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Περίληψη 

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός παιχνιδιού σοβαρού 

σκοπού μέσα από το οποίο ο χρήστης θα μπορεί να μάθει βασικές δομές του 

αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Το σενάριο του παιχνιδιού είναι βασισμένο 

στην ιδέα του Richard Pattis (1995) για το ρομπότ “Karel”, το οποίο είναι μία 

προσομοίωση εκτέλεσης διάφορων αποστολών (προγραμμάτων) από το ρομπότ Karel, 

που αποσκοπεί στην εκμάθηση του προγραμματισμού. 

Έτσι, σε έναν τρισδιάστατο κόσμο απεικονίζονται ένα ή περισσότερα ρομπότ τα οποία 

θα πρέπει, αποφεύγοντας κάποια εμπόδια, να καταφέρουν να φτάσουν στην πόρτα του 

τερματισμού για να περάσουν στο επόμενο επίπεδο. Σε αντίθεση λοιπόν με την 

κλασσική προσομοίωση, ενσωματώνονται στοιχεία από παιχνίδια σοβαρού σκοπού, 

όπως τρισδιάστατα γραφικά, κάμερες, φωτισμός, επίπεδα και σκορ για την 

προσομοίωση του κόσμου των ρομπότ. Τα επίπεδα είναι προσχεδιασμένα ενώ σε κάθε 

επίπεδο υπάρχει συγκεκριμένος στόχος. Οι αντικειμενοστρεφείς έννοιες που 

καλύπτονται είναι: κλάσεις και αντικείμενα, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός και 

υποσκέλιση. Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικές δομές επιλογής και επανάληψης. Ο 

παίκτης δίνει τις οδηγίες στο ρομπότ (ή στα ρομπότ) σε γλώσσα Java. Ο πηγαίος 

κώδικας του παιχνιδιού είναι επίσης γραμμένος σε Java και για την ανάπτυξή του 

χρησιμοποιήθηκε η μηχανή παιχνιδιών JMonkey 3.0. 

 

Abstract 

The object of this study was the development of a serious game in which the user could 

learn the most basic structures of Object Oriented Programming (OOP). The story of 

this game is based on the idea of Richard Pattis (1995) about the robot “Karel”, which is 

a simulation of execution of different missions (programs) from the robot Karel, that 

aims at learning of programming. 

Thus, in a three dimensional world one or many robots are shown that should, avoiding 

some objects, manage to reach the terminal gate in order to pass to the next level. So, 

unlike with the classic approach, there are elements such as three dimensional graphics, 

cameras lighting, levels and scores that are integrated in order to simulate the world of 

robots. The levels of the game are pre-designed and in each level there is a specific goal. 

The OOP concepts that are covered by the game are: classes and objects, inheritance, 
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polymorphism and overriding. Also, the structures “if” and “for” are presented. The 

player programs his robots in the Java programming language. The source code of the 

game is also written in Java and the JMonkey 3.0 game engine was used for its 

development. 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού 

Ο όρος των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού συνήθως αναφέρεται σε παιχνίδια τα οποία 

χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση, διαφήμιση, ή για προσομοίωση τα οποία έχουν 

σχεδιαστεί για να τρέχουν σε προσωπικούς υπολογιστές ή σε κονσόλες βίντεο-

παιχνιδιών (Susi, Johannesson, & Backlund, 2007). Η γενική ιδέα των παιχνιδιών 

σοβαρού σκοπού είναι ότι εισάγοντας περισσότερη διασκέδαση σε μία διαδικασία 

εκπαίδευσης, ο μαθητευόμενος θα έχει περισσότερα κίνητρα για να μάθει. Ο όρος 

«παιχνίδια σοβαρού σκοπού» (serious games) εισήχθηκε από τον Clark Abt στο βιβλίο 

του με τίτλο “Serious Games” το 1970 (Vik, 2009). Η διαφορά με τα ψυχαγωγικά 

παιχνίδια είναι ότι στα παιχνίδια σοβαρού σκοπού πέρα από το κομμάτι της 

διασκέδασης υπάρχει πάντα και η παιδαγωγική διάσταση. Ο χρήστης παίζοντας ένα 

παιχνίδι αυτού του είδους, αποκτά γνώσεις και ικανότητες ενώ παράλληλα 

ψυχαγωγείται. 

Οι τομείς στους οποίους έχουν εφαρμογή τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού είναι ο 

στρατός, η υγεία, η εκπαίδευση, η διαφήμιση, η πολιτική, η τέχνη, η θρησκεία, η 

κοινωνία και ο πολιτισμός, η έρευνα, η διοίκηση και η οργάνωση, τα 

χρηματοοικονομικά, η κυβέρνηση και η διοίκηση της τεχνολογίας (Vik, 2009). 

Τα περιβάλλοντα προσομοίωσης επιτρέπουν στους σπουδαστές να βιώσουν 

καταστάσεις τις οποίες θα ήταν αδύνατο να τις βιώσουν στον πραγματικό κόσμο για 

λόγους ασφάλειας, κόστους, χρόνου κτλ. Επίσης, αναλύσεις που έχουν διεξαχθεί κατά 

τη διάρκεια των ετών, δείχνουν ότι τα παιχνίδια προωθούν τη μάθηση. Σχετικά με τις 

θετικές επιπτώσεις, τα παιχνίδια μπορούν να αναπτύξουν έναν αριθμό από διαφορετικές 

ικανότητες: αναλυτικές και χωρικές ικανότητες, στρατηγικές ικανότητες και 

διορατικότητα, ικανότητες ανάμνησης, ψυχοκινητικές ικανότητες, οπτική επιλεκτική 

προσοχή κτλ (Susi, Johannesson, & Backlund, 2007, p. 8). 

Τα είδη των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού, κατ’ αντιστοιχία με τα βιντεοπαιχνίδια 

κατηγοριοποιούνται ως εξής: (wikipedia, video game genre, 2015) 

 Δράσης (Action) 

o Πάλης (Beat ‘em up) 

o Μάχης (Fighting) 

o Πλατφόρμας (Platform) 
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o Με όπλα (Shooting) 

 Δράσης – Περιπέτειας (Action-adventure) 

o Κλοπής (Stealth) 

o Επιβίωσης (Survival) 

 Περιπέτειας (Adventure) 

 Ρόλων (Role-playing game) 

o Δράσης 

o Τακτικής 

o Με πολλούς χρήστες (Massively multiplayer online role-playing game) 

 Προσομοίωσης (Simulation) 

o Αθλητικά (Sports) 

o Βασισμένα στην ζωή (Life simulation) 

o Κατασκευής και διοίκησης (Construction and management) 

 Στρατηγικής (Strategy) 

o Πραγματικού χρόνου (Real-time tactics) 

o Με την σειρά (turn-based tactics) 

 Με οχήματα (Vehicle simulation) 

 Διάφορα άλλα 

o Μουσικής 

o Puzzle 

o Προγραμματισμού 

1.2. Το ρομπότ Karel 

Για την εκμάθηση του διαδικαστικού και του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού 

έχει αναπτυχθεί μία πληθώρα από εργαλεία τα οποία βασίζονται στα ρομπότ Karel 

(Pattis, Roberts, & Stehlik, 1995) και Karel++ (Bergin, Stehlik, Roberts, & Pattis, 1997) 

αντίστοιχα. Τα μοντέλα αυτά βασίζονται σε ένα μικρόκοσμο μέσα στον οποίο 

υπάρχουν ρομπότ τα οποία κινούνται σε οριζόντιους δρόμους και κάθετες λεωφόρους 

και εκτελούν διάφορα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Στον κόσμο αυτό μπορεί να 

υπάρχουν διάφοροι τοίχοι, που τοποθετούνται μεταξύ διασταυρώσεων και λειτουργούν 

ως εμπόδια, και πλαστικοί κώνοι οι οποίοι λέγονται beepers (λόγω του σχετικού ήχου 

που παράγουν) και μαζεύονται ή αφήνονται από τα ρομπότ. Το κάθε ρομπότ μπορεί να 

μετακινείται ένα τετράγωνο μπροστά, να στρίβει αριστερά 90
Ο
, να σηκώνει ή να αφήνει 

beepers και να κάνει κάποιους ελέγχους χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες του. 
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Η ιδέα για το παιχνίδι που αναπτύχθηκε, βασίστηκε κατά πολύ στην ιδέα του Karel++, 

συμπεριλήφθηκαν όμως στοιχεία των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού. Συγκεκριμένα, 

δημιουργήθηκαν κάποια επίπεδα τα οποία ο χρήστης πρέπει να περάσει οδηγώντας ένα 

ή περισσότερα ρομπότ στην πόρτα του τερματισμού αποφεύγοντας κάποια εμπόδια και 

αλληλεπιδρώντας με διάφορα αντικείμενα του παιχνιδιού. Το κάθε επίπεδο έχει κάποιο 

σκορ ενώ για την προσομοίωση του κόσμου των ρομπότ χρησιμοποιήθηκαν 

τρισδιάστατα γραφικά, κάμερες και φωτισμός. Τα ρομπότ έχουν κάποιες εντολές 

παρόμοιες με αυτές του Karel, αλλά και κάποιες νέες για την υποστήριξη του σεναρίου 

του παιχνιδιού, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την συγγραφή του προγράμματος. Το 

είδος του συγκεκριμένου παιχνιδιού σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση 

θεωρείται puzzle/προγραμματισμού. 

1.3. Τεχνολογίες ανάπτυξης 

Το σημαντικότερο εργαλείο για την ανάπτυξη του παιχνιδιού ήταν η μηχανή παιχνιδιών 

JMonkey, η οποία ενσωματώνει ως ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) το 

λογισμικό NetBeans. Στο περιβάλλον αυτό έγινε εκτεταμένη χρήση της γλώσσας 

προγραμματισμού Java στην οποία είναι γραμμένη και η JMonkey. Επίσης, για τη 

δημιουργία των διάφορων μενού χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα 

Nifty-Gui η οποία είναι αυτόνομη αλλά ενσωματώνεται στην JMonkey. Ακόμη 

χρησιμοποιήθηκε η XML για τη δημιουργία αρχείων τα οποία διαβάζονταν από την 

Nifty-Gui για τη δημιουργία των διάφορων οθονών. Τέλος, για την μοντελοποίηση του 

ρομπότ χρησιμοποιήθηκε το ελεύθερο λογισμικό Blender.  

1.4. Δομή της διπλωματικής 

Στα επόμενα κεφάλαια θα παρουσιαστεί η λειτουργία της JMonkey, οι κανόνες του 

παιχνιδιού, η σχεδίαση του παιχνιδιού και τα συμπεράσματα της εργασίας. 

Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 2 εξηγείται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

επιλογή της συγκεκριμένης μηχανής παιχνιδιών και για τον τρόπο της ανάπτυξης του 

παιχνιδιού. 

Στην αρχή του κεφαλαίου 3 γίνεται μία επισκόπηση στα διάφορα εκπαιδευτικά 

εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα και βασίζονται στο μοντέλο του ρομπότ 

Karel και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πιο γνωστά παιχνίδια σοβαρού σκοπού, τα 

οποία επίσης είναι βασισμένα στο μοντέλο του Karel. 
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Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται μία λίστα με τις πιο γνωστές και δωρεάν μηχανές 

γραφικών και εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε η JMonkey. Στην 

συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι δυνατότητες της JMonkey και οι 

βασικότερες κλάσεις που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ενός παιχνιδιού. 

Στο κεφάλαιο 5 περιγράφεται η λειτουργία του παιχνιδιού, η οποία αναλύεται στο 

κυρίως παιχνίδι, στα διάφορα μενού που χρησιμοποιήθηκαν και στα επίπεδα του 

παιχνιδιού. 

Στο κεφάλαιο 6 αναλύεται η σχεδίαση και η ανάπτυξη του παιχνιδιού και 

συγκεκριμένα το πώς δημιουργήθηκε ο τρισδιάστατος κόσμος του παιχνιδιού, ποιες 

κλάσεις χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των μενού και ποιες τεχνολογίες 

χρησιμοποιήθηκαν για την ενσωμάτωση εργαλείων όπως ο επεξεργαστής κειμένου και 

ο μεταγλωττιστής του κώδικα που συντάσσει ο χρήστης του παιχνιδιού. 

Τέλος ακολουθούν τα συμπεράσματα στο κεφάλαιο 7 όπου αξιολογείται η JMonkey 

και προτείνονται κάποιες μελλοντικές επεκτάσεις για το παιχνίδι. 
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2. Μεθοδολογία 

Όπως προαναφέρθηκε ο σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός παιχνιδιού 

σοβαρού σκοπού βασισμένο στο μοντέλο του Karel μέσα από το οποίο θα διδάσκονται 

οι βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και η γλώσσα 

προγραμματισμού Java. Για τη δημιουργία αυτού του παιχνιδιού θα έπρεπε να βρεθεί 

ένα σύνολο από κανόνες (gameplay) το οποίο να είναι ελκυστικό προς τον παίχτη 

καθώς και ένας τρόπος με τον οποίο θα συνδυάζονται η εκμάθηση των διδακτικών 

στόχων με τα διάφορα επίπεδα του παιχνιδιού. 

Για την επίτευξη των παραπάνω ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: 

1. Επισκόπηση των διάφορων εκδόσεων του Karel: Με βάση το μοντέλο του Karel 

έχουν αναπτυχθεί αρκετά εκπαιδευτικά εργαλεία με το καθένα να έχει κάποια 

μοναδικά χαρακτηριστικά. Κρίθηκε λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμο να μελετηθούν οι 

διάφορες εκδόσεις του Karel για την συλλογή των εκπαιδευτικών στόχων που θα 

καλύπτονται από το παιχνίδι. 

2. Μελέτη των διάφορων παιχνιδιών σοβαρού σκοπού τα οποία βασίζονται στο μοντέλο 

του Karel: Η μελέτη αυτών των παιχνιδιών έγινε για την συλλογή ιδεών οι οποίες 

σε επόμενο βήμα χρησιμοποιούνται για την επινόηση των κανόνων του παιχνιδιού. 

3. Επισκόπηση των διάφορων μηχανών γραφικών και επιλογή της καταλληλότερης: Για 

την αποδοτική ανάπτυξη του παιχνιδιού χρειάστηκε η χρήση μίας μηχανής 

παιχνιδιών. Έτσι η επιλογή έγινε μέσα από μία λίστα δωρεάν μηχανών παιχνιδιών. 

4. Εκμάθηση της μηχανής γραφικών: Πριν την ανάπτυξη του παιχνιδιού έγινε μία 

εκπαίδευση στην χρήση της μηχανής παιχνιδιών κυρίως για να υπάρχει εκ των 

πρότερων γνώση σχετικά με το πόσο εφικτή είναι η υλοποίηση της κάθε ιδέας. 

5. Ανάπτυξη του παιχνιδιού 

5.1. Εντοπισμός και συγκέντρωση των διάφορων εννοιών που θα καλυφθούν: Επειδή 

οι κανόνες του παιχνιδιού θα πρέπει να υποστηρίζουν πλήρως τις διάφορες 

έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού έγινε η συγκέντρωση όλων 

των εννοιών που θα διδαχτούν μέσα από το παιχνίδι. 

5.2. Επινόηση των κανόνων του παιχνιδιού: Οι κανόνες του παιχνιδιού 

περιλαμβάνουν την επινόηση διάφορων αντικειμένων του παιχνιδιού τα οποία 

συμπεριφέρονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με συγκεκριμένο τρόπο. Τα 

αντικείμενα αυτά λειτουργούν ως εργαλεία για τη δημιουργία επιπέδων τα 

οποία θα σχετίζονται με συγκεκριμένες διδακτικές έννοιες. 
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5.3. Υλοποίηση του παιχνιδιού: Πρόκειται για το πρώτο στάδιο υλοποίησης του 

παιχνιδιού. Σε αυτό το στάδιο υλοποιήθηκε η αναπαράσταση και η 

συμπεριφορά των διάφορων αντικειμένων του παιχνιδιού μέσα στον 

τρισδιάστατο κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και του ρομπότ. 

5.4. Σχεδιασμός των επιπέδων: Με την χρήση των κανόνων που επινοήθηκαν σε 

προηγούμενο βήμα, δημιουργήθηκαν επίπεδα τα οποία συμβαδίζουν με 

συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. 

5.5. Ολοκλήρωση του παιχνιδιού: Σε αυτό το βήμα ολοκληρώνεται το παιχνίδι. 
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3. Επισκόπηση παιχνιδιών σοβαρού σκοπού για προγραμματισμό σε 

περιβάλλοντα βασισμένα στον Karel 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αρχικά μια σύντομη παρουσίαση διάφορων υλοποιήσεων 

του ρομπότ Karel και των βασικών χαρακτηριστικών του και στη συνέχεια κάποιων πιο 

πρόσφατων περιβαλλόντων που επιχειρούν να ενσωματώσουν στοιχεία παιχνιδιού. 

3.1 Υλοποιήσεις των ρομπότ Karel και Karel++  

Με βάση τα μοντέλα του Karel και του Karel++ έχουν αναπτυχθεί τα εξής εκπαιδευτικά 

εργαλεία (Xinogalos & Satratzemi, 2004): 

Karel Genie: ο συγκεκριμένος προσομοιωτής του ρομπότ Karel αναπτύχθηκε στο 

Carnegie Mellon University στα πλαίσια του project MacGnome. Χρησιμοποιεί έναν 

«εκδότη δομής» (structure editor) ο οποίος υποστηρίζει την ανάπτυξη των 

προγραμμάτων και παρέχει πολλαπλές οπτικές του προγράμματος ταυτόχρονα. Το 

πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί βήμα-βήμα είτε προς τα εμπρός είτε προς τα πίσω. 

JKarelRobot: βασίζεται στον Karel, υποστηρίζει τις γλώσσες Pascal, Java και Lisp και 

παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργεί διαγράμματα ροής.  Στο 

συγκεκριμένο παιδαγωγικό εργαλείο υπάρχει ο περιορισμός ότι δε μπορούν να 

δημιουργηθούν περισσότερα του ενός αντικείμενα κάτι το οποίο μπορεί να 

δημιουργήσει σύγχυση στον σπουδαστή μεταξύ της έννοιας της κλάσης και του 

αντικειμένου. 

Jeroo: Χρησιμοποιεί μία γλώσσα προγραμματισμού η οποία σχετίζεται με την C++ και 

την Java και υποστηρίζει την αναδρομή (recursion). Στο συγκεκριμένο εργαλείο 

υπάρχουν οι εξής περιορισμοί: δε μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερα από 4 

αντικείμενα και δεν υποστηρίζεται η κληρονομικότητα. Συγκεκριμένα, ο σπουδαστής 

μπορεί να επεκτείνει την κλάση Jeroo αλλά μπορεί να δημιουργήσει μόνο void 

μεθόδους. 

Karel J. Robot: Βασίζεται στο μοντέλο Karel++ και στην γλώσσα προγραμματισμού 

Java. Αναπτύχθηκε από τους J. Bergin, M. Stehlic, J. Roberts και R. Pattis. 

Ένα πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο είναι βασισμένο στον Karel++ και 

στην γλώσσα προγραμματισμού C++ είναι ο objectKarel. «Πρόκειται για ένα 

ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον που έχει ως στόχο την στήριξη 



8 

 

εισαγωγικών μαθημάτων προγραμματισμού» (Ξυνόγαλος, 2003) και την εκμάθηση 

βασικών εννοιών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. 

Ο σπουδαστής μπορεί να αναπτύσσει εύκολα το πρόγραμμά του χρησιμοποιώντας έναν 

εκδότη δομής (structure editor) που είναι ένα εργαλείο με το οποίο ο χρήστης εισάγει 

τις εντολές του με την χρήση ενός μενού αντί για την πληκτρολόγηση του κώδικα 

(Xinogalos, Satratzemi, & Dagdilelis, 2006). Με αυτόν τον τρόπο ο σπουδαστής 

επικεντρώνεται στις έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού χωρίς να 

αντιμετωπίζει προβλήματα σχετικά με το συντακτικό της συγκεκριμένης γλώσσας 

προγραμματισμού (Ξυνόγαλος, 2003). 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του ο σπουδαστής μπορεί να συμβουλεύεται μία 

σειρά από μαθήματα τα οποία είναι ενσωματωμένα στο προγραμματιστικό περιβάλλον 

και περιλαμβάνουν την θεωρία των διάφορων βασικών εννοιών και ασκήσεις, για την 

κάθε έννοια, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για την κατανόηση της θεωρίας μέσα από την 

επίλυσή τους. 

 

Εικόνα 1  Ο ενσωματωμένος οδηγός του objectKarel με την θεωρία και τις δραστηριότητες 

Επίσης, μετά την ανάπτυξη και τη μεταγλώττιση του κώδικα, εμφανίζονται τυχόν 

μηνύματα λάθους τα οποία όμως χρησιμοποιούν φυσική γλώσσα και όχι κωδικούς 
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διευκολύνοντας έτσι τον σπουδαστή να εντοπίσει και να κατανοήσει τα λάθη του. Μετά 

τη διόρθωση των λαθών υπάρχει η δυνατότητα για την εκτέλεση του προγράμματος 

βήμα προς βήμα (μόνο προς τα εμπρός) κατά τη διάρκεια της οποίας προβάλλονται 

μηνύματα με επεξηγήσεις για την σημασία της τρέχουσας εντολής. Οι επεξηγήσεις 

είναι και αυτές σε φυσική γλώσσα η οποία είναι αρκετά οικεία και κατανοητή στον 

χρήστη. Η δυνατότητα αυτή ονομάζεται επεξηγηματική οπτικοποίηση (explanatory 

visualization) και βοηθάει τον χρήστη να κατανοήσει τη ροή του προγράμματος 

ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνονται έννοιες όπως αυτή της δομής επιλογής. (Ξυνόγαλος, 

2003) 

 

Εικόνα 2 Το περιβάλλλον του objectKarel 

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα της καταγραφής των ενεργειών των σπουδαστών κατά 

την ανάπτυξη και αποσφαλμάτωση των προγραμμάτων. Συγκεκριμένα μετά τη 

μεταγλώττιση του προγράμματος, ο πηγαίος κώδικας και τα αποτελέσματα της 

μεταγλώττισης αποθηκεύονται από το σύστημα για τη μετέπειτα ανάκτησή τους. «Η 

ιστορία των μεταγλωττίσεων παρουσιάζεται σε ένα διαφορετικό παράθυρο με τη μορφή 

ενός δένδρου δύο επιπέδων. Στο πρώτο επίπεδο παρουσιάζονται τα ονόματα όλων των 

αρχείων των προγραμμάτων και στο δεύτερο επίπεδο ο αύξων αριθμός, η ημερομηνία και 

η ώρα της κάθε έκδοσης. Οι γραμμές του πηγαίου κώδικα είναι αριθμημένες για την 

ευκολότερη μελέτη των εκδόσεων ενός προγράμματος». (Ξυνόγαλος, 2003, σ. 8)  
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3.2 Υλοποιήσεις του ρομπότ Karel με στοιχεία παιχνιδιού  

3.2.1. Lightbot (http://lightbot.com/hocflash.html) 

Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια σοβαρού σκοπού τα οποία βασίζονται 

στο μοντέλο του Karel. Σε αυτό το παιχνίδι ο χρήστης πρέπει να δώσει οδηγίες σε ένα 

ρομπότ ώστε να περάσει και να ανάψει όλα τα μπλε τετράγωνα του επιπέδου. Οι 

εντολές είναι οι «μπροστά», «δεξιά», «αριστερά», «πήδα» και «άναψε». 

Για κάθε εντολή υπάρχει ένα στοιχείο με ένα σύμβολο το οποίο ο χρήστης μετακινεί σε 

μία περιοχή όπου γράφεται το πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης φτιάχνει το 

πρόγραμμά του το οποίο δεν είναι γραμμένο σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού αλλά 

αναπαριστάται με οπτικό τρόπο. Υποστηρίζονται έννοιες του δομημένου 

προγραμματισμού όπως η δημιουργία και εκτέλεση συναρτήσεων, η δομή ελέγχου, η 

δομή επανάληψης και η αναδρομή (recursion). Να σημειωθεί ότι δεν υποστηρίζονται 

έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.  

 

Εικόνα 3 Παρουσίαση ενός επιπέδου από το παιχνίδι Lightbot 

 

3.2.2. Robot Trouble (http://code.google.com/p/djco-robot-trouble/) 

Σε αυτό το παιχνίδι το ρομπότ θα πρέπει να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο μονοπάτι, 

να μαζέψει κάποια αντικείμενα και να φτάσει στον τερματισμό που σύμφωνα με το 

σενάριο είναι η αγαπημένη του με το όνομα “Robotina”. Όπως και στο Lightbot έτσι και 

εδώ ο χρήστης μετακινεί τις εντολές σε ένα πλαίσιο και έτσι σχηματίζεται η δομή του 

http://lightbot.com/hocflash.html
http://code.google.com/p/djco-robot-trouble/
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προγράμματος. Εδώ υπάρχουν τέσσερις εντολές και για κάθε εντολή φαίνεται το όνομά 

της. Οι εντολές έχουν τα ονόματα “moveUp()”, “moveRight()”, “moveDown()” και 

“moveLeft()”. Μόλις ο χρήστης γράψει το πρόγραμμά του πατάει το κουμπί compile, 

εμφανίζεται ο κώδικας στα αριστερά της οθόνης και με το πάτημα του κουμπιού 

execute ο κώδικας εκτελείται από το ρομπότ. 

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι καλύπτονται πολύ βασικές έννοιες του διαδικαστικού 

προγραμματισμού όπως η κλήση διαδοχικών εντολών. 

 

Εικόνα 4 Παρουσίαση του πρώτου επιπέδου για το παιχνίδι Robot Trouble 

3.3.3 RoboZZle (http://www.robozzle.com/) 

To συγκεκριμένο παιχνίδι έχει ομοιότητες με τα προηγούμενα δύο καθότι υπάρχει ένα 

ρομπότ (το οποίο απεικονίζεται με ένα βέλος), κινείται μεταξύ τετραγώνων και ο 

στόχος είναι να μαζέψει όλα τα αστεράκια που υπάρχουν στο επίπεδο. Πρόκειται για 

ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να παρακινήσει ακόμα και έμπειρους προγραμματιστές  

για το λόγο ότι σε προχωρημένα επίπεδα υπάρχει αυξημένη δυσκολία στο να 

εντοπιστούν διάφορα μοτίβα που υπάρχουν ώστε να περαστεί το επίπεδο. Επίσης για 

παίχτες οι οποίοι έχουν περάσει περισσότερα από 40 επίπεδα, υπάρχει η δυνατότητα να 

δημιουργήσουν δικά τους επίπεδα. 

http://www.robozzle.com/
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Οι εντολές στο παιχνίδι είναι τρεις, η «μπροστά», η «περιστροφή δεξιά» και η 

«περιστροφή αριστερά». Οι εντολές απεικονίζονται με σύμβολα τα οποία 

μετακινούνται σε ένα πλαίσιο με περιορισμένη χωρητικότητα σε εντολές. Οι έννοιες 

που υποστηρίζονται είναι η δημιουργία συναρτήσεων, η δομή ελέγχου και η αναδρομή. 

Όπως και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, δεν υποστηρίζονται έννοιες του 

αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού όμως είναι σχεδιασμένο με τρόπο που βοηθάει 

τον χρήστη να αναπτύξει κατά πολύ τις ικανότητές του στον προγραμματισμό. 

Υπάρχουν διαθέσιμες εκδόσεις για Windows phone 7, Android και iPhone. 

 

Εικόνα 5 Παρουσίαση του επιπέδου "spiral web" του παιχνιδιού RoboZZle 
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4. Επισκόπηση μηχανών παιχνιδιών 

4.1. Μηχανές παιχνιδιών 

«Οι μηχανές παιχνιδιών είναι εργαλειοθήκες οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση της 

ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών (videogames), δρώντας ως εποικοδόμημα για σοβαρές 

προσπάθειες ανάπτυξης.» (Navarro, Pradilla, & Rios, 2012, σ. 144) 

Μία συνηθισμένη μηχανή γραφικών παρέχει τη δυνατότητα συγγραφής κώδικα, μηχανή 

απόδοσης γραφικών (renderer), τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence), φυσική, 

animation, “cinematic”,  πρόσβαση στο διαδίκτυο και διαχείριση πόρων.  

4.2. Επιλογή μηχανής παιχνιδιών 

Για την ανάπτυξη του παιχνιδιού, ήταν απαραίτητη μία μηχανή παιχνιδιών η οποία να 

πληροί τα εξής κριτήρια: 

 να είναι ελεύθερη, 

 κατά προτίμηση να είναι ανοιχτού κώδικα, 

 να δημιουργεί παιχνίδια τα οποία να τρέχουν σε διάφορα λειτουργικά 

συστήματα για υπολογιστή (cross platform). 

Η επιλογή της μηχανής γραφικών έγινε ανάμεσα από τις ακόλουθες: 

JMonkey 

Η JMonkey είναι μία μηχανή παιχνιδιών ανοιχτού κώδικα η οποία διανέμεται υπό την 

άδεια BSD. Είναι γραμμένη σε Java και τα παιχνίδια που δημιουργούνται από αυτήν 

μπορούν να τρέξουν σε οποιαδήποτε λειτουργικό, όπως Windows, Linux, Mac OS και 

Android. Αν ο χρήστης επιλέξει να δημιουργήσει το παιχνίδι του για desktop 

λειτουργικό σύστημα τότε δεν χρειάζεται να αποφασίσει την πλατφόρμα γιατί ο 

κώδικας που θα γράψει θα είναι ο ίδιος, ενώ με κάποιες σχετικά μικρές αλλαγές στον 

κώδικα, το παιχνίδι μπορεί να τρέχει και σε Android. Ως  ολοκληρωμένο περιβάλλον 

ανάπτυξης (IDE) χρησιμοποιείται το NetBeans το οποίο είναι ενσωματωμένο στη 

μηχανή γραφικών. 

Unity 

Η Unity βγαίνει σε δύο εκδόσεις, τη δωρεάν και την επαγγελματική που είναι επί 

πληρωμή, δεν είναι ανοιχτού κώδικα και μπορεί να αποδώσει υψηλής ποιότητας 
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γραφικά. Υποστηρίζει αρκετές πλατφόρμες όπως iOS, Android, Windows, MAC, Wii, 

Xbox360, PlayStation 3 και Web (με plugin). Οι γλώσσες στις οποίες μπορεί να 

προγραμματίσει ο χρήστης είναι C#, Javascript, Python και Boo. 

Σε αντίθεση με άλλες μηχανές παιχνιδιών, η Unity προσφέρει εύκολη υλοποίηση για 

web εφαρμογές και με την χρήση ενός πρόσθετου (plugin) που παρέχει, το παιχνίδι 

μπορεί να τρέξει μέσα από φυλλομετρητή. 

UDK-Unreal Development Kit 

Η συγκεκριμένη μηχανή γραφικών είναι δωρεάν για μη εμπορικούς σκοπούς (όχι όμως 

ανοιχτού κώδικα), είναι ιδιοκτησία της εταιρίας Epic Games Inc και θεωρείται μία από 

τις πιο προχωρημένες μηχανές παιχνιδιών. Μερικά σημεία τα οποία την ξεχωρίζουν 

είναι η προχωρημένη φυσική της, και η χρήση «των κινούμενων σκελετών» για 

υποστήριξη κίνησης των χαρακτήρων. Ο προγραμματιστής μπορεί να προγραμματίσει 

σε C++, C# ή UnrealScript (wikipedia, Unreal Engine, 2015). Υποστηρίζει τις εξής 

πλατφόρμες:  

Για υπολογιστή: Windows, Linux, MAC 

Για κονσόλα: PlayStation, Xbox/Xbox360 

Για κινητές συσκευές: iOs και Android 

CryEngine 3 

Η CryEngine δημιουργήθηκε από την Cryteck Inc., είναι ελεύθερη, όχι ανοιχτού 

κώδικα και είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες μηχανές γραφικών μέχρι στιγμής. Το 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι το εργαλείο “sandbox” το οποίο επιτρέπει ρυθμίσεις 

και αλλαγές σε μεταβλητές σε πραγματικό χρόνο. Μπορεί να παράγει περίπλοκα 

γραφικά και χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες βελτιώνουν την απόδοση. Ο χρήστης 

γράφει κώδικα στην γλώσσα C++ (wikipedia, CryEngine, 2015). 

Ως καταλληλότερη μηχανή γραφικών θεωρήθηκε η JMonkey κυρίως επειδή για το 

παιχνίδι που αναπτύχθηκε δεν απαιτούνται πολύπλοκα γραφικά αλλά απαιτείται το να 

μπορεί το ίδιο εκτελέσιμο να τρέχει σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα για 

υπολογιστή. Επίσης, είναι η μόνη μηχανή παιχνιδιών (από τις παραπάνω) η οποία είναι 

γραμμένη σε Java κάτι το οποίο θεωρήθηκε πλεονέκτημα λόγω του ότι υπήρχε 

μεγαλύτερη προσωπική εξοικείωση με την συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού 
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και έτσι αναμενόταν καλύτερο αποτέλεσμα. Ακόμη επειδή είναι ανοιχτού κώδικα 

υπάρχει η δυνατότητα να ανατρέξει κανείς στην πηγή σε περίπτωση που η τεκμηρίωση 

μίας κλάσης ή μεθόδου δεν είναι επαρκής. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα 

επέκτασης της λειτουργικότητας της μηχανής γραφικών χρησιμοποιώντας κομμάτια 

του ήδη υπάρχοντος κώδικα. 

4.3. JMonkey 

Όπως αναφέρθηκε, η JMonkey είναι μία μηχανή παιχνιδιών ανοιχτού κώδικα η οποία 

είναι φτιαγμένη για προγραμματιστές που θέλουν να αναπτύξουν το παιχνίδι τους στην 

γλώσσα Java. Το λογισμικό είναι εξ ολοκλήρου γραμμένο σε Java για ευρεία 

προσβασιμότητα και γρήγορη ανάπτυξη: 

4.3.1. Χαρακτηριστικά: 

Περιβάλλον ανάπτυξης (IDE): 

Η JMonkey χρησιμοποιεί ως ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) για 

συγγραφή και επεξεργασία κώδικα, την πλατφόρμα NetBeans. Το NetBeans 

αναλαμβάνει την συμπλήρωση και την μεταγλώττιση (compile) του κώδικα ενώ 

διαθέτει εργαλεία για αναδιάταξη του κώδικα (refactoring tools) και εργαλεία 

απoσφαλμάτωσης (debugger). 

Επεξεργασία σκηνής (Scene editing): 

Η JMonkey παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργεί μία σκηνή η οποία 

μπορεί να αποτελείται από χωρικά αντικείμενα (spatials), φώτα ή σωματίδια χωρίς την 

συγγραφή κώδικα αλλά με την χρήση γραφικών στοιχείων και εργαλείων drag & drop. 

Μόλις δημιουργηθεί η σκηνή, αποθηκεύεται ως αρχείο .j3o το οποίο είναι μία 

μορφοποίηση της JMonkey, και κατόπιν φορτώνεται προγραμματιστικά με τη βοήθεια 

της κλάσης AssetManager. 

Σκιές και Φώτα: 

Όπως στις περισσότερες μηχανές γραφικών, υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης 

διάφορων πηγών φωτός. Αυτά μπορεί να είναι:  

 φώτα κατεύθυνσης τα οποία δεν έχουν πηγή, 

 φώτα με κατεύθυνση και πηγή, 

 φώτα με πηγή αλλά όχι κατεύθυνση, 
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 ή φώτα που δεν έχουν ούτε πηγή ούτε κατεύθυνση. 

Επίσης, η προβολή σκιών είναι μία διαφορετική διαδικασία από την προσομοίωση 

φωτός, δηλαδή η δημιουργία των σκιών δεν συνεπάγεται άμεσα από την παρουσία 

κάποιας πηγής φωτός. Η προβολή των σκιών μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:  

 με χρήση μηχανής απεικόνισης σκιών (shadow renderer) 

 με χρήση φίλτρων (shadow filter) 

Η κάθε τεχνική έχει τις δικές της επιπτώσεις στην απόδοση οι οποίες εξαρτώνται από 

την περιπλοκότητα της σκηνής. Στη δημιουργία του παιχνιδιού χρησιμοποιήθηκε η 

πρώτη τεχνική. 

Φίλτρα και Εφέ: 

Kατά τη διάρκεια της απεικόνισης μίας σκηνής μπορούν να χρησιμοποιηθούν φίλτρα 

(post processor filters), όπως φίλτρα που να αναπαριστούν ομίχλη ή διάχυση φωτός 

κτλ. Επίσης μπορούν να προστεθούν εφέ, όπως εκρήξεις, πυροτεχνήματα ή φλόγες τα 

οποία δεν θα μπορούσαν να προστεθούν στην σκηνή ως τρισδιάστατα μοντέλα. 

Ενσωμάτωση του λογισμικού Blender: 

Το Blender είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μεταξύ άλλων χρησιμοποιείται για τη 

δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων τα οποία αργότερα μπορούν να προστεθούν σε 

ένα παιχνίδι. Η JMonkey υποστηρίζει την ενσωμάτωση του ίδιου του προγράμματος 

αλλά και την απευθείας εισαγωγή αρχείων μορφής .blend τα οποία με το πάτημα ενός 

κουμπιού μπορούν να μετατραπούν σε αρχεία .j3o και να φορτωθούν στην σκηνή του 

παιχνιδιού. Για την επιτυχή μετατροπή του αρχείου από .blend σε .j3o θα πρέπει πριν τη 

δημιουργία του αρχείου .blend από το blender, να έχουν αφαιρεθεί τα φώτα και η 

κάμερα τα οποία μπορεί να υπάρχουν μέσα στο project του blender. 

Ήχος: 

Η JMonkey υποστηρίζει αρκετές επιλογές ήχων, όπως ήχοι του περιβάλλοντος, ήχοι 

που επαναλαμβάνονται ή ήχοι που προκαλούνται μετά από ένα συμβάν (π.χ. μία 

σύγκρουση). Οι ήχοι αυτοί μπορεί να έχουν θέση και κατεύθυνση ώστε η έντασή τους 

να αυξομειώνεται ανάλογα με τη θέση του παίχτη ή της κάμερας. 

Βίντεο: 
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Όπως και πολλές άλλες μηχανές παιχνιδιών, η JMonkey υποστηρίζει τη δημιουργία 

βίντεο (κίνηση και ήχος) το οποίο μπορεί να βιντεοσκοπηθεί απευθείας μέσα από το 

παιχνίδι. 

Φυσική: 

Για την προσομοίωση φυσικών φαινομένων όπως συγκρούσεις ή την προσομοίωση 

βαρύτητας, η συγκεκριμένη μηχανή παιχνιδιών χρησιμοποιεί την JBullet, η οποία είναι 

γραμμένη σε Java και είναι τμήμα των βιβλιοθηκών “Bullet Physics”. 

Έδαφος: 

Η JMonkey προσφέρει τον επεξεργαστή εδάφους “TerraMonkey” με τον οποίο ο 

χρήστης μπορεί να δημιουργήσει βουνά ή ανώμαλο έδαφος γενικότερα και να του 

δώσει χρώμα και φως. Μετά από αυτήν τη διαδικασία ο “TerraMonkey” κάνει 

αυτόματα μία βελτιστοποίηση στο επίπεδο των λεπτομερειών της σκηνής (Luebke, 

2004) το οποίο ουσιαστικά είναι μία τεχνική με την οποία για τα χωρικά αντικείμενα 

που βρίσκονται μακριά προβάλλεται ένας μικρότερος από τον συνολικό αριθμός 

πολυγώνων και έτσι βελτιώνεται η απόδοση. 

Cinematics: 

Το συγκεκριμένο εργαλείο βοηθάει τον χρήστη να δημιουργήσει τις δικές του μικρές 

ταινίες, ως ένα σύνολο από πολλές σκηνές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

δημιουργία μικρών “movie trailers” για το παιχνίδι. 

Δικτύωση: 

Με την χρήση του “SpiderMonkey”, ένα εργαλείο της JMonkey, ο χρήστης μπορεί 

δημιουργήσει παιχνίδια στα οποία να συμμετέχουν περισσότεροι από ένας παίκτες 

μέσω διαδικτύου (multiplayer).  

Γραφικό ενδιάμεσο (GUI): 

Για τη δημιουργία γραφικών στοιχείων στις δύο διαστάσεις, όπως κουμπιά, μενού κτλ., 

η JMonkey ενσωματώνει κυρίως τη βιβλιοθήκη “Nifty Gui” η οποία είναι ανοιχτού 

κώδικα και είναι αυτόνομη. Ο χρήστης μπορεί να κατασκευάσει μία γραφική 

διασύνδεση είτε με χρήση XML είτε με Java και συνήθως ο καλύτερος τρόπος είναι 

ένας συνδυασμός και των δύο. 
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Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence): 

Η JMonkey προσφέρει μία μηχανή τεχνητής νοημοσύνης με το όνομα “MonkeyBrains” 

με τη βοήθεια της οποίας μπορεί κανείς να αναπτύξει δικούς του αλγόριθμους 

συνδυάζοντας έτοιμες τεχνικές αυτού του εργαλείου. Επίσης, μπορεί κανείς να 

χρησιμοποιήσει την βιβλιοθήκη “Recast Navigation” η οποία είναι γραμμένη στην 

γλώσσα C++ και παρέχει αλγόριθμους που σχετίζονται με την εύρεση μονοπατιών 

(path-finding). 

4.3.2. Η χρήση της JMonkey 

Το περιβάλλον της μηχανής παιχνιδιών μοιάζει πολύ με αυτό του NetBeans. Το κυρίως 

παράθυρο είναι ο επεξεργαστής κώδικα όπου η κάθε κλάση του project απεικονίζεται 

ως καρτέλα στην οποία ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει τον κώδικά του. Για την 

συγγραφή του κώδικα παρέχονται βοηθητικά εργαλεία, όπως προτάσεις για την 

συμπλήρωση κώδικα, εμφάνιση όλων των μεθόδων μίας κλάσης και εισαγωγή των 

πακέτων της Java (import) με το πάτημα ενός συνδυασμού πλήκτρων. Στα αριστερά της 

οθόνης υπάρχει ένα μενού στο οποίο περιέχονται οι φάκελοι των projects, όπως ο 

πηγαίος κώδικας (source code), τα «περιουσιακά του στοιχεία» (assets) και τις 

βιβλιοθήκες του. Μεταξύ των άλλων αξίζει να αναφερθεί το εργαλείο “Navigator” το 

οποίο διευκολύνει στην περιήγηση μεταξύ των μεθόδων και των πεδίων μίας κλάσης 

καθώς τις ταξινομεί με αλφαβητική σειρά ενώ παρέχει και φίλτρα για την προβολή 

μόνο κάποιων μεθόδων ή πεδίων (π.χ. προβολή μόνο των “public” μεθόδων). 

 

Εικόνα 6 Το βασικό περιβάλλον της JMonkey 
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Μετά την συγγραφή του κώδικα αρκεί το πάτημα ενός κουμπιού και η επιλογή βασικών 

ρυθμίσεων (όπως η ανάλυση) για να τρέξει το παιχνίδι που έχει δημιουργηθεί από τον 

χρήστη. Για την επιλογή των ρυθμίσεων δημιουργείται ένα νέο παράθυρο το οποίο μετά 

το πάτημα του κουμπιού “Continue” παίρνει τις διαστάσεις που του δώσαμε από την 

επιλογή “Screen resolution”. 

 

Εικόνα 7 Το παράθυρο επιλογής ρυθμίσεων το οποίο εμφανίζεται με την εκτέλεση του παιχνιδιού 

Η δημιουργία του συγκεκριμένου παιχνιδιού στηρίχτηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στο 

προγραμματιστικό κομμάτι και δεν χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο “scene editor” για τη 

δημιουργία των επιπέδων κυρίως για το λόγο ότι τα επίπεδα αποτελούνται από χωρικά 

αντικείμενα τα οποία έχουν συγκεκριμένη θέση και μέγεθος. Έτσι θεωρήθηκε 

ευκολότερη, πιο γρήγορη και πιο ακριβής η δημιουργία των επιπέδων με διαδοχικές 

κλήσεις μεθόδων οι οποίες θα τοποθετούν αντικείμενα σε συγκεκριμένες θέσεις του 

χώρου.  
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Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα νοητό πλέγμα το οποίο σχηματίζει μία διάταξη από 

τετράγωνα ίσου μεγέθους (όπως μία σκακιέρα) πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένα 

διάφορα αντικείμενα όπως το ρομπότ ή οι τοίχοι. Έτσι, η θέση κάθε αντικειμένου είναι 

διακριτή και το μέγεθός του δε μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ενός τετραγώνου γιατί 

τότε θα εκτεινόταν και σε διπλανό τετράγωνο. 

4.3.3. Εργαλεία και κλάσεις της JMonkey 

Διάγραμμα σκηνής (Scenegraph): 

Στην JMonkey, τα χωρικά αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στον τρισδιάστατο χώρο 

προσκολλώνται σε κόμβους ώστε να υπάρχει μία τάξη και μία ιεράρχησή τους. Οι 

κόμβοι θεωρούνται και αυτοί χωρικά αντικείμενα, χωρίς όμως μάζα και σχήμα, οι 

οποίοι προσκολλώνται με την σειρά τους σε άλλους κόμβους. Έτσι δημιουργείται μία 

δενδρική δομή με κάθε χωρικό αντικείμενο (είτε κόμβος είτε τρισδιάστατο μοντέλο) να 

έχει το πολύ ένα γονικό κόμβο. Αυτή η δομή έχει ένα κόμβο-ρίζα (rootNode) και είναι 

ο μόνος κόμβος που δεν έχει γονικό κόμβο. 

Το διάγραμμα σκηνής εκτός από τα παραπάνω, μας δίνει το πλεονέκτημα ότι μπορούμε 

να μετακινήσουμε μία ομάδα αντικειμένων που έχουν τον ίδιο γονικό κόμβο, απλά 

μετακινώντας ή περιστρέφοντας τον κόμβο τους. Δηλαδή, όταν μετακινείται ένας 

κόμβος, όλα τα αντικείμενα παιδιά ακολουθούν αυτήν την κίνηση. Έτσι δεν χρειάζεται 

να μετακινήσουμε το κάθε αντικείμενο ξεχωριστά. 

Οι πόρτες, οι διακόπτες, τα ναρκοπέδια και η πόρτα τερματισμού που υπάρχουν στο 

παιχνίδι που θα περιγραφεί στο επόμενο κεφάλαιο είναι προσκολλημένα απευθείας 

στον “objectNode”. 

Αποθήκευση κόμβων σε μορφή .j3o: 

Μία σκηνή μπορεί να αποθηκευτεί σε μορφή .j3o η οποία είναι ένα δυαδικό αρχείο της 

JMonkey. Αυτή η τεχνική βοηθάει την εύκολη διανομή και την υψηλότερη απόδοση. 

Σχήμα, υλικά, υφές (Mesh, Materials, Textures): 

Κάθε τρισδιάστατο χωρικό αντικείμενο θα πρέπει να έχει σχήμα και υλικό (material) 

ώστε να μπορεί να απεικονιστεί. 

Τα έτοιμα τρισδιάστατα σχήματα που δίνονται από τη μηχανή παιχνιδιών είναι τα εξής: 
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 κύβος 

 κύλινδρος 

 σφαίρα 

 θόλος 

 κώνος 

 πυραμίδα 

 τόρος 

 τόρος σε κόμπο (knot torus) 

 επιφάνεια (surface) 

δίνονται επίσης και τα εξής μη τρισδιάστατα σχήματα: 

 τετράγωνο 

 γραμμή 

 καμπύλη 

Εκτός από τα έτοιμα σχήματα μπορούν να κατασκευαστούν και άλλα σχήματα από τον 

χρήστη, προγραμματιστικά. 

Υπάρχουν δύο είδη υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται από την JMonkey, τα 

«ασκίαστα» (unshaded) και τα «φωτεινά» (lightning). Στα ασκίαστα υλικά τα σχήματα 

φαίνονται χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει φως ενώ στα φωτεινά πρέπει να υπάρχει φως 

για να φανεί το αντικείμενο. Τα υλικά μπορούν να έχουν χρώμα ή και υφή κατά κύριο 

λόγο. Οι υφές (textures) είναι εικόνες, με μορφοποίηση .jpg ή .png συνήθως, οι οποίες 

προβάλλονται πάνω σε ένα τρισδιάστατο αντικείμενο ώστε να του δοθεί η αίσθηση ότι 

πρόκειται για ένα αντικείμενο του πραγματικού κόσμου. Στα φωτεινά υλικά μπορούν 

να φορτωθούν πολλά διαφορετικά στρώματα υφών με το καθένα να ενισχύει την εικόνα 

του αντικειμένου με το δικό του τρόπο και να το κάνει να φαίνεται πιο αληθινό. Για 

παράδειγμα, υπάρχουν υφές οι οποίες αναπαριστούν ένα χάρτη ο οποίος δείχνει το 

ανάγλυφο του αντικειμένου. Έτσι, όταν αυτή η υφή φορτωθεί τότε η επίπεδη επιφάνεια 

του αντικειμένου φαίνεται τραχύς ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Αυτή η τεχνική 

βελτιώνει την απόδοση επειδή διατηρεί τον αριθμό των πολυγώνων για το αντικείμενο 

σχετικά χαμηλά. 

Έλεγχος συγκρούσεων: 
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Στην JMonkey υπάρχουν δύο είδη συγκρούσεων, οι φυσικές και οι μη φυσικές. Οι 

φυσικές συγκρούσεις γίνονται ανάμεσα σε δύο φυσικά αντικείμενα που ανήκουν στον 

φυσικό χώρο του παιχνιδιού (Physics Space). Σε αυτές τις συγκρούσεις εφαρμόζονται 

οι βιβλιοθήκες της “bullet physics”. Οι μη φυσικές συγκρούσεις είναι αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ αντικειμένων στον τρισδιάστατο χώρο οι οποίες όμως εντοπίζονται και 

υπολογίζονται με μαθηματικούς υπολογισμούς, συχνά με την χρήση διανυσμάτων. Ο 

εντοπισμός των μη φυσικών συγκρούσεων είναι πολύ πιο γρήγορος και λιγότερο 

απαιτητικός από άποψη απόδοσης και έτσι προτιμάται σε πολλές περιπτώσεις. Από την 

άλλη πλευρά στις φυσικές συγκρούσεις γίνεται μία προσομοίωση φυσικών φαινομένων 

που είναι πιο ακριβής και έτσι κάποιες φορές δε μπορεί να αντικατασταθεί από μία μη 

φυσική σύγκρουση. 

Παρακάτω εξηγούνται οι βασικότερες κλάσεις της μηχανής παιχνιδιών οι οποίες 

υλοποιούν τις παραπάνω λειτουργίες και χρησιμοποιούνται πιο συχνά για τη 

δημιουργία ενός παιχνιδιού. 

4.3.4. API 

Οι κλάσεις Spatial, Node, Geometry: 

Για την υλοποίηση του διαγράμματος σκηνής η JMonkey χρησιμοποιεί τις κλάσεις 

Spatial, Node και Geometry. Η κλάση Spatial αναπαριστά ένα χωρικό 

αντικείμενο γενικά, η κλάση Node αναπαριστά ένα κόμβο, και η κλάση Geometry 

αναπαριστά ένα γεωμετρικό αντικείμενο. Οι δύο αυτές κλάσεις είναι υποκλάσεις της 

Spatial.  

Οι κλάσεις Mesh, Material, Control, Light, Vector3f: 

Για τη δημιουργία ολοκληρωμένων αντικειμένων και σκηνών συχνά χρησιμοποιούνται 

οι κλάσεις Mesh, Material, Control, Light και Vector3f. 

Η αφηρημένη κλάση Mesh απεικονίζει το σχήμα που θα έχει ένα χωρικό αντικείμενο 

και έχει διάφορες υποκλάσεις όπως την Box, Cylinder, Sphere και την Torus. 

Κάθε υποκλάση της κλάσης Mesh αναπαριστά το ομώνυμο σχήμα. Ένα αντικείμενο 

της κλάσης Geometry περικλείει ένα αντικείμενο της κλάσης Mesh. 

Η κλάση Material αναπαριστά το υλικό που θα έχει το αντικείμενο το οποίο μπορεί 

να έχει χρώμα ή υφή όπως προαναφέρθηκε. 
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Η Control είναι ένα interface με πολλές κλάσεις οι οποίες το υλοποιούν. Ορισμένες 

από αυτές παρέχουν αρκετά εξειδικευμένη συμπεριφορά όπως η κλάση 

VehicleControl η οποία δίνει σε ένα οποιοδήποτε χωρικό αντικείμενο την 

συμπεριφορά ενός αυτοκινήτου. Οι κλάσεις αυτές προσδιορίζουν την συμπεριφορά 

ενός χωρικού αντικειμένου δηλαδή μπορεί να προσδιορίζουν μία συγκεκριμένη κίνηση 

ή αντίδραση σε ένα γεγονός. Ένα αντικείμενο τύπου Spatial μπορεί να έχει 

περισσότερα του ενός αντικείμενα τύπου Control. Η κατάσταση ενός αντικειμένου 

της κλάσης Spatial μπορεί να αλλάξει είτε με απευθείας κλήση μίας μεθόδου της 

είτε μέσω ενός αντικειμένου τύπου Control που είναι προσκολλημένο πάνω στην 

κλάση Spatial. Από τις κλάσεις που υλοποιούν το interface Control, 

χρησιμοποιήθηκαν επεκτάσεις της κλάσης GhostControl η οποία μπορεί να 

εντοπίσει συγκρούσεις με άλλα φυσικά αντικείμενα. 

Η κλάση Light είναι αφηρημένη και έχει τις εξής υποκλάσεις:  

 AmbientLight: ένα αντικείμενό της αντιπροσωπεύει ένα φως το οποίο έχει 

ένταση και χρώμα όμως δεν έχει θέση και δεν έχει κατεύθυνση. 

 DirectionalLight: τα αντικείμενα αυτής της κλάσης έχουν κατεύθυνση 

αλλά δεν έχουν θέση. 

 PointLight: ένα τέτοιο φως έχει θέση και λάμπει προς όλες τις 

κατευθύνσεις. 

 SpotLight: τα αντικείμενα αυτής της κλάσης έχουν και θέση και 

κατεύθυνση. 

Κάθε αντικείμενο τύπου Spatial μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα αντικείμενα 

τύπου Light. Τα φώτα αυτά επηρεάζουν όλα τα χωρικά αντικείμενα που είναι παιδιά 

αυτού του αντικειμένου. Έτσι, είναι πολύ συνηθισμένο να προσθέτουμε αντικείμενα 

τύπου Light στον κόμβο “rootNode” ώστε να επηρεάζονται από αυτό όλα τα 

αντικείμενα που ανήκουν στον χώρο του παιχνιδιού. 

Η κλάση Vector3f αναπαριστά ένα διάνυσμα τριών διαστάσεων και χρησιμοποιείται 

αρκετά συχνά στον προσδιορισμό θέσεων ή κατευθύνσεων. Η συγκεκριμένη κλάση 

προσφέρει αρκετές μεθόδους, οι οποίες εκτελούν υπολογισμούς μεταξύ διανυσμάτων ή 

μεταξύ διανύσματος και αριθμών. 
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Στο παρακάτω διάγραμμα κλάσεων φαίνονται οι βασικότερες μέθοδοι για τις κλάσεις 

Spatial, Node και Geometry: 

 

Διάγραμμα 1 Η κλάση Spatial και οι υποκλάσεις της, Node και Geometry 

 Η μέθοδος addControl() δέχεται ως παράμετρο ένα αντικείμενο τύπου 

Control και το προσθέτει στο αντικείμενο της κλάσης Spatial. Κάθε 

αντικείμενο αυτής της κλάσης μπορεί να έχει περισσότερα από ένα αντικείμενα 

τύπου Control. 

 Η μέθοδος addLight() προσθέτει ένα φως, αντικείμενο της κλάσης Light, 

σε ένα χωρικό αντικείμενο της κλάσης Spatial. Ένα χωρικό αντικείμενο 

μπορεί να έχει πολλά αντικείμενα της κλάσης Light. 

 Η μέθοδος scale() δέχεται ως παράμετρο έναν αριθμό κινητής υποδιαστολής 

(μεταβλητή τύπου float) και μεταβάλλει το μέγεθος του συγκεκριμένου 

αντικειμένου. Αν η τιμή της παραμέτρου είναι μεγαλύτερη της μονάδας τότε το 

χωρικό αντικείμενο μεγαλώνει, ενώ αν είναι μικρότερη της μονάδας τότε το 

χωρικό αντικείμενο μικραίνει. 

 Η μέθοδος setLocalTranslation() δέχεται ως παράμετρο ένα διάνυσμα 

τριών διαστάσεων και η κλήση της μεταβάλλει την τοπική θέση του χωρικού 

αντικειμένου. Η τοπική θέση του αντικειμένου είναι σχετική με την θέση του 

κόμβου στον οποίο είναι προσκολλημένο. 



25 

 

 Η μέθοδος setWorldTranslation() θέτει την «παγκόσμια» θέση του 

αντικειμένου ανάλογα με το διάνυσμα που δέχεται ως παράμετρο. Η 

«παγκόσμια» θέση ενός χωρικού αντικειμένου είναι σχετική με τη θέση του 

κόμβου-ρίζας. 

 Η μέθοδος attachChild() δέχεται ένα χωρικό αντικείμενο ως παράμετρο 

και το προσκολλάει  στον συγκεκριμένο κόμβο. 

 Η κλήση της μεθόδου dettachChild() αποκολλά το αντικείμενο της 

κλάσης Spatial που δέχεται ως παράμετρο από τον συγκεκριμένο κόμβο. 

 Η μέθοδος setMaterial() της κλάσης Geometry δέχεται ως παράμετρο 

ένα αντικείμενο της κλάσης Material και θέτει αυτό το υλικό στο 

συγκεκριμένο γεωμετρικό αντικείμενο. 

 Η μέθοδος setMaterial() της κλάσης Node θέτει το συγκεκριμένο 

αντικείμενο της κλάσης Material σε όλα τα χωρικά αντικείμενα που είναι 

προσκολλημένα στον συγκεκριμένο κόμβο. 

 Η μέθοδος setMesh() δέχεται ως παράμετρο ένα αντικείμενο της κλάσης 

Mesh και ορίζει αυτό το γεωμετρικό σχήμα για το συγκεκριμένο γεωμετρικό 

αντικείμενο. Συνήθως, ο ορισμός του γεωμετρικού σχήματος γίνεται με τη 

δημιουργία του αντικειμένου της κλάσης Geometry (δηλαδή με την κλήση του 

κατασκευαστή της) και έτσι συνήθως η συγκεκριμένη μέθοδος καλείται για την 

αλλαγή του γεωμετρικού της σχήματος. 

Η κλάση SimpleApplication: 

Στην JMonkey, η κλάση SimpleApplication είναι ένα απλό παράδειγμα μίας 

εφαρμογής: παρέχει τον κόμβο-ρίζα (“rootNode”) και έτσι διαχειρίζεται το διάγραμμα 

σκηνής, ελέγχει για τυχόν είσοδο από τον χρήστη (μέσω του πληκτρολογίου και του 

ποντικιού συνήθως), ανανεώνει την κατάσταση του παιχνιδιού και σχεδιάζει την σκηνή 

στην οθόνη. Επίσης, παρέχει μεθόδους πρόσβασης στην κάμερα του παιχνιδιού, στο 

παράθυρο του παιχνιδιού (κλάση ViewPort) και στον απεικονιστή (renderer). Η 

συνήθης πρακτική για τη δημιουργία ενός παιχνιδιού είναι η επέκταση της κλάσης 

αυτής και η υλοποίηση της μεθόδου simpleInitApp(). 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα με τη δημιουργία ενός κύβου διαστάσεων 1x1x1, χρώματος 

μπλε: 
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Πίνακας 1 Δείγμα κώδικα για τη δημιουργία ενός χωρικού αντικειμένου και την προσθήκη του στον 

τρισδιάστατο χώρο 

1 . public class Main extends SimpleApplication { 

2 .   public static void main(String[] args) { 

3 .    Main app = new Main(); 

4 .    app.start(); 

5 .   } 

6 .      

7 .  @Override 

8 .  public void simpleInitApp() { 

9 .    Mesh mesh = new Box(1, 1, 1); 

10 .    Geometry geom = new Geometry("geo", mesh); 

11 .    Material mat = new Material(assetManager,    

          "Common/MatDefs/Misc/Unshaded.j3md"); 

12 .    mat.setColor("Color", ColorRGBA.Blue); 

13 .    geom.setMaterial(mat); 

14 .    rootNode.attachChild(geom); 

15 .  } 

16 . } 
 

 

Τα βήματα που ακολουθούνται στο παραπάνω παράδειγμα είναι τα εξής: 

Γραμμή 9.: Δημιουργία κυβικού σχήματος με το όνομα “mesh”. 

Γραμμή 10.: Δημιουργία γεωμετρικού αντικειμένου με το όνομα “geom” και σχήμα το 

αντικείμενο “mesh”. 

Γραμμή 11.: Δημιουργία ενός αντικειμένου, “mat”, της κλάσης Material. 

Γραμμή 12.: Επιλογή του χρώματος για το αντικείμενο “mat”. 

Γραμμή 13.: Ορισμός του υλικού “mat” για το αντικείμενο “geom”. 

Γραμμή 14.: Προσκόλληση του αντικειμένου “geom” στον κόμβο-ρίζα “rootNode”. 

Η κλάση AbstractAppState: 
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Ένα αντικείμενο της κλάσης AbstractAppState είναι ένα υποσύνολο του 

παιχνιδιού και αναπαριστά μία κατάστασή του. Έχει πρόσβαση σε όλους του πόρους 

τους οποίους έχει και η κλάση SimpleApplication και ο λόγος ύπαρξής της είναι 

ο διαχωρισμός διαφορετικών καταστάσεων του παιχνιδιού που είτε συμβαίνουν 

ταυτόχρονα είτε είναι αμοιβαία αποκλειόμενες. Για παράδειγμα η εμφάνιση του 

βασικού μενού ενός παιχνιδιού είναι μία διαφορετική κατάσταση από το κυρίως 

παιχνίδι και εναλλάσσονται μεταξύ τους χωρίς να υπάρχουν ταυτόχρονα. Από την άλλη 

πλευρά, σε ένα παιχνίδι όπου υπάρχουν εχθροί (NPCs), είναι συνηθισμένο η 

συμπεριφορά τους να υπάρχει σε διαφορετικό αντικείμενο της κλάσης 

AbstractAppState ώστε να μπορεί να παγώσει ή να απενεργοποιηθεί πολύ εύκολα 

με την κλήση μίας μεθόδου χωρίς να παγώσει ολόκληρο το παιχνίδι. 

Η διαχείριση των διαφορετικών καταστάσεων του παιχνιδιού αναλαμβάνεται από την 

κλάση AppStateManager αντικείμενο της οποίας υπάρχει ως αναφορά στην κλάση 

SimpleApplication.  Η κλάση AppStateManager παρέχει, μεταξύ άλλων, τις 

μεθόδους attach() και detach() για την προσκόλληση και αποκόλληση των 

διάφορων καταστάσεων. Η διαχείριση των καταστάσεων μπορεί να γίνει είτε στην 

κλάση SimpleApplication είτε μέσα από μία άλλη κατάσταση. 

Κάθε κατάσταση περνάει από τις εξής φάσεις: 

 Η κατάσταση είναι προσκολλημένη 

 Η κατάσταση είναι αρχικοποιημένη 

 Η κατάσταση είναι αποκολλημένη 

 Η κατάσταση καθαρίζεται (cleanup) 

Ο προγραμματιστής για να δημιουργήσει μία κατάσταση του παιχνιδιού αρκεί να 

επεκτείνει την κλάση AbstractAppState και να υλοποιήσει τις μεθόδους 

initialize() και cleanup(). Στη μέθοδο initialize() γίνεται η 

αρχικοποίηση της κατάστασης, ενώ στη μέθοδο cleanup() γίνει ο καθαρισμός της 

κατάστασης. Ο μέθοδοι αυτές καλούνται διαδοχικά από τον “stateManager” του 

παιχνιδιού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η υλοποίηση της cleanup() καθώς θα 

πρέπει να αποδεσμευτούν όλοι οι πόροι που δεσμεύτηκαν από την συγκεκριμένη 

κατάσταση και να γίνει επαναφορά των όποιων αλλαγών έγιναν από αυτή. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι είναι συνηθισμένη πηγή σφαλμάτων η μη σωστή υλοποίηση αυτής της 

μεθόδου. 
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Οι κλάσεις BulletAppState, PhysicsSpace, CollisionShape, GhostControl: 

Οι κλάσεις αυτές χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση φυσικών φαινομένων στο 

παιχνίδι. 

Ένα αντικείμενο της κλάσης PhysicsSpace είναι το κεντρικό αντικείμενο της 

βιβλιοθήκης “bullet physics” και αναπαριστά τον χώρο της φυσικής. Αυτό σημαίνει ότι 

κάθε χωρικό αντικείμενο που θέλουμε να έχει φυσικές ιδιότητες (π.χ. μάζα) πρέπει να 

προστεθεί σε αυτό το αντικείμενο. 

Η κλάση CollisionShape ορίζει το σχήμα που θα έχει ένα χωρικό αντικείμενο στο 

χώρο της φυσικής. Τις περισσότερες φορές προτιμάται το χωρικό αντικείμενο που 

υπάρχει στον χώρο της φυσικής, να έχει ένα φυσικό σχήμα το οποίο να είναι πολύ πιο 

απλό και με μικρότερο αριθμό πολυγώνων, για λόγους απόδοσης. Ωστόσο υπάρχει η 

δυνατότητα, με την χρήση της κλάσης CollisionShapeFactory, για ένα χωρικό 

αντικείμενο να έχει το ίδιο σχήμα και στον φυσικό χώρο. Αυτό όμως είναι πολύ 

απαιτητικό σε επεξεργαστική ισχύ (σύμφωνα με την τεκμηρίωση της κλάσης 

CollisionShapeFactory) και για αυτό αποφεύγεται. 

Για τον εντοπισμό των φυσικών συγκρούσεων χρησιμοποιείται η κλάση 

GhostControl η οποία υλοποιεί τη διασύνδεση (interface) Control, η οποία 

αναφέρθηκε πιο πάνω, και χρησιμοποιείται για να εντοπίζει συγκρούσεις με άλλα 

φυσικά αντικείμενα. Κάθε αντικείμενο αυτής της κλάσης έχει ένα αντικείμενο της 

κλάσης CollisionShape. 

Η κλάση BulletAppState αναπαριστά μία ειδική κατάσταση και χρησιμοποιείται 

για την προσομοίωση φυσικών φαινομένων. Κάθε αντικείμενό της έχει ένα αντικείμενο 

της κλάσης PhysicsSpace στο οποίο προστίθενται όλα τα αντικείμενα του φυσικού 

χώρου. 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα με τη δημιουργία και προσθήκη ενός αντικειμένου στο 

φυσικό χώρο. 

Πίνακας 2 Δείγμα κώδικα για τη δημιουργία ενός φυσικού αντικειμένου 

1 . public class Main extends SimpleApplication { 

2 .  public static void main(String[] args) { 

3 .   Main app = new Main(); 
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4 .   app.start(); 

5 .  } 

6 .      

7 .  @Override 

8 .  public void simpleInitApp() { 

9 .   BulletAppState bulletAppState = new  

                               BulletAppState(); 

10 .    stateManager.attach(bulletAppState); 

11 .          

12 .    Spatial spatial = 

assetManager.loadModel("Models/My karel.j3o"); 

13 .    CylinderCollisionShape cylinder = new 

CylinderCollisionShape(new Vector3f(0.5f, 0.5f, 

0.5f), 1); 

14 .    GhostControl control = new  

                     GhostControl(cylinder); 

15 .    spatial.addControl(control); 

16 .    

bulletAppState.getPhysicsSpace().addAll(spatial); 

17 .          

18 .    rootNode.attachChild(spatial); 

19 .   } 

20 . } 
 

 

Τα βήματα που ακολουθούνται στο παραπάνω παράδειγμα είναι τα εξής: 

Γραμμές 9, 10: Δημιουργία ενός αντικειμένου, “bulletAppState”,  της κλάσης 

BulletAppState το οποίο προσκολλάται στο αντικείμενο “stateManager” της 

κλάσης SimpleApplication με την κλήση της μεθόδου attach().  

Γραμμή 12.: Φόρτωση ενός τρισδιάστατου μοντέλου με τη βοήθεια του 

αντικειμένου “assetManager” το οποίο εκχωρείται στο αντικείμενο “spatial” της 

κλάσης Spatial. 
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Γραμμή 13.: Δημιουργία ενός φυσικού κυλινδρικού σχήματος με το όνομα 

“cylinder”. 

Γραμμή 14.: Δημιουργία ενός αντικειμένου, “control”, της κλάσης 

GhostControl το οποίο έχει ως φυσικό αντικείμενο, το αντικείμενο “cylinder”. 

Γραμμή 15.: Προσθήκη του αντικειμένου “control” στο αντικείμενο “spatial”. 

Γραμμή 16.: Προσθήκη του αντικειμένου “spatial” στον φυσικό χώρο του 

αντικειμένου “bulletAppState”. 

Γραμμή 18.: Προσκόλληση του αντικειμένου “spatial” στον κόμβο-ρίζα 

“rootNode”. 
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5. Περιγραφή του Παιχνιδιού 

Το παιχνίδι χωρίζεται στο κυρίως παιχνίδι όπου γίνεται η τρισδιάστατη απεικόνιση του 

περιβάλλοντος και στις γραφικές διασυνδέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν γραφικά 

στοιχεία στις δύο διαστάσεις και βοηθάνε τον χρήστη να περιηγηθεί στο μενού του 

παιχνιδιού. Στο παιχνίδι έχει προστεθεί μουσική και μερικά ηχητικά εφέ (όπως για 

παράδειγμα όταν ο χρήστης περνάει ένα επίπεδο). 

5.1. Κυρίως Παιχνίδι – Ο τρισδιάστατος κόσμος των ρομπότ 

Σε κάθε επίπεδο δίνονται στον παίχτη ένα ή περισσότερα ρομπότ σε δεδομένες θέσεις. 

Ο στόχος είναι να καταφέρουν όλα τα ρομπότ να φτάσουν στην πύλη τερματισμού 

κερδίζοντας όσο το δυνατόν υψηλότερο σκορ. Όταν ο χρήστης περάσει ένα επίπεδο 

τότε μεταβαίνει στο επόμενο μέχρι να τα περάσει όλα. Στην προσπάθειά τους να 

φτάσουν στον τερματισμό, τα ρομπότ αναγκάζονται να αλληλεπιδράσουν με διάφορα 

άλλα αντικείμενα του παιχνιδιού τα οποία συνήθως λειτουργούν ως εμπόδια τα οποία ο 

χρήστης θα πρέπει να ξεπεράσει. 

Τα αντικείμενα του παιχνιδιού είναι: 

 Το ή τα ρομπότ. 

 Κύβοι οι οποίοι λειτουργούν ως τοίχοι. 

 Πόρτες. 

 Κλειδιά που ξεκλειδώνουν τις πόρτες. 

 Σφαιρικά αντικείμενα τα οποία δίνουν πόντους και λέγονται «θησαυροί». 

 Η πόρτα τερματισμού όπου πρέπει να φτάσουν όλα τα ρομπότ για να περαστεί 

το επίπεδο. 

 Κύβοι τους οποίους μπορεί να σπρώξει ένα ρομπότ. 

 Τετράγωνα τα οποία είναι τοποθετημένα στο πάτωμα και λειτουργούν σαν 

διακόπτες οι οποίοι ενεργοποιούνται όταν ένας κύβος ή ένα ρομπότ πατήσει 

επάνω τους. Για συντομία ας ονομάσουμε το συγκεκριμένο αντικείμενο, 

διακόπτη. 

 Ένα σύνολο από τετράγωνα πάνω στα οποία υπάρχουν εμπόδια των οποίων το 

πλήθος και οι θέσεις τους αλλάζουν σε κάθε εκτέλεση του επιπέδου. Για 

συντομία, το συγκεκριμένο αντικείμενο ονομάζεται «ναρκοπέδιο». Κάθε 

σύνολο από τετράγωνα που υπάρχουν στο ναρκοπέδιο ονομάζεται «σενάριο». 

Κάθε ναρκοπέδιο πρέπει να  έχει τουλάχιστον ένα σενάριο και συνήθως έχει δύο 
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ή περισσότερα. Κάθε φορά που φορτώνεται το επίπεδο επιλέγεται τυχαία ένα 

από τα σενάρια που θα έχει το ναρκοπέδιο. 

 

Εικόνα 8 Τα αντικείμενα του παιχνιδιού 

Οι κανόνες είναι οι εξής: 

 Όλα τα ρομπότ πρέπει από την αρχική τους θέση να καταφέρουν να εισέλθουν 

στην πόρτα τερματισμού για να τερματίσουν. 

 Δεν πρέπει κανένα ρομπότ να χτυπήσει πάνω σε ένα εμπόδιο. Αν χτυπήσει, τότε 

το ρομπότ απενεργοποιείται (χαλάει), και ο χρήστης θα πρέπει να παίξει το 

επίπεδο από την αρχή. Εμπόδιο είναι ένας τοίχος, μία πόρτα, ένα άλλο ρομπότ ή 

ένας κύβος. 

  Όλοι οι διακόπτες πρέπει να είναι ενεργοποιημένοι για να είναι ανοιχτή η πόρτα 

τερματισμού. 

Ο χρήστης για να ελέγξει τα ρομπότ και να περάσει τα επίπεδα γράφει κώδικα σε 

γλώσσα Java ο οποίος στην συνέχεια εκτελείται. Μετά την εκτέλεση του κώδικα θα 

πρέπει τα ρομπότ να έχουν φτάσει στον τερματισμό. Αν έχουν φτάσει στον τερματισμό 

τότε το επίπεδο τερματίζεται αλλιώς ο χρήστης θα πρέπει να κάνει διορθώσεις στον 

κώδικά του και να δοκιμάσει να τον εκτελέσει ξανά μέχρι να τα καταφέρει. Ο χρήστης 

προγραμματίζει τα ρομπότ δημιουργώντας αντικείμενα από την κλάση Robot η οποία 

παρέχει τις μεθόδους (δηλαδή τις εντολές) που μπορεί να εκτελέσει ένα ρομπότ. 
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Εικόνα 9 Η κυρίως οθόνη του παιχνιδιού. Εδώ απεικονίζεται το δεύτερο επίπεδο του παιχνιδιού 

 

 

Η βασική κλάση ρομπότ είναι η Robot: 

Περιγραφή των μεθόδων: 

 move(): μετακινεί το ρομπότ ένα τετράγωνο μπροστά. 

Διάγραμμα 2 Η κλάση Robot 
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 turnRight(): στρίβει το ρομπότ 90
Ο
 στα δεξιά. 

 turnLeft(): στρίβει το ρομπότ 90
Ο
 στα αριστερά. 

 pickUp(): το ρομπότ σηκώνει ένα αντικείμενο το οποίο βρίσκεται στο αμέσως 

επόμενο τετράγωνο. το αντικείμενο μπορεί να είναι είτε θησαυρός είτε κλειδί. 

 push(): το ρομπότ σπρώχνει έναν κύβο όταν βρίσκεται στο αμέσως επόμενο 

τετράγωνο. Με την εκτέλεση αυτής της μεθόδου το ρομπότ δε μετακινείται 

αλλά μετακινείται μόνο ο κύβος. 

 unLock(): το ρομπότ ξεκλειδώνει μία πόρτα αν έχει το σωστό κλειδί. 

 openDoor(): το ρομπότ ανοίγει την πόρτα αν η πόρτα είναι ξεκλείδωτη. 

 finish(): το ρομπότ τερματίζει αν βρίσκεται μέσα στην πόρτα τερματισμού. 

 inFrontOfAnObstacle(): η κλήση αυτής της μεθόδου επιστρέφει true όταν 

υπάρχει ένα εμπόδιο μπροστά από το ρομπότ. 

 inFrontOfAGate(): η κλήση αυτής της μεθόδου επιστρέφει true όταν το 

ρομπότ βρίσκεται μπροστά από την πόρτα τερματισμού. 

 inFrontOfADoor(): η κλήση αυτής της μεθόδου επιστρέφει true όταν υπάρχει 

πόρτα στο επόμενο τετράγωνο από αυτό που βρίσκεται το ρομπότ. 

 inFrontOfACube(): η κλήση αυτής της μεθόδου επιστρέφει true όταν υπάρχει 

κύβος στο επόμενο τετράγωνο από αυτό που βρίσκεται το ρομπότ. 

 insideAGate(): η κλήση αυτής της μεθόδου επιστρέφει true όταν το ρομπότ 

βρίσκεται μέσα στην πόρτα τερματισμού. 

 inFrontOfATreasure(): η κλήση αυτής της μεθόδου επιστρέφει true όταν το 

ρομπότ βρίσκεται μπροστά από έναν θησαυρό. 

 inFrontOfAKey(): η κλήση αυτής της μεθόδου επιστρέφει true όταν το ρομπότ 

βρίσκεται μπροστά από ένα κλειδί. 

Κατά την εκκίνηση κάθε επιπέδου δίνεται έτοιμο το κομμάτι του κώδικα που 

δημιουργεί τα ρομπότ στις προεπιλεγμένες θέσεις τους ώστε να διευκολυνθεί ο χρήστης 

και να μπορέσει να επικεντρωθεί στην συγγραφή του ουσιαστικού μέρους του κώδικα, 

που είναι ο προγραμματισμός των ρομπότ. Φυσικά ο χρήστης έχει την ελευθερία να 

δημιουργήσει πολλά ρομπότ και να τα τοποθετήσει στις θέσεις που επιθυμεί 

δημιουργώντας έτσι κάποιες δικές του παραλλαγές στον τρόπο επίλυσης των επιπέδων. 

Για αυτό το λόγο τα επίπεδα είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να μη μπορεί ο χρήστης να 

αποφύγει το πρόβλημα που του έχει τεθεί από τον σχεδιαστή του επιπέδου. Για 

παράδειγμα, δεν έχει όφελος να τοποθετήσει το ρομπότ δίπλα από την πύλη 
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τερματισμού γιατί τότε θα είναι αναγκασμένος να επιστρέψει κοντά στην 

προεπιλεγμένη θέση. Μάλιστα στα περισσότερα επίπεδα συμφέρει στον χρήστη να μην 

αλλάξει τις προεπιλεγμένες θέσεις των ρομπότ. 

5.2. Γραφική διασύνδεση 

Στο παιχνίδι περιλαμβάνονται οι εξής οθόνες: 

o μενού επιλογής χρήστη και σύστημα αποθήκευσης προόδου για κάθε 

χρήστη: Στο παιχνίδι υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης τεσσάρων 

χρηστών με τον κάθε χρήστη να έχει σημειώσει διαφορετική πρόοδο. 

Για τον κάθε χρήστη αποθηκεύονται τα επίπεδα που έχει περάσει, το 

σκορ για το κάθε επίπεδο, το συνολικό σκορ του χρήστη που είναι το 

άθροισμα όλων των σκορ για κάθε επίπεδο και ο κώδικας που έγραψε 

για να περάσει το επίπεδο. Η επιλογή χρήστη δίνεται με την εκκίνηση 

του παιχνιδιού όπου μπορεί να γίνει δημιουργία ενός νέου χρήστη ή η 

διαγραφή ενός παλιού. 

 

 

Εικόνα 10 Η αρχική οθόνη επιλογής χρήστη του παιχνιδιού 

o βασικό μενού: το βασικό μενού είναι η δεύτερη οθόνη που εμφανίζεται 

στον χρήστη και από αυτήν μπορεί να μεταβεί σε άλλες οθόνες. 

Συγκεκριμένα, οι επιλογές που του δίνονται είναι η μετάβαση στο 

επίπεδο που βρίσκεται, η επιλογή προηγούμενων επιπέδων, η προβολή 
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των σκορ για κάθε επίπεδο που έχει περάσει, η έξοδος από το παιχνίδι 

και η επιστροφή στην οθόνη επιλογής χρήστη.  

 

 

Εικόνα 11 Η οθόνη του βασικού μενού του παιχνιιδιού 

o προβολή των σκορ για κάθε επίπεδο: σε αυτήν την οθόνη εμφανίζεται 

μία λίστα με τα επίπεδα που ο χρήστης έχει περάσει και για κάθε επίπεδο 

εμφανίζεται το συνολικό σκορ που πέτυχε την τελευταία φορά που 

έπαιξε το συγκεκριμένο επίπεδο. 

 

 

Εικόνα 12 Η οθόνη προβολής των σκορ του χρήστη 
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o μενού για επιλογή προηγούμενων επιπέδων: σε αυτήν την οθόνη ο 

παίχτης μπορεί να επιλέξει να παίξει ξανά ένα από τα επίπεδα που έχει 

ήδη περάσει. Ο κώδικας που είχε γράψει μένει αποθηκευμένος και έτσι 

δεν χρειάζεται να τον γράψει από την αρχή αλλά μπορεί απλώς να κάνει 

τροποποιήσεις. 

 

 

 

Εικόνα 13 Η οθόνη επιλογής επιπέδου 

o οθόνη του κυρίως παιχνιδιού: αυτή είναι η οθόνη στην οποία ο παίχτης 

παίζει το κυρίως παιχνίδι. Η συγκεκριμένη οθόνη περιλαμβάνει ένα 

παράθυρο στο οποίο προβάλλεται ο τρισδιάστατος κόσμος, μία περιοχή 

επεξεργασίας κειμένου όπου ο χρήστης γράφει τον κώδικά του, ένα 

εργαλείο για τον χειρισμό της κάμερας του παιχνιδιού και λοιπά κουμπιά 

όπως αυτό της εξόδου από το παιχνίδι και της επανεκκίνησης του 

επιπέδου. Επίσης υπάρχει δυνατότητα μεταγλώττισης και εκτέλεσης του 

προγράμματος που έχει γράψει ο χρήστης. 
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Εικόνα 14 Η κυρίως οθόνη του παιχνιδιού. Απεικονίζεται το 4ο επίπεδο του παιχνιδιού 

Χειρισμός της κάμερας: Κατά τη δημιουργία ενός επιπέδου ορίζονται 

κάποιες προεπιλεγμένες θέσεις για την κάμερα του παιχνιδιού και έτσι ο 

χρήστης μπορεί να επιλέγει την θέση της κάμερας με τα κουμπιά “<-” 

και “->” του εργαλείου του χειρισμού της κάμερας. Επίσης μπορεί να 

κάνει διάφορες προσαρμογές στην θέση της κάμερας με τα κουμπιά 

“FRD”, “BCKD”, “L” και “R” και προσαρμογές στην κατεύθυνση της 

κάμερας με σύρσιμο του ποντικιού  όταν ο δείκτης βρίσκεται μέσα στο 

πλαίσιο του τρισδιάστατου κόσμου. 

 

Εικόνα 15 Επίδειξη της λειτουργίας επιλογής κάμερας 
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Περιοχή επεξεργασίας κειμένου: Αποτελείται από δύο καρτέλες, την 

Execute και την MyRobot. Στην καρτέλα Execute γράφεται η κυρίως ροή 

του προγράμματος ενώ στην καρτέλα MyRobot δημιουργούνται οι 

επεκτάσεις του βασικού ρομπότ. 

 

Εικόνα 16 Η περιοχή επεξεργασίας κειμένου 

Εργαλείο για την εύρεση των συντεταγμένων:  Το συγκεκριμένο 

εργαλείο διευκολύνει τον χρήστη να βρει το σημείο μέσα στο επίπεδο 

στο οποίο αντιστοιχούν συγκεκριμένες τιμές των X και Y τιμών. Ο 

χειρισμός του εργαλείου είναι ιδιαίτερα απλός: ο χρήστης αυξομειώνει 

τις τιμές για τα X και Y και στην συγκεκριμένη θέση προβάλλεται ένα 

σύστημα αξόνων. 



40 

 

 

Εικόνα 17 Το εργαλείο εύρεσης συντεταγμένων 

5.3. Τα επίπεδα του παιχνιδιού 

Στην αρχή κάθε επιπέδου προβάλλεται στον χρήστη ένα παράθυρο με ένα κείμενο στο 

οποίο εξηγούνται τυχόν καινούρια χαρακτηριστικά του παιχνιδιού (για παράδειγμα τι 

είναι η πόρτα και πώς ανοίγει) και προστίθενται κομμάτια της θεωρίας σχετικά με τις 

έννοιες/δομές του προγραμματισμού που θα πρέπει ο χρήστης να εφαρμόσει για να 

περάσει το συγκεκριμένο επίπεδο. 

Τα επίπεδα σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε: 

 να υπάρχει ένας διδακτικός στόχος για κάθε επίπεδο 

 να καλύπτεται μία ενότητα του προγραμματισμού με βάση το διδακτικό στόχο 

του επιπέδου ως θεωρία 

 να εξηγούνται μερικά επιπλέον στοιχεία του παιχνιδιού σε κάθε επίπεδο 

 η θεωρία για το συγκεκριμένο επίπεδο να είναι χρήσιμη και αναγκαία για την 

επίλυσή του 

 τα βοηθητικά μηνύματα να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομα αλλά ταυτόχρονα 

περιεκτικά και επαρκή για την επίλυση του επιπέδου 

 το κάθε επίπεδο να είναι ψυχαγωγικό και αισθητικά ευχάριστο στον χρήστη 
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 ο χρήστης να εντάσσεται σταδιακά στους κανόνες του παιχνιδιού και στις 

διάφορες έννοιες του προγραμματισμού χωρίς να κατακλύζεται από πολύ 

μεγάλο όγκο πληροφοριών 

 μέσα από τη δομή του επιπέδου να προκύπτουν μοτίβα τα οποία να μπορούν 

εύκολα να ανακαλυφθούν από τον χρήστη ώστε να δημιουργεί δικές του 

μεθόδους και γενικότερα έναν πιο σωστά δομημένο κώδικα. 

5.3.1 Επίπεδο ένα 

Στο πρώτο επίπεδο του παιχνιδιού παρουσιάζονται μόνο οι βασικές εντολές κίνησης 

του ρομπότ και η εντολή τερματισμού. Ως θεωρία παρουσιάζονται: 

 ο τρόπος κλήσης των διάφορων μεθόδων 

 η έννοια της κλάσης και η κλάση Robot 

 ο κατασκευαστής και η αρχικοποίηση ενός αντικειμένου της κλάσης Robot 

 

Εικόνα 18 Επίπεδο 1: προβολή βοηθητικού μηνύματος 
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Εικόνα 19 Επίπεδο 1: κάμερα 1 

Ο διδακτικός στόχος για αυτό το επίπεδο είναι να μπορεί ο χρήστης να γράφει κώδικα 

όπου θα καλείται διαδοχικά μία σειρά από μεθόδους. 

Πίνακας 3 Επίπεδο 1: βοηθητικό μήνυμα - θεωρία  

THE WORLD OF ROBOTS 

 

Welcome! Meet Karel! In each level Karel needs your help to enter 

the TERMINAL GATE. Your goal is to give him the right 

instructions (methods). The programming language in which you 

will program your robot(s) is Java. You can move the robot by 

giving him the following messages: 

 

move(): this method moves the robot one square forward without 

changing its direction. 

turnRight(): the robot turns 90 degrees to the right remaining in 

the same square. 

turnLeft(): the robot turns 90 degrees to the left remaining in 

the same square. 

finish(): call this method when you reach the TERMINAL GATE. 

 

Be careful! your robot must not collide with a wall or generally 

with an obstacle. If that happens the TERMINAL GATE is being 

sealed and there is no way to be opened again. In this case you 

have to press the "restart" button and try again. 
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There are more methods to discover as you proceed! 

 

When you want to send a message (or else call a method) you have 

to follow this form:  

<name-of-the-object>.method(); 

for example: karel.move(); 

 

You always have to specify the name of the robot (object) because 

you may have to program more than one robots. 

 

THE ROBOT CLASS 

Each independent robot with the abilities that we mentioned 

before, comprises an instance of the basic model/family of 

robots, called Robot. In Object Oriented Programming (OOP) a 

general type of object like this is called "class" and determines 

the properties and the behavior of each object that derives from 

it. 

 

In order to program a robot, first you have to give the command 

for creating a new robot from the existing model called Robot. 

 

CONSTRUCTION & INITIALIZATION OF AN OBJECT 

As we have already mentioned, a class can supply us with as many 

objects as we want. A class contains constructors that are 

invoked to create objects from the class blueprint. The 

instruction for the construction of a robot that is a member of 

the Robot class has the following form: 

 

Robot <name> = new Robot(positionX, positionY, direction); 

 

Example: Robot karel = new Robot(1, 2, "DOWN"); 

 

<name>: The name of the robot which usually is karel but it can 

be anything you want. 

new: The “new” word is an operator that calls the constructor 

“Robot”. 

positionX: the x coordinate of the robot. 

positionY: the y coordinate of the robot. 

direction: it can be either "UP", "DOWN", "LEFT" or "RIGHT".  
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TIP: use the "3D arrow position" tool if you want to discover the 

x,y position of a block. 

 

Make sure you enter your instructions AFTER the 

line:"karel.land(world);" which is the method that lands the 

robot into the world. If your robot isn't landed you can't 

control it! :) 

 

Be careful!: Java is a case sensitive programming language. 

Example: 

karel.turnRight(); CORRECT 

Karel.turnRight(); WRONG 

karel.turnright(); WRONG 

 

Ενδεικτική λύση για αυτό το επίπεδο είναι η ακόλουθη: 
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Πίνακας 4 Επίπεδο 1: ενδεικτική λύση - κλάση Execute 

1 . package instructions; 

2 . 

 3 . import utils.*; 

4 . 

 5 . public class Execute{ 

6 .  public void main(World world){ 

7 .  //                    position x, y, direction 

8 .         Robot karel = new Robot(2, 1, "DOWN"); 

9 .         karel.land(world); 

10 .         karel.move(); 

11 .         karel.move(); 

12 .         karel.move(); 

13 .         karel.turnLeft(); 

14 .         karel.move(); 

15 .         karel.move(); 

16 .         karel.turnRight(); 

17 .         karel.move(); 

18 .         karel.finish(); 

19 .     } 

20 . } 
 

 

5.3.2 Επίπεδο δύο 

Στο δεύτερο επίπεδο παρουσιάζονται τρία καινούρια στοιχεία του παιχνιδιού ο κύβος, ο 

θησαυρός και ο διακόπτης και εισάγονται δύο ακόμα μέθοδοι στον χρήστη η push() 

και η pickUp(). Ως θεωρία εξηγούνται τα εξής: 

 Κληρονομικότητα και επέκταση της κλάσης Robot 

 Δημιουργία νέων μεθόδων 

 Κλήση των νέων μεθόδων 

Σε αυτό το επίπεδο ο διδακτικός στόχος είναι ο χρήστης να μπορεί να δημιουργεί 

επεκτάσεις της κλάσης Robot όπου θα ορίζει νέες μεθόδους και στην συνέχεια να 

μπορεί να δημιουργεί αντικείμενα αυτής της κλάσης και να καλεί τις μεθόδους που έχει 

δημιουργήσει για αυτά τα αντικείμενα. 
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Εικόνα 20 Επίπεδο 2: προβολή βοηθητικού μηνύματος - θεωρίας 

 

Εικόνα 21 Επίπεδο 2: κάμερα 1 
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Εικόνα 22 Επίπεδο 2: κάμερα 2 

Το μοτίβο το οποίο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο και μπορεί εύκολα να ανακαλυφθεί από 

τον χρήστη είναι η κίνηση του ρομπότ ανά 4 τετράγωνα. Έτσι, ο χρήστης αντί να 

καλέσει 4 φορές τη μέθοδο move() είναι καλό να δημιουργήσει μία μέθοδο που όταν 

θα καλείται στην κλάση Execute θα μετακινεί το ρομπότ 4 τετράγωνα σε ευθεία. Στο 

βοηθητικό μήνυμα για αυτό το επίπεδο εξηγείται στον χρήστη πώς να δημιουργήσει 

αυτήν τη μέθοδο: 

Πίνακας 5 Επίπεδο 2: βοηθητικό μήνυμα - θεωρία 

INHERITANCE... SOME NEW METHODS! 

Notice that the light on the TERMINAL GATE is red. That means 

that it doesn't have enough power and it is turned off. In order 

for the TERMINAL GATE to be turned on you have to push all the 

cubes on top of the red spots that lie on the floor. To do that, 

you have to call the push() method when you are in front of a 

cube. Note that when you are not in front of a cube, if you call 

the push() method, the robot will be crushed because there will 

be nothing to be pushed. In this case you have to press the 

"restart" button and try again. The yellow spheres are called 

"treasures" and give you extra points that increase your score. 

Call pickUp() when you are in front of a treasure to pick it up. 

 

EXTEND YOUR ROBOT'S CAPABILITIES 

In many cases you need to teach your robot new methods that are 
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consisted of the old methods. The Java programming language gives 

us the possibility to create new classes of robots, which contain 

new methods, in other words classes that can provide us with 

robots with increased possibilities. To do that the following 

code is required: 

 

public class <class-name> extends <parent-class>{ 

 

 public <class-name>(){ 

 

  super(); 

 

 } 

} 

 

which in our case is: 

 

public class MyRobot extends Robot{ 

 

 public MyRobot(int positionX, int positionY, String 

direction){ 

 

  super(positionX, positionY, direction); 

 

 } 

} 

 

The keyword "super" calls the constructor of the superclass. In 

class "MyRobot" you have to call the super-constructor in order 

to pass the arguments "positionX", "positionY" and "direction". 

 

Fortunately that piece of code is already pasted in the "MyRobot 

class" tab. All you have to do is defining your own methods. 

 

DEFINITION OF A METHOD 

In this level it is very convenient for you if you create a 

method (let’s say moveFourSteps()) that when called it sends a 

message to your robot to move 4 steps instead of 1. The 

definition of a new method has the following form and it has to 

be pasted inside the MyRobot class declaration, between the curly 
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brackets: 

 

public void <method-name>(){ 

 <list-of-instructions> 

} 

 

which in our case is: 

 

public void moveFourSteps(){ 

 move(); 

 move(); 

 move(); 

 move(); 

} 

 

public: public means that your method will be visible and it can 

be called by other classes (in our case the Execute class)  

void: void means that this method simply does something and does 

not return any result. (In next levels we will see methods that 

return results). 

 

USE YOUR NEW AUGMENTED ROBOT! 

After we have created the "MyRobot" class with the new potentials 

we have to give these new potentials to our robot Karel. To do 

this simply replace the word "Robot" with the word "MyRobot" 

where it is appeared in class Execute. Karel is no longer an 

instance of the class "Robot" but is now an instance of the class 

"MyRobot". Now you can call all the old methods that are 

inherited including your new method "moveFourSteps()". 

 

Η ενδεικτική λύση είναι η εξής: 

 



50 

 

Πίνακας 6 Επίπεδο 2: ενδεικτική λύση - κλάση Execute 

1 . package instructions; 

2 . 

 3 . import utils.*; 

4 . 

 5 . public class Execute{ 

6 .     public void main(World world){ 

7 .         //         position x, y, direction 

8 .         MyRobot karel = new MyRobot(1, 1, "RIGHT"); 

9 .         karel.land(world); 

10 .         karel.pickUp(); 

11 .         karel.turnRight(); 

12 .         karel.push(); 

13 .         karel.turnLeft(); 

14 .         karel.moveLong(); 

15 .         karel.turnRight(); 

16 .         karel.moveLong(); 

17 .         karel.push(); 

18 .         karel.move(); 

19 .         karel.turnLeft(); 

20 .         karel.pickUp(); 

21 .         karel.moveLong(); 

22 .         karel.turnLeft(); 

23 .         karel.move(); 

24 .        karel.finish(); 

25 .     } 

26 . } 
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Πίνακας 7 Επίπεδο 2: ενδεικτική λύση - κλάση Robot 

1 . package instructions; 

2 . 

 3 . import utils.*; 

4 . 

 5 . public class MyRobot extends Robot{ 

6 . 

 7 .     public MyRobot(int x, int y, String direction){ 

8 .         super(x, y, direction); 

9 .     } 

10 . 

 11 .     public void moveLong(){ 

12 .         move(); 

13 .         move(); 

14 .         move(); 

15 .         move(); 

16 .     } 

17 . } 
 

 

5.3.3. Επίπεδο τρία 

Σε αυτό το επίπεδο παρουσιάζονται τα τελευταία αντικείμενα του παιχνιδιού: η πόρτα 

και το ναρκοπέδιο. Αφού εξηγηθεί η συμπεριφορά τους και παρουσιαστεί η δυσκολία 

του συγκεκριμένου επιπέδου που είναι το πώς μπορεί να διασχίσει ένα ρομπότ το 

ναρκοπέδιο χωρίς να χτυπήσει σε τοίχο, στην συνέχεια δίνεται η λύση που είναι η δομή 

if/else και οι μέθοδοι που επιστρέφουν boolean τιμές. Έτσι εισάγεται στον 

χρήστη ένα νέο κομμάτι της θεωρίας του προγραμματισμού το οποίο θα είναι ένα 

απαραίτητο εργαλείο για να περάσει το επίπεδο. Αυτή η σύνδεση μεταξύ της θεωρίας 

και της άμεσης εφαρμογής της αναμένεται ότι θα βοηθήσει σημαντικά τον χρήστη να 

καταλάβει την θεωρία. 
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Εικόνα 23 Επίπεδο 3: προβολή βοηθητικού μηνύματος - θεωρίας 

 

Εικόνα 24 Επίπεδο 3: κάμερα 1 
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Εικόνα 25 Επίπεδο 3: κάμερα 2 

Στο βοηθητικό κείμενο παρουσιάζονται τα εξής: 

 Η δομή if/else 

 οι boolean μέθοδοι του ρομπότ 

 το σύμβολο «!» το οποίο χρησιμοποιείται για την αντιστροφή του 

αποτελέσματος μίας μεθόδου που επιστρέφει boolean τιμές. 

Ο διδακτικός στόχος του επιπέδου είναι να καταλάβει ο χρήστης τη βασική δομή 

επιλογής if/else και να μπορεί να την χρησιμοποιεί όπου χρειάζεται για να ελέγχει 

τη ροή του κώδικά του. 

Πίνακας 8 Επίπεδο 3: βοηθητικό μήνυμα - θεωρία 

CONDITIONAL STATEMENTS 

 

DOORS 

You can use the pickUp method to pick up keys as well as 

treasures. Keys are used to unlock doors. If a key has the same 

color with the door that means that this key can unlock this 

door. To unlock a door use the unlock() method. If a door is 

unlocked use the openDoor() method to open it. 

 

MINEFIELD 

A "minefield" is a region of blocks where there are walls that 

are invisible. It works the same as a usual minefield but instead 
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of mines there are walls that you can't see. In every minefield 

there is always a path on which there are no walls. So when a 

minefield blocks your way there's always a hidden path you can 

use to pass that minefield. But if you can't see where there are 

no obstacles how can you discover this path? The answer is that 

your robot has a special sensor that CAN detect an obstacle but 

ONLY if it is right in front of it. To use this sensor you have 

to use the "if/else" statement. 

 

THE IF/ELSE STATEMENT 

The general form of an IF statement is the following: 

 

if ( <condition> ){ 

 <list-of-instructions1> 

} 

else{ 

 <list-of-instructions2> 

} 

 

where: if = reserved word for beginning a statement under 

condition. 

{ } = symbols that enclose the <list-of-instructions>, which can 

comprise of one or more statements. Be careful, the right curly 

brace is not followed by ;.  

<list-of-instructions1> = known as the THEN part of the IF 

statement. 

<list-of-instructions2> = known as the ELSE part of the IF 

statement. 

 

Semantics: 

Ι. Evaluation of the condition (<condition>), which always 

returns a logical value (true or false). 

ΙΙ. If the condition is true, execute the <list-of-instructions1> 

and move on to the next (after if/else) statement of the program.  

ΙΙΙ. If the condition is false, ignore the <list-of-

instructions1> and execute the <list-of-instructions2> 

 

Example: 

if(karel.inFrontOfAnObstacle()){ 

 karel.turnRight(); 
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 karel.move(); 

} 

else{ 

 karel.move(); 

} 

 

In this example Karel checks if there is an object in front of 

him. Ιf there is, then he turns right and moves to that 

direction. Ιf there is NOT then he can move forward. 

 

IMPORTANT NOTE: the ELSE part is optional. You can instruct your 

robot to execute some additional method(s) only if a condition is 

true and continue (independently of the condition) with the same 

list of methods: 

if ( <condition> ){ 

 <list-of-instructions> 

} 

 

In the aforementioned example Karel has to move both in the case 

that he is in front of an obstacle or not. However, in the former 

case he has to turnRight first. So, the code could be rewritten 

as follows: 

if(karel.inFrontOfAnObstacle()){ 

 karel.turnRight(); 

} 

karel.move(); 

 

 

The inFrontOfAnObstacle() method can be used inside the if 

statement ONLY because it returns a boolean result (it's not 

void, like move() for example), which means that its result will 

be true or false. 

 

Be careful!: you can't call a void method in the condition of an 

if statement because it returns no result! 

 

THE CONDITIONS THAT ROBOTS CAN TEST 

inFrontOfAnObstacle(): tests if there is an obstacle in front of 

the robot 

inFrontOfADoor(): tests if there is a door in front of the robot 
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inFrontOfACube(): tests if there is a cube in front of the robot 

that he can push 

insideAGate(): tests if he is inside the TERMINAL GATE so he can 

finish() 

inFrontOfAGate(): tests if he is in front of the TERMINAL GATE 

inFrontOfAKey(): tests if there is a key in front of him 

inFrontOfATreasure(): tests if there is a treasure in front of 

him 

 

THE "!" SYMBOL 

When the "!" symbol is used in the condition of an if statement 

then it will return the opposite result.  

 

Example (this example has the same result with the previous 

ones): 

if(!karel.inFrontOfAnObstacle()){  

 karel.move(); 

} 

else{ 

 karel.turnRight(); 

 karel.move(); 

} 

 

 

Η ενδεικτική λύση για αυτό το επίπεδο είναι η εξής: 
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Πίνακας 9 Επίπεδο 3: ενδεικτική λύση - κλάση Execute 

1 . package instructions; 

2 . 

 3 . import utils.*; 

4 . 

 5 . public class Execute{ 

6 .     public void main(World world){ 

7 .         //         position x, y, direction 

8 .         MyRobot karel = new MyRobot(2, 2, "DOWN"); 

9 .         karel.land(world); 

10 .         karel.move(); 

11 .         karel.turnRight(); 

12 .         karel.pickUp(); 

13 .         karel.move(); 

14 .         karel.turnRight(); 

15 .         karel.push(); 

16 .         karel.turnRight(); 

17 .         karel.move(); 

18 . 

 19 .         karel.skipInvisibleObject(); 

20 . 

 21 .         karel.pickUpAtLeft(); 

22 .         karel.move(); 

23 .         karel.unLock(); 

24 .         karel.openDoor(); 

25 .         karel.moveTwice(); 

26 . 

 27 .         karel.skipInvisibleObject(); 

28 . 

 29 .         karel.pickUpAtLeft(); 

30 .         karel.moveTwice(); 

31 .         karel.finish(); 

32 .     } 

33 . } 
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Πίνακας 10 Επίπεδο 3: ενδεικτική λύση - κλάση Robot 

1 . package instructions; 

2 . 

 3 . import utils.*; 

4 . 

 5 . public class MyRobot extends Robot{ 

6 . 

 7 .     public MyRobot(int x, int y, String direction){ 

8 .         super(x, y, direction); 

9 .     } 

10 . 

 11 .     public void skipInvisibleObject(){ 

12 .         if(inFrontOfAnObstacle()){ 

13 .             avoidObstacleAtLeft(); 

14 .         } 

15 .         else{ 

16 .             moveTwice(); 

17 .         } 

18 .     } 

19 . 

 20 .     public void moveTwice(){ 

21 .         move(); 

22 .         move(); 

23 .     } 

24 . 

 25 .     public void avoidObstacleAtLeft(){ 

26 .         turnLeft(); 

27 .         move(); 

28 .         turnRight(); 

29 .         moveTwice(); 

30 .         turnRight(); 

31 .         move(); 

32 .         turnLeft(); 

33 .     } 

34 . 

 35 .     public void pickUpAtLeft(){ 

36 .         turnLeft(); 

37 .         pickUp(); 

38 .         turnRight(); 
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39 .     } 

40 . } 
 

 

5.3.4. Επίπεδο τέσσερα 

Στο βοηθητικό κείμενο για αυτό το επίπεδο εξηγούνται τα εξής: 

 η εμφωλευμένη δομή if 

 ο ορισμός boolean μεθόδων 

 οι τελεστές and και or. 

Ο διδακτικός στόχος είναι να καταλάβει ο χρήστης την σπουδαιότητα των 

εμφωλευμένων δομών και να μπορεί ο ίδιος να τις χρησιμοποιεί όπου χρειάζεται. 

 

Εικόνα 26 Επίπεδο 4: προβολή βοηθητικού μηνύματος - θεωρίας 
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Εικόνα 27 Επίπεδο 4: κάμερα 1 

 

Εικόνα 28 Επίπεδο 4: κάμερα 2 

 

Πίνακας 11 Επίπεδο 4: βοηθητικό μήνυμα - θεωρία 

NESTED IF STATEMENTS 

 

Besides the IF statements that we analysed there is also a group 

of more complicated IF statements, known as nested IF statements. 

These are IF statements that are part of the THEN and/or ELSE 

part of another IF statement. 
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For example you may need to check if your robot is in front of an 

obstacle. If he is not, he can move one step forward safely but 

then he may need to check again. 

 

Imagine that your robot is placed in an up and left corner facing 

right, and trapped in a minefield with size 3X2 blocks. Your goal 

is to get out of this minefield either from the right or the 

bottom side of it. To achieve this, first you have to check if 

there is an obstacle in front of the robot. If there is then your 

only way out is the bottom side. But if there isn’t an object in 

front of your robot then you have to move to the right side and 

check again for an obstacle. If this time there isn’t an obstacle 

then you can escape from the right side. 

 

In this case your code will be like this: 

 

if(!karel.inFrontOfAnObstacle()){ 

 karel.move(); 

 if(!karel.inFrontOfAnObstacle()){ 

  karel.move(); 

 } 

 else{ 

  karel.turnRight(); 

  karel.move(); 

  karel.move(); 

 } 

} 

else{ 

 karel.turnRight(); 

 karel.move(); 

 karel.move(); 

} 

or better: 

if(karel.inFrontOfAnObstacle()){ 

 karel.turnRight(); 

 karel.move(); 

 karel.move(); 

} 

else{ 
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 karel.move(); 

 if(karel.inFrontOfAnObstacle()){ 

  karel.turnRight(); 

   

 } 

  

 karel.move(); 

 karel.move(); 

   

} 

 

DEFINITION OF NEW BOOLEAN METHODS 

Predicates return one of the 2 boolean values true or false. So, 

when we define a predicate we must somehow declare which one of 

the boolean values is returned. For this purpose we use the 

return statement that has the following form: 

 

 return boolean-expression; 

 

The definition of a method that will return a boolean result will 

have the following form: 

 

public boolean <name-of-the-method>(){ 

 <list-of-instructions> 

 return boolean-expression; 

} 

 

Example 1: 

Let’s say we want to create a method that returns true when there 

is NOT an obstacle in front of the robot. Here's how: 

 

public boolean frontIsClear(){ 

 return !inFrontOfAnObstacle(); 

} 

 

This method will return the opposite result of the method 

inFrontOfAnObstacle() 

 

Example 2: 

Here is a more complex example. Let's say we want to create a 
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method that returns true when there is an object in front of the 

robot that can be picked up. In other words that object can be a 

key OR a treasure. Since we already have the methods 

inFrontOfAKey() and inFrontOfATreaure() here is how we can 

combine those two: 

 

public boolean inFrontOfAnObject(){ 

 return (inFrontOfAKey() || inFrontOfATreaure()); 

} 

 

THE LOGICAL OPERANDS AND & OR 

The symbol "||" means OR. So if the robot is in front of a key OR 

in front of a treasure the result of the method 

inFrontOfAnObject() will be also true. 

 

The symbol "&&" means AND. That means that two conditions have to 

be both true in order for the result to be also true. For 

example, in the previous method definition, if we had replaced 

the symbol "||" with the symbol "&&" then the result would be 

true only if an object was a key AND a treasure at the same time. 

Of course this is never true so that method would always return 

false. 

 

Be careful!: 

1. return statements are valid only in methods that return a 

boolean result (in the context of the game at least). 

2. A return statement causes the termination of the predicate 

that is part of, even if other statements exist after the return 

statement.  

 

Example 2 (second way): 

You can use an if/else statement as a second way of the previous 

example (of course the first way is preferable): 

 

public boolean inFrontOfAnObject(){ 

 if(inFrontOfAKey() || inFrontOfATreasure()){ 

  return true; 

 } 

 else{ 

  return false; 
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 } 

} 

 

or an if statement as a third way (preferable than the second 

way): 

 

public boolean inFrontOfAnObject(){ 

 if(inFrontOfAKey() || inFrontOfATreasure()){ 

  return true; 

 } 

 return false; 

} 

 

or even an if/else if statement without the logical operator OR 

as a fourth way: 

 

public boolean inFrontOfAnObject(){ 

 if(inFrontOfAKey()){ 

  return true; 

 } 

      else  if(inFrontOfATreasure()){ 

           return true;   

      } 

 return false; 

} 
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Πίνακας 12 Επίπεδο 4: ενδεικτική λύση - κλάση Execute 

1 . package instructions; 

2 . 

 3 . import utils.*; 

4 . 

 5 . public class Execute{ 

6 .     public void main(World world){ 

7 .         //         position x, y, direction 

8 .         MyRobot karel = new MyRobot(5, 7, "LEFT"); 

9 .         karel.land(world); 

10 .         karel.pushAndMove(); 

11 .         karel.pushAndMove(); 

12 .         karel.turnAround(); 

13 .         karel.move(); 

14 .         karel.move(); 

15 .         karel.turnLeft(); 

16 .         karel.pickUpAndMoveLong(); 

17 .         karel.turnRight(); 

18 .         karel.pickUpAndMoveLong(); 

19 .          

20 .         karel.crossMinefield(); 

21 .         karel.moveTwice(); 

22 .         karel.moveTwice(); 

23 .         karel.turnRight(); 

24 .         karel.pickUp(); 

25 .         karel.turnAround(); 

26 .         karel.moveTwice(); 

27 .         karel.move(); 

28 .         karel.finish(); 

29 .     } 

30 . } 
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Πίνακας 13 Επίπεδο 4: ενδεικτική λύση - κλάση Robot 

1 . package instructions; 

2 . 

 3 . import utils.*; 

4 . 

 5 . public class MyRobot extends Robot{ 

6 . 

 7 .     public MyRobot(int x, int y, String direction){ 

8 .         super(x, y, direction); 

9 .     } 

10 . 

 11 .     public void pushAndMove(){ 

12 .         if(inFrontOfACube()){ 

13 .            push(); 

14 .         } 

15 .         move(); 

16 .     } 

17 . 

 18 .     public void turnAround(){ 

19 .         turnRight(); 

20 .         turnRight(); 

21 .     } 

22 . 

 23 .     public void pickUpAndMove(){ 

24 .         if(inFrontOfATreasure()){ 

25 .             pickUp(); 

26 .         } 

27 .         move(); 

28 .     } 

29 . 

 30 .     public void pickUpAndMoveLong(){ 

31 .         pickUpAndMove(); 

32 .         pickUpAndMove(); 

33 .         pickUpAndMove(); 

34 .         pickUpAndMove(); 

35 .     } 

36 . 

 37 .     public void moveTwice(){ 
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38 .         move(); 

39 .         move(); 

40 .     } 

41 . 

 42 .     public void pickUpAtRight(){ 

43 .         turnRight(); 

44 .         if(inFrontOfATreasure()){ 

45 .             pickUp(); 

46 .         } 

47 .         turnLeft(); 

48 .     } 

49 . 

 50 . public void crossMinefield(){ 

51 .  if(inFrontOfAnObstacle()){ 

52 .             turnLeft(); 

53 .             moveTwice(); 

54 .             turnRight(); 

55 .             moveTwice(); 

56 .             if(inFrontOfAnObstacle()){ 

57 .                 turnRight(); 

58 .                 move(); 

59 .                 turnLeft(); 

60 .                 moveTwice(); 

61 .                 turnRight(); 

62 .                 moveTwice(); 

63 .                 turnLeft(); 

64 .             } 

65 .             else{ 

66 .                 moveTwice(); 

67 .                 turnRight(); 

68 .                 moveTwice(); 

69 .                 move(); 

70 .                 turnLeft(); 

71 .             } 

72 .              

73 .         } 

74 .         else{ 

75 .             move(); 
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76 .             turnRight(); 

77 .             move(); 

78 .             turnLeft(); 

79 .             moveTwice(); 

80 .             move(); 

81 .         } 

82 .  } 

83 . } 
 

 

5.3.5. Επίπεδο πέντε 

Σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνονται ως θεωρία οι δομές επανάληψης while και for και 

η δημιουργία μεθόδων που δέχονται παράμετρο. 

Ο διδακτικός στόχος είναι να μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιεί βρόγχους είτε για να 

βελτιώσει τον κώδικά του είτε για να λύσει προβλήματα τα οποία δε μπορούν να 

λυθούν διαφορετικά. 

 

Εικόνα 29 Επίπεδο 5: προβολή βοηθητικού μηνύματος - θεωρίας 
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Εικόνα 30 Επίπεδο 5: κάμερα 1 

 

Εικόνα 31 Επίπεδο 5: κάμερα 2 

Το βοηθητικό κείμενο για αυτό το επίπεδο είναι το εξής: 

Πίνακας 14 Επίπεδο 5: βοηθητικό μήνυμα - θεωρία 

REPETITION STATEMENTS 

In this level you will find very convenient the use of the 

"while" statement. 

Let’s suppose that a robot wants to keep moving forward until he 

meets an obstacle. Despite the simplicity of the problem it is 

impossible to write a program for solving the level, by using the 
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known statements. The problem lies in the fact that we don't know 

from the beginning how many times the robot has to execute the 

move() statement until it reaches the obstacle. The structure 

that we need in this case is the "while" statement. 

 

THE FORM OF THE WHILE STATEMENT 

The while statement allows a robot to execute a block of 

statements (in repetition) for as long as a condition is true. 

The general form of the while statement is the following: 

 

while ( <condition> ){ 

 <list-of-instructions> 

} 

where: while = reserved word, which starts the statement. 

 <condition> = the conditions tested are the same with those 

of if statements.  

 

Semantics: 

I. The robot tests the <condition> that returns a boolean value. 

II. If the condition is true, then the robot executes the <list-

of-instructions> and returns to step I. 

III. If the condition is false, then the execution of while is 

terminated and the robot continues with executing the statement 

after while. 

In other words, for as long as the condition is true the robot 

executes the body of the while statement. 

 

Example: 

In this example we create a new method which allows Karel to keep 

moving forward until he meets an obstacle: 

 

public void keepMoving(){ 

 while(!inFrontOfAnObstacle()){ 

  move(); 

 } 

} 

 

THE FOR STATEMENT 

The for statement is used when we want a robot to execute a block 

of statements a predefined number of times.  
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for(INITIALIZATION; CONDITION; INCREMENT/DECREMENT){ 

 <list-of-instructions> 

} 

 

EXAMPLE: 

for(int i = 0; i < 100; i++){ 

 move(); 

} 

 

EXPLANATION: 

the "i" is an integer variable (int) that is initialized with the 

zero value. This means that in the first repetition the value of 

the "i" variable equals with 0. 

 

i < 100: This is the condition under which the repetition is 

continued. The value of the i value is continuing to be 

incremented until is no longer smaller than 100. 

 

i++: the "++" is an operator that means that the "i" variable 

will be incremented by one in each repetition. The "i++" is the 

same as "i+1". 

 

So in this example the "move()" method will be executed 100 

times. 

 

METHODS WITH PARAMETERS 

You can create methods that have a number of parameters in its 

definition. In this way you can pass information to this method 

and have a different result depending on this information. Here’s 

an example: 

 

public void move(int steps){ 

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

    move(); 

 } 

} 

 

In this example the method “move()” takes one parameter that 

defines the number of steps that a robot will move forward. When 
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you call this method you have to pass as an argument an integer 

number. 

For example: 

 

karel.move(100); 

 

and the robot “karel” will move 100 steps forward. 
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Πίνακας 15 Επίπεδο 5: ενδεικτική λύση - κλάση Execute 
 

1 . package instructions; 

2 . 

 3 . import utils.*; 

4 . 

 5 . public class Execute{ 

6 .     public void main(World world){ 

7 .         //         position x, y, direction 

8 .         MyRobot karel = new MyRobot(1, 1, "RIGHT"); 

9 .         karel.land(world); 

10 . 

 11 .         karel.pickUp(); 

12 .         karel.moveWhileYouCan(); 

13 .         karel.push(); 

14 .         karel.turnRight(); 

15 .         karel.moveWhileYouCan(); 

16 .         karel.turnRight(); 

17 .         karel.moveWhileYouCan(); 

18 .         karel.turnLeft(); 

19 . 

 20 .         karel.harvestRowAndTurnLeft(4); 

21 .         karel.turnAround(); 

22 .         karel.turnRight(); 

23 .         karel.moveWhileYouCan(); 

24 .         karel.turnRight(); 

25 .         karel.moveWhileYouCan(); 

26 .         karel.turnLeft(); 

27 .         karel.unLock(); 

28 .         karel.openDoor(); 

29 .         karel.move(2); 

30 .         karel.pushAtLeft(); 

31 .         karel.move(); 

32 .         karel.finish();         

33 .     } 

34 . } 
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Πίνακας 16 Επίπεδο 5: ενδεικτική λύση - κλάση Robot 

1 . package instructions; 

2 . 

 3 . import utils.*; 

4 . 

 5 . public class MyRobot extends Robot{ 

6 . 

 7 .     public MyRobot(int x, int y, String direction){ 

8 .         super(x, y, direction); 

9 .     } 

10 . 

 11 .     public void moveWhileYouCan(){ 

12 .         while(!inFrontOfAnObstacle()){ 

13 .             move(); 

14 .         } 

15 .     } 

16 . 

 17 .     public void harvestRow(){ 

18 .         while(!inFrontOfAnObstacle()){ 

19 .             if(inFrontOfATreasure()){ 

20 .                 pickUp(); 

21 .             } 

22 .             move(); 

23 .         } 

24 .     } 

25 . 

 26 .     public void harvestRowAndTurnLeft(int times){ 

27 .         for(int i = 0;i < times; i++){ 

28 .             harvestRow(); 

29 .             turnLeft(); 

30 .         } 

31 .     } 

32 . 

 33 .     public void move(int steps){ 

34 .         for(int i=0;i<steps;i++){ 

35 .             move(); 

36 .         } 

37 .     }  
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38 . 

 39 .     public void turnAround(){ 

40 .         turnRight(); 

41 .         turnRight(); 

42 .     } 

43 . 

 44 .     public void pushAtLeft(){ 

45 .         turnLeft(); 

46 .         if(inFrontOfACube()){ 

47 .             push(); 

48 .         } 

49 .         turnRight(); 

50 .     } 

51 . } 
 

 

5.3.6. Επίπεδο έξι 

Αυτό είναι το τελευταίο επίπεδο του παιχνιδιού. Σε αυτό το επίπεδο εισάγεται η έννοια 

του πολυμορφισμού και της υποσκέλισης των μεθόδων. Ως άσκηση δίνονται στον 

χρήστη δύο ρομπότ όπου το ένα είναι αντικείμενο της κλάσης Robot και το άλλο είναι 

αντικείμενο της κλάσης MyRobot που είναι υποκλάση της Robot. Στην κλάση 

MyRobot υποσκελίζεται η μέθοδος move() και όταν καλείται τότε το ρομπότ 

μετακινείται δύο βήματα μπροστά αντί για ένα. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης βλέπει 

στην πράξη μία απλή εφαρμογή της υποσκέλισης μεθόδων και έτσι μπορεί εύκολα να 

καταλάβει αυτήν την έννοια. 
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Εικόνα 32 Επίπεδο 6: προβολή βοηθητικού μηνύματος - θεωρίας 

 

Εικόνα 33 Επίπεδο 6: κάμερα 1 
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Εικόνα 34 Επίπεδο 6: κάμερα 2 

Το βοηθητικό κείμενο για αυτό το επίπεδο είναι το εξής: 

Πίνακας 17 Επίπεδο 6: βοηθητικό μήνυμα - θεωρία 

POLYMORPHISM & OVERRIDING 

When we create a new class we sometimes want to change a method 

that is inherited, that is we want to change the definition of 

the method so as to give it a new meaning. For example, we might 

be asked to create a class of robots that move by 2 blocks each 

time and not by one block. In this case we can create a new 

class, with the Robot class as parent class, and supply it with a 

new definition of the inherited method move(), so that the robots 

of the new class move forward by 2 blocks when they receive the 

message move(). The new definition overrides the initial 

definition of the method inherited by the Robot class. The 

definition of the new move() method will be this: 

 

public void move(){ 

 super.move(); 

 super.move(); 

} 

 

The word "super" means that we call the move() method of the 

parent class Robot. 
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In this level you will have 2 robots on your command, Karel and 

Alex! Karel is an instance of the Robot class, but Alex is an 

instance of the MyRobot class which overrides the move() method. 

As you will see, when you call the move() method for Karel, he 

moves one block forward as always but Alex moves 2 blocks instead 

of one. Try to solve this level by leaving the definition of the 

move() method in the MyRobot class as is. 

 

The move method that exists in different classes in the class 

hierarchy with the same signature and different definitions is 

called a polymorthic method. Moreover, we say that the move 

method in the subclass (MyRobot) overrides the move method 

inherited from the superclass (Robot). 

 

Good luck! 

 

Οι ενδεικτικές λύσεις για αυτό το επίπεδο είναι οι εξής: 
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Πίνακας 18 Επίπεδο 6: ενδεικτική λύση - κλάση Execute 

1 . package instructions; 

2 . 

 3 . import utils.*; 

4 . 

 5 . public class Execute{ 

6 .     public void main(World world){ 

7 .         //         position x, y, direction 

8 .         MyRobot karel = new MyRobot(3, 2, "UP"); 

9 .         karel.land(world); 

10 .         Robot alex = new Robot(7,5,"RIGHT"); 

11 .         alex.land(world); 

12 .          

13 .         alex.pickUp(); 

14 .         alex.turnLeft(); 

15 .         alex.unLock(); 

16 .         alex.openDoor(); 

17 .         alex.turnLeft(); 

18 .         alex.move(); 

19 .         alex.turnLeft(); 

20 .         alex.move(); 

21 .         alex.turnRight(); 

22 .         alex.move(); 

23 . 

 24 .         karel.pickUp(); 

25 .         karel.turnAround(); 

26 .         karel.push(); 

27 .         karel.turnLeft(); 

28 .         alex.finish(); 

29 .         karel.move(); 

30 .         karel.unLock(); 

31 .         karel.openDoor(); 

32 .         karel.move(); 

33 .         karel.turnRight(); 

34 .         karel.move(); 

35 .         karel.move(); 

36 .         karel.turnRight(); 

37 .         karel.move(); 
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38 .         karel.finish(); 

39 .     } 

40 . } 
 

 

Πίνακας 19 Επίπεδο 6: ενδεικτική λύση - κλάση Robot 

1 . package instructions; 

2 . 

 3 . import utils.*; 

4 . 

 5 . public class MyRobot extends Robot{ 

6 . 

 7 .     public MyRobot(int x, int y, String direction){ 

8 .         super(x, y, direction); 

9 .     } 

10 . 

 11 .     public void move(){ 

12 .         super.move(); 

13 .         super.move(); 

14 .     } 

15 .      

16 .     public void turnAround(){ 

17 .         turnRight(); 

18 .         turnRight(); 

19 .     } 

20 . 

 21 .     public void pickUpAndMove(int times){ 

22 .         for(int i=0;i<times;i++){ 

23 .             if(inFrontOfATreasure()) 

24 .                 pickUp(); 

25 .             move(); 

26 .         } 

27 .     } 

28 . } 
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6. Σχεδίαση και Ανάπτυξη του Παιχνιδιού 

Για τη δημιουργία του παιχνιδιού ακολουθήθηκαν τα ακόλουθα βήματα: 

1. Δημιουργία του τρισδιάστατου παιχνιδιού: Ως πρώτο βήμα δημιουργήθηκε η 

τρισδιάστατη σκηνή του παιχνιδιού στην οποία μπορούν να υπάρχουν όλα τα 

αντικείμενα του παιχνιδιού, μαζί με τις συμπεριφορές τους. Επίσης 

προσομοιώνεται ο έλεγχος σύγκρουσης μεταξύ αντικειμένων και η αντίδρασή 

τους σε μία σύγκρουση. 

o Δημιουργία του διαγράμματος σκηνής: Η δημιουργία του διαγράμματος 

σκηνής έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να κατηγοριοποιεί αντικείμενα του 

παιχνιδιού τα οποία είναι παρόμοια ή ίδια και έτσι να μπορούν να 

ανακτηθούν εύκολα με την κλήση του αντίστοιχου κόμβου. 

o Δημιουργία συστήματος για τη δημιουργία και αποθήκευση επιπέδων: Για 

τη δημιουργία των επιπέδων δημιουργήθηκε μία αφηρημένη κλάση 

(LevelBuilder) η οποία παρέχει μεθόδους για τη δημιουργία και την 

τοποθέτηση των αντικειμένων στον τρισδιάστατο χώρο. Κάθε επίπεδο 

είναι μία επέκταση της κλάσης αυτής όπως θα εξηγηθεί και παρακάτω. 

Το κάθε επίπεδο αφού δημιουργηθεί, αποθηκεύεται σε μορφή .j3o και 

φορτώνεται αργότερα από άλλη κλάση. 

o Δημιουργία συστήματος για την φόρτωση επιπέδων: Για την φόρτωση των 

δυαδικών αρχείων .j3o δημιουργήθηκε η κλάση LevelLoader. Η 

συγκεκριμένη κλάση φορτώνει το διάγραμμα κόμβων από το αρχείο .j3o 

και στη συνέχεια προσθέτει επιπλέον στοιχεία, όπως σκιές και 

προσομοίωση σύγκρουσης. 

 

2. Δημιουργία των μενού: Για τη δημιουργία των διάφορων οθονών 

χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη Nifty-Gui η οποία ενσωματώνεται στην 

JMonkey με την χρήση των κλάσεων του πακέτου com.jme3.niftygui.  

Για κάθε οθόνη του παιχνιδιού δημιουργήθηκε μία κλάση η οποία επεκτείνει 

την AbstractAppState και υλοποιεί τη διασύνδεση (Interface) 

ScreenController της βιβλιοθήκης Nifty-Gui. 
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3. Δημιουργία text editor: Η βιβλιοθήκη Nifty-Gui μέχρι στιγμής (στην έκδοση 

1.3) δεν παρέχει κάποιο έτοιμο εργαλείο για την εισαγωγή και επεξεργασία 

κειμένου. Αντί για αυτό παρέχει το στοιχείο textfield το οποίο χρησιμεύει για 

την εισαγωγή μίας μόνο γραμμής κειμένου, όπως για παράδειγμα την εισαγωγή 

ενός ονόματος ή ενός κωδικού. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένα στοιχείο 

της Nifty-Gui το οποίο λειτουργεί ως επεξεργαστής κειμένου και ονομάστηκε 

textEditor. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε ο κώδικας του στοιχείου textfield και 

στην συνέχεια δημιουργήθηκαν κλάσεις για την υλοποίηση του textEditor οι 

οποίες έχουν δανειστεί κάποια στοιχεία από την αρχιτεκτονική του στοιχείου 

textfield. 

 

4. Δημιουργία του κυρίως παιχνιδιού: Το κυρίως παιχνίδι περιλαμβάνει μία οθόνη 

μέσα στην οποία υπάρχει η απεικόνιση του τρισδιάστατου κόσμου, ένας 

επεξεργαστής κειμένου για την συγγραφή κώδικα και διάφορα κουμπιά για τον 

έλεγχο του παιχνιδιού. Τη λειτουργία των παραπάνω αναλαμβάνει η κλάση 

LevelCreator. 

o Χρήση του “java compiler” για τη δημιουργία των .class αρχείων: ο 

κώδικας που έχει γράψει ο χρήστης αποθηκεύεται σε αρχεία με μορφή 

.java. Στην συνέχεια χρησιμοποιείται ο java compiler του συστήματος ο 

οποίος δημιουργεί τα αρχεία .class από τα αντίστοιχα .java αρχεία. Σε 

περίπτωση που υπάρχουν λάθη στον κώδικα, τα μηνύματα λάθους 

προβάλλονται στην οθόνη ώστε ο χρήστης να μπορέσει να τα διορθώσει. 

o Χρήση δεύτερου νήματος (“thread”) και εκτέλεση των .class αρχείων: 

Μετά τη δημιουργία τους, τα αρχεία .class εκτελούνται από ένα άλλο 

νήμα το οποίο δημιουργείται μετά την επιτυχημένη μεταγλώττιση 

(compile) των .java αρχείων. Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός δεύτερου 

νήματος προκύπτει από το γεγονός ότι κάθε εντολή που δίνεται σε ένα 

ρομπότ χρειάζεται κάποιο χρόνο για να ολοκληρωθεί (ο χρόνος αυτός 

μεταφράζεται ως ένας απροσδιόριστος αριθμός από κύκλους τους 

οποίους εκτελεί η μηχανή γραφικών). Έτσι, όταν δίνεται σε ένα ρομπότ 

μία εντολή θα πρέπει να υπάρξει μία αναμονή μέχρι να ολοκληρωθεί 

αυτή για να δοθεί η επόμενη. Το δεύτερο νήμα λειτουργεί με αυτόν τον 

τρόπο δηλαδή αφού δώσει μία εντολή σε ένα ρομπότ στην συνέχεια 

«παγώνει» μέχρι να λάβει το μήνυμα ότι το ρομπότ είναι έτοιμο να 

δεχτεί την επόμενη εντολή. 
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5. Σχεδιασμός του τρισδιάστατου μοντέλου του ρομπότ: Για τη μοντελοποίηση 

του ρομπότ χρησιμοποιήθηκε το ελεύθερο λογισμικό Blender. Το τελικό 

αποτέλεσμα σώθηκε σε αρχείο της μορφής .blend το οποίο εισήχθηκε στην 

JMonkey και κατόπιν μετατράπηκε σε αρχείο .j3o. 

 

Εικόνα 35 Η δημιουργία του Κάρελ στο λογισμικό  Blender 

6. Προσθήκη ήχου: Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού προστέθηκε μουσική η 

οποία παίζει για όσο χρόνο εκτελείται το παιχνίδι και μερικά ηχητικά εφέ τα 

οποία προκαλούνται από διάφορα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού. Για τη διαχείριση του ήχου δημιουργήθηκε η κλάση 

AudioManager στην οποία περιλαμβάνονται μέθοδοι σχετικές με την 

αναπαραγωγή συγκεκριμένων ήχων. 

 

6.1. Το τρισδιάστατο παιχνίδι: 

Το διάγραμμα σκηνής: 

Το διάγραμμα σκηνής για το παιχνίδι είναι στην παρακάτω εικόνα: 
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Διάγραμμα 3 Το διάγραμμα σκηνής 

 

Τα οβάλ σχήματα που έχουν μέσα τη λέξη “Node” είναι κόμβοι ενώ τα υπόλοιπα είναι 

γεωμετρικά αντικείμενα. Τα κόκκινα οβάλ σχήματα δείχνουν ότι παρουσιάζονται πάνω 

από χωρικά αντικείμενα με το ίδιο όνομα. Για παράδειγμα, το “doorNode” είναι 

κόκκινο επειδή για κάθε πόρτα υπάρχει ένας κόμβος με αυτό το όνομα. 

Περιγραφή του σχήματος: 

Όπως είπαμε ο κόμβος ρίζα σε κάθε διάγραμμα σκηνής είναι ο “rootNode” και 

παρέχεται από το σύστημα. Πάνω σε αυτόν είναι προσκολλημένοι δύο βασικοί κόμβοι, 

ο “objectNode” και ο “buildingNode”. Ο “buildingNode” είναι ένας κόμβος πάνω στον 

οποίο προσκολλώνται οι τοίχοι και το πάτωμα. Στον “objectNode” περιλαμβάνονται 

όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα. Κάτω από τον “objectNode” υπάρχει ένα ακόμα επίπεδο 

ιεράρχησης και συγκεκριμένα υπάρχουν οι κόμβοι “takeableNode” και 

“moveableNode” στους οποίους προσκολλώνται αντικείμενα που το ρομπότ μπορεί να 

πάρει και αντικείμενα τα οποία μπορούν να μετακινηθούν, αντίστοιχα. Έτσι, στον 

“takeableNode” υπάρχουν κλειδιά και θησαυροί ενώ στον “moveableNode” υπάρχουν 

οι κύβοι και τα ρομπότ. 

Βασικές κλάσεις: 

Main: Αυτή η κλάση επεκτείνει την SimpleApplication και μέσα σε αυτήν 

γράφεται ο κώδικας που θα εκτελεστεί από τη μηχανή γραφικών. Συγκεκριμένα, 

υλοποιείται η μέθοδος simpleInitApp() μέσα στην οποία αρχικοποιούμε διάφορες 

μεταβλητές και αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του παιχνιδιού και προσκολλούμαι διάφορες καταστάσεις (αντικείμενα της 
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κλάσης AbstractAppState) χρησιμοποιώντας τον “stateManager” αυτής της 

κλάσης. 

LevelBuilder: Η κλάση αυτή είναι αφηρημένη, επεκτείνει την 

AbtractAppState και περιλαμβάνει μεθόδους για τη δημιουργία των επιπέδων. 

Συγκεκριμένα, σε αυτήν την κλάση υπάρχουν μέθοδοι για την δημιουργία αντικειμένων 

όπως τοίχοι, πάτωμα και πόρτες, για την προσθήκη φωτός και για την αποθήκευση του 

επιπέδου σε μορφή .j3o. Το αρχείο .j3o συνοδεύουν άλλα τρία αρχεία με επεκτάσεις 

.mnf, .cam και .txt. Στο αρχείο .mnf, το οποίο είναι δυαδικό,  αποθηκεύονται τα 

διάφορα «σενάρια» που υπάρχουν στα ναρκοπέδιο του επιπέδου. Στο αρχείο .cam 

αποθηκεύεται ένα σύνολο από προεπιλεγμένες θέσεις της κάμερας του παιχνιδιού. Οι 

θέσεις αυτές διευκολύνουν τον χρήστη να περιηγηθεί εύκολα μέσα στο επίπεδο χωρίς 

να χρειάζεται να μετακινεί ο ίδιος την θέση της κάμερας. Το αρχείο .txt είναι αρχείο 

κειμένου και μέσα σε αυτό γράφεται η προεπιλεγμένη θέση που θα έχει το ρομπότ όταν 

παρουσιαστεί το επίπεδο στον χρήστη. Το συγκεκριμένο αρχείο δημιουργείται 

χειροκίνητα με την χρήση ενός επεξεργαστή κειμένου, σε αντίθεση με τα άλλα δύο που 

δημιουργούνται αυτόματα από την κλάση LevelBuilder. 

 

Διάγραμμα 4 Η κλάση LevelBuilder 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνονται οι βασικότερες μέθοδοι της κλάσης 

LevelBuilder. Για τις περισσότερες από αυτές μπορεί κανείς να καταλάβει τη 
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λειτουργία τους από την υπογραφή της μεθόδου. Αξίζει να επεξηγηθούν οι εξής 

μέθοδοι: 

wall(): Η συγκεκριμένη μέθοδος δημιουργεί μία σειρά από κύβους που λειτουργούν 

ως τοίχος, από και έως το σημείο που έχει δοθεί ως παράμετρος. Για τη βελτίωση της 

απόδοσης χρησιμοποιήθηκε η κλάση GeometryBatchFactory η οποία συγχωνεύει 

τα γεωμετρικά αντικείμενα σε ένα. 

setCamera(): θέτει την θέση της κάμερας κατά την αρχικοποίηση της 

LevelBuilder. 

addCamera(): δέχεται ως όρισμα τη θέση και την κατεύθυνση μίας κάμερας και την 

προσθέτει σε μία λίστα. Κατά την αποθήκευση του επιπέδου η λίστα αυτή 

αποθηκεύεται σε ένα αρχείο με την επέκταση .cam. 

trasparentMaterial(): επιστρέφει το υλικό που θα έχουν οι διαφανείς τοίχοι. 

defaultWallMaterial(): επιστρέφει το υλικό που θα έχουν οι συμπαγείς τοίχοι 

και το πάτωμα. 

setBasicScore(): σε κάθε επίπεδο υπάρχει ένα ελάχιστο σκορ που κερδίζει ένας 

παίχτης με την ολοκλήρωσή του. Η συγκριμένη μέθοδος δέχεται ως παράμετρο έναν 

ακέραιο αριθμό, ο οποίος είναι το ελάχιστο σκορ, και τον αποθηκεύει στο αρχείο .j3o. 

registerLevel(): εκτός από την αποθήκευση του επιπέδου, θα πρέπει να 

υπάρχουν καταχωρημένα και τα στοιχεία του επιπέδου που είναι ο αριθμός του 

επιπέδου, ο τίτλος του επιπέδου και το όνομα του αρχείου του. Για το σύστημα 

καταχώρησης των επιπέδων θα γίνει αναφορά παρακάτω. 

writeSceneGraph(): η μέθοδος αυτή καλείται με το πάτημα του πλήκτρου Τ και 

αποθηκεύει το επίπεδο σε αρχείο .j3o. 

Για να δημιουργηθεί ένα επίπεδο δημιουργείται πρώτα μία κλάση (για παράδειγμα 

LevelOne) η οποία επεκτείνει την κλάση LevelBuilder. Στην συνέχεια 

υλοποιείται η μέθοδος createLevel() και μέσα σε αυτήν καλούνται οι μέθοδοι που 

αναφέρθηκαν. Έπειτα στον “stateManager” της κλάσης Main προσκολλάται ένα 

αντικείμενο της κλάσης που δημιουργήσαμε και εκτελείται το παιχνίδι. Με την 

εκτέλεση του παιχνιδιού γίνεται εμφανές το επίπεδο που δημιουργείται από την 

εκτέλεση της μεθόδου createLevel(). Αν το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό τότε 
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με το πάτημα ενός πλήκτρου (επιλέχθηκε το πλήκτρο Τ) δημιουργείται ένα αρχείο της 

μορφής .j3o στο οποίο είναι αποθηκευμένο το επίπεδο. 

 

Εικόνα 36 Η δημιουργία του επιπέδου 

Για τον έλεγχο των αντικειμένων του παιχνιδιού δημιουργήθηκαν οι παρακάτω 

κλάσεις: 

MoveableObject: Η συγκεκριμένη κλάση είναι αφηρημένη, επέκταση της 

GhostControl και αναπαριστά αντικείμενα τα οποία μπορούν να μετακινηθούν. 

Character: Επεκτείνει την κλάση MoveableObject και αναπαριστά την 

συμπεριφορά ενός ρομπότ. 

Cube: Είναι και αυτή επέκταση της κλάσης MoveableObject και αναπαριστά την 

συμπεριφορά ενός κύβου. 

TakeableObject: Η συγκεκριμένη κλάση είναι αφηρημένη και αναπαριστά την 

συμπεριφορά αντικειμένων τα οποία μπορεί να πάρει ο χαρακτήρας. 

KeyControl: Επεκτείνει την κλάση TakeableObject και αναπαριστά την 

συμπεριφορά ενός κλειδιού για μία πόρτα. Έχει ως πεδίο έναν ακέραιο αριθμό ο οποίος 

δείχνει τον αριθμό του κλειδιού. 

Treasure: Είναι και αυτή επέκταση της κλάσης TakeableObject και 

αναπαριστά τη συμπεριφορά ενός θησαυρού. Σε αυτήν την κλάση υπάρχει ως πεδίο 
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ένας ακέραιος αριθμός που είναι οι πόντοι που δίνει. Εξ ορισμού, για κάθε αντικείμενο 

αυτής της κλάσης οι πόντοι είναι 100. 

Door: Η συγκεκριμένη κλάση αναπαριστά την κατάσταση μίας πόρτας η οποία είναι 

κλειδωμένη ή ξεκλείδωτη και ανοιχτή ή κλειστή. Έχει τα πεδία “unlocked” και 

“opened” τα οποία είναι τύπου boolean και το πεδίο “direction” το οποίο δείχνει την 

κατεύθυνση της πόρτας και είναι τύπου Vector3f. Αν η πόρτα είναι κλειδωμένη 

τότε δε μπορεί να ανοίξει. Στην παρούσα κατάσταση του παιχνιδιού δε δημιουργούνται 

αντικείμενα από αυτήν την κλάση αλλά από επεκτάσεις της. 

UnlockableDoor: Η κλάση αυτή επεκτείνει την Door και αναπαριστά την 

συμπεριφορά μίας πόρτας η οποία έχει κλειδαριά και χρειάζεται συγκεκριμένο κλειδί 

για να ανοίξει. Έχει ως πεδίο έναν ακέραιο αριθμό ο οποίος δείχνει τον αριθμό της 

κλειδαριάς. Αν το ρομπότ, στην προσπάθειά του να ξεκλειδώσει την πόρτα,  έχει ένα 

κλειδί το οποίο έχει τον ίδιο αριθμό με αυτόν της πόρτας τότε η πόρτα ξεκλειδώνει. Η 

κλάση αυτή αναλαμβάνει επίσης την κίνηση που θα κάνει η πόρτα όταν ανοίγει. 

TerminalGate: Η συγκεκριμένη κλάση είναι και αυτή επέκταση της Door και 

αναπαριστά την συμπεριφορά της πύλης τερματισμού. Η πύλη στην αρχή είναι 

ξεκλείδωτη και για να ανοίξει πρέπει να είναι όλοι οι διακόπτες ανοιχτοί. Σε περίπτωση 

που η πύλη κλειδώσει τότε κλείνει (αν είναι ανοιχτή) και δε μπορεί να ανοίξει.  

 

Διάγραμμα 5 Οι κλάσεις για τον ορισμό της συμπεριφοράς των αντικειμένων του παιχνιδιού 

LevelLoader: Αυτή η κλάση είναι επέκταση της AbstractAppState και είναι 

υπεύθυνη για την φόρτωση των επιπέδων από τα αρχεία .j3o που έχουν δημιουργηθεί. 

Συγκεκριμένα, μετά την ανάγνωση των αρχείων .j3o, προστίθενται σκιές, 
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προσομοιώνεται η σύγκρουση μεταξύ αντικειμένων και επιλέγονται σενάρια για τα 

ναρκοπέδια του επιπέδου  από το αντίστοιχο .mnf αρχείο. 

 

Διάγραμμα 6 Η κλάση LevelLoader 

Για την καταχώρηση των επιπέδων δημιουργήθηκαν δύο κλάσεις, η  Level και η 

LevelList. Κάθε αντικείμενο της κλάσης Level αντιπροσωπεύει ένα επίπεδο. Από 

την κλάση LevelList δημιουργείται ένα αντικείμενο το οποίο αποθηκεύεται σε ένα 

δυαδικό αρχείο με κατάληξη .lev. Με την εκκίνηση του παιχνιδιού το αντικείμενο αυτό 

ανακτάται από το αρχείο .lev, υπάρχει σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και είναι 

προσβάσιμο από τις κλάσεις που έχουν πρόσβαση στην κλάση Main. 
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Διάγραμμα 7 Οι κλάσεις, LevelList και Level για την καταχώρηση των επιπέδων στο παιχνίδι 

Level: όπως φαίνεται από το διάγραμμα κλάσεων, η κλάση Level έχει τα πεδία 

“number”, “title” και “fileName” που είναι ο αριθμός του επιπέδου, ο τίτλος του και το 

όνομα του αρχείου αντίστοιχα. Η μέθοδος compareTo() συγκρίνει τους αριθμούς 

δύο επιπέδων και επιστρέφει έναν ακέραιο αριθμό ο οποίος δείχνει ποιο από τα δύο 

επίπεδα έχει μεγαλύτερο αριθμό. 

LevelList: η συγκεκριμένη κλάση αντιπροσωπεύει μία λίστα με όλα τα επίπεδα 

που έχουν δημιουργηθεί στο παιχνίδι. Μπορεί να δημιουργήσει μόνο ένα αντικείμενο 

μέσα από την στατική μέθοδο loadList(), διαβάζοντας το αρχείο .lev που είναι 

αποθηκευμένο, καθώς ο κατασκευαστής της έχει ιδιωτική πρόσβαση. Η κλάση αυτή 
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παρέχει μεθόδους οι οποίες βοηθούν στην εύρεση ή στην ανάκτηση πληροφοριών για 

τα επίπεδα. 

 addLevel(): δέχεται ως παράμετρο ένα αντικείμενο της κλάσης Level και το 

προσθέτει στην λίστα. 

 findMaxLevel(): βρίσκει το μεγαλύτερο αριθμό από τα επίπεδα που έχουν 

καταχωρηθεί. 

 getBuiltInLevels(): η μέθοδος αυτή δεν χρησιμοποιείται στην παρούσα 

φάση του παιχνιδιού και έχει δημιουργηθεί για όταν αναπτυχθεί η δυνατότητα 

δημιουργίας επιπέδων από τον χρήστη. Η λειτουργία της είναι να επιστρέφει μία 

λίστα με τα επίπεδα που έχουν αριθμό μεγαλύτερο του μηδενός και άρα είναι 

ενσωματωμένα, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί από τον προγραμματιστή και όχι 

από τον χρήστη. 

 getFileName(): δέχεται ως παράμετρο τον αριθμό ενός επιπέδου και 

επιστρέφει το όνομα του αρχείου του. 

 getLevel(): δέχεται ως παράμετρο το όνομα ενός αρχείου και επιστρέφει 

ολόκληρο το αντικείμενο της κλάσης Level που έχει αυτό το όνομα αρχείου. 

 print(): εκτυπώνει στην κονσόλα όλα τα επίπεδα αυτού του αντικειμένου. 

Χρησιμοποιείται για αποσφαλμάτωση μόνο. 

 saveList(): αποθηκεύει τη λίστα σε αρχείο μορφής .lev. 

 size(): επιστρέφει το μέγεθος της λίστας. 

 loadList(): επιστρέφει ένα αντικείμενο της κλάσης LevelList διαβάζοντας 

το αρχείο .lev που υπάρχει αποθηκευμένο μέσα στο project. Αν δεν βρεθεί το 

αρχείο τότε δημιουργεί ένα, και επιστρέφει ένα άδειο αντικείμενο. 

6.2. Μενού 

Όπως προαναφέρθηκε, για τη δημιουργία γραφικών στοιχείων στις δύο διαστάσεις 

χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη Nifty-Gui. Με τη βοήθεια αυτής της βιβλιοθήκης οι 

οθόνες μπορούν να διαμορφωθούν είτε με τη δημιουργία .xml αρχείων τα οποία 

κατόπιν φορτώνονται προγραμματιστικά, είτε με την συγγραφή κώδικα Java. Συνήθως 

η καλύτερη πρακτική είναι το στατικό κομμάτι μίας οθόνης να γράφεται σε XML και 

το δυναμικό κομμάτι να γράφεται σε Java. Στην περίπτωσή μας για κάθε οθόνη που 

δημιουργήθηκε υπάρχει μία κλάση η οποία διαβάζει κώδικα XML, που είναι 
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αποθηκευμένος σε αρχεία έξω από τον πηγαίο κώδικα, και στην συνέχεια προσθέτει το 

δυναμικό μέρος της οθόνης με κλήση διάφορων συναρτήσεων. 

Για την απεικόνιση των διάφορων οθονών δημιουργήθηκαν οι ακόλουθες κλάσεις οι 

οποίες επεκτείνουν την κλάση AbstractAppState και υλοποιούν την διασύνδεση 

ScreenController: 

LoadGameScreen: σε αυτήν την κλάση γίνεται η φόρτωση της οθόνης επιλογής 

χρήστη. Κατά τη διαμόρφωση αυτής της οθόνης φορτώνεται πρώτα η οθόνη “start” από 

το αρχείο .xml, “MenuGui”, η οποία περιλαμβάνει τον σκελετό της οθόνης, δηλαδή το 

στατικό μέρος της οθόνης. Στην συνέχεια προστίθεται το περιεχόμενο που είναι οι 

αποθηκευμένοι χρήστες, με την κλήση της μεθόδου addContent(). Στην κλάση 

αυτή υπάρχουν επίσης οι μέθοδοι για την επιλογή, τη δημιουργία και τη διαγραφή 

χρήστη. 

MainMenu: φορτώνει το κεντρικό μενού του παιχνιδιού. Η αρχιτεκτονική αυτής της 

κλάσης είναι πιο απλή από αυτήν της LoadGameScreen, καθώς το περιεχόμενο της 

οθόνης του κεντρικού μενού είναι εξ ολοκλήρου στατικό. 

LevelScreen: φορτώνεται η οθόνη επιλογής επιπέδων. Αφού φορτωθεί το στατικό 

μέρος της οθόνης, στην συνέχεια φορτώνονται δυναμικά τα επίπεδα που έχει περάσει ο 

χρήστης. 

ScoreScreen: αυτή η κλάση αναλαμβάνει τη διαμόρφωση της οθόνης για την 

προβολή των σκορ. Αφού φορτωθεί από το αρχείο “MenuGui” η οθόνη “scores”, στην 

συνέχεια προστίθενται δυναμικά τα σκορ που έχει ο χρήστης για το κάθε επίπεδο που 

έχει περάσει. 

Σύστημα αποθήκευσης χρηστών: 

Το σύστημα αποθήκευσης των χρηστών αποτελείται από τις κλάσεις UserList, 

User και Grade και αναπαριστούν τη λίστα με τους χρήστες, τον χρήστη με την 

πρόοδό του και την πρόοδο για ένα επίπεδο, αντίστοιχα. Για κάθε χρήστη δημιουργείται 

ένα δυαδικό αρχείο με επέκταση .save στο οποίο περιλαμβάνεται η πρόοδός του, 

δηλαδή το σκορ που έχει για το κάθε επίπεδο που έχει περάσει. Κατά την φόρτωση της 

οθόνης «επιλογής χρήστη» δημιουργείται ένα αντικείμενο της κλάσης UserList το 

οποίο περιλαμβάνει όλους τους χρήστες που είχαν δημιουργηθεί από προηγούμενη 

εκτέλεση του παιχνιδιού. Η δημιουργία ή η διαγραφή ενός χρήστη γίνεται επίσης από 



93 

 

την κλάση UserList. Μετά την επιλογή χρήστη, η κλάση Main «κρατάει» μία 

αναφορά στο αντίστοιχο αντικείμενο τύπου User ώστε να είναι προσβάσιμο από άλλες 

κλάσεις. 

Παρακάτω δίνεται το διάγραμμα κλάσεων: 

 

Διάγραμμα 8 Οι κλάσεις UserList, User και Grade για την αποθήκευση των χρηστών στο παιχνίδι 

Ο τρεις κλάσεις UserList, User και Grade βρίσκονται στο πακέτο 

loginSystem. Παρατηρούμε ότι ο κατασκευαστής της κλάσης User έχει ορατότητα 

μόνο σε κλάσεις του ίδιου πακέτου, ενώ ο κατασκευαστής της κλάσης UserList έχει 

ιδιωτική πρόσβαση και η δημιουργία ενός αντικειμένου της από άλλη κλάση μπορεί να 

γίνει μόνο  από την στατική μέθοδο loadUsers(). Αυτές οι επιλογές έγιναν για να 
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εξασφαλιστεί ότι κάθε χρήστης έχει μοναδικό όνομα χρήστη και γενικά ότι η 

δημιουργία αυτού του χρήστη εγκρίνεται από το σύστημα. Συγκεκριμένα, κάθε 

αντικείμενο της κλάσης UserList, επειδή δημιουργείται μόνο μέσα από τη μέθοδο 

loadUsers() η οποία βρίσκει όλους τους χρήστες του συστήματος διαβάζοντας τα 

αρχεία .save, αναπαριστά πάντα την πραγματική λίστα με τους χρήστες. Επίσης, επειδή 

η δημιουργία ενός χρήστη μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τη μέθοδο createUser() 

της κλάσης UserList, γίνεται πάντα έλεγχος για το αν μπορεί να δημιουργηθεί ο 

χρήστης με τα στοιχεία που έχει δώσει (που στην παρούσα φάση είναι μόνο το όνομα 

χρήστη). 

Παρακάτω εξηγούνται οι μέθοδοι για αυτές τις κλάσεις: 

UserList: 

 createUser(): δημιουργεί ένα νέο χρήστη με το όνομα χρήστη που του 

δίνεται ως παράμετρος, τον αποθηκεύει ως αρχείο .save και τον επιστρέφει. 

 deleteUser(): διαγράφει τον χρήστη με το δεδομένο όνομα χρήστη. 

 getSize(): επιστρέφει το πλήθος των χρηστών που υπάρχουν στο σύστημα. 

 getUser(): δέχεται ως παράμετρο έναν ακέραιο αριθμό και επιστρέφει τον 

χρήστη που βρίσκεται στην θέση που έλαβε ως παράμετρο. 

 printlUsers(): εκτυπώνει στην κονσόλα όλους τους χρήστες. 

Χρησιμοποιείται μόνο για αποσφαλμάτωση. 

 loadUsers(): η συγκεκριμένη μέθοδος είναι στατική και επιστρέφει ένα 

αντικείμενο αυτής της κλάσης. Συγκεκριμένα, διαβάζει όλα τα αρχεία .save τα 

οποία βρίσκονται στον ίδιο φάκελο μέσα στα αρχεία του παιχνιδιού και έτσι 

σχηματίζει τη λίστα με τους χρήστες του συστήματος. 

User: 

 getCurrentLevel(): επιστρέφει το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο 

χρήστης αυτήν την στιγμή. 

 getUserName(): πρόκειται για μία μέθοδο πρόσβασης η οποία επιστρέφει 

το όνομα του χρήστη. 

 save(): αποθηκεύει τον χρήστη στο σύστημα δηλαδή δημιουργεί ένα αρχείο 

με επέκταση .save στο οποίο είναι αποθηκευμένο το συγκεκριμένο αντικείμενο. 

 setScore(): ορίζει το σκορ για ένα δεδομένο επίπεδο. 
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Grade: 

 setScore(): είναι μία μέθοδος μετάλλαξης η οποία είναι ορατή μόνο από 

τις κλάσεις του ίδιου πακέτου και ορίζει το πεδίο score.  

 

6.3. Δημιουργία του textEditor 

Για τη δημιουργία του textEditor δημιουργήθηκαν δύο κλάσεις, η 

TextEditorControl και η TextEditorLogic. Η TextEditorControl 

αναλαμβάνει την απεικόνιση του κειμένου και του κέρσορα πάνω στην περιοχή του 

κειμένου ενώ η κλάση TextEditorLogic αναλαμβάνει τη λογική του επεξεργαστή 

κειμένου, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί πίσω από το ορατό μέρος. Ένα 

αντικείμενο της κλάσης TextEditorControl περικλείει ένα αντικείμενο της 

κλάσης TextEditorLogic.  

Οι βασικότερες μέθοδοι απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα κλάσεων: 

 

Διάγραμμα 9 Οι κλάσεις TextControl και TextLogic για τη δημιουργία του επεξεργαστή κειμένου 
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TextEditorLogic: 

 copy(): αντιγράφει το επιλεγμένο κείμενο στο clipboard. 

 cursorDown(): μετακινεί την θέση του κέρσορα στην από κάτω σειρά. 

 cursorLeft(): μετακινεί την θέση του κέρσορα προς τα αριστερά. 

 cursorRight(): μετακινεί την θέση του κέρσορα προς τα δεξιά. 

 cut(): μετακινεί το επιλεγμένο κείμενο στο clipboard. 

 delete(): διαγράφει τον χαρακτήρα που βρίσκεται αμέσως δεξιά από τον 

κέρσορα. 

 endSelecting(): καλείται από την κλάση TextEditorControl όταν 

σταματάει η διαδικασία επιλογής του κειμένου. 

 getCursorPosition(): επιστρέφει έναν ακέραιο αριθμό με την θέση του 

κέρσορα. Η θέση του παίρνει τιμές από μηδέν έως το μήκος όλου του κειμένου. 

 getSelectingText(): επιστρέφει το επιλεγμένο κείμενο. 

 getText(): επιστρέφει όλο το κείμενο που υπάρχει μέσα στον επεξεργαστή 

κειμένου. 

 hasSelection(): επιστρέφει μία boolean μεταβλητή η οποία έχει τιμή 

true όταν υπάρχει επιλεγμένο κείμενο. 

 paste(): κάνει επικόλληση του κειμένου που υπάρχει στο clipboard (αν 

υπάρχει) στην θέση του κέρσορα. 

 selectingAll(): επιλέγεται όλο το κείμενο και μετακινείται η θέση του 

κέρσορα στην τελευταία θέση. 

TextEditorControl: 

 updateCursor(): καλείται κάθε φορά που γίνεται κάποια αλλαγή στον 

επεξεργαστή κειμένου και ανανεώνει το ορατό κομμάτι του. Αλλαγή μπορεί να 

είναι η εισαγωγή ενός χαρακτήρα, η επικόλληση ενός κειμένου ή η μετακίνηση 

του κέρσορα. 

 onClick(): καλείται κάθε φορά που ο χρήστης κάνει κλικ με το δείκτη του 

ποντικιού μέσα στην περιοχή του επεξεργαστή κειμένου. Με την κλήση αυτής 

της μεθόδου υπολογίζεται η θέση του ποντικιού, ανάλογα με τις συντεταγμένες 

x και y, και στην συνέχει καλείται η updateCursor(). 
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 onClickMouseMove(): καλείται όταν με το δείκτη του ποντικιού γίνεται 

κλικ και ταυτόχρονα μετακίνηση του ποντικιού. Σε αυτήν την περίπτωση 

υπολογίζεται ποιο κομμάτι του κειμένου έχει επιλεχθεί, εντοπίζεται η θέση του 

κέρσορα και καλείται η updateCursor() για να ανανεώσει την εικόνα του 

επεξεργαστή κειμένου. 

 getBrokenText(): επιστρέφει ένα μονοδιάστατο πίνακα από 

αλφαριθμητικούς χαρακτήρες με το κείμενο του επεξεργαστή κειμένου. Σε κάθε 

θέση του πίνακα υπάρχει η αντίστοιχη σειρά του κειμένου. Για παράδειγμα, 

στην πρώτη θέση του πίνακα υπάρχει η πρώτη σειρά του κειμένου. Η μέθοδος 

αυτή έχει ιδιωτική θέα και χρησιμοποιείται από τις υπόλοιπες μεθόδους για την 

πραγματοποίηση των διάφορων υπολογισμών της θέσης του κέρσορα, της 

επιλογής κειμένου και της απεικόνισης του κειμένου. 

6.4. Η οθόνη του κυρίως παιχνιδιού 

6.4.1. Η κλάση LevelCreator 

Όπως προαναφέρθηκε, η λειτουργία του κυρίως παιχνιδιού ελέγχεται από την κλάση 

LevelCreator. Οι λειτουργίες που αναλαμβάνει η συγκεκριμένη κλάση είναι οι 

εξής: 

 Διαμόρφωση της οθόνης του παιχνιδιού. 

 Απεικόνιση του τρισδιάστατου παιχνιδιού μέσα από ένα μικρότερο πλαίσιο το 

οποίο είναι τοποθετημένο στα αριστερά της οθόνης. 

 Έλεγχος της κάμερας του παιχνιδιού. Υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ 

διάφορων θέσεων της κάμερας και παράλληλα ο πλήρης έλεγχός της. 

 Συγγραφή και εκτέλεση του κώδικα. 

 Εργαλείο για την εύρεση συντεταγμένων. Συγκεκριμένα ο χρήστης μπορεί να 

δει πού βρίσκεται το σημείο με τις συντεταγμένες X και Y τις οποίες εισάγει. 

 Δυνατότητα επανεκκίνησης του επιπέδου. 

 Δυνατότητα επαναφοράς των επεξεργαστών κειμένου στο προεπιλεγμένο τους 

κείμενο. 

 Έξοδος στο κυρίως μενού. 

 Μέτρηση και προβολή του σκορ του παιχνιδιού σε πραγματικό χρόνο. 

 Προβολή βοηθητικών μηνυμάτων. 
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 Εμφάνιση τυχών σφαλμάτων ή διάφορων συμβάντων. 

 Προβολή αναδυόμενου μηνύματος (popup message) μετά το συμβάν 

ολοκλήρωσης του παιχνιδιού. 

 Προβολή λίστας-μενού με τις διαθέσιμες μεθόδους του ρομπότ. Όταν ο χρήστης 

κάνει κλικ σε μία από αυτές τις μεθόδους τότε το όνομά της αντιγράφεται στο 

clipboard. 

Παρακάτω περιγράφονται τα βασικότερα πεδία και οι βασικότερες μέθοδοι της κλάσης: 

 

Διάγραμμα 10 Η κλάση LevelCreator 

createJavaFile(): δέχεται ως παράμετρο το όνομα του αρχείου και το κείμενο 

από τον επεξεργαστή κειμένου και στη συνέχεια δημιουργεί και επιστρέφει το .java 

αρχείο. 

compile(File… files): δέχεται ως παράμετρο μία λίστα από αρχεία με 

επέκταση .java τα οποία τα μεταγλωττίζει και παράγει τα αντίστοιχα .class αρχεία. Αν η 

μεταγλώττιση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία τότε επιστρέφει true αλλιώς επιστρέφει 

false. 

compile(): δημιουργεί τα .java αρχεία από τον κώδικα που έχει γράψει ο χρήστης 

και στη συνέχεια τα μεταγλωττίζει σε .class αρχεία. Αν η μεταγλώττιση ολοκληρωθεί 

με επιτυχία τότε η μέθοδος αυτή επιστρέφει true. Αλλιώς επιστρέφει false. 
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restart():  πραγματοποιείται επανεκκίνηση του επιπέδου. 

restartEditors(): επαναφέρεται το περιεχόμενο για τις δύο καρτέλες Execute 

και MyRobot στην αρχική τους κατάσταση όπου έχουν το προεπιλεγμένο κείμενο. 

run(): γίνεται εκτέλεση του κώδικα.  Καλείται η μέθοδος compile() και αν 

επιστρέψει true τότε εκτελούνται τα .class αρχεία που έχουν δημιουργηθεί.  

saveScripts(): μετά τον τερματισμό του επιπέδου ο κώδικας που έγραψε ο 

χρήστης αποθηκεύεται στο σύστημα με τη βοήθεια αυτής της μεθόδου ώστε να 

φορτωθεί την επόμενη φορά που ο χρήστης θα ξαναμπεί στο ίδιο επίπεδο. 

goToMenu(): γίνεται μετάβαση στο βασικό μενού. 

loadScripts(): φορτώνεται ο κώδικας που έχει γράψει ο χρήστης αν το 

συγκεκριμένο επίπεδο είναι περασμένο. Αν δεν είναι τότε φορτώνεται το 

προεπιλεγμένο κείμενο. 

getCams(): επιστρέφει μία λίστα με τις προεπιλεγμένες θέσεις της κάμερας. 

 

6.4.2. Χρήση του Java Compiler 

Για τη μεταγλώττιση των .java αρχείων χρησιμοποιούνται οι κλάσεις και οι 

διασυνδέσεις του πακέτου javax.tools. Παρακάτω δίνεται ο κώδικας της μεθόδου 

compile(File… files): 
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Πίνακας 20 Ο κώδικας της μεθόδου compile() για την μεταγλώττιση των .java αρχείων 

1 . public boolean compile(File... files) { 

2 .  buttonElement.disable(); 

3 .  String outPutDirectory = System.getProperty("user.dir") + 

"/assets/classes/"; 

4 . 

 5 .  File outPutPath = new File(outPutDirectory); 

6 .  ArrayList<File> path = new ArrayList<File>(); 

7 .  path.add(outPutPath); 

8 . 

 9 .  deleteClassFiles(); 

10 . 

 11 .  DiagnosticCollector<JavaFileObject> diagnostics = new 

DiagnosticCollector<JavaFileObject>(); 

12 .  JavaCompiler compiler = ToolProvider.getSystemJavaCompiler(); 

13 .  StandardJavaFileManager fileManager = 

compiler.getStandardFileManager(diagnostics, null, null); 

14 . 

 15 .  try { 

16 .   fileManager.setLocation(StandardLocation.CLASS_OUTPUT, 

path); 

17 .  } catch (IOException ex) { 

18 .             

Logger.getLogger(LevelCreator.class.getName()).log(java.util.l

ogging.Level.SEVERE, null, ex); 

19 .  } 

20 . 

 21 .  Iterable<? extends JavaFileObject> compilationUnits = 

fileManager.getJavaFileObjects(files); 

22 .  StringWriter stringWriter = new StringWriter(); 

23 . 

 24 .  boolean call = compiler.getTask(stringWriter, fileManager, 

null, null, null, compilationUnits).call(); 

25 .  String message = stringWriter.toString(); 

26 .  messageBox.setText(message); 

27 .  try { 

28 .   fileManager.close(); 

29 .   } catch (IOException e) { 
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30 .   System.out.println("--fileManager not closed!---------"); 

31 .   } 

32 .  return call; 

33 . } 
 

 

Γραμμή 11: Δημιουργείται ένα αντικείμενο της κλάσης DiagnosticCollector της οποίας 

ο ρόλος είναι να κρατάει μία λίστα με όλα τα διαγνωστικά που προκύπτουν από τη 

διαδικασία της μεταγλώττισης. 

Γραμμή 12: Ανακτάται ο μεταγλωττιστής (compiler) του συστήματος με την κλήση της 

στατικής μεθόδους getSystemJavaCompiler() της κλάσης ToolProvider 

και εκχωρείται στο αντικείμενο με το όνομα “compiler”. 

Γραμμή 13: Δημιουργία του αντικειμένου “fileManager”. Το αντικείμενο αυτό είναι 

τύπου StandardJavaFileManager και δημιουργεί αντικείμενα αρχείων τα οποία 

αντιπροσωπεύουν πραγματικά αρχεία. 

Γραμμή 16: Επιλέγεται η διαδρομή στην οποία θα αποθηκευτούν τα αρχεία .class μετά 

τη μεταγλώττιση. 

Γραμμή 21: Προετοιμάζεται μία λίστα με τα αντικείμενα αρχείων που θα 

μεταγλωττιστούν. Η λίστα αυτή δημιουργείται από το αντικείμενο fileManager με την 

κλήση της μεθόδου getJavaFileObjects() η οποία δέχεται ως παράμετρο μία 

λίστα με αντικείμενα της κλάσης File. 

Γραμμή 22: Δημιουργία ενός αντικειμένου της κλάσης StringWriter. H κλάση 

αυτή είναι επέκταση της κλάσης Writer, βρίσκεται στο πακέτο Java.io και 

χρησιμεύει στη δημιουργία των μηνυμάτων που θα προβάλλονται στον χρήστη όταν η 

μεταγλώττιση δεν είναι επιτυχής. 

Γραμμή 24: Μεταγλώττιση των αρχείων. Αν η μεταγλώττιση των αρχείων είναι 

επιτυχής τότε η μεταβλητή call παίρνει την τιμή true ενώ στην αντίθετη περίπτωση 

παίρνει την τιμή false. 

Γραμμή 25: Ανάκτηση των τυχών μηνυμάτων λάθους που έχουν παραχθεί από τη 

διαδικασία της μεταγλώττισης. 

Γραμμή 26: Προβολή των μηνυμάτων λάθους στον χρήστη. 
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6.4.3. Χρήση του δεύτερου νήματος και εκτέλεση των .class αρχείων στο νήμα 

αυτό 

Όπως προαναφέρθηκε, ο κώδικας που εισάγεται από τον χρήστη θα πρέπει να 

εκτελεστεί από ένα δεύτερο νήμα ώστε να υπάρχει συντονισμός στην εκτέλεση των 

διαδοχικών εντολών που δίνονται στο ρομπότ. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η 

κλάση Bridge η οποία λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στα δύο νήματα.  

Συγκεκριμένα, κάθε αντικείμενο της κλάσης Robot περικλείει ένα αντικείμενο της 

κλάσης Bridge το οποίο με την σειρά του ανταλλάσει μηνύματα με ένα αντικείμενο 

της κλάσης Character. Η κλάση Bridge περιλαμβάνει ένα σύνολο από ακέραιες 

τιμές με την κάθε μία να αντιστοιχεί σε μία εντολή, το πεδίο message το οποίο κάθε 

φορά παίρνει μία από αυτές τις τιμές, το δυαδικό πεδίο done που όταν η τιμή του είναι 

true τότε το ρομπότ δεν είναι απασχολημένο και τη μέθοδο waitTillDone() που 

όταν καλείται παγώνει το τρέχον νήμα της μέχρι να ειδοποιηθεί ότι μπορεί να συνεχίσει 

(δηλαδή το πεδίο done είναι true). Μέσα σε κάθε μέθοδο της κλάσης Robot καλείται 

η αντίστοιχη μέθοδος της κλάσης Bridge και σε κάθε μέθοδο της κλάσης Bridge 

καλείται η waitTillDone() και ορίζεται το πεδίο message με την τιμή της 

αντίστοιχης εντολής. Παράλληλα το αντικείμενο της κλάσης Character ελέγχει 

τακτικά το πεδίο message και ανάλογα με την τιμή του εκτελείται η κατάλληλη εντολή. 

Μόλις εκτελέσει την εντολή τότε ειδοποιεί την κλάση Bridge ότι η αναμονή της 

τελείωσε, θέτοντας στο πεδίο done την τιμή true, και ότι μπορεί να δώσει την 

επόμενη εντολή. 

Εκτέλεση των .class αρχείων 

Ο χρήστης γράφει τον κώδικά του στη μέθοδο main() της κλάσης Execute. Κατά 

την εκτέλεση των .class αρχείων η συγκεκριμένη κλάση θα πρέπει να βρεθεί, να 

φορτωθεί και να δημιουργηθεί ένα αντικείμενό της . 

Για τη δυναμική φόρτωση των .class αρχείων χρησιμοποιήθηκε η κλάση 

URLClassLoader του πακέτου java.net έναντι του classLoader του συστήματος. 

Ο λόγος είναι ότι σε κάθε εκτέλεση του παιχνιδιού, ο classLoader του συστήματος 

φορτώνει μία μόνο φορά κάθε κλάση με ένα δεδομένο όνομα. Αν σε αυτήν την κλάση 

γίνουν αλλαγές και κατόπιν γίνει προσπάθεια για να ξαναφορτωθεί στο σύστημα, τότε ο 
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classLoader εντοπίζει ότι υπάρχει ήδη φορτωμένη μία κλάση με το ίδιο όνομα (class 

name) και έτσι δεν φορτώνει την ανανεωμένη της έκδοση. Η επίπτωση στη λειτουργία 

του παιχνιδιού είναι ότι όταν ο χρήστης εκτελέσει τον κώδικά του δε μπορεί να τον 

αλλάξει παρά μόνο αν κλείσει και ξαναεκτελέσει το παιχνίδι. 

Η δημιουργία αντικειμένων από την κλάση URLClassLoader λύνει το παραπάνω 

πρόβλημα με την προϋπόθεση όμως ότι τα .class αρχεία βρίσκονται έξω από τη 

διαδρομή κλάσης (classpath) του συγκεκριμένου project. Κατά τη δημιουργία ενός 

αντικειμένου της URLClassLoader, ο κατασκευαστής της δέχεται ως παράμετρο ένα 

αντικείμενο της κλάσης URL που περιλαμβάνει ως πληροφορία τη διαδρομή στην οποία 

βρίσκονται τα .class αρχεία. Στη συνέχεια, με την κλήση της μεθόδου loadClass() 

φορτώνεται δυναμικά η κλάση Execute, δημιουργείται ένα αντικείμενό της και 

καλείται με δυναμικό τρόπο η μέθοδος main() μέσα στην οποία υπάρχει ο κώδικας 

του χρήστη. 
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7. Συμπεράσματα 

7.1. Αξιολόγηση της JMonkey 

Θεωρούμε ότι η JMonkey αποτελεί μία καλή επιλογή για προγραμματιστές οι οποίοι 

θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Java για την ανάπτυξη του κώδικά τους. Η Διεπαφή 

προγραμματισμού εφαρμογών της (API) είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε ο 

προγραμματιστής να μπορεί εύκολα να εντοπίσει τις κατάλληλες κλάσεις και μεθόδους 

για να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στις λειτουργικές του απαιτήσεις. Επίσης, 

παρέχεται μία πληθώρα από κλάσεις και μεθόδους οι οποίες παρέχουν λειτουργίες που 

είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν σε ένα τυπικό παιχνίδι, όπως είναι η κλάση 

VehicleControl για τον έλεγχο οχημάτων. Έτσι, ο προγραμματιστής μπορεί να 

δημιουργήσει περίπλοκα παιχνίδια χρησιμοποιώντας απλά κλάσεις που του παρέχει η 

ίδια η μηχανή παιχνιδιών. Ακόμη λόγω του ότι η JMonkey είναι ανοιχτού κώδικα 

υπάρχει πάντα η δυνατότητα για την κατανόηση της λειτουργίας μίας μεθόδου όταν η 

τεκμηρίωσή της δεν είναι επαρκής, με το να ανατρέξει κανείς στον κώδικά της. Με 

αυτήν τη δυνατότητα, ο προγραμματιστής μπορεί να επεκτείνει τις δυνατότητες της 

μηχανής παιχνιδιών ευκολότερα από το αν δεν υπήρχε η πρόσβαση στον κώδικα. 

Ειδικά για τη δημιουργία του συγκεκριμένου παιχνιδιού εντοπίστηκε ότι οι δυνατότητες 

της JMonkey ήταν παραπάνω από επαρκείς και ότι χρειάστηκαν σχετικά λίγες γραμμές 

κώδικα για τη δημιουργία ενός τέτοιου αποτελέσματος. Επίσης, υπήρξε ισχυρή 

υποστήριξη από την κοινότητα (community) της JMonkey στην αντιμετώπιση διάφορων 

προβλημάτων που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη του παιχνιδιού τόσο από απλούς 

χρήστες όσο και από προγραμματιστές που συμβάλουν ενεργά στην συντήρηση και 

ανάπτυξη της JMonkey. Επιπλέον, οι διάφοροι οδηγοί (tutorials) (JMonkey, 2014) που 

υπάρχουν στην ιστοσελίδα της JMonkey θεωρήθηκαν πολλοί χρήσιμοι τόσο στο 

ξεκίνημα όσο και στην πορεία της ανάπτυξης του παιχνιδιού όπου απαιτούνταν λύσεις 

για πιο προχωρημένους χρήστες. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι οι οδηγοί 

είναι γραμμένοι με τρόπο που ο χρήστης μαθαίνει παράλληλα και την λειτουργία μίας 

μηχανής παιχνιδιών αλλά και τη λειτουργία της συγκεκριμένης, κάτι το οποίο είναι 

ιδιαίτερα ωφέλιμο για κάποιον που δεν έχει κανένα θεωρητικό υπόβαθρο σχετικό με τη 

λειτουργία μίας μηχανής παιχνιδιών. 

Παρόλα αυτά εντοπίστηκαν και αρκετά προβλήματα τα οποία καθυστέρησαν την 

ανάπτυξη του παιχνιδιού και οφείλονταν είτε καθαρά στην JMonkey είτε σε εργαλεία 
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και βιβλιοθήκες που συνδέονται με αυτήν. Συγκεκριμένα, η τεκμηρίωση της JMonkey 

είναι σε πολλά σημεία ανεπαρκής με αποτέλεσμα ο προγραμματιστής να αναγκάζεται 

είτε να αναζητά βοήθεια από την κοινότητα είτε να μελετάει πολύ μεγάλο αριθμό 

σειρών κώδικα για να λύσει το πρόβλημά του. Το αποτέλεσμα είναι η μεγάλη χρονική 

καθυστέρηση όλου του έργου. 

Επίσης, εντοπίστηκαν προβλήματα τα οποία οφείλονται στον κακό σχεδιασμό κάποιων 

κλάσεων της JMonkey. Συγκεκριμένα, για την επιτυχή δημιουργία των αρχείων .j3o 

(έχει γίνει σχετική αναφορά σε προηγούμενα κεφάλαια) απαιτούνταν η υποσκέλιση της 

μεθόδου cloneForSpatial() της κλάσης GhostControl, αντιγράφοντας το 

σώμα της σε κάθε υποκλάση της και τροποποιώντας απλά μία γραμμή της. Το γεγονός 

αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να γνωρίζει ο προγραμματιστής χωρίς την 

υποστήριξη της κοινότητας της JMonkey. 

Ακόμη η βιβλιοθήκη Nifty-Gui για τη δημιουργία γραφικών στοιχείων θεωρήθηκε 

ανεπαρκής για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν υπήρχε έτοιμο στοιχείο για 

την επεξεργασία κειμένου και ο δεύτερος είναι ότι σε κάποια σημεία της ανάπτυξης του 

παιχνιδιού χρειάστηκε η συγγραφή επιπλέον κομματιών κώδικα για την υλοποίηση 

απλών λειτουργιών. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ότι για το στοιχείο ControlPanel, που 

ευθύνεται για την προσθήκη μπάρας κύλισης, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του 

δημιουργούσαν πρόβλημα στη λειτουργία του και έτσι θα έπρεπε να τροποποιηθούν. 

Για άλλη μία φορά τη λύση έδωσε η κοινότητα της JMonkey και θα ήταν υπερβολικά  

χρονοβόρο να λυθεί διαφορετικά. 

Έτσι με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι σε γενικές γραμμές η JMonkey είναι 

καλή για προγραμματιστές της Java οι οποίοι όμως είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν 

χρόνο για να αντιμετωπίσουν τα διάφορα σφάλματα ή αδύναμα σημεία της. Γι’ αυτό το 

λόγο η JMonkey δεν ενδείκνυται για επαγγελματική χρήση τουλάχιστον στην παρούσα 

έκδοσή της (3.0). 

7.2. Προτάσεις για μελλοντική βελτίωση 

Το συγκεκριμένο παιχνίδι χρησιμεύει ως ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό εργαλείο για 

τον σπουδαστή που θέλει να μάθει τις βασικότερες έννοιες του αντικειμενοστρεφούς 

προγραμματισμού ενώ παράλληλα ψυχαγωγείται. Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά 

περιθώρια για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. 
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Μία πολύ χρήσιμη λειτουργία θα ήταν η δυνατότητα δημιουργίας επιπέδων από τον 

χρήστη. Στο παιχνίδι υπάρχουν αντικείμενα τα οποία αποτελούν τα δομικά στοιχεία για 

τη δημιουργία ενός επιπέδου και μπορούν να συνδυαστούν με πάρα πολλούς τρόπους 

ώστε να δημιουργηθούν επίπεδα τα οποία θα παρακινούν έντονα τον χρήστη να 

δοκιμάζει διαρκώς τις ικανότητές του στον προγραμματισμό. Έτσι, τα επίπεδα θα 

μπορούσαν να δημιουργούνται από κάποιον εκπαιδευτικό στα πλαίσια ενός μαθήματος 

ή θα μπορούσαν να διανέμονται μεταξύ χρηστών. Γι’ αυτό το λόγο μαζί με τη 

δυνατότητα δημιουργίας των επιπέδων θα ήταν χρήσιμη και η δημιουργία εξαγωγής 

τους και εισαγωγής τους. 

Επίσης, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης για την ανάπτυξη ενός επεξεργαστή 

κειμένου ο οποίος θα ενσωματώνει στοιχεία τα οποία θα διευκολύνουν τον χρήστη 

τόσο στη δημιουργία κώδικα όσο και στην αποσφαλμάτωσή του. Τα στοιχεία αυτά 

μπορεί να είναι η αρίθμηση σειρών, η αυτόματη συμπλήρωση κώδικα και η 

σηματοδότηση λέξεων του κώδικα με διαφορετικό χρώμα ανάλογα με τον ρόλο τους. Η 

βηματική εκτέλεση του κώδικα επίσης θα βοηθούσε τον σπουδαστή να κατανοήσει 

καλύτερα τη ροή εκτέλεσης ενός προγράμματος και να εντοπίσει λογικά λάθη. 

Ένα ακόμη χρήσιμο χαρακτηριστικό θα ήταν η υποστήριξη πολλών γλωσσών (πέραν 

της αγγλικής) για την προσέγγιση μεγαλύτερου εύρους χρηστών. 

Τέλος, θα μπορούσε να ενισχυθεί η αισθητική εικόνα του παιχνιδιού με χρήση 

περισσότερων δυνατοτήτων της μηχανής παιχνιδιών. Συγκεκριμένα, μπορεί να 

προστεθεί κινούμενη εικόνα (animation) και να αναπαριστάται η κίνηση των χεριών 

του ρομπότ την στιγμή που σηκώνει ένα αντικείμενο ή ανοίγει μία πόρτα. Θα μπορούσε 

επίσης να δοθεί περισσότερη έμφαση στην σχεδίαση των διάφορων αντικειμένων του 

παιχνιδιού, στην επιλογή των υλικών και χρωμάτων, στον τρόπο προβολής των σκιών ή 

στην χρήση διάφορων εφέ όπως στην προσομοίωση ομίχλης ή νερού αναπαριστώντας 

έτσι διάφορα φυσικά περιβάλλοντα. 
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