamepads) στον
υπολογιστή. Χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες µεθόδους της κλάσης Joystick διαπιστώνουµε
πόσα χειριστήρια είναι συνδεδεµένα και πόσα κουµπιά και άξονες κατεύθυνσης (δηλαδή
σταυρούς ή µοχλούς) έχει το καθένα. Ένα χειριστήριο µε τουλάχιστον έναν άξονα
κατεύθυνσης και τουλάχιστον 10 κουµπιά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για είσοδο στο παιχνίδι.
Αναθέτουµε τον αριθµό του χειριστηρίου αυτού σε µια δηµόσια στατική ιδιότητα της κλάσης
Main στην οποία έχουν πρόσβαση όλες οι κλάσεις που διαχειρίζονται τις εισόδους του
παίκτη. Αν περισσότερα από ένα χειριστήρια πληρούν αυτήν την προϋπόθεση, τότε
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επιλέγουµε για χρήση ένα µόνο από αυτά. Αν δε βρεθεί κανένα τέτοιο χειριστήριο, η είσοδος
στο παιχνίδι µπορεί να γίνει µόνο µέσω πληκτρολογίου και ποντικιού.

6.2.4 Καταστάσεις και ροή του παιχνιδιού

Το παιχνίδι µπορεί ανά πάσα στιγµή να βρίσκεται σε µια από τις εξής καταστάσεις τις οποίες
έχουµε δηλώσει ως σταθερές στη Main:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

INITIALIZATION
TITLE_SCREEN
FIELD
MENU
BATTLE
BATTLE_RESULTS
WEAPON_SHOP
ITEM_SHOP
CREDITS

Το παιχνίδι βρίσκεται στην κατάσταση INITIALIZATION κατά τη διάρκεια αρχικοποίησης
της εφαρµογής και φόρτωσης των δεδοµένων. Τα τέσσερα στιγµιότυπα των AppState
κλάσεων που δηµιουργούµε και προσαρτούµε στο διαχειριστή καταστάσεων είναι αρχικά
ανενεργά γιατί έχουµε εκτελέσει την εντολή setEnabled(false) κατά την αρχικοποίηση του
καθενός. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτωση, ενεργοποιούµε το στιγµιότυπο της
TitleScreenState και το παιχνίδι µεταβαίνει στην κατάσταση TITLE_SCREEN, που είναι η
οθόνη τίτλων.
Σε όλη τη διάρκεια που τρέχει το παιχνίδι εκτελούνται συνεχώς οι εντολές του βρόχου update
της Main. Οι εντολές αυτές διαχειρίζονται τη µετάβαση µεταξύ των καταστάσεων του
παιχνιδιού. Σε κάθε AppState κλάση υπάρχουν δηµόσιες µέθοδοι που καλούνται συνεχόµενα
από τη Main και αποφασίζεται η µετάβαση σε άλλη κατάσταση του παιχνιδιού µε βάση την
επιστρεφόµενη τιµή. Οι µέθοδοι αυτές συνήθως επιστρέφουν true ή false. Για παράδειγµα, η
συνθήκη µετάβασης από την κατάσταση FIELD στην κατάσταση WEAPON_SHOP είναι η
εξής:
if(currentGameState == FIELD && fieldState.getOpenWeaponShop())

Η µετάβαση από µια κατάσταση σε άλλη πραγµατοποιείται απενεργοποιώντας το
στιγµιότυπο της πρώτης και ενεργοποιώντας εκείνο της δεύτερης. Εξαιρέσεις αποτελούν τα
στιγµιότυπα των BattleState, BattleResultsState και CreditsState που δηµιουργούνται και
προσαρτώνται ακριβώς πριν το παιχνίδι µεταβεί στις καταστάσεις BATTLE,
BATTLE_RESULTS και CREDITS αντίστοιχα.
Επίσης εξαίρεση αποτελεί η µετάβαση από την κατάσταση FIELD σε µια από τις
καταστάσεις MENU, WEAPON_SHOP ή ITEM_SHOP. Στις περιπτώσεις αυτές το
στιγµιότυπο της FieldState παραµένει ενεργό. Όταν ο παίκτης ανοίξει το µενού ή την οθόνη
ενός καταστήµατος, σταµατάµε την εκτέλεση των animations της ηρωίδας, των ανθρώπων
και των αντιπάλων. Τα animations ξεκινούν ξανά όταν ο παίκτης επιστρέψει στο field.
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Παράλληλα µε την εκτέλεση των εντολών του βρόχου update της Main εκτελούνται και οι
εντολές των βρόχων update όλων των ενεργών AppStates. Αυτές χρησιµοποιούνται για την
υλοποίηση των λειτουργιών της εκάστοτε κατάστασης του παιχνιδιού.
Σε κάθε AppState κλάση υπάρχει µια µεταβλητή που παρακολουθεί την κατάσταση της
τρέχουσας οθόνης. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να εκτελέσουµε διαφορετικές λειτουργίες
µέσα στο βρόχο update ή να χειριστούµε διαφορετικά την είσοδο από τον παίκτη.

6.2.5 Χρονοδιακόπτες

Στην ανάπτυξη ενός βιντεοπαιχνιδιού είναι απαραίτητο ο προγραµµατιστής να µπορεί να
ελέγχει την ακριβή χρονική στιγµή εκτέλεσης µιας εντολής. Αυτό το πετυχαίνουµε µε τη
χρήση των χρονοδιακοπτών. Στο βρόχο update διαθέτουµε τη µεταβλητή κινητής
υποδιαστολής tpf (time per frame). Η τιµή της tpf είναι ο χρόνος εµφάνισης του τελευταίου
frame. Χρησιµοποιώντας την tpf µε έναν αθροιστή µπορούµε να µετρήσουµε το χρόνο που
περνά σε δευτερόλεπτα. Σε κάθε πέρασµα συγκρίνουµε την τρέχουσα τιµή του αθροιστή µε
το χρόνο που επιθυµούµε και, αν ο αθροιστής τον έχει ξεπεράσει, εκτελούµε τις εντολές που
επιθυµούµε και µηδενίζουµε τον αθροιστή.

6.2.6 Διαχείριση εισόδων

Η διαχείριση της εισόδου από τον παίκτη πραγµατοποιείται στις οκτώ AppState κλάσεις, οι
οποίες αντιστοιχούν στις οκτώ διαφορετικές καταστάσεις του παιχνιδιού. Ο χειρισµός είναι
διαφορετικός σε κάθε κατάσταση και για αυτό το λόγο µας εξυπηρετεί πολύ το σύστηµα των
AppStates του jMonkeyEngine.
Σε καθεµία από τις οκτώ κλάσεις υπάρχει µια µέθοδος enableKeys() καθώς και η υλοποίηση
των µεθόδων onAction() και onAnalog() των διασυνδέσεων ActionListener και
AnalogListener αντίστοιχα. Στη µέθοδο enableKeys() δηλώνουµε τα πλήκτρα που θέλουµε
να πατάει ο παίκτης και τα αντιστοιχούµε σε κάποια αναγνωριστικά ονόµατα. Στις µεθόδους
onAction() και onAnalog() υλοποιούµε την επιθυµητή λειτουργικότητα για κάθε είσοδο του
παίκτη χρησιµοποιώντας τα προαναφερθέντα αναγνωριστικά ονόµατα. Οι δύο τελευταίες
µέθοδοι περιέχουν πολλές γραµµές κώδικα γιατί µια οθόνη συνήθως έχει πολλές καταστάσεις
µε διαφορετικό χειρισµό για καθεµία.
Ανάλογα µε τον τρόπο που ερµηνεύουµε τις εισόδους του παίκτη, επιλέγουµε να
υλοποιήσουµε τη λειτουργικότητα στη µέθοδο onAction() ή στη µέθοδο onAnalog()
λαµβάνοντας υπόψη και τη boolean παράµετρο pressed. Η τιµή αυτής είναι αληθής όσο το
πλήκτρο είναι πατηµένο.
Ένα πρόβληµα που αντιµετωπίσαµε είναι το εξής: στις περιπτώσεις που το ίδιο πλήκτρο
χρησιµοποιείται σε δύο καταστάσεις της ίδιας οθόνης και το πάτηµά του στη µια κατάσταση
έχει ως αποτέλεσµα τη µετάβαση στην άλλη, τότε ενεργοποιείται η λειτουργία της δεύτερης
κατάστασης µε το ίδιο πάτηµα. Μια τέτοια περίπτωση είναι η πλοήγηση στα υπο-µενού ενός
µενού. Η επιβεβαίωση (δηλαδή η επιλογή ενός στοιχείου του µενού) γίνεται µε το ίδιο
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πλήκτρο σε όλα τα υπο-µενού. Λύσαµε αυτό το πρόβληµα ενεργοποιώντας µια flag
µεταβλητή πριν τη µετάβαση από τη µια κατάσταση στην άλλη και συµπεριλαµβάνοντας στη
συνθήκη εισόδου της νέας κατάστασης έναν επιπλέον έλεγχο για τη µεταβλητή αυτή. Η
αρχική τιµή της flag µεταβλητής επανέρχεται µε τη χρήση ενός χρονοδιακόπτη 0,05
δευτερόλεπτα αφότου αλλάξει. Ο χρόνος αυτός είναι αρκετός για να αποτραπεί η συνεχόµενη
είσοδος.

6.2.7 Εμφάνιση των διδιάστατων γραφικών

Σε όλες τις οθόνες του παιχνιδιού απαιτείται η εµφάνιση διδιάστατων γραφικών που
αποτελούνται από εικόνες και κείµενο. Για αυτό το λόγο δηµιουργήσαµε την κλάση
RpgAppState ως υποκλάση της AbstractAppState και σε αυτή τοποθετήσαµε τη
λειτουργικότητα που αφορά στα διδιάστατα γραφικά σε µορφή προστατευµένων µεθόδων. Οι
οκτώ AppState κλάσεις που αντιστοιχούν στις οκτώ οθόνες του παιχνιδιού είναι υποκλάσεις
της RpgAppState και έτσι έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες προστατευµένες µεθόδους.
Το jMonkeyEngine δεν υποστηρίζει αυτόµατη προσαρµογή του µεγέθους των διδιάστατων
γραφικών, δηλαδή οι εικόνες και το κείµενο εµφανίζονται πάντα στο πραγµατικό τους
µέγεθος ανεξάρτητα από τις διαστάσεις του παραθύρου. Επειδή θέλουµε η εφαρµογή να
µπορεί να υποστηρίξει πολλές διαστάσεις παραθύρου, χρησιµοποιούµε το τρέχον µήκος και
πλάτος του παραθύρου ώστε να προσαρµόζουµε το µέγεθος των γραφικών. Επίσης, η
τοποθέτηση των γραφικών στην οθόνη γίνεται πάντα µε χρήση της σχετικής τους θέσης στο
παράθυρο. Παραδείγµατος χάρη, αν θέλουµε να εµφανίσουµε µια εικόνα στο κέντρο της
οθόνης, θα την εµφανίσουµε στο 50% του πλάτους του παραθύρου και στο 50% του ύψους
του. Στην περίπτωση αυτή η εικόνα θα τοποθετηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε η κάτω αριστερή
γωνία της να είναι στο κέντρο της οθόνης. Αν θέλουµε εναλλακτικά να την τοποθετήσουµε
έτσι ώστε κάποιο άλλο σηµείο της να είναι στο κέντρο της οθόνης, θα πρέπει να λάβουµε
υπόψη µας το πλάτος και το µήκος της ίδιας της εικόνας.

6.2.8 Λεπτομέρειες εμφάνισης των μενού

Η εµφάνιση των µενού και των παραθύρων διαλόγου του παιχνιδιού πραγµατοποιείται ως
εξής: εµφανίζεται πρώτα η εικόνα του φόντου και από πάνω εµφανίζεται το κείµενο. Αν
υπάρχει δυνατότητα επιλογής από το χρήστη, τότε εµφανίζεται δίπλα στο κείµενο η εικόνα
του κέρσορα. Έχουµε µεριµνήσει ώστε το κείµενο να εµφανίζεται µε τρόπο οργανωµένο, µε
την ίδια απόσταση µεταξύ διαδοχικών γραµµών κειµένου (στον οριζόντιο ή στον κάθετο
άξονα). Η µετακίνηση του κέρσορα σηµαίνει τη διαγραφή της υπάρχουσας εικόνας του
κέρσορα, τον υπολογισµό της νέας θέσης και την εµφάνιση της νέας εικόνας στη θέση αυτή.

48

6.2.9 Εμφάνιση των στοιχείων ενός ArrayList

Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται η εµφάνιση των περιεχοµένων ενός ArrayList σε µορφή
κειµένου. Ο αριθµός των στοιχείων του ArrayList δεν είναι γνωστός, αλλά έχουµε υπό τον
έλεγχό µας το µέγιστο δυνατό αριθµό των περιεχόµενων στοιχείων. Παρόλα αυτά, ο µέγιστος
αριθµός στοιχείων του υπό εµφάνιση ArrayList ενδέχεται να είναι πολύ µεγάλος και κατά
συνέπεια να µην µπορούν να χωρέσουν όλα στην οθόνη. Η λύση που αναπτύξαµε λειτουργεί
ως εξής:
Εµφανίζουµε στην οθόνη ένα συγκεκριµένο αριθµό στοιχείων ξεκινώντας από το πρώτο. Αν
ο παίκτης µετακινήσει τον κέρσορα κάτω ενώ έχει επιλέξει το τελευταίο στοιχείο, τότε όλα
τα στοιχεία που φαίνονται στην οθόνη θα µετακινηθούν µια θέση πάνω και στην τελευταία
θέση θα εµφανιστεί το επόµενο στοιχείο. Το αντίστοιχο θα συµβεί στην περίπτωση
µετακίνησης του κέρσορα πάνω από το πρώτο στοιχείο. Για την υλοποίηση αυτής της
προσέγγισης χρησιµοποιούµε δύο δείκτες. O πρώτος κρατάει το τρέχον στοιχείο του
ArrayList, ενώ ο δεύτερος παρακολουθεί το τρέχον επιλεγµένο στοιχείο.

6.2.10 Αρχεία κειμένου και parsers

Οι παράµετροι του gameplay του παιχνιδιού είναι πολλές και για αυτό προτιµήσαµε να τις
δηλώσουµε σε αρχεία κειµένου και όχι µέσα στον κώδικα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται
ευκολότερη η οργάνωση και η διαχείρισή τους.
Αναπτύξαµε την κλάση TextLoader ώστε να µπορούµε να φορτώνουµε τα αρχεία κειµένου
µε τον ίδιο τρόπο που το jMonkeyEngine φορτώνει τα υπόλοιπα assets. Η εντολή που το
επιτυγχάνει αυτό είναι η εξής:
assetManager.registerLoader(TextLoader.class, "txt");

Στους παρακάτω πίνακες αναφέρουµε τα περιεχόµενα των αρχείων κειµένου. Οι παράµετροι
σε µια γραµµή διαχωρίζονται µε τη χρήση του συµβόλου | ανάµεσα σε δύο κενά.

HeroDefaultStatsParser
Οι παράµετροι των τεσσάρων ηρώων στο επίπεδο 1. Το αρχείο περιέχει τέσσερις γραµµές,
µία για κάθε ήρωα.
Πίνακας 6.1: Το αρχείο HeroDefaultStats
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Το όνοµα του ήρωα.
Το επίπεδο.
Οι βαθµοί εµπειρίας.
Τα τρέχοντα HP.
Τα συνολικά HP.
Τα τρέχοντα MP.
Τα συνολικά MP.
Το ποσοστό της µπάρας Special.
Το Power (µέσα στο παιχνίδι έχει διαφορετική ονοµασία για κάθε ήρωα).
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10
11
12
13
14
15
16

Το Stamina.
Το Spirit.
Το Agility.
Ο κωδικός του εξοπλισµένου όπλου. *
Ο κωδικός της εξοπλισµένης πανοπλίας.
Ο κωδικός του εξοπλισµένου δαχτυλιδιού.
Οι κωδικοί των διαθέσιµων ξορκιών διαχωρισµένοι από κόµµατα. Αν κανένα ξόρκι δεν είναι διαθέσιµο,
τότε υπάρχει η τιµή -1.

* Οι κωδικοί αναφέρονται στις γραµµές των αντίστοιχων αρχείων. Παραδείγµατος χάρη, η
πρώτη γραµµή του αρχείου SpellsParser αντιστοιχεί στο ξόρκι µε κωδικό 0.

EquipmentParser
Οι παράµετροι των τµηµάτων εξοπλισµού (όπλα, πανοπλίες και δαχτυλίδια). Κάθε γραµµή
αντιστοιχεί σε ένα τµήµα εξοπλισµού.
Πίνακας 6.2: Το αρχείο Equipment
1
2
3

4
5
6
7
8

Το όνοµα του τµήµατος εξοπλισµού.
Το είδος (weapon, armor, accessory).
Αν πρόκειται για όπλο: Το στοιχείο (fire, ice, wind, earth, light, dark, non).
Αν πρόκειται για πανοπλία: Η τιµή αύξησης της παραµέτρου µάχης Defense.
Αν πρόκειται για δαχτυλίδι: Η παράµετρος µάχης που αυξάνεται (attack, defense, resistance, speed).
Αν πρόκειται για όπλο: Η τιµή αύξησης της παραµέτρου µάχης Attack.
Αν πρόκειται για πανοπλία: Η τιµή αύξησης της παραµέτρου µάχης Resistance.
Αν πρόκειται για δαχτυλίδι: Η τιµή αύξησης της παραµέτρου µάχης που προσδιορίζεται στο 3.
Η τιµή αγοράς στο κατάστηµα.
Το µέσο επίπεδο της οµάδας στο οποίο το τµήµα εξοπλισµού γίνεται διαθέσιµο στο κατάστηµα.
Μια σύντοµη περιγραφή.
Η ποσότητα που διαθέτει ο παίκτης στο ξεκίνηµα του παιχνιδιού.

ItemParser
Οι παράµετροι των αντικειµένων. Ένα αντικείµενο µπορεί είτε να αναπληρώνει HP είτε MP
είτε να ανασταίνει (revive) είτε να αυξάνει κατά 1 µια από τις έµφυτες παραµέτρους ενός
ήρωα (statUp). Κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε ένα αντικείµενο.
Πίνακας 6.3: Το αρχείο Items
1
2

3

4
5
6

Το όνοµα του αντικειµένου.
Το είδος (hp, mp, revive, statUp).
Αν πρόκειται για αντικείµενο hp: Ο αριθµός των HP που αναπληρώνει.
Αν πρόκειται για αντικείµενο mp: Ο αριθµός των MP που αναπληρώνει.
Αν πρόκειται για αντικείµενο revive: Το ποσοστό των HP που αναπληρώνει (π.χ. 20 σηµαίνει 20%).
Αν πρόκειται για αντικείµενο statUp: Η έµφυτη παράµετρος που ενισχύεται (power, stamina, spirit,
agility).
Η τιµή αγοράς στο κατάστηµα.
Μια σύντοµη περιγραφή.
Η ποσότητα που διαθέτει ο παίκτης στο ξεκίνηµα του παιχνιδιού.

SpellsParser
Οι παράµετροι των ξορκιών. Ένα ξόρκι µπορεί να είναι επιθετικό (attack), αναπλήρωσης HP
(heal), ανάστασης (revive) ή υποστήριξης (support). Ένα ξόρκι µπορεί να στοχεύει είτε έναν
(single) είτε όλους (multi) είτε έναν ή όλους (omni). Κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε ένα ξόρκι.
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Πίνακας 6.4: Το αρχείο Spells
1
2

3

4

5

6
7
8

Το όνοµα του ξορκιού.
Το είδος (attack, heal, revive, support).
Αν πρόκειται για ξόρκι attack: Το στοιχείο (fire, ice, wind, earth, light, dark, non).
Αν πρόκειται για ξόρκι heal: Ένα αναγνωριστικό που χρησιµοποιείται για την εµφάνιση των οπτικών εφέ.
Αν πρόκειται για ξόρκι revive: Ένα αναγνωριστικό που χρησιµοποιείται για την εµφάνιση των οπτικών
εφέ.
Αν πρόκειται για ξόρκι support: Μια παράµετρος που χρησιµοποιείται για την εµφάνιση των οπτικών εφέ.
Αν πρόκειται για ξόρκι attack: Ο συντελεστής a της εξίσωσης που προσδιορίζει τη ζηµιά του ξορκιού
(εξηγείται στη συνέχεια).
Αν πρόκειται για ξόρκι heal: Ο συντελεστής της εξίσωσης προσδιορισµού του αριθµού HP που
αναπληρώνονται (εξηγείται στη συνέχεια).
Αν πρόκειται για ξόρκι revive: Το ποσοστό των HP που αναπληρώνει (π.χ. 0.5f σηµαίνει 50%).
Αν πρόκειται για ξόρκι support: -1 (∆ε χρησιµοποιείται.)
Αν πρόκειται για ξόρκι attack: Ο συντελεστής b της εξίσωσης που προσδιορίζει τη ζηµιά του ξορκιού
(εξηγείται στη συνέχεια).
Αν πρόκειται για ξόρκι heal: -1 (∆ε χρησιµοποιείται.)
Αν πρόκειται για ξόρκι revive: -1 (∆ε χρησιµοποιείται.)
Αν πρόκειται για ξόρκι support: -1 (∆ε χρησιµοποιείται.)
Το κόστος σε MP.
Το είδος στόχευσης (single, multi, omni).
Μια σύντοµη περιγραφή.

SpecialsParser
Οι παράµετροι των Special επιθέσεων. Το αρχείο έχει τέσσερις γραµµές που αντιστοιχούν
στις Special επιθέσεις των τεσσάρων ηρώων (Flona, Daize, Aelia, Jeldur).
Πίνακας 6.5: Το αρχείο Specials
1
2
3
4

Το όνοµα της Special επίθεσης.
Ο συντελεστής a της εξίσωσης που προσδιορίζει τη ζηµιά της Special επίθεσης (εξηγείται στη συνέχεια).
Ο συντελεστής b της εξίσωσης που προσδιορίζει τη ζηµιά της Special επίθεσης (εξηγείται στη συνέχεια).
Μια σύντοµη περιγραφή.

NPCParser
Οι παράµετροι των ανθρώπων στο field (οι άνθρωποι αυτοί ονοµάζονται NPCs). Κάθε
γραµµή αντιστοιχεί σε έναν NPC που εµφανίζεται στο field.
Πίνακας 6.6: Το αρχείο NPCs
1
2
3
4
5
6
7

Ο κωδικός του NPC.
Η παράµετρος µετατόπισης στον άξονα x.
Η παράµετρος µετατόπισης στον άξονα y.
Η παράµετρος µετατόπισης στον άξονα z.
Η παράµετρος περιστροφής γύρω από τον άξονα y.
Το όνοµα του animation του µοντέλου που παίζει.
Το κείµενο του διαλόγου.

EnemyOnFieldParser
Οι παράµετροι των αντιπάλων στο field. Κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε έναν αντίπαλο που
εµφανίζεται στο field.
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Πίνακας 6.7: Το αρχείο EnemiesOnField
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ο κωδικός του αντιπάλου.
Το όνοµα του αντιπάλου.
Η διαδροµή του µοντέλου στα assets.
Η παράµετρος µεγέθους (scale) του µοντέλου.
Μια παράµετρος για τη διόρθωση της θέσης του µοντέλου στον άξονα y.
Μια παράµετρος που προσδιορίζει αν το µοντέλο χρειάζεται να περιστραφεί στον οριζόντιο άξονα ή όχι.
Κάποια µοντέλα εµφανίζονται αντεστραµµένα και µε αυτόν τον τρόπο τα διορθώνουµε.
Η παράµετρος µετατόπισης στον άξονα x.
Η παράµετρος µετατόπισης στον άξονα z.
Η παράµετρος περιστροφής γύρω από τον άξονα y.
Ο κωδικός της διάταξης µάχης που αντιστοιχεί σε αυτόν τον αντίπαλο.

EnemyFormationParser
Οι παράµετροι των διατάξεων µάχης. Κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε µια διάταξη µάχης. Μια
διάταξη περιέχει από έναν έως τέσσερις κωδικούς αντιπάλων διαχωρισµένους από κόµµατα.
EnemyParser
Οι παράµετροι των αντιπάλων στη µάχη. Κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε έναν αντίπαλο.
Πίνακας 6.8: Το αρχείο Enemies
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Το όνοµα του αντιπάλου.
Η διαδροµή του µοντέλου στα assets.
Η παράµετρος µεγέθους (scale) του µοντέλου.
Μια παράµετρος για τη διόρθωση της θέσης του µοντέλου στον άξονα y.
Μια παράµετρος που προσδιορίζει αν το µοντέλο χρειάζεται να περιστραφεί στον οριζόντιο άξονα ή όχι.
Κάποια µοντέλα εµφανίζονται αντεστραµµένα και µε αυτόν τον τρόπο τα διορθώνουµε.
Τα HP του αντιπάλου.
Το στοιχείο του αντιπάλου (fire, ice, wind, earth, light, dark, non).
Το Speed.
Οι βαθµοί εµπειρίας που δίνει.
Τα χρήµατα που δίνει.
Ο κωδικός του αντικειµένου που δίνει (-1 αν δε δίνει κανένα αντικείµενο).
Η πιθανότητα να δώσει το αντικείµενο του 11 (άνευ σηµασίας αν δε δίνει κανένα αντικείµενο).
Οι κωδικοί των κινήσεων που διαθέτει ο αντίπαλος διαχωρισµένοι από κόµµατα.

EnemyMoveParser
Οι παράµετροι των κινήσεων των αντιπάλων στη µάχη. Μια κίνηση µπορεί να στοχεύει είτε
έναν (single) είτε όλους (multi) είτε έναν ή όλους (omni). Μια επίθεση µπορεί να είναι
φυσική (physical) ή µαγική (magical). Υπάρχουν επίσης ειδικές µη επιθετικές κινήσεις που
ενισχύουν την επιθετική δύναµη του αντιπάλου (boost). Κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε µια
κίνηση.
Πίνακας 6.9: Το αρχείο EnemyMoves
1
2
3
4
5
6

Το όνοµα της κίνησης.
Ένα αναγνωριστικό που χρησιµοποιείται για το παίξιµο των animations.
Το είδος στόχευσης (single, multi, omni, boost).
Η παράµετρος της εξίσωσης που προσδιορίζει τη ζηµιά της επίθεσης (εξηγείται στη συνέχεια).
Ο τύπος της κίνησης (physical, magical, boost)
Η πιθανότητα ο αντίπαλος να χρησιµοποιήσει την κίνηση αυτή όταν έρθει η σειρά του (π.χ. 0.5f σηµαίνει
ότι η πιθανότητα χρήσης της κίνησης είναι 50%).
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6.2.11 Κίνηση και κάμερα στο field

Αρχικά η ηρωίδα στο field είναι ακίνητη και παίζει το animation αδράνειας. Η προοπτική της
κάµερας είναι τρίτου προσώπου και η κάµερα ακολουθεί την ηρωίδα. Η ηρωίδα µετακινείται
όσο ο παίκτης κρατά τα πλήκτρα κατεύθυνσης πατηµένα. Η διαδικασία της κίνησης
πραγµατοποιείται ως εξής:
Σε κάθε πέρασµα του βρόχου update γίνεται έλεγχος της κατεύθυνσης προς την οποία είναι
στραµµένο το µοντέλο της ηρωίδας. Κατόπιν το µοντέλο µετακινείται κατά µια σταθερή
απόσταση προς τη σωστή κατεύθυνση σύµφωνα µε την προοπτική της κάµερας. Ταυτόχρονα
παίζει το animation περπατήµατος. Η διαδικασία λειτουργεί σωστά ακόµα κι αν πατηθούν
δύο µη αντίθετα µεταξύ τους πλήκτρα κατεύθυνσης (όπως το πάνω και το αριστερά). Αν ο
παίκτης έχει προηγουµένως ενεργοποιήσει το τρέξιµο, η απόσταση µετακίνησης είναι
µεγαλύτερη και το animation τρεξίµατος παίζει µε µεγαλύτερη ταχύτητα.
Ο παίκτης µπορεί να περιστρέψει την κάµερα γύρω από την ηρωίδα στον οριζόντιο ή στον
κατακόρυφο άξονα µε τη χρήση του ποντικιού. Αν σύρει απότοµα το ποντίκι, η περιστροφή
θα είναι µεγαλύτερη. Επίσης, µπορεί να προσαρµόσει την απόσταση της κάµερας από την
ηρωίδα χρησιµοποιώντας τη ροδέλα του ποντικιού. Στην περίπτωση αυτή η κάµερα
µετακινείται κατά µια συγκεκριµένη απόσταση. Οι παραπάνω λειτουργίες µπορούν να
πραγµατοποιηθούν επίσης µέσω χειριστηρίου.

6.2.12 Συγκρούσεις

Το jMonkeyEngine δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός Collision Shape και της
αντιστοίχισής του σε ένα τριδιάστατο µοντέλο. Τα Collision Shapes χρησιµοποιούνται µαζί
µε ένα στιγµιότυπο της κλάσης BulletAppState για την προσοµοίωση των νόµων της φυσικής
στην τριδιάστατη σκηνή. Το Collision Shape µπορεί να είναι ένα γεωµετρικό στερεό, όπως
ένας κύβος ή ένας κύλινδρος. Μπορεί επίσης να δηµιουργηθεί από το ακριβές σχήµα ενός
µοντέλου (π.χ. ενός σπιτιού). Το έδαφος και τα σπίτια στο field έχουν Collision Shapes
βασισµένα στο σχήµα τους. Η ίδια η ηρωίδα και οι άνθρωποι (οι NPCs) έχουν κυλινδρικά
Collision Shapes. Η ανίχνευση της σύγκρουσης µεταξύ δύο Collision Shapes
πραγµατοποιείται αυτόµατα από το jMonkeyEngine.
Στο παιχνίδι µας η κίνηση γίνεται µόνο σε επίπεδο έδαφος. Η είσοδος σε µερικά κτίρια όµως
απαιτεί το ανέβασµα της ηρωίδας σε υψηλότερο επίπεδο. Για να πετύχουµε αυτή την άνοδο
χρησιµοποιήσαµε την παράµετρο βαρύτητας του µοντέλου της ηρωίδας. Όσο µεγαλύτερη
είναι αυτή η παράµετρος, τόσο πιο ισχυρή είναι η βαρύτητα που ασκείται στο µοντέλο. Αν
θέσουµε µια µεγάλη τιµή στη βαρύτητά της, η ηρωίδα θα ακουµπά στο έδαφος γρηγορότερα
και πιο ρεαλιστικά όταν κατεβαίνει µια σκάλα. Ταυτόχρονα όµως η άνοδος στη σκάλα θα
είναι δυσκολότερη και µάλιστα αν η τιµή της βαρύτητας είναι πολύ υψηλή, η ηρωίδα δε θα
µπορεί να ανεβεί. Επιλέξαµε µια µεσαία τιµή για τη βαρύτητα (45f) για να πετύχουµε µια
ισορροπία.
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Στο παιχνίδι υπάρχουν επίσης κάποια «αόρατα» µοντέλα στα οποία έχουµε τοποθετήσει
Collision Shapes κυβικού σχήµατος. Τα χρησιµοποιούµε σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, για να
αποτρέψουµε την πτώση της ηρωίδας από τα όρια του field και δεύτερον, για να
διορθώσουµε κάποιες ατέλειες που παρουσιάζουν µερικά κτίρια. Συγκεκριµένα, υπάρχουν έξι
«αόρατοι» τοίχοι: ένας για καθεµία από τις τέσσερις πλευρές του field, ένας στο πανδοχείο κι
ένας στο µεσαίο από τα τρία σπίτια.

6.2.13 Οι NPCs στο field

Όταν η ηρωίδα µιλήσει σε κάποιον NPC, εκείνος γυρίζει προς το µέρος της και στο κάτω
µέρος της οθόνης εµφανίζεται ο διάλογός του. Ο προσδιορισµός του σωστού NPC γίνεται ως
εξής:
Χρησιµοποιούµε µια µεταβλητή npcNear που κρατάει τον κωδικό του NPC που βρίσκεται
κοντά στην ηρωίδα. Στο βρόχο update ελέγχουµε αν η ηρωίδα βρίσκεται µέσα σε
συγκεκριµένη απόσταση από κάθε NPC που υπάρχει. Αν διαπιστωθεί ότι βρίσκεται κοντά σε
κάποιον, η µεταβλητή npcNear γίνεται ίση µε τον κωδικό του κοντινού NPC, αλλιώς η τιµή
της τίθεται ίση µε -1. Η µέθοδος αυτή προϋποθέτει ότι οι NPCs είναι τοποθετηµένοι έτσι
ώστε η ηρωίδα να µην είναι κοντά σε δύο από αυτούς ταυτόχρονα.
Κάθε φορά που ο παίκτης πατάει το πλήκτρο για να µιλήσει σε κάποιον, ελέγχεται η τιµή της
npcNear και, αν είναι διαφορετική του -1, χρησιµοποιούµε τη µέθοδο lookAt() για να
στρέψουµε τον κατάλληλο NPC προς την ηρωίδα και εµφανίζουµε τον κατάλληλο διάλογο.
Έχουµε επίσης ειδικούς NPCs, τους οποίους διαχειριζόµαστε διαφορετικά. Αυτοί είναι ο
πωλητής όπλων, ο πωλητής αντικειµένων, ο υπεύθυνος του πανδοχείου και ο άνθρωπος που
δίνει πρόσβαση στο boss. Η αναγνώριση ενός ειδικού NPC γίνεται από τον κωδικό του. Οι
κωδικοί αυτών των τεσσάρων NPCs είναι δηλωµένοι ως σταθερές µέσα στην κλάση
FieldState.

6.2.14 Οι αντίπαλοι στο field και η εκκίνηση μάχης

Όταν η ηρωίδα βρεθεί µέσα σε συγκεκριµένη απόσταση από έναν αντίπαλο, ο αντίπαλος
στρέφεται προς το µέρος της και συνεχίζει να την κοιτά όσο βρίσκεται µέσα στην απόσταση
αυτή. Αυτή η λειτουργικότητα έχει υλοποιηθεί µε τον ίδιο τρόπο όπως η αναγνώριση των
NPCs που περιγράψαµε.
Η µεταβλητή battleFormationId περιέχει τον κωδικό της διάταξης µάχης που αντιστοιχεί στον
αντίπαλο του field τον οποίο έχει προσεγγίσει ο παίκτης. Όσο δεν έχει πλησιάσει κανέναν
αντίπαλο, η τιµή της µεταβλητής αυτής είναι ίση µε -1. Για να ξεκινήσει µια µάχη πρέπει η
τιµή της battleFormationId να µην είναι -1.
Αν η ηρωίδα πλησιάσει ακόµα περισσότερο τον αντίπαλο στο field, το παιχνίδι θα αποτρέψει
την περαιτέρω κίνησή της. Ταυτόχρονα, το µοντέλο του αντιπάλου παίζει ένα animation
επίθεσης. Μόλις ολοκληρωθεί το animation, η τιµή της battleFormationId γίνεται ίση µε τον
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κωδικό της διάταξης µάχης του αντιπάλου που µόλις έχει προσεγγίσει η ηρωίδα. Κατά
συνέπεια ξεκινά µια µάχη µε τους αντιπάλους που περιέχει η συγκεκριµένη διάταξη.
Η επιστροφή στο field διαφέρει ανάλογα µε το αποτέλεσµα της µάχης. Αν ο παίκτης έχει
νικήσει, τότε ο αντίπαλος στο field εξαφανίζεται και η ηρωίδα παραµένει στην προηγούµενη
θέση της. Στο στιγµιότυπο της κλάσης PlayerFieldStatus υπάρχει ένα ArrayList που για κάθε
αντίπαλο κρατάει την κατάστασή του, δηλαδή αν είναι ζωντανός ή όχι. Μετά από τη νίκη στη
µάχη, η κατάσταση του συγκεκριµένου αντιπάλου τίθεται σε «µη ζωντανός».
Αν ο παίκτης έχει ξεφύγει από τη µάχη, τότε ο αντίπαλος παραµένει στη θέση του και η
κατάστασή του δεν αλλάζει. Η ηρωίδα µετακινείται κατά συγκεκριµένη απόσταση προς µια
ορισµένη κατεύθυνση, έτσι ώστε να µη βρίσκεται µέσα στη ζώνη που προκαλεί την εκκίνηση
µάχης µε τον ίδιο αντίπαλο, αλλά ούτε και µε κάποιον άλλο.
Τέλος, αν ο παίκτης διαµείνει στο πανδοχείο, τότε όλοι οι εναποµείναντες αντίπαλοι
αφαιρούνται. Στη συνέχεια, η κατάσταση όλων των διαθέσιµων αντιπάλων τίθεται σε
«ζωντανός» και επανατοποθετούνται όλοι στις θέσεις τους. Το ίδιο συµβαίνει επίσης όταν ο
παίκτης µιλήσει στον υπεύθυνο του πανδοχείου, αλλά δε διαθέτει αρκετά χρήµατα για τη
διαµονή. Όπως προαναφέραµε, η τελευταία αυτή λειτουργικότητα έχει συµπεριληφθεί για να
αποτρέψουµε µια πιθανή κατάσταση αδιεξόδου στο παιχνίδι.

6.2.15 Επανάληψη και αλλαγή της μουσικής

Η επανάληψη της µουσικής στο field, στη µάχη και στην οθόνη αποτελεσµάτων µάχης
πραγµατοποιείται µε τη χρήση χρονοδιακοπτών. Για κάθε µουσικό κοµµάτι χρειάστηκε να
προσδιορίσουµε τις δύο χρονικές στιγµές που απαιτούνται για την επανάληψη, δηλαδή το
σηµείο εκκίνησης της επανάληψης και το σηµείο από το οποίο θα ξεκινά το κοµµάτι όταν θα
πραγµατοποιείται η επανάληψη. Η επανάληψη της µουσικής δεν είναι άψογη επειδή δεν
έχουµε πλήρη έλεγχο του πότε εκτελούνται οι εντολές µέσα στο βρόχο update.
Στο field έχουµε δύο µουσικά κοµµάτια, ένα για µέσα στην πόλη και ένα για έξω από αυτή.
Υπάρχουν δύο σηµεία µε συγκεκριµένες συντεταγµένες στα οποία πραγµατοποιείται έλεγχος
για το αν η ηρωίδα έχει µπει ή βγει από την πόλη. Αν αυτό έχει συµβεί, η µουσική αλλάζει.
Τα δύο αυτά σηµεία βρίσκονται στην είσοδο της πόλης. Έχουµε δύο σηµεία αντί για ένα,
ώστε να µην υποπέσουµε στην περίπτωση συνεχούς αλλαγής της µουσικής όσο η ηρωίδα
µένει ακίνητη στο σηµείο αλλαγής.
Το µουσικό κοµµάτι που παίζει έξω από την πόλη εξαρτάται από το µέσο όρο των επιπέδων
της οµάδας. Υπάρχουν πέντε διαφορετικά κοµµάτια. Όταν ο µέσος όρος των επιπέδων
αυξηθεί κατά 20, ξεκινά να παίζει το επόµενο κοµµάτι. Ο έλεγχος πραγµατοποιείται κατά την
εκκίνηση του παιχνιδιού αλλά και κατά την έξοδο από την πόλη.
Στη µάχη υπάρχουν τέσσερα διαθέσιµα µουσικά κοµµάτια και κάθε φορά ένα από αυτά
επιλέγεται τυχαία. Υπάρχει κι ένα πέµπτο κοµµάτι µουσικής που παίζει στη µάχη µε το boss.
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6.2.16 Οι μπάρες HP, MP και Special

Για την απεικόνιση των µπαρών HP και MP στο µενού και στη µάχη χρησιµοποιούµε αρχεία
εικόνων διαφορετικών χρωµάτων. Πρώτα εµφανίζεται η άδεια µπάρα που έχει διαστάσεις
200 × 8 pixels. Από πάνω της εµφανίζεται η γεµάτη µπάρα, οι αρχικές διαστάσεις της οποίας
είναι 1 × 8 pixels. Το πλάτος της γεµάτης µπάρας αυξάνεται ανάλογα µε το ποσοστό των
τρεχόντων HP ή MP αντίστοιχα. Παραδείγµατος χάρη, αν ο ήρωας έχει 300 στα 600 HP, η
γεµάτη µπάρα θα έχει πλάτος 100 × 8 κι έτσι θα φαίνεται ότι η µπάρα των HP είναι γεµάτη
ως τη µέση.
Για την απεικόνιση της κυκλικής µπάρας Special χρησιµοποιούµε επίσης αρχεία εικόνων, ένα
για την άδεια και ένα για τη γεµάτη µπάρα. Στην περίπτωση αυτή όµως η εικόνα της γεµάτης
µπάρας έχει ίδιες διαστάσεις µε την άδεια. Όταν θέλουµε να εµφανίσουµε τη µπάρα µερικώς
γεµάτη, µειώνουµε το πλάτος και το ύψος της γεµάτης εικόνας ανάλογα και τη µετακινούµε
στο κέντρο της άδειας εικόνας. Επίσης, χρησιµοποιούµε χρονοδιακόπτες έτσι ώστε µια
πλήρως γεµάτη µπάρα Special να αναβοσβήνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

6.2.17 Διαχείριση αντικειμένων και εξοπλισμού

Η αγορά ενός αντικειµένου ή τµήµατος εξοπλισµού από ένα κατάστηµα προκαλεί αύξηση της
ποσότητας του αγορασθέντος προϊόντος κατά 1. Η απόκτηση ενός νέου αντικειµένου µετά τη
µάχη αυξάνει επίσης την ποσότητά του κατά 1. Η κατανάλωση ενός αντικειµένου µειώνει την
ποσότητά του κατά 1. Η πρόσθεση ενός τµήµατος εξοπλισµού σε έναν ήρωα προκαλεί
µείωση της διαθέσιµης ποσότητάς του κατά 1. Τέλος, η αφαίρεση ενός τµήµατος εξοπλισµού
από έναν ήρωα προκαλεί αύξηση της διαθέσιµης ποσότητάς του κατά 1.
Για τη διαχείριση της διαθέσιµης ποσότητας των αντικειµένων χρησιµοποιούµε δύο
ArrayLists που έχουν πάντα το ίδιο µέγεθος µεταξύ τους. Η πρώτη λίστα περιέχει τους
κωδικούς όλων των διαθέσιµων αντικειµένων και η δεύτερη τις ποσότητες των αντίστοιχων
αντικειµένων που κατέχει ο παίκτης. Η µέγιστη ποσότητα ενός αντικειµένου που µπορεί να
έχει στην κατοχή του ο παίκτης είναι 99.
Η πρόσθεση ενός αντικειµένου πραγµατοποιείται στη µέθοδο addOneItem() της κλάσης
Inventory και λειτουργεί ως εξής:
•

•
•

Αν το αντικείµενο δεν υπάρχει στη λίστα κωδικών, τότε ο κωδικός του προστίθεται σε
αυτή κι επίσης προστίθεται ένα νέο στοιχείο µε τιµή 1 στη λίστα ποσοτήτων. Στη
συνέχεια οι δύο λίστες ταξινοµούνται σε αύξουσα σειρά σύµφωνα τις τιµές της λίστας
κωδικών. Η µέθοδος επιστρέφει 0.
Αν το αντικείµενο υπάρχει στη λίστα κωδικών, αλλά η αντίστοιχη ποσότητά του είναι 99,
η µέθοδος επιστρέφει -1.
Αν δεν ισχύει κανένα από τα δύο προηγούµενα, τότε αυξάνεται η ποσότητα του
αντικειµένου κατά 1 και η µέθοδος επιστρέφει 1.

Οι επιστρεφόµενες τιµές χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση διαφορετικών εντολών ανάλογα
µε την κάθε τιµή.
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Η αφαίρεση ενός αντικειµένου πραγµατοποιείται στη µέθοδο subtractOneItem() της κλάσης
Inventory και λειτουργεί ως εξής:
•
•

•

Αν το αντικείµενο δεν υπάρχει στη λίστα κωδικών, η µέθοδος επιστρέφει -1.
Αν το αντικείµενο υπάρχει στη λίστα κωδικών και η αντίστοιχη ποσότητά του είναι 1,
τότε αφαιρείται τόσο από τη λίστα κωδικών όσο και από τη λίστα ποσοτήτων. Όλα τα
στοιχεία που βρίσκονται δεξιά από το στοιχείο που αφαιρέθηκε, µετακινούνται αυτόµατα
µια θέση προς τα αριστερά. Η µέθοδος επιστρέφει 0.
Αν δεν ισχύει κανένα από τα δύο προηγούµενα, τότε µειώνεται η ποσότητα του
αντικειµένου κατά 1 και η µέθοδος επιστρέφει 1.

Η διαχείριση των διαθέσιµων ποσοτήτων εξοπλισµού γίνεται επίσης µε δύο αντίστοιχες
λίστες και οι µέθοδοι addOneEquipmentPiece() και subtractOneEquipmentPiece() της κλάσης
Inventory λειτουργούν µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Κατά την αγορά τµηµάτων εξοπλισµού στο κατάστηµα, στη διαθέσιµη ποσότητα ενός
τµήµατος συνυπολογίζονται όλα τα εξοπλισµένα από τους ήρωες τµήµατα. Για παράδειγµα,
αν ο παίκτης έχει αγοράσει 2 φορές µια πανοπλία και η ίδια πανοπλία είναι επίσης
εξοπλισµένη από έναν ήρωα, τότε η διαθέσιµη ποσότητά της είναι 3.

6.2.18 Η ροή της μάχης

Ο αριθµός των συµµετεχόντων στη µάχη δεν είναι γνωστός, εφόσον ο αριθµός των
αντιπάλων δεν είναι προκαθορισµένος, αλλά εξαρτάται από την εκάστοτε διάταξη µάχης.
Εποµένως χρησιµοποιούµε ArrayLists για τη διατήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων
των αντιπάλων. Έχουµε επίσης τέσσερα ArrayLists που περιέχουν στοιχεία για όλους τους
συµµετέχοντες στη µάχη (ήρωες και αντιπάλους).
Κατά την εκκίνηση της µάχης προσδιορίζεται η σειρά µε την οποία θα παίξουν όλοι οι
συµµετέχοντες. Οι ταχύτητές τους περιέχονται σε ένα από τα τέσσερα ArrayLists. Για κάθε
ήρωα και αντίπαλο παράγουµε έναν τυχαίο ακέραιο αριθµό από 0 ως και 4, τον προσθέτουµε
στην ταχύτητά του και αποθηκεύουµε το αποτέλεσµα. Στη συνέχεια ταξινοµούµε τα τέσσερα
ArrayLists µε βάση τις νέες τιµές των ταχυτήτων. Ο ήρωας ή αντίπαλος µε τη µεγαλύτερη
νέα ταχύτητα παίζει πρώτος ακολουθούµενος από εκείνον µε την αµέσως µικρότερη και ούτω
καθεξής. Αν δύο ή περισσότεροι συµµετέχοντες έχουν την ίδια τιµή νέας ταχύτητας, η σειρά
µε την οποία παίζουν προσδιορίζεται τυχαία.
Η µάχη διαδραµατίζεται σε γύρους. Σε κάθε γύρο παίζουν όλοι οι συµµετέχοντες, η σειρά
των οποίων καθορίζεται µε τον τρόπο που περιγράψαµε. Μόλις τελειώσει η σειρά του
τελευταίου (ήρωα ή αντιπάλου), αρχίζει ο επόµενος γύρος και όλοι παίζουν ξανά από την
αρχή. Οι σειρές των νεκρών ηρώων και αντιπάλων παραλείπονται.
Η µάχη µπορεί να βρίσκεται σε µια από τις εξής καταστάσεις: IDLE, COMMAND,
TARGETTING, LIST, ANIMATION, ENDBATTLE, VICTORY, DEFEAT και
ESCAPING. Η IDLE είναι η κατάσταση µετάβασης από τη σειρά ενός ήρωα ή αντιπάλου
στη σειρά του επόµενου. Η µάχη βρίσκεται στην κατάσταση COMMAND όσο ο παίκτης
επιλέγει µια από τις εντολές Attack/Magic, Guard, Item και Special. Όσο επιλέγει τον ήρωα ή
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αντίπαλο τον οποίο θα στοχεύσει µε την κίνησή του, η µάχη βρίσκεται στην κατάσταση
TARGETTING, ενώ κατά την επιλογή µιας κίνησης από τη λίστα, όπως τη λίστα ξορκιών ή
αντικειµένων, είναι ενεργή η κατάσταση LIST. Η κατάσταση ANIMATION είναι ενεργή όσο
εκτελείται µια κίνηση ενός ήρωα ή αντιπάλου. Τέλος, η κατάσταση ENDBATLLE
ενεργοποιείται όταν η µάχη έχει ολοκληρωθεί και µπορεί να οδηγήσει είτε στην κατάσταση
VICTORY (νίκη του παίκτη) είτε στην DEFEAT (ήττα και τέλος παιχνιδιού) είτε στην
ESCAPING (απόδραση από τη µάχη).
Παραδείγµατος χάρη, αν στην πρώτη σειρά της µάχης παίξει η µάγισσα Flona και ο παίκτης
αποφασίσει να επιτεθεί στον αντίπαλο µε ένα ξόρκι, η κατάσταση της µάχης θα µεταβληθεί
ως εξής: IDLE → COMMAND → LIST → TARGETTING → ANIMATION → IDLE.
Η µετάβαση στη σειρά του επόµενου ήρωα ή αντιπάλου πραγµατοποιείται µέσα στο βρόχο
update. Η καθυστέρηση στην αρχή της µάχης και ο χρόνος αναµονής ανάµεσα στις σειρές
των συµµετεχόντων πραγµατοποιούνται µε τη χρήση χρονοδιακοπτών.

6.2.19 Ακολουθίες κινήσεων των ηρώων και των αντιπάλων στη μάχη

Όλες οι κινήσεις που πραγµατοποιούν οι ήρωες και οι αντίπαλοι στη µάχη έχουν υλοποιηθεί
σε ξεχωριστές µεθόδους και τις αποκαλούµε ακολουθίες κινήσεων. Οι ακολουθίες τρέχουν
µέσα στο βρόχο update, δηλαδή η εκτέλεσή τους είναι συνεχής. Μια ακολουθία µπορεί να
περιέχει τα εξής: µετακίνηση ενός µοντέλου, περιστροφή ενός µοντέλου, εναλλαγή των
animations, τοποθέτηση και αφαίρεση οπτικών και ηχητικών εφέ και αλλαγή κάµερας. Μια
ακολουθία αποτελείται από πολλά στάδια, τα οποία υλοποιούµε µε τη χρήση boolean
µεταβλητών και χρονοδιακοπτών.
Στις ακολουθίες που περιλαµβάνουν τη µετακίνηση κάποιου µοντέλου, όπως στην ακολουθία
επίθεσης του ιππότη Jeldur, θέτουµε ένα βήµα µετακίνησης στον άξονα z και υπολογίζουµε
το απαραίτητο βήµα στον άξονα x έτσι ώστε η µετακίνηση του µοντέλου να καταλήξει στον
επιθυµητό στόχο. Τα βήµατα στον άξονα z για όλες τις απαραίτητες ακολουθίες έχουν
δηλωθεί ως σταθερές στην κλάση BattleState.
Λόγω των διαφορών στα animations που παρουσιάζουν τα µοντέλα Oto, Sinbad και Ninja
από όλα τα υπόλοιπα, χρειάστηκε να αναπτύξουµε µεθόδους που προσαρµόζουν το χρόνο
εκτέλεσης των animations προκειµένου να υπάρχει οµοιοµορφία µεταξύ όλων των µοντέλων.

6.2.20 Η κάμερα στη μάχη

Στη µάχη χρησιµοποιούµε δύο είδη κάµερας. Η πρώτη είναι µια σταθερή κάµερα που πάντα
βρίσκεται στο ίδιο σηµείο. Υπάρχουν τρεις διαθέσιµες θέσεις για τη σταθερή κάµερα. Ο
παίκτης µπορεί να αλλάξει τη θέση της πατώντας τα κατάλληλα πλήκτρα όσο η µάχη
βρίσκεται στην κατάσταση COMMAND. Η σταθερή κάµερα παραµένει ενεργή καθ’ όλη τη
διάρκεια επιλογής της κίνησης ενός ήρωα.
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Το δεύτερο είδος κάµερας είναι αυτό που έχουµε και στο field, δηλαδή η κάµερα που
ακολουθεί έναν κόµβο. Αυτή η κάµερα αρχικοποιείται κατά την εκκίνηση της µάχης, αλλά
είναι ενεργή µόνο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των κινήσεων των ηρώων και των αντιπάλων,
δηλαδή στην κατάσταση ANIMATION. Μέσα στις ακολουθίες κινήσεων ενεργοποιούµε
αυτή την κάµερα επιλέγοντας κάθε φορά τον ακολουθούµενο κόµβο και την περιστροφή
ανάλογα µε το σηµείο στο οποίο θέλουµε να εστιάσουµε. Σε κάποιες ακολουθίες οι ρυθµίσεις
αυτές αλλάζουν περισσότερες από µία φορές. Επιπλέον, σε µερικές ακολουθίες
χρησιµοποιούµε τη ρύθµιση smooth motion που πραγµατοποιεί πιο οµαλή κίνηση της
κάµερας, όσο κινείται το ακολουθούµενο µοντέλο.

6.2.21 Επιλογή κινήσεων των αντιπάλων

Όταν έρθει η σειρά ενός αντιπάλου, η κίνησή του επιλέγεται τυχαία, σύµφωνα µε τις
πιθανότητες που έχουν δηλωθεί για καθεµία από τις κινήσεις. Το άθροισµα των πιθανοτήτων
των κινήσεων ενός αντιπάλου ισούται πάντα µε 1. Για παράδειγµα, ο αντίπαλος Ninja
διαθέτει τρεις κινήσεις µε πιθανότητες 45%, 30% και 25%. Οι αντίστοιχες αθροιστικές
πιθανότητες στην κλίµακα από 0 ως 1 είναι οι 0,45, 0,75 και 1,00. Αν ο τυχαίος αριθµός είναι
για παράδειγµα ο 0,83221, τότε θα εκτελεστεί η δεύτερη κίνηση.
Αφού επιλεγεί η κίνηση, ελέγχεται το είδος στόχευσης. Αν είναι boost, τότε εκτελείται η
κίνηση ενίσχυσης του αντιπάλου. Αν είναι multi, τότε η επίθεση στοχεύει αυτόµατα όλους
τους ζωντανούς ήρωες. Αν είναι single, τότε επιλέγεται τυχαία ένας ζωντανός ήρωας. Αν
είναι omni, επιλέγεται τυχαία αν θα στοχεύσει έναν ήρωα ή πολλούς και στη συνέχεια
επιλέγονται οι στόχοι όπως και στις περιπτώσεις των single και multi.
Κατά την επιλογή ενός ήρωα-στόχου, εκτελείται ένας βρόχος µέσα στον οποίο επιλέγεται
ένας τυχαίος αριθµός από το 0 ως το 3 που αντιστοιχεί σε έναν από τους τέσσερις ήρωες. Αν
διαπιστωθεί ότι ο ήρωας που έχει επιλεγεί είναι νεκρός, η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι
να επιλεγεί ένας ζωντανός ήρωας. Αυτό το κοµµάτι κώδικα θα µπορούσε να δηµιουργήσει
έναν ατέρµονα βρόχο στην περίπτωση που και οι τέσσερις ήρωες είναι νεκροί. Κάτι τέτοιο δε
συµβαίνει επειδή η µάχη ολοκληρώνεται αµέσως µόλις πεθάνουν όλοι οι ήρωες.

6.2.22 Ολοκλήρωση της μάχης

Αν ο παίκτης επιλέξει να ξεφύγει, η µάχη µεταβαίνει στην κατάσταση ESCAPING όσο οι
ήρωες προσπαθούν να φύγουν. Στην περίπτωση που η φυγή είναι επιτυχής (πιθανότητα 50%),
η µάχη ολοκληρώνεται και ο παίκτης επιστρέφει στο field.
Η κατάσταση ENDBATTLE σηµατοδοτεί ότι έχουν πεθάνει όλοι οι ήρωες ή όλοι οι
αντίπαλοι. Ο έλεγχος για τη µετάβαση στην κατάσταση ENDBATTLE πραγµατοποιείται
αµέσως µετά την αφαίρεση της ζηµιάς από τα HP ενός ήρωα ή αντιπάλου στο τέλος µιας
επίθεσης. Αν δεν υπάρχει κανένας ζωντανός ήρωας, η µάχη µεταβαίνει στην κατάσταση
DEFEAT και εµφανίζεται η ένδειξη «Game Over». Αµέσως µετά, το παιχνίδι επιστρέφει
στην οθόνη τίτλων. Αν δεν υπάρχει κανένας ζωντανός αντίπαλος, η µάχη µεταβαίνει στην
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κατάσταση VICTORY και παίζει µια σύντοµη σκηνή (ακολουθία) νίκης συνοδευόµενη από
ένα µουσικό κοµµάτι. Το παιχνίδι µεταβαίνει στην οθόνη των αποτελεσµάτων της µάχης.
Στην κλάση BattleState έχουµε µεθόδους που επιστρέφουν τους συνολικούς βαθµούς
εµπειρίας, τα συνολικά χρήµατα και τα αντικείµενα που µπορεί να έδωσαν οι αντίπαλοι
καθώς και τον κόµβο του µουσικού κοµµατιού νίκης της µάχης. Αυτές οι πέντε παράµετροι
χρησιµοποιούνται στην οθόνη των αποτελεσµάτων της µάχης.

6.2.23 Λεπτομέρειες της οθόνης αποτελεσμάτων της μάχης

Μετά τη νίκη στη µάχη, το παιχνίδι µεταβαίνει στην κατάσταση BATTLE_RESULTS. Στην
κατάσταση αυτή υπάρχουν δύο οθόνες. Στην πρώτη οθόνη απονέµονται οι βαθµοί εµπειρίας
στους ήρωες και στη δεύτερη τα χρήµατα και τα αντικείµενα που ενδεχοµένως έδωσαν οι
αντίπαλοι.
Ο κατασκευαστής της κλάσης BattleResultsState δέχεται ως παραµέτρους τους συνολικούς
βαθµούς εµπειρίας, τα συνολικά χρήµατα και τα αντικείµενα που έδωσαν οι αντίπαλοι καθώς
και τον κόµβο του µουσικού κοµµατιού νίκης της µάχης. Ο τελευταίος είναι απαραίτητος
ώστε να µπορεί να πραγµατοποιηθεί επανάληψη της µουσικής. Οι υπόλοιπες παράµετροι
είναι οι αµοιβές της µάχης που απονέµονται στην οµάδα.
Η σταδιακή ανανέωση των τιµών των βαθµών εµπειρίας και των απαιτούµενων βαθµών για
αύξηση επιπέδου στην πρώτη οθόνη πραγµατοποιείται µε τη συνεχόµενη αντικατάσταση του
κειµένου στην οθόνη. Αν ο παίκτης προσπεράσει το στάδιο της σταδιακής ανανέωσης, τότε
υπολογίζεται αν οι εναποµείναντες βαθµοί είναι αρκετοί για να αυξήσουν το επίπεδο και αν
ναι, τότε το επίπεδο αυξάνεται ανάλογα.

6.2.24 Αποθήκευση και φόρτωση παιχνιδιού

Η αποθήκευση και η φόρτωση ενός παιχνιδιού πραγµατοποιούνται µε τη χρήση των µεθόδων
saveGame() και loadGame() της κλάσης SaveGame του jMonkeyEngine. Η µέθοδος
saveGame() δέχεται ως παραµέτρους τη διαδροµή στην οποία θα αποθηκευτεί το αρχείο των
δεδοµένων, το όνοµα του αρχείου αυτού και ο κόµβος που θα αποθηκευτεί. Πριν καλέσουµε
τη saveGame(), χρησιµοποιούµε τη µέθοδο setUserData() για να προσθέσουµε στον κόµβο τα
δεδοµένα που επιθυµούµε να αποθηκεύσουµε. Όλη η διαδικασία της αποθήκευσης
πραγµατοποιείται στη στατική µέθοδο save() της κλάσης SaveLoadManager.
Στην ίδια κλάση έχουµε τη στατική µέθοδο load() η οποία καλεί τη µέθοδο loadGame() και
επιστρέφει τον κόµβο που περιέχει τα δεδοµένα που φορτώθηκαν. Με τη χρήση της µεθόδου
getUserData() εξάγουµε τα αποθηκευµένα δεδοµένα.
Τα δεδοµένα που αποθηκεύουµε είναι τα εξής:
Το στιγµιότυπο της κλάσης HeroStatus που περιέχει τις τρέχουσες παραµέτρους των
ηρώων της οµάδας.
60

Το στιγµιότυπο της κλάσης Inventory που περιέχει όλα τα αντικείµενα, τα τµήµατα
εξοπλισµού και τα χρήµατα που διαθέτει ο παίκτης.
Το στιγµιότυπο της κλάσης PlayerFieldStatus που περιέχει την τρέχουσα θέση και
περιστροφή της ηρωίδας στο field, τις τρέχουσες ρυθµίσεις της κάµερας στο field και την
κατάσταση όλων των αντιπάλων στο field.
Μια boolean µεταβλητή clearedGame. Η τιµή της γίνεται αληθής, αν ο παίκτης
αποθηκεύσει το παιχνίδι µετά τον τερµατισµό.
Για την αποθήκευση των στιγµιοτύπων των κλάσεων HeroStatus, Inventory και
PlayerFieldStatus απαιτείται οι αντίστοιχες κλάσεις να υλοποιούν τις µεθόδους write() και
read() της διασύνδεσης Savable. Μέσα σε αυτές τις µεθόδους αποθηκεύουµε και διαβάζουµε
µία προς µία όλες τις ιδιότητες της κλάσης που επιθυµούµε χρησιµοποιώντας τις παρεχόµενες
µεθόδους του jMonkeyEngine για γράψιµο και διάβασµα συγκεκριµένων τύπων δεδοµένων.
Για την αποθήκευση ενός ArrayList το jMonkeyEngine απαιτεί τα στοιχεία της λίστας προς
αποθήκευση να υλοποιούν τη διασύνδεση Savable. Όλα τα ArrayLists που θέλουµε να
αποθηκεύσουµε περιέχουν ακέραιους αριθµούς. Εποµένως, ήταν απαραίτητη η ανάπτυξη της
κλάσης SavableInteger, που αποτελεί µια κλάση περιτύλιξης για ακεραίους. Η SavableInteger
παρέχει υλοποίηση για τις µεθόδους write() και read() της διασύνδεσης Savable.

6.2.25 Επιπλέον αντίπαλοι

Κατά την αρχικοποίηση των αντιπάλων στο field, αν διαπιστωθεί ότι το όνοµα ενός
αντιπάλου είναι Devil, τότε ελέγχεται η τιµή της µεταβλητής clearedGame. Οι αντίπαλοι µε
το όνοµα αυτό εµφανίζονται µόνο αν η τιµή της clearedGame είναι αληθής. Εννοείται ότι
όλοι οι αντίπαλοι συµπεριλαµβανοµένων αυτών µε το όνοµα Devil πρέπει να βρίσκονται
στην κατάσταση «ζωντανός» προκειµένου να τοποθετηθούν στο field. Οι ίδιοι έλεγχοι
πραγµατοποιούνται κατά την επανατοποθέτηση όλων των αντιπάλων στο πανδοχείο.

6.3 Υλοποίηση του gameplay
6.3.1 Το σύστημα αναβάθμισης των ηρώων

Μετά τη µάχη, οι συνολικοί βαθµοί εµπειρίας που απονέµουν οι αντίπαλοι µοιράζονται
ισότιµα µεταξύ όλων των ζωντανών ηρώων. Παραδείγµατος χάρη, αν η µάχη αποφέρει
συνολικά 10000 βαθµούς εµπειρίας και επιζήσουν και οι τέσσερις ήρωες, τότε το µερίδιο
κάθε ήρωα είναι 2500 βαθµοί. Αποφασίσαµε επίσης να θέσουµε ότι το ελάχιστο µερίδιο για
έναν ήρωα είναι πάντα 10 βαθµοί.
Οι τελικοί βαθµοί εµπειρίας που δίνονται σε έναν ήρωα είναι συνάρτηση του τρέχοντος
επιπέδου του. Ο αριθµός των τελικών βαθµών εµπειρίας (EXPfinal) που λαµβάνει ένας ήρωας
µε επίπεδο level και µερίδιο EXPshare υπολογίζεται από την παρακάτω συνάρτηση:
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EXPfinal = EXPshare ⋅ e

−

level
8

Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνονται οι βαθµοί εµπειρίας (EXPfinal) που δίνει ο πρώτος
αντίπαλος (Golem) σε έναν ήρωα, όταν επιβιώσουν και οι τέσσερις στη µάχη. Το µερίδιο που
αντιστοιχεί στον αντίπαλο αυτό, δηλαδή το EXPshare, είναι 2040. Το εύρος των επιπέδων που
φαίνονται στο διάγραµµα είναι από 1 ως 30 ώστε τα σηµεία να φαίνονται πιο καθαρά.
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Εικόνα 2.3: Το διάγραµµα της εξίσωσης των βαθµών εµπειρίας

Από το διάγραµµα προκύπτει, για παράδειγµα, ότι µια µάχη που περιέχει έναν αντίπαλο
Golem δίνει 350 βαθµούς εµπειρίας σε έναν ήρωα επιπέδου 3, αν έχουν επιβιώσει και οι
τέσσερις ήρωες.
Για τη µετάβαση στο επόµενο επίπεδο απαιτούνται πάντα 1000 βαθµοί εµπειρίας. Με την
παραπάνω εξίσωση επιτυγχάνουµε το εξής: Οι αντίπαλοι που είναι κατάλληλοι για το τρέχον
επίπεδο της οµάδας δίνουν αρκετούς βαθµούς εµπειρίας, ώστε η αύξηση του επιπέδου να
πραγµατοποιείται σχετικά γρήγορα. Όσο αυξάνεται το επίπεδο, οι βαθµοί εµπειρίας που
δίνουν οι ίδιοι αντίπαλοι µειώνονται. Έτσι, όταν ο παίκτης αποφασίσει ότι η οµάδα του είναι
αρκετά δυνατή, µπορεί να προχωρήσει στους επόµενους αντιπάλους, οι οποίοι δίνουν
περισσότερους βαθµούς εµπειρίας.
Αν µια οµάδα χαµηλού επιπέδου καταφέρει να νικήσει έναν αντίπαλο που προορίζεται για
πολύ υψηλότερο επίπεδο, τότε είναι πιθανό να αποκτήσει τόσους πολλούς βαθµούς εµπειρίας
ώστε να µεταβεί άµεσα στο επίπεδο 99. Αυτό είναι ακόµα πιο πιθανό, αν όλοι οι βαθµοί
εµπειρίας απονεµηθούν σε ένα µόνο (ζωντανό) ήρωα. Ο λόγος για τον οποίο µπορεί να
συµβεί κάτι τέτοιο έχει να κάνει µε τη φύση της εκθετικής συνάρτησης.
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Για να αποφύγουµε αυτήν την περίπτωση διαταραχής της ισορροπίας του παιχνιδιού,
αποφασίσαµε να επιβάλλουµε ότι ο µέγιστος αριθµός αυξήσεων επιπέδου για έναν ήρωα
στην ίδια µάχη είναι 10.
Όταν αυξηθεί το επίπεδο ενός ήρωα, αυξάνονται τα HP, τα MP και κάποιες από τις έµφυτες
παραµέτρους του (Power, Stamina, Spirit, Agility). Οι αυξήσεις είναι διαφορετικές για κάθε
ήρωα και εξαρτώνται από το τρέχον επίπεδο. Σε συγκεκριµένα επίπεδα, η µάγισσα Flona και
η κληρικός Aelia µαθαίνουν επίσης νέα ξόρκια.

6.3.2 Εξισώσεις υπολογισμού ζημιάς

Ακολουθούν οι εξισώσεις υπολογισµού της ζηµιάς που προκαλούν όλες οι επιθέσεις στη
µάχη. Τα ποσά ζηµιάς που υπολογίζονται υφίστανται στρογγυλοποίηση προς τα κάτω.
Επίσης, σε όλες τις επιθέσεις το τελικό ποσό ζηµιάς κυµαίνεται από 90% ως 110% του ποσού
που υπολογίστηκε από την εξίσωση. Για παράδειγµα, αν η εξίσωση δώσει ζηµιά 1000
βαθµών, το τελικό ποσό είναι ένας τυχαίος ακέραιος µεταξύ του 900 και του 1100.
Έχουµε επιβάλλει ως µέγιστο ποσό ζηµιάς που µπορεί να προκληθεί το 9999 και ως ελάχιστη
ζηµιά το 1.

Οι φυσικές επιθέσεις (Εντολή Attack)
Στις φυσικές επιθέσεις η ζηµιά είναι γραµµική συνάρτηση της παραµέτρου µάχης Attack
(εµφανίζεται ως Attack Power) του ήρωα, δηλαδή του τοξότη Daize ή του ιππότη Jeldur.
Η εξίσωση είναι η εξής:

damage = 34 ⋅ ATK − 760
όπου damage η ζηµιά και ATK η παράµετρος µάχης Attack.
Μετά τον υπολογισµό της ζηµιάς µε την παραπάνω εξίσωση, λαµβάνονται υπόψη τα combo
χτυπήµατα που εκτέλεσε ο παίκτης. Αν hits είναι ο αριθµός των combo χτυπηµάτων, η ζηµιά
διαµορφώνεται ως εξής:

damage = damage ⋅ (1 + 0,05 ⋅ 2 hits −1 )
όπου 1 ≤ hits ≤ 4.
Στο διάγραµµα απεικονίζεται η ζηµιά που προκαλεί µια φυσική επίθεση χωρίς είσοδο combo
χτυπηµάτων (No hits) καθώς και µε 1, 2, 3 και 4 χτυπήµατα.
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Εικόνα 6.4: Το διάγραµµα της εξίσωσης των φυσικών επιθέσεων

Μερικά όπλα χαρακτηρίζονται από ένα στοιχείο. Αυτό σηµαίνει ότι η προκαλούµενη ζηµιά
πολλαπλασιάζεται επί 1,2 όταν ο αντίπαλος χαρακτηρίζεται από το αντίθετο στοιχείο.
Αντίστοιχα, η προκαλούµενη ζηµιά πολλαπλασιάζεται επί 0,8 όταν ο αντίπαλος
χαρακτηρίζεται από το ίδιο στοιχείο.

Τα επιθετικά ξόρκια (Εντολή Magic)
Η ζηµιά που προκαλούν τα επιθετικά ξόρκια είναι γραµµική συνάρτηση της παραµέτρου
µάχης Attack (εµφανίζεται ως Magic Power) του ήρωα, δηλαδή της µάγισσας Flona.
Η εξίσωση είναι της µορφής y = a ⋅ x + b όπως και στις φυσικές επιθέσεις, µε τους
συντελεστές a και b να εξαρτώνται από το εκάστοτε ξόρκι. Οι a και b κάθε ξορκιού
διαβάζονται από το αρχείο των Spells, όπως αναφέραµε.
Οι εξισώσεις για κάθε επιθετικό ξόρκι είναι οι εξής:
Πίνακας 6.10: Οι εξισώσεις των επιθετικών ξορκιών

Blizzard Storm
Flame Blast
Debris Stream
Aerial Blades
Shards of Darkness
Beams of Light
Cosmic Explosion

damage = 40 ⋅ ATK − 860
damage = 40 ⋅ ATK − 760
damage = 40 ⋅ ATK − 660
damage = 40 ⋅ ATK − 560
damage = 40 ⋅ ATK − 460
damage = 40 ⋅ ATK − 360
damage = 100 ⋅ ATK − 1000

όπου damage η ζηµιά και ATK η παράµετρος µάχης Attack.
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Όταν ένα ξόρκι στοχεύει περισσότερους από έναν αντιπάλους, τότε η ζηµιά που υπολογίζεται
από την εξίσωση µειώνεται στο µισό. Τα πρώτα πέντε ξόρκια µπορούν να στοχεύσουν έναν
αντίπαλο (θα υποστεί πλήρη ζηµιά) ή όλους (θα υποστούν τη µισή ζηµιά). Το τελευταίο
ξόρκι στοχεύει µόνο όλους τους αντιπάλους, οπότε η ζηµιά που προκαλεί είναι πάντα η µισή.
Στο διάγραµµα απεικονίζεται η ζηµιά που προκαλούν τα ξόρκια σε έναν αντίπαλο. Για το
ξόρκι Cosmic Explosion απεικονίζεται η µισή ζηµιά γιατί στοχεύει, όπως είπαµε, πάντα
όλους τους αντιπάλους.
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Εικόνα 6.5: Το διάγραµµα των εξισώσεων των επιθετικών ξορκιών

Τα πρώτα πέντε ξόρκια χαρακτηρίζονται επίσης από ένα στοιχείο. Αυτό σηµαίνει ότι η ζηµιά
που προκαλούν πολλαπλασιάζεται επί 1,2 όταν χρησιµοποιούνται εναντίον ενός αντιπάλου
του αντίθετου στοιχείου. Αντίστοιχα, η ζηµιά που προκαλούν πολλαπλασιάζεται επί 0,8 όταν
χρησιµοποιούνται εναντίον ενός αντιπάλου του ίδιου στοιχείου.

Τα θεραπευτικά ξόρκια
Τα θεραπευτικά ξόρκια αναπληρώνουν τα HP των ηρώων. Το ποσό που αναπληρώνεται είναι
γραµµική συνάρτηση της παραµέτρου µάχης Attack (εµφανίζεται ως Magic Power) του ήρωα
που εκτελεί το ξόρκι, δηλαδή της κληρικού Aelia.
Η εξίσωση είναι της µορφής y = a ⋅ x, µε το συντελεστή a να εξαρτάται από το εκάστοτε
ξόρκι. Ο a κάθε ξορκιού διαβάζεται από το αρχείο των Spells, όπως αναφέραµε.
Οι εξισώσεις για κάθε θεραπευτικό ξόρκι είναι οι εξής:
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Πίνακας 6.11: Οι εξισώσεις των θεραπευτικών ξορκιών

cure = 16 ⋅1 ⋅ ATK
cure = 16 ⋅ 2 ⋅ ATK
cure = 16 ⋅ 3 ⋅ ATK

Healing Light
Healing Star
Healing Aura

όπου cure το ποσό των HP που αναπληρώνεται και ATK η παράµετρος µάχης Attack.
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Εικόνα 6.6: Το διάγραµµα των εξισώσεων των θεραπευτικών ξορκιών

Όπως και στα επιθετικά ξόρκια, αν ένα θεραπευτικό ξόρκι χρησιµοποιηθεί σε όλους τους
ήρωες, τότε το ποσό αναπλήρωσης των HP θα είναι το µισό.

Οι Special επιθέσεις
Η ζηµιά που προκαλούν οι Special επιθέσεις είναι επίσης γραµµική συνάρτηση της
παραµέτρου µάχης Attack του ήρωα.
Η εξίσωση είναι της µορφής y = a ⋅ x + b, µε τους συντελεστές a και b να διαφέρουν για κάθε
Special επίθεση. Οι a και b διαβάζονται από το αρχείο των Specials, όπως αναφέραµε.
Οι εξισώσεις για κάθε Special επίθεση είναι οι εξής:
Πίνακας 6.12: Οι εξισώσεις των Special επιθέσεων

Arcane Flare
Arrow Cataract
Holy Thunderstorm
Whirlwind Smackdown

damage = 70 ⋅ ATK − 1550
damage = 60 ⋅ ATK − 1350
damage = 80 ⋅ ATK − 1750
damage = 60 ⋅ ATK − 1350
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όπου damage η ζηµιά και ATK η παράµετρος µάχης Attack.
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Εικόνα 6.7: Το διάγραµµα των εξισώσεων των Special επιθέσεων

Οι Special επιθέσεις στοχεύουν όλους τους αντιπάλους και η ζηµιά είναι αυτή που
υπολογίζεται από την εξίσωση. ∆ε µειώνεται στο µισό όπως στην περίπτωση των ξορκιών.

Οι επιθέσεις των αντιπάλων
Η ζηµιά που προκαλούν οι επιθέσεις των αντιπάλων εξαρτάται από την ισχύ της εκάστοτε
επίθεσης και από την αµυντική παράµετρο µάχης του ήρωα-στόχου. Η ισχύς της εκάστοτε
επίθεσης προσδιορίζεται στο αρχείο των EnemyMoves, όπως αναφέραµε. Η αµυντική
παράµετρος µάχης που λαµβάνεται υπόψη είναι το Defense, όταν η επίθεση του αντιπάλου
είναι φυσική και το Resistance, όταν η επίθεση είναι µαγική.
Η εξίσωση είναι η εξής:

damage = a ⋅ DEF + b
όπου damage η ζηµιά και DEF η κατάλληλη αµυντική παράµετρος του ήρωα στόχου
(Defense ή Resistance). Οι συντελεστές a και b διαφέρουν για κάθε επίθεση και αποτελούν
πολυωνυµικές συναρτήσεις της ισχύος της επίθεσης.

a = 3,64 ⋅10 −11 ⋅ ATT 6 − 2,16 ⋅10 −8 ⋅ ATT 5 + 4,51 ⋅10 −6 ⋅ ATT 4 − 4,11 ⋅10 −4 ⋅ ATT 3 +
+ 1,87 ⋅ 10 −2 ⋅ ATT 2 − 1,13 ⋅ ATT + 14,71
b = −1,76 ⋅ 10 −8 ⋅ ATT 6 + 1,22 ⋅ 10 −5 ⋅ ATT 5 − 3,20 ⋅ 10 −3 ⋅ ATT 4 + 0,39 ⋅ ATT 3 − 24,22 ⋅ ATT 2 +
+ 724,05 ⋅ ATT − 7347,39
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όπου ATT η ισχύς της επίθεσης. Οι δεκαδικοί αριθµοί έχουν στην πραγµατικότητα 9 δεκαδικά
ψηφία και όχι µόνο 3, όπως φαίνεται εδώ (για λόγους επίδειξης). Αξίζει να σηµειωθεί ότι
ακόµα και µια µικρή αλλαγή στους συντελεστές προκαλεί µεγάλη αλλαγή στο αποτέλεσµα
της εξίσωσης, δηλαδή στο ποσό ζηµιάς.
Ο λόγος που χρησιµοποιήσαµε πολυωνυµικές εξισώσεις έκτου βαθµού είναι πως µε τη χρήση
τους προσεγγίζουµε περισσότερο τα επιθυµητά ποσά ζηµιάς από ό,τι µε πολυωνιµικές
εξισώσεις χαµηλότερου βαθµού.

Ακολουθήσαµε την εξής διαδικασία για να υπολογίσουµε τις εξισώσεις των συντελεστών a
και b: Για διάφορες παραµέτρους ισχύος της επίθεσης δηµιουργήσαµε ζεύγη άµυνας και
επιθυµητής ζηµιάς. Παραδείγµατος χάρη, για την τιµή ισχύος 100, έχουµε τα παρακάτω
ζεύγη:
Πίνακας 6.13: Υπολογισµός των εξισώσεων των επιθέσεων των αντιπάλων (1)

ΑΤT=100
DEF
Damage
75
2100
85
1550
95
980
105
500

∆ηµιουργήσαµε οµάδες ζευγών όπως η παραπάνω για πολλές τιµές της ισχύος. Στη συνέχεια,
υπολογίσαµε τις γραµµικές εξισώσεις της µορφής y = c ⋅ x + d που προκύπτουν από κάθε
οµάδα ζευγών. Οι συντελεστές των γραµµικών εξισώσεων για κάθε τιµή της ισχύος (ATT)
είναι οι εξής:
Πίνακας 6.14: Υπολογισµός των εξισώσεων των επιθέσεων των αντιπάλων (2)

ATT
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c
-2,421
-21,54
-25,31
-46,5
-53,7
-58
-67
-95
-107,82
-131,18

d
142,14
1418,8
2125
3845,5
6115,5
8020
9650
13900
20897
25721

Τέλος, δηµιουργήσαµε δύο πολυωνυµικές εξισώσεις έκτου βαθµού χρησιµοποιώντας τα
δεδοµένα του παραπάνω πίνακα. Ο τελικός συντελεστής a είναι η εξίσωση που προκύπτει
από τα δεδοµένα του ζεύγους ATT και c, ενώ ο b είναι η εξίσωση που προκύπτει από τα
δεδοµένα του ζεύγους ATT και d. Οι εξισώσεις είναι αυτές που περιγράψαµε παραπάνω.
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7. Παρουσίαση με screenshots

Εικόνα 3: Η οθόνη τίτλων

Η οθόνη τίτλων εµφανίζεται µόλις η εφαρµογή φορτώσει όλα τα απαραίτητα assets. Είναι η
πρώτη οθόνη του παιχνιδιού.

Εικόνα 4: Το field (µέσα στην πόλη)

Ένα στιγµιότυπο του field. Η ηρωίδα βρίσκεται µέσα στην πόλη και φαίνονται επίσης
τέσσερις NPCs.
69

Εικόνα 5: Το field (έξω από την πόλη)

Ένα δεύτερο στιγµιότυπο του field. Η ηρωίδα βρίσκεται έξω από την πόλη ανάµεσα σε
αντιπάλους Ninja.

Εικόνα 6: Η µάχη (1)

Ένα στιγµιότυπο της µάχης εναντίον δύο αντιπάλων Ogre. Είναι η σειρά της κληρικού Aelia.
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Εικόνα 7: Η µάχη (2)

Ένα στιγµιότυπο της µάχης εναντίον των αντιπάλων Ninja, Mage, Giant και Cerberus. Είναι
η σειρά του τοξότη Daize.

Εικόνα 8: Το µενού

Ένα στιγµιότυπο της κύριας οθόνης του µενού. Οι τέσσερις ήρωες βρίσκονται στο επίπεδο 25
και η οµάδα διαθέτει 14.200 gold.
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Εικόνα 9: Η οθόνη Status

Ένα στιγµιότυπο της οθόνης Status του µενού. Απεικονίζονται όλες οι τρέχουσες παράµετροι
και ο εξοπλισµός του τοξότη Daize.

Εικόνα 10: Η οθόνη Equipment

Ένα στιγµιότυπο της οθόνης Equipment του µενού. Ο παίκτης επιλέγει να εξοπλίσει µια νέα
πανοπλία στον ιππότη Jeldur.
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Εικόνα 11: Η οθόνη Magic

Ένα στιγµιότυπο της οθόνης Magic του µενού. Ο παίκτης επιλέγει να χρησιµοποιήσει το
θεραπευτικό ξόρκι Healing Star της κληρικού Aelia.

Εικόνα 12: Η οθόνη Specials

Ένα στιγµιότυπο της οθόνης Specials του µενού. Ο παίκτης ελέγχει τη Special επίθεση της
µάγισσας Flona.
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Εικόνα 13: Η οθόνη Inventory

Ένα στιγµιότυπο της οθόνης Inventory του µενού. Ο παίκτης επιλέγει να χρησιµοποιήσει το
θεραπευτικό αντικείµενο Cure Potion.

Εικόνα 14: Η οθόνη Save

Ένα στιγµιότυπο της οθόνης Save του µενού. Οι πρώτες δύο θέσεις αποθήκευσης περιέχουν
δεδοµένα, ενώ η τρίτη και η τέταρτη είναι κενές.
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Εικόνα 15: Τα αποτελέσµατα της µάχης (1η οθόνη)

Ένα στιγµιότυπο της πρώτης υπο-οθόνης των αποτελεσµάτων µάχης. Το επίπεδο και οι
βαθµοί εµπειρίας των τεσσάρων ηρώων φαίνονται στην οθόνη.

Εικόνα 16: Τα αποτελέσµατα της µάχης (2η οθόνη)

Ένα στιγµιότυπο της δεύτερης υπο-οθόνης των αποτελεσµάτων µάχης. Τα χρήµατα (gold)
και τα αντικείµενα που δόθηκαν από τους αντιπάλους εµφανίζονται στην οθόνη.
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Εικόνα 17: Το κατάστηµα όπλων

Ένα στιγµιότυπο της οθόνης του καταστήµατος όπλων. Η τρέχουσα επιλογή είναι το τόξο
Flame Reaper.

Εικόνα 18: Το κατάστηµα αντικειµένων

Ένα στιγµιότυπο της οθόνης του καταστήµατος αντικειµένων. Η τρέχουσα επιλογή είναι το
θεραπευτικό αντικείµενο Magic Potion.
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Εικόνα 19: Η µάχη µε το boss

Ένα στιγµιότυπο της µάχης µε το boss Devil. Είναι η σειρά της µάγισσας Flona.

Εικόνα 20: Ο τερµατισµός

Η πρώτη οθόνη τερµατισµού που εµφανίζεται µετά τη νίκη επί του boss. Μετά από αυτή
ακολουθούν και άλλες οθόνες.
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8. Αξιολόγηση ποιότητας λογισμικού
8.1 Γενικά
Η ποιότητα ενός συστήµατος λογισµικού είναι µια έννοια που δεν µπορεί να διατυπωθεί µε
απόλυτη ακρίβεια. Για το δηµιουργό ενός συστήµατος λογισµικού τα κριτήρια ποιότητας
είναι διαφορετικά από ό,τι για ένα χρήστη. Μπορούµε να πούµε ότι ένα σύστηµα λογισµικού
είναι υψηλής ποιότητας, αν διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:[8]
Ορθότητα (Να πληροί τις καταγεγραµµένες λειτουργικές απαιτήσεις)
Αξιοπιστία (Να συµπεριφέρεται σωστά µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα)
Αποδοτικότητα (Να µη χρησιµοποιεί αλόγιστα τους πόρους του συστήµατος)
Ευχρηστία (Ο χρήστης να µπορεί να το χρησιµοποιήσει µε ευκολία)
Ευελιξία - Συντηρησιµότητα (Να µπορεί να τροποποιηθεί εύκολα αν µεταβληθούν οι
λειτουργικές απαιτήσεις)
6. Ελεγξιµότητα (Οι ιδιότητές του να µπορούν να επιβεβαιωθούν εύκολα)
7. ∆υνατότητα επαναχρησιµοποίησης (Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη
άλλου προϊόντος λογισµικού)
8. Φορητότητα (Να µπορεί να εκτελεστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα, π.χ. λειτουργικά
συστήµατα)
1.
2.
3.
4.
5.

Το χαρακτηριστικό 5 έχει µεγάλη σηµασία από τη σκοπιά των δηµιουργών. Ένα έργο
λογισµικού θα πρέπει να µπορεί να προσαρµοστεί σε ενδεχόµενες αλλαγές των λειτουργικών
απαιτήσεων. Η καλή σχεδίαση ενός συστήµατος λογισµικού προσδίδει σε αυτό ευελιξία, έτσι
ώστε µια αλλαγή στις απαιτήσεις να επιφέρει την τροποποίηση του συστήµατος µε τη
µικρότερη δυνατή προσπάθεια. Η αντικειµενοστρεφής σχεδίαση αποτελεί την ιδανική
µεθοδολογία διαχωρισµού και οργάνωσης ενός µεγάλου έργου σε τµήµατα µε σκοπό την
επίτευξη της ευελιξίας και της συντηρησιµότητάς του.[9]
Οι µετρικές λογισµικού χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας ενός
συστήµατος λογισµικού. Μετρική είναι ένα ποσοτικό µέτρο του βαθµού στον οποίο ένα
σύστηµα, συστατικό ή διεργασία διαθέτει ένα χαρακτηριστικό. Με τη χρήση των µετρικών οι
δηµιουργοί ενός συστήµατος λογισµικού διαθέτουν ένα µέτρο σύγκρισης, το οποίο µπορούν
να χρησιµοποιήσουν για τη βελτίωση του υπό ανάπτυξη συστήµατος. Χωρίς τις µετρικές η
αξιολόγηση της ποιότητας λογισµικού θα βασιζόταν σε υποκειµενικά κριτήρια.[10]

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.[11]
Με τη χρήση του Sonar αξιολογήσαµε τον κώδικα του παιχνιδιού µας. Στην παρακάτω
εικόνα φαίνονται τα γενικά χαρακτηριστικά του project.
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Εικόνα 8.1: Τα γενικά χαρακτηριστικά του κώδικα του παιχνιδιού

Οι πληροφορίες που αντλούµε από την παραπάνω εικόνα είναι οι εξής:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Οι γραµµές κώδικα συµπεριλαµβανοµένων των κενών γραµµών και των σχολίων είναι
18.623, ενώ χωρίς όλα αυτά είναι 14.470.
Υπάρχουν 9.830 statements. Αυτά περιλαµβάνουν τις εµφανίσεις των εκφράσεων if, else,
while, do, for, switch, break, continue, return, throw, synchronized, catch και finally.
Υπάρχουν 31 αρχεία, 32 κλάσεις και 2 πακέτα.
Ο αριθµός των µεθόδων είναι 568.
Οι µέθοδοι πρόσβασης (accessors), δηλαδή οι µέθοδοι get και set, είναι 128.
Τα σχόλια αποτελούν το 8,7% του κώδικα και είναι 1.376 γραµµές.
Ο όρος API αναφέρεται στις δηµόσιες κλάσεις, µεθόδους και ιδιότητες, εξαιρώντας όσες
χαρακτηρίζονται ως τελικές στατικές (final static). Από αυτές 204 δε συνοδεύονται από
τεκµηρίωση, ενώ αυτές που έχουν τεκµηρίωση αποτελούν το 0,5%.
Ο κώδικας που επαναλαµβάνεται αποτελεί το 17% και είναι 3.160 γραµµές.
Περιλαµβάνει 294 µπλοκ εντολών σε 12 αρχεία.
Το «Complexity» αναφέρεται στην κυκλωµατική πολυπλοκότητα. Η τιµή της είναι κατά
µέσο όρο 5,4 ανά µέθοδο, 95,2 ανά κλάση και 98,2 ανά αρχείο. Το 3.045 είναι ο αριθµός
εµφανίσεων των αναγνωριστικών if, for, while, case, catch, throw, return (που δεν είναι η
τελευταία εντολή µιας µεθόδου), &&, || και ?. Στο σχήµα βλέπουµε τον αριθµό των
µεθόδων που έχουν συγκεκριµένες τιµές κυκλωµατικής πολυπλοκότητας.
Ο αριθµός των παραβιάσεων των κανόνων συγγραφής κώδικα είναι 5.491 και το
ποσοστό συµµόρφωσης µε αυτούς τους κανόνες είναι 46,9%. Οι παραβιάσεις
διακρίνονται σε πέντε επίπεδα ανάλογα µε το βαθµό σοβαρότητάς τους. Για κάθε
επίπεδο σοβαρότητας δίνεται ο αριθµός των παραβιάσεων. Παρακάτω περιγράφονται µε
περισσότερες λεπτοµέρειες οι κανόνες αυτοί.
Τέλος, δίνονται στοιχεία που αφορούν στη σχεδίαση. Το «Package Tangle Index» αφορά
στις εξαρτήσεις µεταξύ των πακέτων που δηµιουργούν κύκλους. Μια ενδεχόµενη τιµή
0% θα σήµαινε ότι δεν υπάρχει καµία τέτοια εξάρτηση, ενώ η τιµή 100% θα σήµαινε ότι
υπάρχουν πολλές. Η τιµή που έχουµε είναι 9,5%. Υπάρχει ένας µόνο κύκλος που
δηµιουργείται από εξάρτηση µεταξύ πακέτων (είναι η ίδια µε την εξάρτηση µεταξύ
αρχείων που αναφέρεται). Περισσότερα για το θέµα της σχεδίασης αναφέρονται στη
συνέχεια.
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8.2 Οι κανόνες συγγραφής κώδικα
Το Sonar διακρίνει τις παραβιάσεις των κανόνων συγγραφής κώδικα σε πέντε επίπεδα µε
βάση το βαθµό σοβαρότητάς τους. Από τις περισσότερο στις λιγότερο σηµαντικές, οι
παραβιάσεις χαρακτηρίζονται ως
Blocker,
Critical,
Major,
Minor και Info.
Για κάθε παραβίαση που εµφανίζεται στον κώδικα του παιχνιδιού δίνουµε µια σύντοµη
περιγραφή του προβλήµατος και στη συνέχεια αναφέρουµε έναν ενδεχόµενο τρόπο επίλυσης.
Οι αριθµοί στις παρενθέσεις είναι οι φορές εµφάνισης της κάθε παραβίασης. Σε κάποιες από
τις παραβιάσεις παραθέτουµε επίσης ένα παράδειγµα και την αντίστοιχη λύση του υπό µορφή
κώδικα.

Empty If Stmt (7 φορές)
Το µπλοκ εντολών του if δεν περιέχει καµία εντολή.
Πρόβληµα
if(x > 10) {
//Do nothing
}
else {
x += 5;
System.out.println(x);
}

Λύση
if(x <= 10) {
x += 5;
System.out.println(x);
}

Security - Array is stored directly (2 φορές)
Μια µέθοδος που δέχεται ως παράµετρο έναν πίνακα θα έπρεπε να αποθηκεύει ένα αντίγραφό
του και όχι τον ίδιο τον πίνακα. (Αυτός ο κανόνας παραβιάζεται στην κλάση ComboMove
την οποία πήραµε έτοιµη από το test project του jMonkeyEngine SDK.)
Πρόβληµα
public initializeMyArray(String[] myNewArray) {
this.myArray = myNewArray;
}

Λύση
public initializeMyArray(String[] myNewArray) {
if(myNewArray == null) {
this.myArray = new String[0];
}
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else {
this.myArray = Arrays.copyOf(myNewArray, myNewArray.length);
}
}

If Else Stmts Must Use Braces (259 φορές)
If Stmts Must Use Braces (238 φορές)
For Loops Must Use Braces (33 φορές)
While Loops Must Use Braces (1 φορά)
Οι εντολές που ακολουθούν τα if, else, for και while θα έπρεπε να βρίσκονται µέσα σε
άγκιστρα.
Πρόβληµα
for(x=0; x<20; x++)
if(x > 10)
System.out.println(1);
else if(x < 10)
System.out.println(2);
else
System.out.println(3);

Λύση
for(x=0; x<20; x++) {
if(x > 10) {
System.out.println(1);
}
else if(x < 10) {
System.out.println(2);
}
else {
System.out.println(3);
}
}

Avoid Duplicate Literals (252 φορές)
Η τιµή ενός String επαναλαµβάνεται πολλές φορές µέσα στο ίδιο αρχείο. Στον κώδικά µας
για παράδειγµα εµφανίζεται πολλές φορές η τιµή “Cursor”. Το πρόβληµα αυτό θα µπορούσε
να λυθεί µε τη δήλωση και τη χρήση µιας σταθεράς που θα περιείχε την εν λόγω τιµή.

Loose coupling (84 φορές)
Είναι προτιµότερη η χρήση µιας διασύνδεσης αντί µιας συγκεκριµένης κλάσης. Με αυτόν τον
τρόπο επιτυγχάνεται χαλαρή σύζευξη. Στη θέση µιας κλάσης που υλοποιεί µια διασύνδεση
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καλό θα ήταν να χρησιµοποιείται η ίδια η διασύνδεση. Η αντικατάσταση αυτή µπορεί να
εφαρµοστεί όποτε χρησιµοποιούνται αποκλειστικά µέθοδοι που έχουν δηλωθεί στη
διασύνδεση. Στην περίπτωση του κώδικά µας η παραβίαση αυτή αφορά κατά κύριο λόγο στη
χρήση της κλάσης ArrayList.

Cyclomatic Complexity (69 φορές)
Η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή για την κυκλωµατική πολυπλοκότητα µιας µεθόδου είναι 10.

Ncss Method Count (63 φορές)
Ncss Type Count (4 φορές)
Τα αρχικά NCSS σηµαίνουν Non-Commented Source Code lines. Είναι δηλαδή ο αριθµός
των γραµµών κώδικα µιας µεθόδου ή µιας κλάσης (χωρίς τα σχόλια). Το Sonar αποθαρρύνει
υψηλές τιµές του NCSS για τις κλάσεις και τις µεθόδους.

Visibility Modifier (38 φορές)
Στον κώδικά µας έχουµε µεταβλητές µε τους τροποποιητές πρόσβασης public και protected
και κάποιες µεταβλητές χωρίς τροποποιητή. Το Sonar προτείνει την αλλαγή όλων αυτών των
µη ιδιωτικών µεταβλητών σε ιδιωτικές και την προσθήκη µεθόδων πρόσβασης (get και set).

Anon Inner Length (9 φορές)
Όταν δηµιουργούµε ένα ανώνυµο στιγµιότυπο µιας κλάσης µέσα σε µια άλλη κλάση, τότε
έχουµε µια ανώνυµη εσωτερική κλάση. Μια τέτοια κλάση πρέπει να περιέχει το πολύ 20
γραµµές κώδικα.

Parameter Assignment (8 φορές)
Το Sonar θεωρεί κακή πρακτική την αλλαγή της τιµής µιας µεταβλητής µέσα σε ένα µπλοκ
εντολών στη συνθήκη του οποίου συµµετέχει η µεταβλητή. Μια παραβίαση αυτού του
κανόνα που υπάρχει στον κώδικά µας είναι η εξής:
if(percentage < 0f) {
percentage = 0f;
}

Όλες οι παραβιάσεις αυτού του κανόνα που υπάρχουν στον κώδικά µας αφορούν σε εντολές
if. Ενδεχοµένως η χρήση µιας µεθόδου για ανάθεση της τιµής να έλυνε το πρόβληµα.
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Avoid commented-out lines of code (7 φορές)
Γραµµές κώδικα που έχουν απενεργοποιηθεί µε τη χρήση σχολίων δε θα έπρεπε να
υπάρχουν. Αυτές οι γραµµές αποτελούν συνήθως κατάλοιπα κώδικα που δε χρησιµοποιείται
πλέον.

Compare Objects With Equals (4 φορές)
Η σύγκριση µεταξύ αντικειµένων θα έπρεπε να πραγµατοποιείται µε τη χρήση της µεθόδου
equals() και όχι µε τους τελεστές == και !=.
Πρόβληµα
Node n1 = new Node(“Node1”);
Node n2 = new Node(“Node2”);
if(n1 == n2) {
//Do something
…
}

Λύση
Node n1 = new Node(“Node1”);
Node n2 = new Node(“Node2”);
if(n1.equals(n2)) {
//Do something
…
}

Simplify Boolean Expression (2 φορές)
Σε µια συνθήκη η σύγκριση της τιµής µιας boolean µεταβλητής µε τις τιµές true και false
είναι περιττή.

Πρόβληµα
boolean k = true;
if(k == true) {
//Do something
…
}

Λύση
boolean k = true;
if(k) {
//Do something
…
}
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Boolean Expression Complexity (2 φορές)
Μια boolean έκφραση δεν πρέπει να έχει πολύ µεγάλη πολυπλοκότητα. Όσο περισσότεροι
είναι οι παράγοντες της συνθήκης τόσο µεγαλύτερη είναι η πολυπλοκότητα.
Πρόβληµα
if(a > 1 && b > 2 && c > 3 && d > 4 && e > 5) {
//Do something
…
}

Λύση
if(a > 1 && b > 2 && c > 3) {
if(d > 4 && e > 5)
//Do something
…
}
}

Unused Private Field (2 φορές)
Ένα ιδιωτικό πεδίο µιας κλάσης δε χρησιµοποιείται. Ένα περιβάλλον συγγραφής κώδικα
συνήθως σηµειώνει αυτή την παραβίαση. Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι από τις δύο
εµφανίσεις αυτής της παραβίασης η µία δε σηµειώνεται από το jMonkeyEngine SDK.

Useless Overriding Method (2 φορές)
Μια µέθοδος (έστω Α) που επικαλύπτει µια άλλη (έστω Β) δεν κάνει τίποτε άλλο από το να
καλεί την επικαλυµµένη µέθοδο (Β) µε τη χρήση της δεσµευµένης λέξης super. Η µέθοδος Α
θα µπορούσε απλά να µην υπάρχει.

Avoid cycle between java packages (1 φορά)
Πρόκειται για το ζήτηµα της εξάρτησης µεταξύ των δύο πακέτων που αναφέραµε παραπάνω.
Αναλύουµε το πρόβληµα αυτό αµέσως µετά.

Hide Utility Class Constructor (1 φορά)
Μια κλάση που δεν περιέχει κατασκευαστή αντικειµένων δε θα έπρεπε να έχει τον
τροποποιητή πρόσβασης public. Η παραβίαση αυτή εµφανίζεται στην κλάση
SaveLoadManager. Το πρόβληµα λύνεται µε την αλλαγή του τροποποιητή πρόσβασης σε
private.
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Magic Number (3.853 φορές)
Το Sonar αποθαρρύνει τη χρήση µεθόδων που δέχονται ως ορίσµατα αριθµούς. Οι αριθµοί
αυτοί θα µπορούσαν να αντικατασταθούν από µεταβλητές, ώστε ο κώδικας να είναι πιο
κατανοητός.
Πρόβληµα
Έστω η µέθοδος doSomething(int x, int y, int z). Η µέθοδος καλείται ως εξής:
doSomething(10, 20, 30);

Λύση
Έστω η µέθοδος doSomething(int x, int y, int z). Η µέθοδος καλείται ως εξής:
int a = 10;
int b = 20;
int c = 30;
doSomething(a, b, c);

Trailing Comment (358 φορές)
Το Sonar αποθαρρύνει τη χρήση σχολίων που ακολουθούν µια γραµµή κώδικα (µε τη χρήση
του συµβόλου //).

Constant Name (172 φορές)
Το όνοµα µιας σταθεράς πρέπει να συµµορφώνεται µε την εξής κανονική έκφραση:
^[A-Z][A-Z0-9]*(_[A-Z0-9]+)*$
∆εν πρέπει δηλαδή να περιέχει πεζούς χαρακτήρες.

Collapsible If Statements (11 φορές)
Μια εντολή if θα µπορούσε να συγχωνευθεί µε µια άλλη εµφωλευµένη µέσα στην πρώτη.

Πρόβληµα
if(x > 1) {
if(y < 2) {
//Do something
…
}
}

Λύση
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if(x > 1 && y < 2) {
//Do something
…
}

Singular Field (8 φορές)
Μια παράµετρος κλάσης δε χρησιµοποιείται παρά µόνο µέσα σε µια συγκεκριµένη µέθοδο κι
εποµένως θα µπορούσε να αντικατασταθεί από µια τοπική µεταβλητή.

Empty Statement (1 φορά)
Από απροσεξία πληκτρολογήσαµε δύο φορές το σύµβολο ; στο τέλος µιας εντολής,
προκαλώντας έτσι το σφάλµα της κενής εντολής.

8.3 Η σχεδίαση
Το Sonar παρέχει στοιχεία που αφορούν στη σχεδίαση του λογισµικού µας. Για κάθε πακέτο
εµφανίζει ένα διάγραµµα που απεικονίζει τις εξαρτήσεις µεταξύ των κλάσεων του πακέτου.
Επίσης, εµφανίζει ένα διάγραµµα που απεικονίζει τις εξαρτήσεις µεταξύ όλων των πακέτων
του project. Εφόσον το παιχνίδι µας περιλαµβάνει δύο πακέτα, έχουµε συνολικά τρία
διαγράµµατα, τα οποία φαίνονται παρακάτω.
Οι στήλες αντιστοιχούν στις κλάσεις (ή πακέτα) που φαίνονται στις γραµµές µε την ίδια
ακριβώς σειρά. Αν η κλάση j χρησιµοποιεί δύο φορές την κλάση i, τότε στο τετράγωνο (i, j)
υπάρχει ο αριθµός 2. Αν επιπλέον η κλάση i χρησιµοποιεί τουλάχιστον µία φορά την κλάση j,
τότε στο τετράγωνο (j, i) θα υπάρχει ο αντίστοιχος αριθµός µε κόκκινο πλαίσιο που
υποδηλώνει το σχηµατισµό κύκλου. Τα τετράγωνα που βρίσκονται στην κύρια διαγώνιο
περιέχουν πάντα παύλες για προφανείς λόγους.

Εικόνα 8.2: Οι εξαρτήσεις µεταξύ των πακέτων
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Εικόνα 8.3: Οι εξαρτήσεις µέσα στο πακέτο game

Εικόνα 8.4: Οι εξαρτήσεις µέσα στο πακέτο parsers

Όπως φαίνεται στην εικόνα 30, υπάρχει µια εξάρτηση µεταξύ των δύο πακέτων που προκαλεί
σχηµατισµό κύκλου (είναι ο αριθµός 1 µε το κόκκινο πλαίσιο). Ο κύκλος δηµιουργείται
επειδή η κλάση HeroDefaultStatsParser που βρίσκεται στο πακέτο parsers χρησιµοποιεί την
κλάση SavableInteger που βρίσκεται στο πακέτο game. ∆ιορθώσαµε το πρόβληµα
µετακινώντας την κλάση SavableInteger στο πακέτο parsers. Επιπλέον, µετονοµάσαµε το
πακέτο parsers σε utilities. Όπως φαίνεται στην επόµενη εικόνα, ο κύκλος µεταξύ των
πακέτων δεν υπάρχει πια.

Εικόνα 8.5: Οι νέες εξαρτήσεις µεταξύ των πακέτων
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Όσον αφορά στις εξαρτήσεις µεταξύ των κλάσεων του ίδιου πακέτου, παρατηρούµε ότι
έχουµε εννέα εξαρτήσεις που σχηµατίζουν κύκλους µέσα στο πακέτο game. Από αυτές, οι
οκτώ που βρίσκονται στην ίδια στήλη αντιστοιχούν στις οκτώ καταστάσεις του παιχνιδιού,
δηλαδή στις υποκλάσεις της RpgAppState. Ο σχηµατισµός κύκλων οφείλεται στον τρόπο
µετάβασης ανάµεσα στις καταστάσεις του παιχνιδιού, δηλαδή µε την ενεργοποίηση και την
απενεργοποίηση των στιγµιοτύπων των AppStates στο βρόχο update της Main.
Για να εξαλειφθούν οι κύκλοι που σχηµατίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έπρεπε να
αλλάξει όλος ο κορµός του κώδικα. Είναι πιθανό να υπάρχει κάποια λύση, αλλά στα πλαίσια
αυτής της εργασίας δεν επεκταθήκαµε περαιτέρω.
Η τελευταία εξάρτηση που σχηµατίζει κύκλο είναι µεταξύ των κλάσεων BattleState και
BattleEffects. Για να εξαλείψουµε τον κύκλο θα µπορούσαµε να καταργήσουµε την κλάση
BattleEffects και να µεταφέρουµε τη λειτουργικότητά της στην κλάση BattleState. Έτσι όµως
η BattleState θα γινόταν ακόµα µεγαλύτερη και πολύ πιο πολύπλοκη. Όπως παρατήρησε και
το Sonar µε τον κανόνα NCSS Type Count, το µέγεθος της κλάσης BattleState είναι ήδη
µεγάλο. Εν τέλει, η διάσπαση της BattleState σε απλούστερες κλάσεις είναι, σε κάθε
περίπτωση, µια πολύ καλή ιδέα.

Το Sonar είναι σε γενικές γραµµές ένα καλό εργαλείο αξιολόγησης της ποιότητας ενός
συστήµατος λογισµικού. Επισηµαίνει πολλές από τις πιο συνηθισµένες κακές πρακτικές
συγγραφής κώδικα καθώς και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο τρόπος σχεδίασης προκαλεί
τη δηµιουργία κύκλων. Τις περισσότερες φορές η αλλαγή του κώδικα µε σκοπό τη
συµµόρφωση στις προτάσεις του Sonar είναι µια καλή ιδέα, όσον αφορά την αποδοτικότητα
και τη συντηρησιµότητα του προγράµµατος. Παρόλα αυτά, κάποιες από τις προτεινόµενες
αλλαγές δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν χωρίς να αλλάξει η έξοδος του προγράµµατος,
ενώ η διόρθωση πολλών από αυτές µπορεί να καταστήσει τον κώδικα λιγότερο ευανάγνωστο.
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9. Αξιολόγηση μέσω χρηστών
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής πραγµατοποιήσαµε µια αξιολόγηση του παιχνιδιού µας µε τη
βοήθεια χρηστών. ∆ηµιουργήσαµε ένα ερωτηµατολόγιο 11 ερωτήσεων που καλύπτουν όλες
τις πτυχές του παιχνιδιού που θα µπορούσαν να αξιολογηθούν. Κάποιες από τις ερωτήσεις,
όπως εκείνες που αφορούν το gameplay και τα γραφικά, είναι γενικού περιεχοµένου και θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα από το είδος του παιχνιδιού. Οι υπόλοιπες
αναφέρονται συγκεκριµένα στα Role-Playing Games.
Οι ερωτήσεις απευθύνονται σε άτοµα που έχουν κάποια εµπειρία µε βιντεοπαιχνίδια.
Επιπλέον ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να λάβουν υπόψη τους ότι το παιχνίδι
αναπτύχθηκε από ένα µόνο άτοµο και όχι από κάποια οµάδα. Ερωτήθηκαν συνολικά πέντε
άτοµα. Το ερωτηµατολόγιο υπάρχει στο Παράρτηµα Β.
Το ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιεί την κλίµακα Likert. Οι ερωτηθέντες καλούνται να
σηµειώσουν το βαθµό στον οποίο συµφωνούν µε κάθε πρόταση έχοντας να επιλέξουν µεταξύ
πέντε επιπέδων. Το χαµηλότερο επίπεδο σηµαίνει ότι δε συµφωνούν καθόλου, ενώ το
υψηλότερο ότι συµφωνούν απόλυτα.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι πτυχές του παιχνιδιού στις οποίες αναφέρονται οι 11
ερωτήσεις καθώς και ο µέσος όρος της βαθµολογίας που συγκεντρώσαµε σε κάθε ερώτηση.
Τα πέντε επίπεδα της κλίµακας κάθε ερώτησης (από την ελάχιστη ως τη µέγιστη συµφωνία)
αντιστοιχούν σε 1, 2, 3, 4 και 5 βαθµούς.
Πίνακας 9.1: Η αξιολόγηση του παιχνιδιού από τους χρήστες

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Gameplay
Γραφικά
Οπτικά εφέ
Ήχος
Χειρισµός
Ποικιλία
∆ιάλογοι
Ισορροπία
Έλλειψη κολληµάτων
Έλλειψη glitches
Συνολικά

4,2
3,4
4,0
4,6
4,2
4,8
4,0
4,8
5,0
5,0
4,4

Την υψηλότερη βαθµολογία πήραµε στις κατηγορίες της έλλειψης κολληµάτων και glitches.
Το παιχνίδι δεν παρουσιάζει προβλήµατα που να µπορούν να επιφέρουν την αναπάντεχη
διακοπή της εκτέλεσής του, ούτε περιέχει σφάλµατα που να οδηγούν σε απρόβλεπτες ή
εκµεταλλεύσιµες καταστάσεις. Η βαθµολογία σε αυτές τις δύο κατηγορίες ήταν 5, δηλαδή η
µέγιστη δυνατή.
Η αµέσως χαµηλότερη βαθµολογία ήταν 4,8 και αντιστοιχεί στις κατηγορίες της ποικιλίας
και της ισορροπίας. Η ποικιλία αναφέρεται στον αριθµό των αντιπάλων, των κινήσεων, των
τµηµάτων εξοπλισµού και των αντικειµένων. Η ισορροπία αφορά στο επίπεδο δυσκολίας των
αντιπάλων σε σχέση µε την εξέλιξη των ηρώων της οµάδας.
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Στον τοµέα του ήχου η βαθµολογία ήταν 4,6. Είναι ικανοποιητική δεδοµένης της δυσκολίας
που συναντήσαµε στην επανάληψη των κοµµατιών µουσικής µε τη χρήση χρονοδιακοπτών.
Στις κατηγορίες του gameplay και του χειρισµού η βαθµολογία ήταν 4,2. Πρόκειται για δύο
από τα σηµαντικότερα στοιχεία ενός βιντεοπαιχνιδιού και οι προσδοκίες για αυτά είναι πάντα
υψηλές. Το gameplay είναι ο πυρήνας ενός παιχνιδιού και αποτελεί κατά τη γνώµη µας το
σηµαντικότερο κριτήριο αξιολόγησης. Από την άλλη, η ικανοποίηση από το παίξιµο ενός
παιχνιδιού δεν µπορεί να επιτευχθεί αν ο χειρισµός (µέσω των συσκευών εισόδου) δεν είναι
εύκολος και άνετος για τον παίκτη.
Στις κατηγορίες των οπτικών εφέ και των διαλόγων η βαθµολογία ήταν 4. Τα οπτικά εφέ
υστερούν κατά κάποιο τρόπο συγκριτικά µε εκείνα που υπάρχουν στα σύγχρονα
βιντεοπαιχνίδια. Οι διάλογοι είναι περιορισµένοι και αυτό οφείλεται στην έλλειψη µιας
βαθιάς πλοκής ή ιστορίας για το παιχνίδι. Ο κυριότερος σκοπός των διαλόγων είναι η
ενηµέρωση του παίκτη για θέµατα που αφορούν στο gameplay και το χειρισµό του
παιχνιδιού.
Τα γραφικά ήταν ο τοµέας στον οποίο εισπράξαµε τη χαµηλότερη βαθµολογία (3,4). Τα
βιντεοπαιχνίδια της εποχής µας χαρακτηρίζονται από γραφικά πολύ υψηλής ποιότητας και
αυτό προφανώς αποτέλεσε κρίσιµο παράγοντα της βαθµολόγησης. Είναι σηµαντικό να
σηµειωθεί ότι δεν αναπτύξαµε κανένα από τα τριδιάστατα µοντέλα του παιχνιδιού, αλλά,
όπως προαναφέραµε, τα πήραµε έτοιµα και τα εισαγάγαµε στο project µας µετά από την
απαραίτητη επεξεργασία.
Η τελευταία ερώτηση αναφέρεται στη συνολική εµπειρία του παιχνιδιού. Η βαθµολογία του
4,4 είναι πολύ καλή. Για την ανάπτυξη αυτού του παιχνιδιού καταβλήθηκε µεγάλη
προσπάθεια και δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη λεπτοµέρεια. Καθοριστικής σηµασίας ήταν η
πρόβλεψη όλων των πιθανών καταστάσεων για κάθε οθόνη του παιχνιδιού και η επιβολή των
απαραίτητων ελέγχων ώστε να αποφεύγονται οι ανεπιθύµητες καταστάσεις. Εν κατακλείδι,
συναντήσαµε αρκετές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, αλλά, όπως αποδείχτηκε
και από την αξιολόγηση των χρηστών, το αποτέλεσµα ήταν πολύ ικανοποιητικό.
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10. Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική επέκταση
Η βιοµηχανία των βιντεοπαιχνιδιών είναι ένας σηµαντικός τοµέας της παγκόσµιας
οικονοµίας και τα σύγχρονα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν πλήρη συστήµατα λογισµικού. Η
ανάπτυξη παιχνιδιών είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που απασχολεί πολλά άτοµα και η
ολοκλήρωσή της απαιτεί αρκετό χρόνο.
Οι µηχανές παιχνιδιών αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη των σύγχρονων παιχνιδιών,
γιατί υλοποιούν ένα µεγάλο τµήµα της κοινής βασικής λειτουργικότητας και επιτρέπουν
στους δηµιουργούς να επικεντρωθούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε
παιχνιδιού. Η παρεχόµενη λειτουργικότητα αποτελεί καρπό των κόπων πολλών ατόµων και
είναι σχεδόν πάντα υλοποιηµένη µε βέλτιστο τρόπο.
Το jMonkeyEngine είναι µια µηχανή γραµµένη σε Java και επιτρέπει τη δηµιουργία
τριδιάστατων παιχνιδιών. Η καλή τεκµηρίωση και τα αναλυτικά παραδείγµατα κώδικα που
προσφέρει βοηθούν τους προγραµµατιστές να αποκτήσουν εύκολα εξοικείωση ώστε να
ξεκινήσουν άµεσα τη δηµιουργία του δικού τους παιχνιδιού.
Το Sonar είναι σε γενικές γραµµές ένα χρήσιµο εργαλείο αξιολόγησης ποιότητας κώδικα.
Επισηµαίνει τις κακές πρακτικές συγγραφής κώδικα και δίνει επίσης λεπτοµέρειες που
συµβάλλουν στη βελτίωση της σχεδίασης του λογισµικού. Το Sonar µπορεί να
χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά και σε κώδικα παιχνιδιών που έχουν αναπτυχθεί µε τη
χρήση µηχανών παιχνιδιών. Τέλος, η χρήση ερωτηµατολογίων για την αξιολόγηση ενός
παιχνιδιού µέσω χρηστών αποτελεί πάντα µια χρήσιµη και αποδοτική ιδέα.

Ως πρόταση για µελλοντική επέκταση προτείνουµε τη χρήση του jMonkeyEngine για τον
προγραµµατισµό άλλων τύπων τριδιάστατων παιχνιδιών. Επίσης, µπορούν να υιοθετηθούν
διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποια από τα τεχνικά ζητήµατα που αναφέραµε. Ένα καλό
παράδειγµα αποτελεί η υλοποίηση της εναλλαγής µεταξύ των καταστάσεων ενός παιχνιδιού
µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράψαµε. Ακόµη, καλό θα ήταν ο κώδικας να
συµµορφώνεται µε τις αρχές της τεχνολογίας λογισµικού και η χρήση του Sonar µπορεί να
συµβάλλει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.
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Παράρτημα Α
Κατάλογος ορολογιών

gameplay

animation

assets

scene graph
terrain
field (σε ένα
Role-Playing
Game)
NPC

glitch

Αναφέρεται στην αλληλεπίδραση του παίκτη µε ένα παιχνίδι.
Αποτελεί το περιεχόµενο του παιχνιδιού και τον τρόπο σύνδεσης
του παίκτη µε αυτό.
Η αλληλουχία κινήσεων που εκτελεί ένα µοντέλο χαρακτήρα ενός
παιχνιδιού µε σκοπό την προσοµοίωση µιας λειτουργίας, όπως
περπάτηµα ή επίθεση.
Όλοι οι πόροι που χρησιµοποιούνται σε ένα παιχνίδι.
Περιλαµβάνουν τα µοντέλα, τα υλικά, τις εικόνες και τα κοµµάτια
ήχου.
Είναι µια δοµή που οργανώνει τη λογική και χωρική
αναπαράσταση µιας τριδιάστατης σκηνής. Είναι βασισµένη σε
κόµβους.
Η επιφάνεια του εδάφους µιας τριδιάστατης σκηνής. Ένα terrain
µπορεί να είναι επίπεδο ή να έχει υψώµατα.
Είναι µια οθόνη στην οποία ο παίκτης µετακινεί τον ήρωα του
παιχνιδιού. Κύρια χαρακτηριστικά αποτελούν η εξερεύνηση του
περιβάλλοντος χώρου και η συνοµιλία µε άλλους ανθρώπους.
Σηµαίνει Non-Player Character. Ο όρος αναφέρεται στους
ανθρώπους ενός παιχνιδιού που ελέγχονται από το σύστηµα και
όχι από κάποιον παίκτη.
Ένα σφάλµα σε ένα παιχνίδι που έχει ως αποτέλεσµα την
εκδήλωση µη επιθυµητής συµπεριφοράς ή τη µετάβαση του
παιχνιδιού σε µια απρόσµενη κατάσταση.
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Παράρτημα Β

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙ
MYSTICAL QUEST II

Παρακαλώ επιλέξτε το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις.

1) Το gameplay είναι ικανοποιητικό και ευχάριστο.
Καθόλου
☐

Λίγο
☐

Αρκετά
☐

Πολύ
☐

Πάρα πολύ
☐

2) Τα γραφικά (το περιβάλλον, οι χαρακτήρες και οι αντίπαλοι) είναι υψηλής ποιότητας.
Καθόλου
☐

Λίγο
☐

Αρκετά
☐

Πολύ
☐

Πάρα πολύ
☐

3) Τα οπτικά εφέ των επιθέσεων στη μάχη είναι όμορφα και αντιπροσωπευτικά.
Καθόλου
☐

Λίγο
☐

Αρκετά
☐

Πολύ
☐

Πάρα πολύ
☐

4) Η μουσική και τα ηχητικά εφέ του παιχνιδιού είναι ευχάριστα και τοποθετημένα στη
σωστή περίπτωση.
Καθόλου
☐

Λίγο
☐

Αρκετά
☐

Πολύ
☐

Πάρα πολύ
☐

5) Ο χειρισμός του παιχνιδιού (μέσω πληκτρολογίου και ποντικιού ή μέσω χειριστηρίου)
είναι ικανοποιητικός.
Καθόλου
☐

Λίγο
☐

Αρκετά
☐

Πολύ
☐

Πάρα πολύ
☐
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6) Υπάρχει ποικιλία αντιπάλων, επιθέσεων των ηρώων, επιθέσεων των αντιπάλων,
αντικειμένων και εξοπλισμού.
Καθόλου
☐

Λίγο
☐

Αρκετά
☐

Πολύ
☐

Πάρα πολύ
☐

7) Οι διάλογοι είναι ενδιαφέροντες και χρήσιμοι για τον παίκτη.
Καθόλου
☐

Λίγο
☐

Αρκετά
☐

Πολύ
☐

Πάρα πολύ
☐

8) Υπάρχει ισορροπία μεταξύ της δυσκολίας των αντιπάλων και του συστήματος
αναβάθμισης των ηρώων (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού).
Καθόλου
☐

Λίγο
☐

Αρκετά
☐

Πολύ
☐

Πάρα πολύ
☐

9) Το παιχνίδι δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα που να καθιστά αδύνατη τη συνέχεια
παιξίματός του (κόλλημα).
Καθόλου
☐

Λίγο
☐

Αρκετά
☐

Πολύ
☐

Πάρα πολύ
☐

10) Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο με τρόπο που ο παίκτης δεν μπορεί να ανακαλύψει σε
αυτό «τρύπες» (glitches) τις οποίες να μπορεί να εκμεταλλευτεί.
Καθόλου
☐

Λίγο
☐

Αρκετά
☐

Πολύ
☐

Πάρα πολύ
☐

11) Συνολικά το παιχνίδι αποτελεί μια ωραία και διασκεδαστική εμπειρία.
Καθόλου
☐

Λίγο
☐

Αρκετά
☐

Πολύ
☐

Πάρα πολύ
☐
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