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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία ασχολείται µε το πεδίο των παιχνιδιών διάχυτου υπολογισμού 

(pervasive games) και με το κατά πόσο τα παιχνίδια αυτά μπορούν να αποτελέσουν 

ιδανικά και ασφαλή περιβάλλοντα μάθησης και απόκτησης εκπαιδευτικών εμπειριών. 

Σκοπός, επομένως, της εργασίας είναι να αναδείξει αυτή την εκπαιδευτική διάσταση μέσα 

από το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός διάχυτου παιχνιδιού σχεδιασμένου πάνω σε 

φορητές υπολογιστικές συσκευές (Android), λαμβάνοντας υπόψη τη φυσική θέση του 

χρήστη σε ένα χώρο. Στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής μελέτης, θα εξεταστούν 

προηγούμενες προσεγγίσεις για ανάπτυξη παιχνιδιών διάχυτου υπολογισμού, ενώ η 

ανάπτυξη του λογισμικού θα περιλαμβάνει τόσο τη συγγραφή κώδικα για τις φορητές 

υπολογιστικές συσκευές (Android) όσο και για τον αντίστοιχο εξυπηρετητή (Java Spring 

Framework + REST + GAE). Οι κανόνες του παιχνιδιού και το εκπαιδευτικό υλικό θα 

καθοριστούν επίσης στο πλαίσιο της εργασίας. 

Πιο συγκεκριμένα, το παιχνίδι ¨Μαθαίνω τη Πόλη μου¨ θα δίνει τη δυνατότητα 

φυσικής περιπλάνησης και αναζήτησης στην πόλη της Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας 

οδηγίες και προκλήσεις βάσει της πλοκής από έναν κεντρικό εξυπηρετητή. Ο χρήστης-

παίκτης θα έχει τη δυνατότητα εντοπισμού στόχων και επίλυσης γρίφων που θα 

συμβάλλουν στην πρόοδο του παιχνιδιού. Ο επιτυχής εντοπισμός ενός σημείου στόχου θα 

προβάλλει στην φορητή συσκευή πληροφορίες σχετικά με ιστορικά δεδομένα μνημείων 

της πόλης αλλά και η ίδια η πλοκή του παιχνιδιού θα παραπέμπει σε ιστορική αναδίφηση. 

Για το λόγο αυτό θα ληφθεί μέριμνα στο σχεδιασμό της εφαρμογής ώστε να μπορεί να 

αξιοποιηθεί ως εκπαιδευτική πλατφόρμα από δασκάλους και τάξεις της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Λέξεις Κλειδιά: παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού, χώρο-ευαίσθητα φορητά 

παιχνίδια, μάθηση µε τη χρήση φορητών συσκευών, παιχνίδια με στόχο τη μάθηση. 



v 

Abstract 

Mobile phones, and especially Smartphones, have become increasingly common 

in recent years and as a result, pervasive games have become more interesting from both 

an academic and a commercial point of view. Another area of interest is mobile assisted 

learning, which offers a more modern approach on education compared to the traditional 

learning model. In this thesis, we aim to discover whether or not pervasive gaming can 

assist in learning. 

This is done by creating an application on the Android mobile phone operating 

system called “Learning my City”, and using the experiences drawn from it to examine the 

contribution of usage of pervasive games in a lifelong learning context. In this context, it 

is interesting to explore the design process of this particular activity, the rules of the game 

and the development that involves not only the corresponding technology, but also the 

involvement of related historical information. 

Keywords: pervasive games, location sensitive mobile games, mobile assisted 

learning, game-based learning. 
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ΜΕΡΟΣ Α: 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του Θέματος 

Έχουν περάσει σχεδόν 50 χρόνια από τότε που μια ομάδα νέων προγραμματιστών 

του MIT ανέπτυξε το ¨Spacewar!¨, ένα από τα πρώτα ψηφιακά video games για 

υπολογιστή και έκτοτε, ο κόσμος των ηλεκτρονικών παιχνιδιών έχει εξελιχθεί σε μία 

βιομηχανία δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Η Gartner, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες έρευνας και συμβουλευτικής στον 

χώρο της τεχνολογίας πληροφοριών παγκοσμίως, προβλέπει ότι η παγκόσμια αγορά 

βιντεοπαιχνιδιών, συνδυάζοντας κονσόλες, κινητά, προσωπικούς υπολογιστές και το 

διαδίκτυο, θα φτάσει τα 128 δις. δολάρια έως το 2017. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι μόνο 

το 2010, οι Αμερικανοί καταναλωτές δαπάνησαν 25,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε 

βιντεοπαιχνίδια, hardware, και αξεσουάρ. Σήμερα, το 72 τοις εκατό των αμερικανικών 

νοικοκυριών παίζουν video games στον υπολογιστή και το 55 τοις εκατό παίζουν παιχνίδια 

στα κινητά τους τηλέφωνά ή σε άλλες φορητές συσκευές. Αυτό δεν προκαλεί αίσθηση αν 

λάβει κανείς υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στον τομέα των κινητών 

συσκευών τα τελευταία χρόνια. 

Τα παιχνίδια για κινητά τηλέφωνα πρωτοεμφανίστηκαν την δεκαετία του 1990, 

αλλά η βιομηχανική εξέλιξή τους παρέμεινε στο σκοτάδι μέχρι την εμφάνιση των 

“έξυπνων” κινητών τηλεφώνων (smart phones), όπως το iPhone και τα Android-based 

phones, αλλά και των tablets. Οι παραπάνω συσκευές παρέχουν μια πλειάδα από τεχνικές 

δυνατότητες και έχουν προσελκύσει κυρίως τους παίκτες από τις φορητές συσκευές 

παιχνιδιών, οι οποίοι θέλουν να παίζουν χωρίς να περιορίζονται από την τοποθεσία. Τα 

έσοδα αυτής της βιομηχανίας έρχονται από τις αρχικές πληρωμές για τη λήψη των apps, 

αλλά και από προαιρετικές πληρωμές παικτών οι οποίες ξεκλειδώνουν κομμάτια των 

παιχνιδιών ή επιταχύνουν την ολοκλήρωσή τους. Η Gartner προβλέπει ότι στα επόμενα 2 

χρόνια η αγορά αυτή θα επεκταθεί στα 22 δισ. δολάρια, με μεγάλα σχέδια για το μέλλον 

από εταιρίες όπως η Βρετανική King Digital Entertainment. 

Αδιαμφησβήτητα λοιπόν, τα παιχνίδια για κινητές συσκευές παρουσιάζουν 

εξαιρετικό ενδιαφέρον από πλευράς εμπορικής άποψης. Λιγότερο προφανές όμως είναι το 

γεγονός ότι παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και από πλευράς επιστημονικής άποψης. 
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Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η μάθηση επιτυγχάνεται ευκολότερα όταν 

χρησιμοποιούνται μαθησιακά μοντέλα βασισμένα σε παιχνίδια (game-based learning) 

παρά με την παραδοσιακή μάθηση. 

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή πολλοί ερευνητές κάνουν λόγο για την εκπαιδευτική 

αξιοποίηση των κινητών και ασύρματων τεχνολογιών και συσκευών (Kukulska - Hulme 

& Traxler, 2005 - Klopfer, 2008 - Ryu & Parsons, 2009 - Montola, Stenros & Waern, 2009 

- Pachler, Bachmair & Cook, 2010 - Dikkers, Martin & Coulter, 2011 - Zhang, 2012). Οι 

απόψεις τους βασίζονται στις δυνατότητες που προσφέρουν οι φορητές συσκευές, ως 

εργαλεία ανάπτυξης ευχάριστων και διαδραστικών, αναλογικά και ψηφιακά εστιασμένων 

εκπαιδευτικών εμπειριών για τους μαθητές εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. 

Σήμερα, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια αποτελούν πλέον μια καλά οργανωμένη προσέγγιση 

εκμάθησης και έχουν αποδειχθεί αρκετά χρήσιμα στον παιδαγωγικό τομέα 

χρησιμοποιώντας μια τελείως διαφορετική και συγχρόνως ψυχαγωγική μέθοδο 

διδασκαλίας. Πολλοί εκπαιδευτικοί πλέον είναι ένθερμοι υποστηρικτές της καινοτόμου 

εκπαιδευτικής προσέγγισης γνωστής και ως ¨Μάθηση βασισμένη στις φορητές συσκευές¨ 

(Mobile Assisted Learning). 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψιν τη διαθεσιμότητα των κινητών συσκευών, αλλά και 

τις τεχνικές τους δυνατότητες, τα παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού έχουν γίνει πλέον πολύ 

πιο βιώσιμα τόσο από εμπορικής, όσο και από εκπαιδευτικής σκοπιάς. 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η σχεδίαση και η ανάπτυξη ενός 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού διάχυτου υπολογισμού για την πλατφόρμα κινητών συσκευών 

Android, όπου οι χρήστες θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς γνώσεων στα 

πλαίσια της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η τελική εφαρμογή θα πρέπει να ενσωματώνει 

στοιχεία από την διαδικασία της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, κατά συνέπεια η 

έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε ευρέως διαδεδομένα παιχνίδια διάχυτου 

υπολογισμού μέσα στα παραπάνω πλαίσια. 

 1.3  Ερωτήματα – Υποθέσεις 

Για να την επίτευξη του τελικού στόχου, όπως ορίστηκε παραπάνω, έχουμε 

διατυπώσει επιμέρους στόχους οι οποίοι παρατίθενται στον πίνακα 1.1. 
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 1.3.1 Μάθηση Μέσω Φορητών Συσκευών και Παιχνίδια Διάχυτου Υπολογισμού 

Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία ενός παιχνιδιού διάχυτου υπολογισμού 

στα πλαίσια της εκπαίδευσης και μάθησης. Για να προετοιμαστούμε για αυτό χρειάζεται 

πρώτα να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ των διάχυτων παιχνιδιών και της μάθησης 

µέσω φορητών συσκευών, η οποία μας οδηγεί στον Επιμέρους Στόχο 1.3. Για να βρούμε 

την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο παραπάνω, χρειάζεται να μελετήσουμε τις έννοιες 

αυτές ξεχωριστά, κάτι το οποίο μας οδηγεί στον Επιμέρους Στόχο 1.1 και 1.2. 

 1.3.2 Αναπτύσσοντας Παιχνίδια Στα Πλαίσια Της Μάθησης  

Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα παιχνίδι που υποστηρίζει την 

εκπαίδευση και μάθηση μέσω φορητών συσκευών, θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε το 

πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διάχυτα παιχνίδια στα πλαίσια της μάθησης - 

Επιμέρους Στόχος 2.1. 

 1.3.3 Πλατφόρμα Παιχνιδιών Διάχυτου Υπολογισμού Μάθησης 

Τέλος, στόχος της παρούσας εργασίας είναι η χρήση των εμπειριών και των 

πειραματισμών μας ώστε να δημιουργήσουμε μια εκτεταμένη πλατφόρμα δημιουργίας 

διάχυτων παιχνιδιών γνώσεων. Αυτό μας δίνει στον Επιμέρους Στόχο 3.1. 

Πίνακας 1.1: Επιμέρους Στόχοι 

Στόχος 1 Μάθηση Μέσω Φορητών Συσκευών και Παιχνίδια Διάχυτου 

Υπολογισμού 

Στόχος 1.1 Τι είναι η μάθηση µέσω φορητών συσκευών; 

Στόχος 1.2 Τι είναι τα παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού; 

Στόχος 1.3 Ποια η σχέση μεταξύ των παιχνιδιών διάχυτου υπολογισμού 

και της μάθησης µέσω φορητών συσκευών; 

Στόχος 2 Αναπτύσσοντας Παιχνίδια Διάχυτου Υπολογισμού Στα Πλαίσια 

Της Μάθησης Μέσω Φορητών Συσκευών 

Στόχος 2.1 Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα παιχνίδια διάχυτου 

υπολογισμού στα πλαίσια της μάθησης; 

Στόχος 3 Πλατφόρμα Διά Δραστικών Παιχνιδιών Μάθησης 

Στόχος 3.1 Πως μπορούμε να επεκτείνουμε αυτό το πείραμα ώστε να 

παρακινήσουμε την μάθηση; 
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 1.4  Διάρθρωση της Εργασίας 

Το παρόν κείμενο χωρίζεται σε 2 μέρη (7 κεφάλαια): 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στη θεωρία των παιχνιδιών, καθώς και 

στη θεωρία των παιχνιδιών διάχυτου υπολογισμού, δίνοντας έμφαση στις μεταξύ τους 

διαφορές. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στο ρόλο των παιχνιδιών στην 

εκπαίδευση. Έτσι, στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου, βλέπουμε πως πρέπει να 

αντιμετωπίζονται τα παιχνίδια ως εκπαιδευτικά μέσα, ενώ στο δεύτερο μέρος αναλύουμε 

τις δυνατότητες μάθησης των χώρο-ευαίσθητων φορητών παιχνιδιών, ανάλογα με την 

κατηγορία στην οποία ανήκουν. Με το τρίτο κεφάλαιο, το οποίο σχετίζεται με τις 

τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη και την σχεδίαση της κινητής 

εφαρμογής, κλείνει ουσιαστικά το πρώτο μέρος που αναφέρεται στο θεωρητικό υπόβαθρο 

της εργασίας αυτής. 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας είναι αφιερωμένο στο ¨Μαθαίνω την Πόλη μου¨, 

το χώρο-ευαίσθητο φορητό παιχνίδι, που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στα πλαίσια 

εκπόνησης αυτής της διπλωματικής εργασίας. Έτσι, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται 

ο σχεδιασμός του παιχνιδιού, ενώ το πέμπτο κεφάλαιο σχετίζεται με την υλοποίησή του. 

Τέλος, το δεύτερο μέρος, κλείνει με το έβδομο κεφάλαιο, στο οποίο γίνεται μία σύνοψη 

των όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως και παρουσιάζονται πιθανές ιδέες για μελλοντικές 

κατευθύνσεις που μπορεί να πάρει η εφαρμογή 



 

5 

 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 

 2.1  Το Παιχνίδι 

Σε αυτό το σημείο, και προτού αναφερθούμε στον όρο ¨παιχνίδια διάχυτου 

υπολογισμού¨, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια αναφορά στον γενικό όρο ¨παιχνίδι¨, ώστε 

να διευκολύνουμε και να κάνουμε ομαλότερη την μετάβαση του αναγνώστη ανάμεσα 

στους δύο αυτούς όρους. Έτσι, αρχικά θα παρουσιάσουμε μία γενική ανάλυση πάνω στη 

θεωρία των παιχνιδιών και στην συνέχεια θα επεκταθούμε στα διάχυτα παιχνίδια, αλλά 

και στη σχέση τους με τα παραδοσιακά παιχνίδια. 

 2.1.1 Game – Play 

Αρχικά, ας δούμε πως σχετίζονται αλλά και κατά πόσο διαφορετικοί είναι οι δύο 

όροι game και play. Στην αγγλική γλώσσα υπάρχει μία αρκετά σαφής διαφορά ανάμεσα 

στους δύο αυτούς όρους, σε άλλες γλώσσες όμως οι δύο όροι συγχέονται. Μπορούμε, 

λοιπόν, να θεωρήσουμε ότι τα game και play αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές ιδέες, 

με νοήματα ναι μεν ξεχωριστά, αλλά τα οποία συνδέονται με μία ιδιαίτερη σχέση. 

Το play αποτελεί ένα όρο που ταυτόχρονα περιέχει, αλλά και περιέχεται στον όρο 

game. Υπάρχουν, δηλαδή, δύο ξεχωριστές σχέσεις που συνδέουν τις δύο παραπάνω 

έννοιες. Μία σχέση στην οποία το game περιέχεται στο play, και μία στην οποία το play 

περιέχεται στο game. Ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά: 

Το game ως υποσύνολο του play 

Λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις δραστηριότητες που μπορούν να χαρακτηριστούν 

ως play, από ένα παιδί που παίζει κιθάρα, μέχρι μία διαδικτυακή κοινότητα παικτών, 

γίνεται φανερό ότι κάποιες από αυτές τις μορφές ενδέχεται να εμπεριέχουν αυτό που 

ονομάζουμε game, και κάποιες όχι. Παίζοντας ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, οι παίκτες 

υπακούν σε κάποιους κανόνες και οι δύο ομάδες ανταγωνίζονται για το ποια θα νικήσει. 
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Αντίθετα, άλλες δραστηριότητες όπως το πιάνο, μπορεί να χαρακτηρίζονται από το play, 

δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι αποτελούν ένα game. 

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι υπάρχουν στιγμιότυπα του play πιο ¨χαλαρά¨ και λιγότερο 

οργανωμένα απ’ ότι το game, αλλά και στιγμιότυπα του play πιο ¨αυστηρά¨, τα οποία 

μπορούν τις περισσότερες φορές να θεωρηθούν ως games. Από αυτή την οπτική, 

μπορούμε εύκολα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το game αποτελεί υποσύνολο του 

play. 

Το play ως υποσύνολο του game: 

Από μία δεύτερη οπτική, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο όρος game εμπεριέχει 

μέσα του την έννοια του play, και μάλιστα αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι του. 

Αδιαμφησβήτητα, η εμπειρία που προκύπτει από το play, αποτελεί μια από τις βασικές 

προϋποθέσεις του να δει και να κατανοήσει κάποιος το game. Στην πιο ευρεία έννοια 

δηλαδή των games, το play αποτελεί υποσύνολο αυτών. Αντί λοιπόν της τυπολογικής 

προσέγγισης, εδώ συναντάμε μία εννοιολογική προσέγγιση, που τοποθετεί το play και τα 

games στο πεδίο του Game Design (Σχεδιασμός Παιχνιδιών).  

Ορίζοντας το play και το game 

Ο Johan Huizinga θεωρείται ο ¨πατέρας¨ της επιστήμης των παιχνιδιών. Ήταν ο 

πρώτος που, μέσω της φιλοσοφικής και ανθρωπολογικής δουλειάς του πίσω στη δεκαετία 

του ’30, ανέλυσε αρκετά από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του play και έδειξε πόσο έχει 

συμβάλει στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Ο Huizinga ορίζει στο έργο του Homo Ludens 

[Huizinga, 1938] το play ως: 

“... μία ελεύθερη δραστηριότητα που στέκεται συνειδητά έξω από την ‘συνηθισμένη’ 

ζωή αφού είναι ‘μη σοβαρή’, αλλά παράλληλα απορροφά τους παίκτες έντονα και 

εντελώς. Είναι μια δραστηριότητα που συνδέεται με μη ουσιώδη ενδιαφέρον και 

χωρίς κάποιο κέρδος από αυτήν. Προχωράει μέσα στα δικά της όρια του χρόνου 

και του χώρου σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες και με μεθοδευμένο τρόπο. 

Προωθεί την δημιουργία κοινωνικών ομάδων, που τείνουν να περιβάλλουν τους 

εαυτούς τους με μυστικότητα και να τονίζουν τις διαφορές τους από τον κοινό κόσμο 

με μεταμφιέσεις ή άλλα μέσα.“ 
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Με άλλα λόγια, ο Huizinga περιγράφει τον όρο play ως μία τελετουργική 

δραστηριότητα έξω από τη συνηθισμένη ζωή η οποία ακολουθεί τους δικούς της κανόνες. 

Επίσης, όπως αναφέρει είναι κάτι που συμβαίνει σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο και σε 

κάποια συγκεκριμένη στιγμή, όπου τόσο ο χώρος όσο και η στιγμή, είναι αφιερωμένα στο 

σκοπό αυτό. 

Αργότερα, οι [Salen, 04], όρισαν την ιδέα του game, σαν κάτι που συμβαίνει 

ξεχωριστά από την συνηθισμένη ζωή, υιοθετώντας την έννοια του μαγικού κύκλου (magic 

circle), από την δουλειά του Huizinga. Αντίθετα, όμως, με τον Huizinga, βλέπουν τον 

μαγικό κύκλο πιο μεταφορικά, σαν ένα εννοιολογικό όριο μεταξύ του game και του 

πραγματικού κόσμου. Δηλώνουν ότι το όριο αυτό δεν είναι πάντα απόλυτο και ότι οι 

συγκρούσεις κατά την διάρκεια ενός παιχνιδιού είναι πλασματικές. Κάτι που μπορείς να 

κάνεις σε ένα παιχνίδι, δεν σημαίνει ότι μπορείς να το κάνεις και στην συνηθισμένη ζωή, 

έξω από το πλαίσιο ενός παιχνιδιού. 

Με βάση αυτές τις πλασματικές συγκρούσεις , οι [Salen, 04], ορίζουν τον όρο 

game, σαν:  

Αντιμετωπίζουν δηλαδή το game σαν ένα σύστημα και όχι σαν μια δραστηριότητα, 

ένα γεγονός ή ένα φυσικό αντικείμενο. Παρόλα αυτά, αποτελεί κάτι ενιαίο για τους ίδιους 

τους παίκτες που πρέπει να συμμετάσχουν στην τεχνητή σύγκρουση. 

Ένας άλλος ορισμός, από τον [Juul, 03], περιγράφει το παιχνίδι ως:  

“...ένα σύστημα στο οποίο οι παίκτες συμμετέχουν σε μια τεχνητή σύγκρουση, που 

ορίζεται από κανόνες και καταλήγει σε μετρήσιμο αποτέλεσμα...” 

“...ένα βασισμένο σε κανόνες σύστημα με μεταβλητό και μετρήσιμο αποτέλεσμα, 

όπου διαφορετικά αποτελέσματα παίρνουν διαφορετικές τιμές, ο παίκτης 

καταβάλλει προσπάθεια για να επηρεάσει το αποτέλεσμα, ο παίκτης νιώθει 

συνδεδεμένος με το αποτέλεσμα και οι συνέπειες της δραστηριότητας είναι 

προαιρετικές και διαπραγματεύσιμες.” 
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Στον ορισμό του Juul, παρατηρούμε ότι η σύγκρουση αντικαταστάθηκε με την 

προσπάθεια. Στην ουσία όμως και οι δύο ορισμοί αντιπροσωπεύουν τον ίδιο τρόπο 

σκέψης, όπου το παιχνίδι έχει όρια, κάτι που μπορεί να εκφραστεί με την αναφορά στην 

έννοια του μαγικού κύκλου. 

Οι ορισμοί που υπάρχουν δεν τελειώνουν εδώ. Ο [Walther, 07], αναφέροντας τον 

όρο game μας λέει ότι:  

Ο Walther δίνει επίσης έναν ορισμό για το gameplay. Λέει ότι gameplay είναι: 

Θεωρεί , λοιπόν, και αυτός το παιχνίδι σαν σύστημα που διέπεται από κανόνες 

όπως οι Salen και Juul. 

Σε αυτό το σημείο, γίνεται φανερό ότι τόσο οι Salen, όσο και ο Juul αλλά και ο 

Walther, εστιάζουν τους ορισμούς τους στο τυπικό παιχνίδι (formal play) ως μια μορφή 

παιδείας, αλλά και στον ρόλο των κανόνων σε αυτό. Από την άλλη ο Huizinga ορίζει τα 

παιχνίδια σαν ¨ελεύθερες δραστηριότητες¨ (free play). 

Τα pervasive games όπως θα δούμε στην συνέχεια συμμερίζονται περισσότερο 

τις ¨ελεύθερες δραστηριότητες¨ χωρίς όμως να αποκλείουν την παιδεία, που εμφανίζεται 

σαν κύριο χαρακτηριστικό σε πολλά από αυτά. 

“... μπορούμε να ορίσουμε τα παιχνίδια, σαν περίπλοκα, βασισμένα σε κανόνες, 

διαδραστικά συστήματα, που αποτελούνται από τρείς βασικούς μηχανισμούς: 

απόλυτους κανόνες, ενδεχόμενες στρατηγικές και πρότυπα αλληλεπίδρασης. [...] Οι 

κανόνες είναι εντολές. Οι στρατηγικές είναι σχέδια για εκτέλεση του παιχνιδιού. Τα 

πρότυπα αλληλεπίδρασης προσδιορίζουν ένα μονοπάτι μέσα στο παιχνίδι και 

θέτουν την τοπογραφία της δυναμικής ανθρώπου-υπολογιστή” 

“... η πραγματικότητα μίας συγκεκριμένης διαστρωμάτωσης των κανόνων, των 

στρατηγικών και αλληλεπιδράσεων, καθώς και η επίτευξη μιας συγκεκριμένης 

συγχώνευσης των εντολών, των σχεδίων και των μονοπατιών.” 
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 2.1.2 Ο Μαγικός Κύκλος – The Magic Circle 

 

Εικόνα 1 Ο μαγικός κύκλος 

Τι συμβαίνει όμως, όταν κάποιος εισέρχεται στο σύστημα ενός παιχνιδιού και πως 

ορίζουμε τα όρια του; 

Για να απαντήσουμε τις παραπάνω ερωτήσεις, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

υπάρχει ένα πλαίσιο παιχνιδιού, το οποίο ξεχωρίζει και απομονώνει αυτούς που 

συμμετέχουν στο παιχνίδι από και το χώρο στον οποίο λαμβάνει τόπο το παιχνίδι, από τον 

πραγματικό κόσμο. Το πλαίσιο αυτό είναι μία έννοια η οποία διακρίνει την σχέση που 

υπάρχει ανάμεσα στον τεχνητό κόσμο του παιχνιδιού και τον πραγματικό κόσμο που το 

περιβάλλει. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, το πλαίσιο του παιχνιδιού δημιουργεί ένα 

αίσθημα ασφάλειας, και είναι υπεύθυνο όχι μόνο για την σχέση μεταξύ ενός παιχνιδιού 

και του ¨έξω¨ κόσμου, αλλά και για τις εμπειρίες που προκύπτουν μέσω ενός παιχνιδιού 

σε εξέλιξη. Το πλαίσιο αυτό λοιπόν, ορίστηκε ως μαγικός κύκλος από τους Salen και 

Zimmerman και αποτελεί μία έννοια εμπνευσμένης από τη δουλειά του Huizinga:  

“Ο μαγικός κύκλος μπορεί να προσδιορίσει ένα ισχυρό χώρο, επενδύοντας την 

εξουσία του στις πράξεις των παικτών και δημιουργώντας καινούργιες και 

πολύπλοκες σημασίες που είναι πιθανές στο χώρο του play. Ταυτόχρονα είναι 

αισθητά εύθραυστος, και απαιτεί συνεχή συντήρηση για να διατηρηθεί ανέπαφος.” 
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Ο όρος, λοιπόν, μαγικός κύκλος εισήχθη από το Huizinga μέσα από το βιβλίο του, 

Homo Ludens το 1938, και έμελλε να γίνει σημείο αναφοράς στην έρευνα των μοντέρνων 

play και game. Ο Huizinga, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, θεωρεί το play ¨έξω από 

την συνηθισμένη ζωή, μη χρηστικό, μη βλάσφημο, οριοθετημένο με κανόνες, εθελοντικό 

και απομονωμένο χωρικά και χρονικά¨. Με άλλα λόγια, υποστηρίζει ότι το play σχετίζεται 

με συγκεκριμένους χώρους, οι οποίοι οριοθετούνται για αυτό τον σκοπό. Κάποιοι χώροι 

μπορεί να είναι μικροί ή μετακινήσιμοι, και άλλοι να είναι διακριτοί και οριοθετημένοι. Ο 

όρος ¨μαγικός κύκλος¨, χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει αυτή την λογική του 

Huizinga. Ενδεικτικά, ο Huizinga αναφέρει ότι: 

Παρατηρούμε ότι ο ίδιος ο Huizinga τονίζει ότι ο μαγικός κύκλος είναι το ίδιο 

σημαντικός με το γήπεδο του τένις και τη σκακιέρα. 

Αργότερα, αρκετοί ερευνητές χρησιμοποίησαν τον όρο μαγικός κύκλος, για να 

περιγράψουν ένα συγκεκριμένο τόπο παιχνιδιού (play-ground) όπου ισχύουν ειδικοί 

κανόνες. Τον παρομοιάζουν δηλαδή, με έναν μαγικό κόσμο μέσα στον πραγματικό κόσμο, 

ένα όριο μεταξύ του πραγματικού και του προσποιητού. Όπως αναφέρουν οι [Adams, 06 ]: 

Καταλαβαίνουμε, δηλαδή, ότι ο μαγικός κύκλος είναι μια μεταφορά μέσα στην 

οποία οι παίκτες απαγορεύεται να φέρνουν εξωτερικά κίνητρα και προσωπικές ιστορίες ή 

αντίστοιχα να μεταφέρνουν γεγονότα του παιχνιδιού στην συνηθισμένη ζωή. 

  

“Μέσα στον μαγικό κύκλο, οι παίκτες συμφωνούν να δώσουν μια προσωρινή, 

τεχνητή σημασία σε καταστάσεις και γεγονότα μέσα στο παιχνίδι. Ο μαγικός κύκλος 

υπάρχει από την στιγμή που οι παίκτες συμμετέχουν στο παιχνίδι και έρχεται σε ισχύ 

όταν συμφωνήσουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες. Χάνεται δε, όταν 

εγκαταλείψουν το παιχνίδι ή όταν το παιχνίδι τελειώσει.” 

“Τυπικά μιλώντας, δεν υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ της οριοθέτησης ενός χώρου 

για ένα ιερό σκοπό και της οριοθέτησης του για τους σκοπούς ενός μεγάλου play. Η 

σκακιέρα και το γήπεδο του τένις δεν μπορούν επίσημα να διαφοροποιηθούν από τον 

ναό ή τον μαγικό κύκλο.” 
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 2.2  Παιχνίδια Διάχυτου Υπολογισμού – Pervasive Games 

Έχοντας κάνει μία εισαγωγή στην θεωρία των παραδοσιακών παιχνιδιών, έφτασε 

η στιγμή να γνωρίσουμε αυτό το καινούργιο είδος παιχνιδιών, τα παιχνίδια διάχυτου 

υπολογισμού (pervasive games). Ας δούμε όμως πρώτα τι ακριβώς είναι διάχυτος 

υπολογισμός. 

 2.2.1 Το όραμα του διάχυτου υπολογισμού 

 

Εικόνα 2 Διάχυτος Υπολογισμός 

Τα τελευταία χρόνια, η ζωή μεγάλου μέρους των ανθρώπων παγκοσμίως είναι 

μοιρασμένη ανάμεσα στον αναλογικό και στον ψηφιακό κόσμο. Πέρα των φυσικών 

δραστηριοτήτων, οι άνθρωποι περνούν αρκετές ώρες αλληλοεπιδρώντας με υπολογιστικά 

συστήματα, είτε αυτά έχουν τη μορφή προσωπικού υπολογιστή, είτε έξυπνων φορητών 

συσκευών, κλπ. 

Στα επόμενα χρόνια όμως, το πιθανότερο είναι ότι αναλογικός και ψηφιακός 

κόσμος θα συνυπάρχουν, καθώς ο δεύτερος θα αφομοιωθεί από τον πρώτο. Οι 

υπολογιστές θα βρίσκονται παντού γύρω μας, αλλά θα είναι αόρατοι, αφού θα 

χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους χωρίς να καταλαβαίνουμε καν την ύπαρξή τους. 

Εξαιτίας της συνεχούς αύξησης των υπολογιστικών δυνατοτήτων, οι ¨απλές¨ συσκευές 
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που μας περιβάλλουν σε συνδυασμό με μια πανταχού παρούσα δικτυακή υποδομή, θα 

θέσουν στη διάθεσή μας πληροφορίες και υπηρεσίες προσβάσιμες απ' οπουδήποτε και σε 

οποιαδήποτε στιγμή. Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι θα πάψουν να καταναλώνουν σημαντικό 

χρόνο για τον υπολογιστή αυτό καθαυτό, αφού θα επικοινωνούν μαζί του με πολύ πιο 

φυσικό τρόπο απ' ότι τώρα. 

Όπως μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί, τα παραπάνω αντιπροσωπεύουν μία 

τεράστια αλλαγή στη επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή και σηματοδοτούν μία νέα 

εποχή, αυτή του Διάχυτου Υπολογισμού (Pervasive Computing). Ο όρος εισήχθη πρώτη 

φορά το 1988 από τον [Weiser, 91] και χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το όραμά του 

για έναν κόσμο στον οποίο κάθε άτομο θα είχε στη διάθεσή του χιλιάδες διάσπαρτους 

επικοινωνούντες υπολογιστές, οι οποίοι όμως θα βρίσκονταν στο παρασκήνιο. Η 

υπολογιστική ισχύς δηλαδή, θα ήταν παρούσα οπουδήποτε στο φυσικό κόσμο, αλλά 

αόρατη και απαρατήρητη από τους ανθρώπους. 

Διάχυτος Υπολογισμός, λοιπόν, είναι η ιδέα της ενσωμάτωσης των υπολογιστών 

στον φυσικό κόσμο, και εκφράζει τον πανταχού παρόντα υπολογιστή που προσφέρει τις 

υπηρεσίες του, χωρίς ο χρήστης να γνωρίζει καν την ύπαρξή του. 

 2.2.2 Τί είναι τα παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού; 

Αναζητώντας έναν ορισμό για το τι ακριβώς είναι ένα παιχνίδι διάχυτου 

υπολογισμού, γρήγορα συνειδητοποιούμε ότι οι απόψεις διίστανται. Αυτό προκύπτει από 

το γεγονός ότι οι ερμηνείες ξεκινούν από δύο εντελώς διαφορετικά σημεία [Sintoris, 10]. 

Κάποιοι επιχειρούν να ορίσουν τα παιχνίδια αυτά ξεκινώντας από θεωρητικές 

προσεγγίσεις στην παραδοσιακή έννοια του παιχνιδιού και εισάγοντας στην συνέχεια, 

έννοιες του διάχυτου υπολογισμού. Έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση τα παιχνίδια 

διάχυτου υπολογισμού προσεγγίζονται ως μια παραδοσιακή μορφή παιχνιδιών η οποία 

εμπλουτίζεται με τη διαθέσιμη τεχνολογία διάχυτου υπολογισμού. 

Η άλλη άποψη εξετάζει τα παιχνίδια αυτά ως κατά βάση παιχνίδια υπολογιστών 

(computer games), τα οποία μέσω της τεχνολογίας και του διάχυτου υπολογισμού 

επεκτείνονται πέρα από τα όρια των σταθερών υπολογιστών και αλληλεπιδρούν συνεχώς 

με την καθημερινότητα και τον φυσικό κόσμο. Συγκεκριμένα, οι [de Souza, 06] βλέπουν 

τα παιχνίδια αυτά ως ¨απογόνους¨ των δικτυακών παιχνιδιών ρόλου για πολλούς χρήστες. 

Έτσι, συγκριτικά με τα παραδοσιακά παιχνίδια υπολογιστών, τα παιχνίδια διάχυτου 
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υπολογισμού είναι μετακινήσιμα και καθοδηγούμενα από τη κοινωνική αλληλεπίδραση, 

συνδέοντας τον πραγματικό με τον ψηφιακό κόσμο.  

Συνοψίζοντας όσα ειπώθηκαν παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι ανάμεσα στα 

παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού υπάρχουν τεράστιες διαφορές, και έτσι σε συνδυασμό με 

το γεγονός ότι αποτελούν ένα καινούργιο φαινόμενο, μας είναι δύσκολο να καταλήξουμε 

σε ένα ξεκάθαρο ορισμό για αυτό το είδος. Παρόλα αυτά, ένα κοινό χαρακτηριστικό σε 

όλα σχεδόν τα παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού είναι η κίνηση των παικτών, είτε αυτή 

συμβαίνει στο χώρο, είτε αποτελεί κίνηση του σώματός τους. Επίσης, συνήθως παίζει 

σημαντικό ρόλο και η τεχνολογία που χρησιμοποιείται.  

Ο Walther, τοποθετεί τα παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού μεταξύ πραγματικότητας 

και εικονικότητας (virtuality), υποστηρίζοντας, ότι με τη χρήση των προσφερόμενων 

τεχνολογιών μπορεί να γίνει ευκολότερη η ενσωμάτωση του game play στο φυσικό κόσμο. 

Από την άλλη, ο Lindt [Lindt, 05] λέει ότι: 

Όπως βλέπουμε, ο Lindt προσπαθεί να συνδέσει την τοποθεσία και τον χώρο στον 

οποίο εκτυλίσσεται το παιχνίδι, με το ίδιο το παιχνίδι και αντιστρόφως. κάτι που είναι πιο 

κοντά στον όρο του pervasive σαν κάτι που βρίσκεται παντού. 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, το γεγονός ότι τα παιχνίδια διάχυτου 

υπολογισμού είναι βασισμένα στον αμφιλεγόμενο όρο pervasive computing, καθιστά 

“ Τα pervasive games εστιάζουν σε ένα game play που είναι ενσωματωμένο στον 

δικό μας φυσικό κόσμο. Στοιχεία του φυσικού κόσμου είναι εγγενή μέρη του 

παιχνιδιού. Τα χαρακτηριστικά και οι καταστάσεις τους μπορούν να αισθανθούν 

από το παιχνίδι και να επηρεάσουν τη ροή του. Επιπρόσθετα, τα pervasive games 

επιτρέπουν την πρόσβαση οποιαδήποτε χρονική στιγμή και από οποιαδήποτε 

τοποθεσία.” 
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δύσκολη την ύπαρξη ενός κοινά αποδεκτού ορισμού για αυτά. Ένας αρκετά διαδεδομένος 

όμως ορισμός, είναι αυτός που έχει δώσει ο [Montola, 09]: 

Ο Montola, κάνοντας χρήση της έννοιας του μαγικού κύκλου, αναφέρει ότι τα 

παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού, είναι παιχνίδια που διαφέρουν από τα παραδοσιακά, 

αφού ο χώρος και ο χρόνος του παιχνιδιού μπορεί να μην είναι συγκεκριμένος και οι 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν είναι διαφορετικές. Στον ορισμό του 

Montola, παρατηρούμε επίσης την απουσία του όρου τεχνολογία, που συνήθως βρίσκουμε 

ή θα περιμέναμε να βρούμε στους ορισμούς των pervasive games. Παρόλα αυτά, ο 

παραπάνω ορισμός είναι από τους ποιο ευρέως διαδεδομένους. 

 2.2.3 Τα όρια των παιχνιδιών διάχυτου υπολογισμού 

Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να εξετάσουν και να αποτυπώσουν τα όρια των 

παιχνιδιών διάχυτου υπολογισμού. Σύμφωνα με τον Montola:  

Τα παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού, δηλαδή, μπορούν να ξεπεράσουν τον μαγικό 

κύκλο χωρικά, χρονικά ή κοινωνικά. Τα παιχνίδια που επεκτείνονται χωρικά και 

κοινωνικά μπορούν πιο εύκολα να θεωρηθούν παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού σε 

αντίθεση με τα παιχνίδια που επεκτείνουν τον μαγικό κύκλο χρονικά. Αυτό συμβαίνει γιατί 

τα πρώτα παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές συγκριτικά με τα παραδοσιακά παιχνίδια. 

 

 

“Ένα pervasive game είναι ένα παιχνίδι που έχει ένα ή περισσότερα βασικά 

χαρακτηριστικά που επεκτείνουν τον συμβατικό μαγικό κύκλο του play, χωρικά, 

χρονικά και κοινωνικά.” 

“Στα pervasive games  ο μαγικός κύκλος επεκτείνεται με ένα ή περισσότερους 

τρόπους: Το παιχνίδι δεν υφίσταται πλέον σε καθορισμένο χρόνο ή χώρο και οι 

εμπλεκόμενοι δεν είναι πλέον καθορισμένοι. Τα pervasive games διαχέουν, 

κάμπτουν και θολώνουν τα παραδοσιακά όρια του παιχνιδιού, και διαχέονται από 

το πεδίο του παιχνιδιού στο πεδίο του συνηθισμένου.” 
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Ας δούμε, όμως, λίγο πιο αναλυτικά τι εννοούμε χωρική, χρονική και κοινωνική 

επέκταση: 

Χωρική Επέκταση – Spatial Expansion 

Με τον όρο χωρική επέκταση εννοούμε ότι η τοποθεσία διεξαγωγής του παιχνιδιού 

δεν έχει καθορισμένα όρια. Αντιμετωπίζουμε δηλαδή, παιχνίδια που επεκτείνονται τόσο 

σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, και κατά συνέπεια μπορούν να παιχτούν 

οπουδήποτε και από οποιονδήποτε, αποτελώντας έναν αρκετά δελεαστικό παράγοντα για 

τον παίκτη. 

Χωρική επέκταση όμως μπορούμε να έχουμε και στο διαδίκτυο. Κατά συνέπεια, 

γίνεται φανερό ότι οι δυνατότητες που παρέχει η χωρική επέκταση είναι σχεδόν 

απεριόριστες, αφού επιτρέπει την αναπαραγωγή του παιχνιδιού σε πολλές τοποθεσίες 

ταυτόχρονα, αλλά και τη μεταφορά του παίκτη σε μέρη που κανονικά δεν θα βρισκόταν. 

Πλεονεκτήματα της παραπάνω ιδέας είναι το κίνητρο για εξόρμηση των συμμετεχόντων 

σε νέα, πρωτόγνωρα για αυτούς μέρη, αλλά και δημόσιους χώρους όπως πλατείες και 

πάρκα. 

Τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν είναι η πιθανή διατάραξη της τάξης, 

η δημιουργία επικίνδυνων κυκλοφοριακών καταστάσεων καθώς και η επέκταση των 

παιχνιδιών σε τοποθεσίες που εν γένει δεν συνίστανται για τέτοιου είδους παιχνίδια (όπως 

νοσοκομεία ή αεροδρόμια).  

Χρονική Επέκταση – Temporal Expansion 

Τα παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού, εκτός από την χωρική επέκταση, 

επεκτείνονται και χρονικά. Πλεονέκτημα αυτού του γεγονότος είναι ότι το παιχνίδι δεν 

είναι άμεσα περιορισμένο από κάποια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.  

Η χρονική επέκταση, εύκολα συνειδητοποιούμε ότι έχει αντίκτυπο και στην 

κοινωνική επέκταση. Οι παίκτες πολλές φορές δεν ξέρουν κατά πόσο βρίσκονται μέσα στο 

παιχνίδι ή όχι και ως αποτέλεσμα, το παιχνίδι γίνεται ένα με την καθημερινή τους ζωή. Η 

επέκταση του παιχνιδιού με τέτοιο τρόπο, κάνει την όλη διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα, 

αφού της προσδίδει χαρακτηριστικά μίας ιδιαίτερης πραγματικότητας. 

Τα προβλήματα που προκύπτουν από την χρονική επέκταση είναι παρόμοια με 

προηγουμένως. Το παιχνίδι μπορεί να απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε στιγμές που πιθανώς 
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να απαιτείται να στρέψουμε την προσοχή μας αλλού. Επίσης, αν το τίμημα του να χάσεις 

την εξέλιξη του παιχνιδιού είναι πολύ έντονο, το παιχνίδι με την πάροδο του χρόνου 

μπορεί να οδηγήσει το παίκτη σε περίεργες καταστάσεις. Από την άλλη, αν το παιχνίδι 

παίζεται συνεχώς, μπορεί να υπάρξουν θέματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής αφού ανά πάσα στιγμή ξέρουμε τι κάνει ή/και που βρίσκεται κάθε ένας από τους 

συμπαίκτες μας. 

Κοινωνική Επέκταση – Social Expansion 

Ίσως ο πιο αμφιλεγόμενος, αλλά και παράλληλα ο πιο πολλά υποσχόμενος τύπος 

επέκτασης, πραγματοποιείται όταν το παιχνίδι επεκτείνεται κοινωνικά, αναδιατυπώνοντας 

το είδος των σχέσεων που ενώνουν τους παίκτες. Σε ανύποπτες στιγμές και απρόσμενα 

μέρη, τυχαία άτομα μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη του παιχνιδιού με τον πιο 

απροσδόκητο τρόπο. Έτσι, ο αυστηρός ορισμός του παίκτη πλέον δεν υπάρχει, αφού 

παίκτης ορίζεται πλέον οποιοδήποτε άτομο συμμετέχει στο παιχνίδι και επηρεάζει την 

εξέλιξή του με ενέργειες που κάνει εντός των ορίων των κανόνων. Παρόμοιο παράδειγμα 

θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτό των θεατών ενός αγώνα ποδοσφαίρου, η οποίοι είναι και 

αυτοί στην πραγματικότητα παίκτες. 

Τα παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού, χρησιμοποιούν ως παράγοντες επηρεασμού 

τους άτομα που δεν παίζουν, με την αυστηρή έννοια του όρου, σε αυτά. Εύκολα βλέπουμε 

λοιπόν, ότι η κοινωνική επέκταση προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη κοινοτήτων και 

ενθαρρύνει αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις μεταξύ άγνωστων, προκαλώντας το ενδιαφέρον 

σε θεατές, αλλά και συμμετέχοντες. 

Συνεχίζοντας τώρα στα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την κοινωνική 

επέκταση, υπάρχει ο εμφανής κίνδυνος να παρασυρθούν στο παιχνίδι απρόθυμα ή 

επικίνδυνα άτομα. Εκτός αυτού, και η ευκολία με την οποία δημιουργούνται νέες 

κοινωνικές σχέσεις μπορεί να προκαλέσει προβλήματα παρόμοια με εκείνα που 

δημιουργούνται  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 2.2.4 Κατηγορίες παιχνιδιών διάχυτου υπολογισμού 

Τα παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού μπορούν να θεωρηθούν σαν επέκτασή των 

παραδοσιακών παιχνιδιών και μπορούν να πάρουν πολλές διαφορετικές μορφές. Εδώ, θα 

αναφέρουμε την κατηγοριοποίηση τους σε είδη, όπως προτάθηκε από τον Montola 
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[Montola et al. 2009], με βάσει κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που μπορούν να 

εντοπιστούν σε αυτά. 

Ο Montola, λοιπόν, χωρίζει αρχικά τα παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού, σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες: τα καθιερωμένα και τα αναδυόμενα: 

Καθιερωμένα Παιχνίδια 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν παιχνίδια που έχουν να κάνουν περισσότερο με 

παραδόσεις, συμβάσεις και μορφές των παιχνιδιών. 

Κυνήγια Θησαυρού - Treasure Hunts 

Αυτό το είδος παιχνιδιού ξεκίνησε σαν λαϊκό παιχνίδι και είναι ίσως από τα 

αρχαιότερα. Σε αυτή τη κατηγορία, το κυνήγι μπορεί να αφορά την εύρεση κάποιου 

αντικειμένου, ή την εύρεση κάποιας τοποθεσίας., ενώ τα παιχνίδια αυτά μπορεί να 

λαμβάνουν χώρα σε απροσδιόριστο και απεριόριστο χώρο. Συνήθως στο κυνήγι 

θησαυρού, η ίδια η ανακάλυψη είναι η επιβράβευση για τους παίκτες. Παράλληλα, 

ενδέχεται να υπάρχει ανταγωνισμός τόσο ανάμεσα σε ξεχωριστούς παίκτες, όσο και σε 

ομάδες παικτών. 

Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα παιχνιδιού τέτοιου είδους είναι το ¨Insectopia¨, 

όπου οι παίκτες, εφοδιασμένοι με το κινητό τους τηλέφωνο, προσπαθούν να συλλέξουν 

όσα περισσότερα εικονικά έντομα μπορούν, μετακινούμενοι στο καθημερινό τους 

περιβάλλον. Τα έντομα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ενεργοί πομποί Bluetooth. Άλλο 

αρκετά πρόσφατο παράδειγμα είναι το ¨Pokemon Go¨, ένα παιχνίδι επαυξημένης 

πραγματικότητας (augmented reality) όπου οι παίκτες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, να 

ανταλλάξουν και να συλλέξουν όσα περισσότερα εικονικά pokemon μπορούν.  
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Εικόνα 3 Στιγμιότυπο από το παιχνίδι Pokémon Go. 

Παιχνίδια Δολοφονιών - Assassination Games 

Τα παιχνίδια δολοφονιών, τα οποία επίσης έχουν τις ρίζες τους αρκετά πίσω 

χρονικά, αποτελούν ένα ισχυρά καθιερωμένο είδος σήμερα. Κάνοντας ισχυρή χρήση της 

τεχνολογίας, τα παιχνίδια αυτά συνήθως παίζονται σε υπαίθριους χώρους και μπορεί να 

διαρκέσουν ακόμη και εβδομάδες έως ότου να παραμείνει μόνο ένας δολοφόνος ζωντανός. 

Το παιχνίδι ¨Killer¨, αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους του 

είδους. Σήμερα, κυκλοφορούν πολλές παραλλαγές του παιχνιδιού, αλλάζοντας ελαφρά 

τους κανόνες ή το στόχο της δολοφονίας με το στόχο μιας καλής πράξη. Εντούτοις, η 

βασική δομή παραμένει η ίδια. 

 

Εικόνα 4 Το παιχνίδι Killer. 



 

19 

Θεατρικά - Pervasive Live Action Role-Playing games (LARPs) 

Τα παιχνίδια αυτού του είδους απαιτούν από τους παίκτες να παίζουν τον ρόλο που 

τους ανατέθηκε και να μην αποκλίνουν από αυτόν, καθ’ όλη τη διάρκειά του. Συνήθως, οι 

ρόλοι που ανατίθενται στους συμμετέχοντες περιλαμβάνουν μίμηση, ενώ το παιχνίδι είναι 

βασισμένο σε κάποια ιστορία. Μέσω των συγκεκριμένων παιχνιδιών, οι παίκτες έρχονται 

σε επαφή με ξένα προς το παιχνίδι άτομα, κάτι που υποδηλώνει την κοινωνική 

επεκτασιμότητα τους. Παρόλα αυτά, τα θεατρικά αυτά παιχνίδια είναι αρκετά πολύπλοκα 

και ο συντονισμός τους συνήθως απαιτεί την συμβολή πολλών ανθρώπων, ώστε να 

καθοδηγηθούν σωστά οι παίκτες μέσα στη ροή του παιχνιδιού. 

Σε πολλά τέτοια παιχνίδια χρησιμοποιήθηκε θεματολογία με βρικόλακες, όπου οι 

παίκτες πρέπει να κινούνται και να συμπεριφέρονται σαν τέτοιοι (The Masquerade). Σε 

ένα άλλο παιχνίδι με το όνομα ¨Prosopopeia¨, οι παίκτες είχαν τον ρόλο πεθαμένων 

ατόμων και σκοπός του παιχνιδιού ήταν να λύσουν το μυστήριο ενός φαντάσματος που 

είχε στοιχειώσει μια υποτιθέμενη φίλη τους, προσπαθώντας να βρουν τα αίτια και να την 

λυτρώσουν. 

Παιχνίδια Εναλλακτικής Πραγματικότητας - Alternate Reality Games (ARG) 

Τα παιχνίδια εναλλακτικής πραγματικότητας αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά 

είδη παιχνιδιών διάχυτου υπολογισμού και τις περισσότερες φορές περιλαμβάνουν μεγάλο 

αριθμό παικτών, οι οποίοι περισσότερο συνεργάζονται παρά ανταγωνίζονται για να 

λύσουν κάποιο γρίφο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το παιχνίδι εν γένει δεν συμπεριφέρεται 

σαν τέτοιο, αλλά οι ίδιοι οι παίκτες του προσδίδουν υπόσταση μέσω της προσπάθειάς τους 

για ανεύρεση καινούργιων στοιχείων και της συνεργασίας τους με άλλα άτομα. Τέτοια 

παιχνίδια συνήθως δεν έχουν προσχεδιασμένους κανόνες ή game-play, αφού τα παραπάνω 

δημιουργούνται δυναμικά, και κατά την διάρκεια της εξέλιξης.  

Κλασσικός αντιπρόσωπος  του είδους είναι το ¨The Beast¨. Όταν πρωτοβγήκε είχε 

περισσότερους από 3 εκατομμύρια ενεργούς παίκτες και θεωρείται ένα από τα πιο 

επιτυχημένα pervasive games. Κατασκευάστηκε από την Microsoft ως μια διαφημιστική 

εκστρατεία για την ταινία A.I.: Artificial Intelligence, το 2001. Σκοπός του παιχνιδιού ήταν 

η αποκωδικοποίηση κρυφών μηνυμάτων που υπήρχαν σε διαφημιστικό υλικό της ταινίας 

όπως trailers και posters, ώστε να λυθεί ένα μεγάλο μυστήριο. 
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Αναδυόμενα Παιχνίδια – Emerging Games  

Τα προηγούμενα είδη παιχνιδιών που γνωρίσαμε, σύμφωνα με τον Montola 

(Montola et al. 2009) έχουν να κάνουν περισσότερο με παραδόσεις, συμβάσεις και μορφές 

των παιχνιδιών. Αντίθετα, τα αναδυόμενα είδη των pervasive games διαμορφώνονται 

γύρω από τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παιχνιδιών. 

Έξυπνα Αθλήματα του Δρόμου - Smart Street Sports 

Τα παιχνίδια αυτής της κατηγορίας απαιτούν φυσική κατάσταση αλλά και τακτική. 

Μπορούν να θεωρηθούν σαν αναπροσαρμογές των παιχνιδιών που παίζονται στην 

γειτονιά ή σαν παραλλαγές δημοφιλών ψηφιακών παιχνιδιών οι οποίες παίρνουν ζωή. 

Συνήθως εξαρτώνται αρκετά από την τεχνολογία, ενώ παίζονται κυρίως σε ανοικτούς 

χώρους, όπως αστικές περιοχές ή πανεπιστήμια. Σε μερικά από αυτά τα αθλητικά 

παιχνίδια, οι παίκτες κινούνται στον φυσικό χώρο χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα, 

συσκευές με GPS ή άλλες φορητές συσκευές. Επιπρόσθετα, σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο 

ώστε να χρειάζονται πολύ μικρή προετοιμασία πριν την έναρξη του παιχνιδιού, ενώ 

παράλληλα μπορούν άνετα να ξαναπαιχτούν. Ένα αρκετά γνωστό παιχνίδι του είδους είναι 

το ¨Pac-Man¨. 

 

Εικόνα 5 Το παιχνίδι Pacman. 

Εύθυμες Δημόσιες Παραστάσεις - Playful Public Performances 

Αυτού του είδους τα παιχνίδια, μοιάζουν πολύ με τα προηγούμενα αφού και αυτά 

έχουν αθλητικό περιεχόμενο και παίζονται σε εξωτερικούς χώρους. Αυτό που κάνει όμως 

τα παιχνίδια δημόσιων παραστάσεων να διαφέρουν από τα έξυπνα αθλήματα του δρόμου, 

είναι το γεγονός ότι ενώ τα τελευταία εστιάζονται στον ανταγωνισμό και την άσκηση, το 

είδος που μελετάμε τώρα έχει να κάνει περισσότερο με την διασκέδαση που οφείλεται στις 

επιδόσεις, το παίξιμο και την δημιουργία θεάματος. 
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Τέτοια παιχνίδια κυρίως είναι κυνήγια ή θέατρα τα οποία παίζονται δημόσια 

μπροστά στους ανυποψίαστους παρευρισκόμενους. Απώτερος σκοπός όλων είναι να 

προσφέρουν τόσο διασκέδαση στους παίκτες όσο και θέαμα στους θεατές.  

Παράδειγμα του συγκεκριμένου είδους παιχνιδιών αποτελεί το ¨Big Urban Game¨, 

για το οποίο τοποθετήθηκαν τρία μεγάλα φουσκωτά πιόνια μέσα στην πόλη. Οι παίκτες 

χωρίζονταν σε τρεις ομάδες και έπρεπε να μετακινούν τα πιόνια τους μια φορά την μέρα. 

Η διαδρομή που θα ακολουθούσαν γινόταν γνωστή μετά από ψηφοφορία των παικτών στο 

Διαδίκτυο. Έτσι σε μια προκαθορισμένη ώρα οι ομάδες πήγαιναν, έπαιρναν το πιόνι τους 

και το μετέφεραν στην καινούργια τοποθεσία. Η ομάδα που έφτανε πρώτη ήταν και η 

νικήτρια. 

 Αστικά Παιχνίδια Περιπέτειας - Urban Adventure Games 

Στα παιχνίδια αυτά, οι παίκτες καλούνται να λύσουν γρίφους ή να ακολουθήσουν 

ένα σενάριο μέσα στην πόλη. Τις περισσότερες φορές, τα παραπάνω παιχνίδια είναι 

φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθούν τον παίκτη να γνωρίσει ένα χώρο και να 

μάθει σημαντικά στοιχεία για την ιστορία του, οδηγώντας τον σε τοποθεσίες ιστορικού ή 

πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Δεν είναι τυχαίο που κάποια από αυτά στοχεύουν στο 

παίξιμό τους από τουρίστες.  

Το γεγονός των εναλλακτικών πλοκών και η έμφαση στο να δημιουργηθεί μια 

κεντρική ιστορία από μικρότερα κομμάτια, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα η κατηγορία 

αυτή είναι παρόμοια με τα παιχνίδια διαδραστικών μυθιστορημάτων. Από την άλλη μεριά 

όμως, εντοπίζουμε διαφορές ανάμεσα στα Αστικά Παιχνίδια Περιπέτειας και τις Εύθυμες 

Δημόσιες Παραστάσεις, διότι οι παίκτες εδώ δεν τείνουν να τραβούν την προσοχή. 

Ταυτόχρονα εντοπίζουμε διαφορές συγκριτικά με τα Έξυπνα Αθλήματα του Δρόμου 

καθώς στα Αστικά Παιχνίδια Περιπέτειας κυριαρχεί ένας πιο χαλαρός ρυθμός παιχνιδιού. 

Γενικότερα, η πόλη είναι ο χώρος του παιχνιδιού και οι παίκτες πρέπει να 

μετακινηθούν σε αυτόν. Βασικό στοιχείο της επιτυχίας τέτοιων παιχνιδιών, είναι να 

χρησιμοποιηθεί η τοπολογία της πόλης με τέτοιο τρόπο, ώστε το παιχνίδι να μοιάζει όσο 

πιο αληθινό γίνεται ενώ ταυτόχρονα οι διάφοροι γρίφοι να προσφέρουν μάθηση και 

ψυχαγωγία. 
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Παιχνίδια Πραγματικότητας - Reality Games 

Τα παιχνίδια πραγματικότητας, όπως υποδηλώνει και το όνομά τους, κινούνται 

ανάμεσα στο όριο του αληθινού με το φανταστικό. Εστιάζουν στο να κινήσουν την 

περιέργεια στους παίκτες, ώστε αυτοί να δουν και να ζήσουν τον χώρο στον οποίο 

βρίσκονται με ένα καινούργιο και διαφορετικό τρόπο. 

Συνήθως, έχουν σκοπό να επηρεάσουν το περιβάλλον τους με τρόπο εμφανή και 

στους παρευρισκόμενους. Για αυτό το λόγο, οι ενέργειες που καλούνται να κάνουν οι 

παίκτες σχεδιάζονται έτσι ώστε να επηρεάζουν εμφανώς τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν 

το περιβάλλον του παιχνιδιού οι παρευρισκόμενοι. 

 2.3  Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφερθήκαμε στα παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού, 

προσπαθώντας να καταλάβουμε πως ορίζονται αλλά και ποια είναι η σχέση που τα συνδέει 

με τα παραδοσιακά παιχνίδια. Είναι παιχνίδια που μπορούν να μεταφέρουν την 

καθημερινή ζωή μας σε έναν άλλο φανταστικό κόσμο, προσφέροντας ευχαρίστηση, 

ψυχαγωγία και πολλές φορές τη μάθηση. Το βασικό χαρακτηριστικό που κάνει τα 

pervasive games τόσο διαφορετικά από τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι η δυνατότητα 

επέκτασής τους, γεγονός που μπορεί να επεκτείνει και την εμπειρία των παικτών μέσα σε 

αυτά.  

Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάσαμε επίσης μια κατηγοριοποίηση των παιχνιδιών 

διάχυτου υπολογισμού σε είδη και είδαμε ότι ένα τέτοιο παιχνίδι μπορεί να μοιράζεται 

χαρακτηριστικά και ιδιότητες από πολλά άλλα είδη, γεγονός που το τοποθετεί σε 

περισσότερες από μια κατηγορίες.  

Σε αυτό το σημείο, και αφού έχουμε ολοκληρώσει την γενική ανάλυση πάνω στα 

παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού, μπορούμε πλέον να περάσουμε σε ένα ακόμη πιο 

ενδιαφέρον είδος των παιχνιδιών αυτών, τα παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού με στόχο τη 

μάθηση. 
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 3 Παιχνίδια με Στόχο τη Μάθηση 

 

 3.1  Ηλεκτρονικά Παιχνίδια και Εκπαίδευση 

Ζώντας σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, μέρα με την μέρα, 

ώρα με την ώρα δεν μπορούμε παρά να δεχθούμε ότι οι συνήθειες μας έχουν αλλάξει 

ριζικά στους περισσότερους τομείς της καθημερινής ζωής. Οι συνέπειες των αλλαγών 

αυτών γίνονται ολοφάνερες, αν κοιτάξει κανείς το πλήθος των επιχειρημάτων που 

υποστηρίζουν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Μία από τις μορφές 

της τεχνολογίας της οποίας η ενσωμάτωσή στα σχολεία έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης 

και σχολιασμού όσο τίποτε άλλο, είναι αυτή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 

Όπως ειπώθηκε και στην εισαγωγή της εργασίας μας, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

αποτελούν πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών. Σήμερα, 

ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό των παικτών ηλεκτρονικών παιχνιδιών είναι κάτω των 

18 χρονών. Έτσι, γίνεται πλέον προφανές ότι μια προσπάθεια ενσωμάτωσής τους στην 

εκπαίδευση μοιάζει πιο επιτακτική από ποτέ, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι 

εκπαιδευτικοί αλλά και οι σχεδιαστές πρέπει να συνεργαστούν ώστε αυτή η ενσωμάτωση 

να γίνει με τον πλέον ομαλό τρόπο. Για να επιτευχθεί αυτό βέβαια, πρέπει να γίνει 

κατανοητό ότι δεν αρκεί μια απλή εισαγωγή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών με στόχο την 

μάθηση σε ένα πρόγραμμα σπουδών. Το σημείο στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε, είναι το 
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πώς τα διαφορετικά είδη των παιχνιδιών μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη 

παιδαγωγικών στρατηγικών που επιτρέπουν τη μάθηση διαφορετικών αντικειμένων 

[Foster, 08]. 

 

Εικόνα 6 Ηλεκτρονικά παιχνίδια στις μικρές ηλικίες. 

Ο λόγος που τα βιντεοπαιχνίδια τραβούν την προσοχή των παιδιών είναι η ιδιότητά 

τους να εξάπτουν τη φαντασία και τη περιέργεια, μέσω της διάδρασης και του έξυπνου 

σχεδιασμού τους [Malone, 81]. Είναι αποδεδειγμένο μάλιστα, ότι η χρήση 

βιντεοπαιχνιδιών επιτρέπει στους συμμετέχοντες να οδηγηθούν σε άκρως ενδιαφέρουσες 

εμπειρίες, οι οποίες αρκετές φορές έχουν σαν αποτέλεσμα την εκμάθηση σύνθετων 

δραστηριοτήτων, τη δημιουργικότητα, τη προσαρμοστικότητα, και την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων Εκμεταλλευόμενοι τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών γι’ αυτά ώστε να τα ωθήσουν στη μάθηση. 

Έτσι, εξαιτίας των ολοένα αυξανομένων δυνατοτήτων εκμάθησης μέσω των 

βιντεοπαιχνιδιών, έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στο ρόλο που μπορούν να παίξουν στην 

εκπαίδευση. 

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα απόψεων, άλλοτε καλών και άλλοτε κακών, σχετικά με 

την επίδραση των παιχνιδιών στον άνθρωπο. Οι υποστηρικτές των παιχνιδιών αναφέρουν 

ότι μέσω αυτών παρέχονται πολλά από τα απαραίτητα στοιχεία που συνιστούν στη 

μάθηση, αφού μέσω της διασκέδασης ωθούν τους μαθητές στο να είναι αυτόνομοι, 

υπεύθυνοι και να ρισκάρουν χωρίς σοβαρές επιπτώσεις.  

Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που είναι αντίθετοι στην ιδέα της χρήσης 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση, υποστηρίζοντας με τη σειρά τους ότι όλο αυτό 

αποτελεί ακόμη ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας της τεχνολογίας. Αναφέρουν ότι 
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τα ηλεκτρονικά παιχνίδια σπαταλούν τον χρόνο των παικτών, έχουν αρνητικές επιπτώσεις 

στην ανάπτυξη της κοινωνική συμπεριφοράς και ενδέχεται να ¨ξυπνήσουν¨ το ένστικτο 

της επιθετικότητας. Επιπλέον, κάνουν λόγο για ώθηση του παίκτη σε μια περισσότερο 

καθιστική ζωή, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την αδράνεια και την παχυσαρκία. 

Παρόλα αυτά, ενώ και οι δύο ομάδες φαινομενικά εκφράζουν αντίθετες απόψεις, 

μέσα από αυτές γίνεται ξεκάθαρο ότι η επίδραση της συνεχώς αναπτυσσόμενης 

τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών θα έχει αναπόφευκτες επιπτώσεις για τους 

χρήστες. Με άλλα λόγια, και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι τα παιχνίδια μπορούν να 

οδηγήσουν σε αλλαγές στον τρόπο σκέψης των παιδιών, είτε θετικές, είτε αρνητικές.  

Μια λανθασμένη προσέγγιση που ακολουθείται συχνά είναι ότι ενώ υπάρχουν 

πολλά διαφορετικά είδη παιχνιδιών με στόχο τη μάθηση, η κριτική σε αυτή την ιδέα δεν 

εφαρμόζεται σε κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά σε όλα τα παιχνίδια ως μια οντότητα. Αυτό, 

οδηγεί τους ανθρώπους στην υιοθέτηση της άποψης ότι η παιδαγωγική αξία ενός 

παιχνιδιού είναι η ίδια με εκείνη κάποιου άλλου. Έτσι, μια σωστή προσέγγιση θα ήταν η 

εξέταση κάθε είδους παιχνιδιού ξεχωριστά, γιατί κάθε είδος προσφέρει διαφορετικά 

ερεθίσματα στους χρήστες του. 

Αναπόφευκτα λοιπόν, οι σχεδιαστές εκπαιδευτικών παιχνιδιών έρχονται 

αντιμέτωποι με την πρόκληση της επιλογής του είδους παιχνιδιού ώστε η μεταφορά των 

παιδαγωγικών στοιχείων στους χρήστες να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, 

συνδυάζοντας μία διασκεδαστική εμπειρία με το περιεχόμενο του εκάστοτε προγράμματος 

σπουδών. 
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 3.2  Χώρο – ευαίσθητα Φορητά Παιχνίδια – Location Sensitive Mobile 

Games 

Όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει μια εξέταση 

των παιδαγωγικών προοπτικών που προσφέρει το κάθε είδος παιχνιδιού ξεχωριστά, καθώς 

καθένα από αυτά ενδέχεται να προσφέρει διαφορετικές παιδαγωγικές δυνατότητες. Για το 

λόγο αυτό, παρακάτω θα παρουσιάσουμε μια εναλλακτική κατηγοριοποίηση συγκριτικά 

με αυτή που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο από τον [Montola, 2009], η οποία έχει 

γίνει από τους [Avouris, 2012]. Η κατηγοριοποίηση αυτή, εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο 

είδος παιχνιδιών διάχυτου υπολογισμού, τα χώρο – ευαίσθητα φορητά παιχνίδια (Location 

sensitive mobile games). 

 3.2.1 Τί είναι τα χώρο-ευαίσθητα φορητά παιχνίδια; 

Τα χώρο – ευαίσθητα φορητά παιχνίδια, είναι παιχνίδια τα οποία παίζονται σε 

φυσικούς, εξωτερικούς και μη χώρους, χρησιμοποιώντας φορητές συσκευές με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το φυσικό κόσμο, 

αλλά και το παιχνίδι να εξελίσσεται με βάση τη θέση του χρήστη στο χώρο. Ένα 

παράδειγμα τέτοιων παιχνιδιών είναι τα αστικά παιχνίδια περιπέτειας (Urban Adventure 

Games) που περιγράψαμε και παραπάνω.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στα περισσότερα από αυτά τα 

παιχνίδια, πέραν του στοιχείου της διασκέδασης των παικτών, πολλές φορές βλέπουμε 

έντονο και το στοιχείο της μάθησης. Σημαντική ιδιότητα αυτών των παιχνιδιών είναι ότι 

συνδυάζουν δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο φυσικό κόσμο, όπως για 

παράδειγμα τη μετάβαση σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, με δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα στον εικονικό κόσμο, όπως για παράδειγμα την επίλυση αινιγμάτων και 

γρίφων. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται μια ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο 

κόσμων η οποία δημιουργεί στο μυαλό των παικτών έναν καινούργιο συνδετικό κόσμο. Ο 

κόσμος αυτός, ορίζεται ως χώρος παιχνιδιού (game space), και αποτελεί την διεπαφή του 

παιχνιδιού.  

Η μάθηση που επιτυγχάνεται μέσω αυτών των παιχνιδιών είναι αποτέλεσμα 

συνδυασμού ενός πλήθους παραγόντων, όπως η διερεύνηση αντικειμένων, η αναζήτηση 

πληροφοριών, η αλληλεπίδραση μεταξύ των παικτών κα. Τις περισσότερες φορές, τα 

παιχνίδια αυτά βασίζονται σε μια θεματική ιστορία με στοιχεία και λεπτομέρειες από την 
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ιστορία και τον πολιτισμό, η οποία χρησιμοποιείται για την κατασκευή του σεναρίου και 

βοηθάει στην ομαλή και ενιαία εξέλιξη του παιχνιδιού. 

 

Εικόνα 7 Στιγμιότυπο από το χώρο-ευαίσθητο παιχνίδι Portal Hunt. 

 

 3.2.2 Κατηγορίες χώρο-ευαίσθητων φορητών παιχνιδιών 

Στη κατηγοριοποίηση που ακολουθεί, τα παιχνίδια έχουν χωριστεί σε τρεις 

κατηγορίες, βάσει στοιχείων και χαρακτηριστικών που οδηγούν στη μάθηση μέσω του 

παιχνιδιού. Έτσι, η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει παιχνίδια που σχεδιάστηκαν για 

διασκέδαση, η δεύτερη περιλαμβάνει εκπαιδευτικά παιχνίδια, ενώ η τρίτη περιλαμβάνει 

τα υβριδικά παιχνίδια που είναι αποτέλεσμα της μίξης των δύο παραπάνω. 

Χώρο-ευαίσθητα φορητά παιχνίδια με στόχο τη διασκέδαση 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα παιχνίδια που σχεδιάζονται με στόχο την 

διασκέδαση των παικτών. Τα παιχνίδια αυτά δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αφήγηση, η 

οποία και αποτελεί σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Παρόλα αυτά, η έλλειψη σχεδίασης 

που θα οδηγούσε στη μάθηση μέσα από το παιχνίδι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν 

μπορεί να προκύπτει κατά την εξέλιξή του. Εύκολα καταλαβαίνουμε ότι η κατηγορία αυτή 

είναι η πιο δημοφιλής, αφού επιτυχημένα παιχνίδια της ομάδας αυτής παρέχουν ισχυρά 

κίνητρα στους παίκτες. Λόγω αυτού, η εξέταση των προϋποθέσεων της μαθησιακής 

διαδικασίας των συγκεκριμένων παιχνιδιών αποτελεί τον κύριο στόχο εκπαιδευτικών και 

ερευνητών. 
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Κυνήγια Θησαυρού - Treasure Hunts 

Η πρώτη ομάδα παιχνιδιών με στόχο την διασκέδαση, είναι τα κυνήγια θησαυρού, 

που αναλύσαμε και προηγουμένως. Στην κλασσική μορφή αυτών των παιχνιδιών, οι 

παίκτες ψάχνουν αντικείμενα σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή σε ένα απεριόριστο χώρο 

παιχνιδιού και συνήθως δεν υπάρχει ισχυρή αφήγηση. Παρόλα αυτά, στα χώρο-ευαίσθητα 

φορητά παιχνίδια το κυνήγι θησαυρού συχνά αποτελεί ένα μέρος μιας πιο σύνθετης 

ιστορίας που μπορεί να περιλαμβάνει μια ισχυρή αφήγηση. Επίσης, όπως αναφέραμε 

προηγουμένως, στην κατηγορία αυτή η μάθηση δεν αποτελεί πρωτεύον στόχο, αλλά 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ των παικτών. 

 

Εικόνα 8 Το παιχνίδι Insectopia. 

Παιχνίδια Δράσης – Action Games 

Μία άλλη ομάδα παιχνιδιών που συμπεριλαμβάνεται στα χώρο-ευαίσθητα φορητά 

παιχνίδια με στόχο τη διασκέδαση, είναι τα παιχνίδια δράσης. Οι απλοί κανόνες των 

παιχνιδιών αυτού του είδους οδηγούν σε πολλές παραλλαγές, χωρίς να υπάρχει κάποια 

πραγματική αφήγηση ή ιστορία, αλλά ακόμη και αν υπάρχει, είναι δευτερεύουσας 

σημασίας. Η διαδικασία της μάθησης σε αυτό το είδος παιχνιδιών είναι κυρίως 

συνδεδεμένη με τη στρατηγική σκέψη και τη λήψη αποφάσεων, στοιχεία απαραίτητα για 

την απόκτηση πλεονεκτήματος έναντι των αντιπάλων. 

Παιχνίδια Ρόλων – Role Playing Games 

Ένα τρίτο είδος χώρο-ευαίσθητων φορητών παιχνιδιών με στόχο τη διασκέδαση 

είναι τα παιχνίδια ρόλων. Αυτή η κατηγορία παιχνιδιών συνηθίζεται στις μικρές ηλικίες, 

καθώς τις παρακινεί να διερευνήσουν τις διάφορες δυνατότητες που τους παρέχει ο 

κόσμος. Σε αυτά τα παιχνίδια, η αφήγηση είναι ισχυρή και η τεχνολογία διευκολύνει και 
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υποστηρίζει τη δράση, οδηγώντας σε πολλές παραλλαγές αυτού του είδους, με κλασσικό 

παράδειγμα τα παιχνίδια Εναλλακτικής Πραγματικότητας (Alternate Reality Games - 

ARG). 

Η κατηγορία παιχνιδιών Εναλλακτικής Πραγματικότητας αναμειγνύει την 

πραγματικότητα με τη φαντασία και αρκετές φορές συνδέεται με σημαντικά γεγονότα ή 

διαφημιστικές εκστρατείες περιλαμβάνοντας πολλούς συμμετέχοντες. Εδώ να σημειωθεί 

ότι τα παιχνίδια εναλλακτικής πραγματικότητας δεν είναι και απαραίτητα χώρο-ευαίσθητα 

φορητά παιχνίδια, καθώς οι φορητές συσκευές είναι μόνο μία από τις πιθανές τεχνολογίες 

που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται. Επιπροσθέτως, τα παιχνίδια ρόλων συχνά θεωρούνται 

μία εκδοχή των παιχνιδιών δράσης ή κυνηγιού θησαυρού, με ισχυρή όμως αφήγηση. 

Συνοψίζοντας, τα χώρο-ευαίσθητα φορητά παιχνίδια με στόχο τη διασκέδαση είναι 

σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένα γύρω από τη δράση και τη συμμετοχή σε 

δραστηριότητες, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος τους, δεν περιέχουν ισχυρή αφήγηση. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά μάθησης που προσφέρονται σε αυτή τη κατηγορία, έχουν να 

κάνουν με την κοινωνική αλληλεπίδραση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την λήψη 

αποφάσεων, την παρατήρηση και τη σωματική δραστηριότητα. 

Ωστόσο, η υποκατηγορία των παιχνιδιών Εναλλακτικής Πραγματικότητας 

παρουσιάζει πολύ ισχυρότερη αφήγηση και σύνθετες ενέργειες, ώστε να μπορέσει να 

συγχωνεύσει πραγματικά και φανταστικά στοιχεία. Αυτά τα παιχνίδια φαίνεται να 

παρέχουν μεγαλύτερες προοπτικές μάθησης, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί κάτι 

τέτοιο.  

Χώρο-ευαίσθητα φορητά παιχνίδια με στόχο τη μάθηση 

Μία άλλη σημαντική, αλλά λιγότερο αναπτυγμένη κατηγορία, είναι αυτή των 

χώρο-ευαίσθητων παιχνιδιών με στόχο τη μάθηση. Η κατηγορία αυτή σχετίζεται με 

εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν σχεδιαστεί με πρωτεύοντα και βασικό στόχο τη μάθηση, 

και τα τελευταία έτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άποψη έρευνας και πρακτικής 

εφαρμογής. 

Συμμετοχικοί Προσομοιωτές – Participatory simulators 

Οι συμμετοχικοί προσομοιωτές αποτελούν παιχνίδια παρόμοια τα παιχνίδια ρόλων 

που αναλύσαμε στην προηγούμενη κατηγορία. Ωστόσο, διαφέρουν στο ότι εδώ η 
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εκμάθηση αποτελεί σαφή στόχο και η πλοκή συνδέεται συχνά με την εκπαίδευση. Η 

γνώση μέσω των συγκεκριμένων παιχνιδιών αποκτάται μέσω της ¨βύθισης¨ των παικτών 

σε προσομοιωμένα περιβάλλοντα, δημιουργώντας έτσι ισχυρές βιωματικές εμπειρίες. 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των κινητών συσκευών οι οποίες μετατρέπουν τους μαθητές σε 

παίκτες σε έναν κόσμο, με προκατασκευασμένο σενάριο και μια σειρά από βασικούς 

κανόνες που επιτρέπουν τον πειραματισμό και την έρευνα [Colella, 00].  

Παρόλα αυτά, έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη αναφορά των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων που προκύπτουν μέσω αυτών των παιχνιδιών, πέρα από τις 

ίδιες τις μαρτυρίες των εμπλεκόμενων παικτών. 

Παιχνίδια Εκμάθησης Γλώσσας – Situated Language Learning Games 

Ένα άλλο είδος χώρο-ευαίσθητων παιχνιδιών με στόχο τη μάθηση είναι αυτά που 

σχετίζονται με την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Σε πολλές εκδοχές αυτού του είδους 

παιχνιδιών, οι μαθητές, παίζουν ένα χώρο-ευαίσθητο φορητό παιχνίδι στο οποίο 

χρησιμοποιούν μια φορητή συσκευή για να εξασκηθούν στην ακουστική και την ομιλία 

κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους.  

Αρκετά πειράματα έδειξαν ότι η χρήση των φορητών παιχνιδιών στην εκμάθηση 

ξένων γλωσσών έφερε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα συγκριτικά με τις 

παραδοσιακές μεθόδους εκμάθησης χωρίς την χρήση παιχνιδιών, αποδεικνύοντας την 

αποτελεσματικότητα της προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, μέσω της 

χρήσης παιχνιδιών αυτής της κατηγορίας, οι παίκτες αποκτούν περισσότερα κίνητρα 

μάθησης, επιδεικνύουν μεγαλύτερη προσοχή, και έχουν μεγαλύτερο αίσθημα 

ικανοποίησης, ειδικά όταν η αφήγηση είναι ισχυρή και καλά ενσωματωμένη σε φυσικά 

περιβάλλοντα. 

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Δράσης – Educational Action Games 

Ένα άλλο είδος αυτής της κατηγορίας αποτελούν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 

δράσης. Μοιάζουν με τα κλασσικά παιχνίδια δράσης του προηγούμενου κεφαλαίου, αφού 

περιλαμβάνουν έντονη σωματική δραστηριότητα. Παρόλα αυτά, σε αυτή τη κατηγορία ο 

στόχος μάθησης είναι σαφής. Δυστυχώς, και για αυτή τη κατηγορία τα μαθησιακά 

αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί πλήρως. 
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Εν κατακλείδι, τα χώρο-ευαίσθητα φορητά παιχνίδια με στόχο τη μάθηση είναι ως 

επί το πλείστων παιχνίδια ρόλων με σκοπό να ωθήσουν τους χρήστες στη κατανόηση 

διαφορετικών οπτικών σε ένα πολύπλοκο σενάριο, ή στην εκτέλεση γλωσσικών πράξεων. 

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, η αφήγηση είναι ισχυρή και οι δυνατότητες μάθησης 

σχετίζονται με την διασύνδεση μεταξύ του εικονικού κόσμου και της φυσικής δράσης. 

Υβριδικά χώρο-ευαίσθητα φορητά παιχνίδια 

Η τρίτη ομάδα αφορά χώρο-ευαίσθητα φορητά παιχνίδια που έχουν σχεδιαστεί 

ώστε να συνδυάζουν τη ψυχαγωγία με τη μάθηση. Είναι συνήθως κατασκευασμένα για 

ένα ευρύτερο κοινό, το οποίο περιλαμβάνει επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία, 

ιστορικές κοινότητες, τουριστικούς φορείς κα. Ενώ το στοιχείο της διασκέδασης είναι 

έντονο, η φύση των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι συχνά ο στόχος τους είναι η μάθηση. 

Διαδραστικά Παιχνίδια για Μνημεία – Monument Interactive Games 

Τα διαδραστικά φορητά παιχνίδια για μνημεία είναι εφαρμογές που, εκτός από την 

παροχή πληροφοριών σχετικά με τα εκθέματα, εφαρμόζουν προηγμένες τεχνικές μάθησης 

μέσω διαδραστικότητας και πολλές φορές μέσω μεικτής πραγματικότητας. Κύριος στόχος 

των φορητών παιχνιδιών αυτού του είδους είναι η παροχή πληροφοριών, άλλα και η 

παροχή ενός μέσου στους επισκέπτες για να αλληλεπιδρούν με τα εκθέματα, κάνοντας την 

επίσκεψη στο χώρο του μνημείου πιο ενδιαφέρουσα. 

Παιχνίδια Ρόλων σε Μουσεία – Museum Role Playing Games 

Μια δεύτερη περίπτωση είναι τα παιχνίδια ρόλων σε μουσεία, εφαρμογές που 

βασίζονται σε πιο πολύπλοκα σενάρια δίνοντας αρκετή έμφαση στην διασκέδαση. Η 

συγκεκριμένη κατηγορία  παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού συχνά τα παιχνίδια της 

έχουν ισχυρά αφηγηματικά στοιχεία. 

Η βασική καινοτομία του είδους αυτού, είναι ότι συνδυάζοντας διάφορα ψηφιακά 

μέσα, όπως ήχους, αναπαραστάσεις χώρων κα., εκμεταλλεύεται το συνδυασμό μιας 

εκπαιδευτικής εκδρομής με το παιχνίδι, με στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να 

αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις ενώ συμμετέχουν σε διασκεδαστικές δραστηριότητες, 

κάνοντας έτσι πιο συναρπαστικές τις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους. Η πρόκληση 

σε αυτή την περίπτωση είναι να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στην επίτευξη της μάθησης 

και της διασκέδασης. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητος ο εντοπισμός 
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αποτελεσματικών τεχνικών σχεδίασης των παιχνιδιών, καθώς και κατάλληλων ιστοριών 

που να κρατούν αναπόσπαστο το ενδιαφέρων των επισκεπτών. 

 

Εικόνα 9 Διαδραστικό παιχνίδι σε μουσείο της Σιγκαπούρης. 

 3.2.3 Παρατηρήσεις 

Στις παραπάνω ενότητες πραγματοποιήσαμε μια ανάλυση στα διαφορετικά είδη 

χώρο-ευαίσθητων φορητών παιχνιδιών καθώς και στην πιθανή συνεισφορά τους στη 

μάθηση. Τα περισσότερα παιχνίδια αυτού του είδους περιλαμβάνουν τη μείξη φυσικών 

και εικονικών κόσμων. Έτσι, εύκολα καταλαβαίνουμε ότι αρχαία μνημεία πολιτιστικής 

κληρονομιάς ή μουσεία αποτελούν ιδανικές τοποθεσίες για την εξέλιξη της πλοκής, 

ενισχύοντας την εμπειρία και την απόκτηση γνώσης μιας επίσκεψης, υπό την προϋπόθεση 

βέβαια μίας καλής αφήγησης. 
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 3.3  Συμπεράσματα 

Αρχικά, σε αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιήσαμε μια αναφορά στη τάση που 

επικρατεί τα τελευταία χρόνια, αυτή της ένταξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην 

εκπαίδευση. Εξετάσαμε τις διάφορες απόψεις που υπάρχουν σχετικά με αυτό και 

καταλήξαμε στο γεγονός ότι για να εξετάσουμε καλύτερα τα εκπαιδευτικές προοπτικές, 

πρέπει να δούμε το κάθε είδος παιχνιδιού ξεχωριστά.  

Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου, έγινε παρουσίαση των διαφόρων ειδών χώρο-

ευαίσθητων φορητών παιχνιδιών, των χαρακτηριστικών τους αλλά και των δυνατοτήτων 

μάθησης. Παρατηρήσαμε, λοιπόν, ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορητών συσκευών 

τις καθιστούν ελκυστικές για αυτή τη καινοτόμο εκπαιδευτική χρήση. 

Στο παρακάτω κεφάλαιο, θα παρουσιάσουμε τις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της κινητής εφαρμογής της εργασίας μας, τόσο από 

την μεριά του χρήστη, όσο και από την μεριά του εξυπηρετητή. 
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 4 Τεχνολογίες 

 

 4.1  Εισαγωγή  

Στα προηγούμενα κεφάλαια αναφερθήκαμε στα παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού 

και την σχέση που έχουν με τα παραδοσιακά παιχνίδια, κάναμε μία αναφορά στα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια στην εκπαίδευση και τέλος είδαμε τα χώρο-ευαίσθητα φορητά 

παιχνίδια, ένα υποσύνολο παιχνιδιών διάχυτου υπολογισμού. Στη συνέχεια, λοιπόν, 

γίνεται μία περιγραφή των τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν για τη σχεδίαση και 

ανάπτυξη της κινητής εφαρμογής, στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας. 

 4.2  Android 

Το Android είναι μία πλατφόρμα βασισμένη στο Linux η οποία κατά βάση 

στοχεύει σε φορητές συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα και tablets, αλλά η χρήση της 

πλέον έχει επεκταθεί και σε άλλου είδους συσκευές, όπως τηλεοράσεις (Android TV) και 

συστήματα ελέγχου οχημάτων (Android Auto). Η διανομή του περιλαμβάνει λειτουργικό 

σύστημα (operating system), υλικό-λογισμικό (middleware) και βασικές εφαρμογές. 

Σήμερα, το Android αποτελεί το πιο ευρέως διαδεδομένο λογισμικό στον κόσμο 

και επιτρέπει στους κατασκευαστές λογισμικού να συνθέτουν κώδικα με την χρήση μιας 

προσαρμοσμένης έκδοσης της γλώσσας προγραμματισμού Java, επικοινωνώντας με την 

συσκευή μέσω τοπικών βιβλιοθηκών ανεπτυγμένων από την Google. 
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Το Android αρχικά αναπτύχθηκε από την Android Inc, την οποία η Google 

υποστήριξε οικονομικά και στη συνέχεια εξαγόρασε το 2005. Τα αποκαλυπτήρια της 

πλατφόρμας έγιναν στις 5 Νοεμβρίου του 2007 μαζί με την ανακοίνωση της ίδρυσης της 

Open Handset Alliance (OHA), μίας κοινοπραξίας 86 εταιρειών υλικού, λογισμικού και 

τηλεπικοινωνιών με σκοπό την προώθηση ανοιχτών προτύπων για φορητές συσκευές. 

Πλέον, η Google έχει δημοσιεύσει το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα του Android, 

υπό τους όρους της Apache License, μίας άδειας χρήσης ελεύθερου λογισμικού. Αυτό 

σημαίνει ότι ο καθένας που επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει, μπορεί να το κάνει 

κατεβάζοντας τον πλήρη πηγαίο κώδικά του [Lee, 2012; Wikipedia, 2013] Επίσης, το 

Android Open Source Project (AOSP) είναι επιφορτισμένο με τη συντήρηση και την 

περαιτέρω ανάπτυξη του Android. 

 4.2.1 Η αρχιτεκτονική του Android 

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας του Android, αρχικά θα εξετάσουμε 

την αρχιτεκτονική που κρύβεται πίσω από αυτό. 

 

Εικόνα 10 Η αρχιτεκτονική του Android. 

 

Παρατηρώντας το παραπάνω σχήμα (Εικ. 10) το οποίο δείχνει τα διάφορα 

στρώματα που απαρτίζουν τη στοίβα του λειτουργικού Android (Android OS), βλέπουμε 
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ότι ο διαχωρισμός της αρχιτεκτονικής του Android γίνεται σε πέντε τμήματα, 

τοποθετημένα μέσα σε τέσσερα κύρια επίπεδα: 

 Πυρήνας Linux (Linux Kernel) 

 Εγγενείς Βιβλιοθήκες (Native Libraries) 

 Περιβάλλον εκτέλεσης Android (Android Runtime Environment) 

 Πλαίσιο εφαρμογής (Application Framework) 

 Εφαρμογές (Applications) 

Εν συντομία, ένας πυρήνας Linux και μια συλλογή βιβλιοθηκών C/C++ εκτίθενται 

μέσω ενός πλαισίου εφαρμογής που παρέχει υπηρεσίες για το περιβάλλον εκτέλεσης 

(runtime), τις εφαρμογές, καθώς επίσης και τη διαχείριση αυτών Πιο αναλυτικά, τα 

τμήματα αυτά έχουν ως εξής: 

Πυρήνας Linux (Linux Kernel): Το Android είναι βασισμένο στην δύναμη και 

την σταθερότητα του πυρήνα Linux. Ο πυρήνας Linux, πλέον δοκιμασμένος και ελεγμένος 

σε πολύ σκληρά περιβάλλοντα, μπορεί να βρεθεί παντού, από ρολόγια χειρός μέχρι υπερ-

υπολογιστές. Τα περισσότερα χαμηλού επιπέδου κομμάτια του Linux είναι γραμμένα σε 

σχετικά φορητό κώδικα C, παρέχοντας στο Android το επίπεδο αφαίρεσης υλικού και 

επιτρέποντάς του να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη ποικιλία συσκευών 

(μελλοντικών και μη). Ειδικότερα, το Android χρησιμοποιεί τον πυρήνα Linux για τη 

διαχείριση μνήμης, τη διαχείριση διεργασιών, τη δικτύωση, τη διαχείριση παροχής 

ρεύματος και άλλες βασικές υπηρεσίες χαμηλού επιπέδου του λειτουργικού συστήματος 

της συσκευής.  

Εγγενείς Βιβλιοθήκες (Native Libraries): Στο αμέσως επόμενο επίπεδο έχουμε 

τις εγγενείς βιβλιοθήκες του Android, όλες γραμμένες, είτε σε C, είτε σε C++. Οι 

βιβλιοθήκες αυτές είναι μεταγλωττισμένες με βάση την αρχιτεκτονική υλικού που 

χρησιμοποιείτε σε ένα τηλέφωνο και είναι προ-εγκατεστημένες από τον κατασκευαστή 

[Meier, 2010; Burnette, 2010]. Οι βιβλιοθήκες, αν και δεν μπορούν να σταθούν από μόνες 

τους σαν εφαρμογές, περιέχουν τον κώδικα που παρέχει τις βασικές λειτουργίες του 

Android OS και μπορούν να κληθούν από προγράμματα υψηλότερου επιπέδου. Ένα 

παράδειγμα βιβλιοθήκης είναι η SQLite η οποία παρέχει υποστήριξη για την χρήση 

βάσεων δεδομένων. Άλλο παράδειγμα είναι η βιβλιοθήκη Browser Engine, μια 



 

37 

βιβλιοθήκη του Web Kit η οποία παρέχει λειτουργίες για τη γρήγορη προβολή 

περιεχομένου HTML. 

Περιβάλλον εκτέλεσης Android (Android Runtime Environment): Ένα 

επίπεδο πάνω από το πυρήνα, και μαζί με τις βιβλιοθήκες, βρίσκεται το Android runtime 

environment, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη: 

 την Εικονική Μηχανή Dalvik (Dalvik Virtual Machine) ή ART (Android Runtime) 

 τις Βασικές Βιβλιοθήκες (Core Libraries). 

Ο συνδυασμός τους επιτρέπει στους προγραμματιστές την υλοποίηση εφαρμογών 

Android χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Το Android runtime για 

εκδόσεις παλιότερες του Android 4.4 "KitKat" περιλαμβάνει την εικονική μηχανή Dalvik 

(Dalvik Virtual Machine – DVM), που επιτρέπει σε κάθε εφαρμογή Android να τρέχει στη 

δική της διεργασία, με το δικό της στιγμιότυπο του DVM (οι εφαρμογές Android 

μεταγλωττίζονται σε εκτελέσιμα Dalvik). H Dalvik είναι μία εξειδικευμένη εικονική 

μηχανή, σχεδιασμένη ειδικά για το Android και βελτιστοποιημένη για φορητές συσκευές 

που τροφοδοτούνται από μπαταρία και έχουν περιορισμένη μνήμη και CPU. Ο 

αντικαταστάτης της εικονικής μηχανής Dalvik ονομάζεται Android Runtime (ART) και 

πρωτοεμφανίστηκε στο Android 4.4 "KitKat" σαν δοκιμαστική έκδοση. Το ART 

πραγματοποιεί μετασχηματισμούς του bytecode της εφαρμογής σε εγγενείς οδηγίες 

(native instructions), οι οποίες στη συνέχεια εκτελούνται από το περιβάλλον εκτέλεσης 

της συσκευής Πλέον, από την έκδοση Android 5.0 "Lollipop" και μετά, η εικονική μηχανή 

(ART) έχει αντικαταστήσει πλήρως την Dalvik. 

Πλαίσιο εφαρμογής (Application Framework): Το πλαίσιο εφαρμογής 

βρίσκεται ένα επίπεδο πάνω από τις βιβλιοθήκες και το περιβάλλον εκτέλεσης Android 

παρέχοντας στους προγραμματιστές λογισμικού υπηρεσίες και υψηλού επιπέδου δομικές 

μονάδες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις εφαρμογές τους. Το πλαίσιο 

εφαρμογής, αν και προεγκατεστημένο στο Android, είναι αρκετά επεκτάσιμο, αφού ο κάθε 

κατασκευαστής μπορεί να το συμπληρώσει με δικά του κομμάτια.  

Το πλαίσιο εφαρμογής, δομείται από ένα πλήθος βιβλιοθηκών Java, ειδικά 

φτιαγμένων για το Android, όπως επίσης και από πολλές υπηρεσίες (ή χειριστές –

managers) που παρέχουν στο σύστημα του Android δυνατότητες τις οποίες μπορούν να 
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αξιοποιήσουν οι εφαρμογές. Μερικά από τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία του πλαισίου 

είναι:  

 Activity Manager: Ελέγχει τον κύκλο ζωής των δραστηριοτήτων (activities) και 

της εφαρμογής, ενώ παράλληλα διατηρεί μια στοίβα για τη πλοήγηση του χρήστη. 

 Views: Χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή της διεπαφής χρήστη και προσφέρουν 

οπτική υπόσταση στις δραστηριότητες. 

 Content Providers: Διαχειρίζονται όλα τα δεδομένα που μοιράζονται ανάμεσα στις 

εφαρμογές, όπως είναι οι επαφές και οι φωτογραφίες. 

 Location Manager: Διαχειρίζεται την τοποθεσία της συσκευής μέσω υπηρεσιών 

εντοπισμού θέσης. 

 Notification Manager: Παρέχει έναν μηχανισμό για την εμφάνιση ενημερώσεων 

στο χρήστη. 

Εφαρμογές (Applications): Στο ανώτερο επίπεδο της αρχιτεκτονικής του Android 

βρίσκονται οι εφαρμογές της συσκευής Android (όπως τηλέφωνο, επαφές, πρόγραμμα 

περιήγησης, κλπ.). Ο τελικός χρήστης βλέπει μόνο αυτό το κομμάτι χωρίς να έρχεται σε 

επαφή με όσα βρίσκονται πίσω από αυτό [Lee, 2012]. Σε αυτό το επίπεδο ο χρήστης μπορεί 

να βρει εφαρμογές που υπάρχουν ήδη στη συσκευή όταν την αγοράζει, ή εφαρμογές τις 

οποίες κατεβάζει  και εγκαθιστά από το Android Market. 

 4.2.2 Τα χαρακτηριστικά του Android 

Έχοντας, παρουσιάσει την αρχιτεκτονική του Android, παρακάτω μπορούμε να 

δούμε μερικά από τα βασικότερα χαρακτηριστικά που το κάνουν τόσο δημοφιλές: 

 Λειτουργίες Οθόνης (Handset Layouts): Η πλατφόρμα του Android τρέχει σε 

πληθώρα οθονών διαφορετικού μεγέθους αφού το σύστημα παρέχει αυτόματη 

προσαρμογή του UI των εφαρμογών ανάλογα με την οθόνη της συσκευής. Εκτός 

αυτού, παρέχει βιβλιοθήκες για δισδιάστατα αλλά και τρισδιάστατα γραφικά 

βασισμένα στην OpenGl ES 2.0. 

 Αποθήκευση Δεδομένων (Storage): Για την αποθήκευση των δεδομένων και για 

την διαχείριση των βάσεων δεδομένων το Android χρησιμοποιεί την τεχνολογία 

SQLite. 



 

39 

 Εξωτερική Αποθήκευση Δεδομένων (External Storage): Σχεδόν όλες οι 

συσκευές Android σήμερα διαθέτουν υποδοχή για κάρτες microSD. Έτσι, το 

λειτουργικό σύστημα Android παρέχει την δυνατότητα ανάγνωσης microSD 

καρτών μορφοποιημένων ως σύστημα αρχείων FAT32, Ext3 ή Ext4. 

 Συνδεσιμότητα (Connectivity): Το Android υποστηρίζει αρκετές τεχνολογίες 

συνδεσιμότητας εκ των οποίων μερικές από τις πιο γνωστές είναι οι: GMS/EDGE, 

IDEN, CDMA, EVDO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, NFC καθώς και WiMAX. 

 Αποστολή Μηνυμάτων (Messaging): SMS και MMS είναι οι διαθέσιμοι τρόποι 

ανταλλαγής μηνυμάτων, και υποστηρίζουν threaded text messaging, Android 

Cloud To Device Messaging (C2DM) και πλέον την ενισχυμένη έκδοση του 

C2DM, Android Google Cloud Messaging (GCM) που αποτελεί κομμάτι των 

Υπηρεσιών Android Push Messaging. 

 Υποστήριξη πολλών γλωσσών (Multiple Language Support): Εξαιτίας της 

δημοτικότητάς του, Το Android υποστηρίζει πλέον ένα μεγάλο αριθμό από 

γλώσσες. 

 Περιήγηση στον Ιστό (Web Browser): Για την περιήγηση στον ιστό το Android 

χρησιμοποιεί ένα φυλλομετρητή (browser) βασισμένο στην μηχανή απεικόνισης 

ανοιχτού κώδικα WebKit σε συνδυασμό με την V8 JavaScript μηχανή του Chrome. 

 Υποστήριξη Java (Java Support): Αν και οι περισσότερες εφαρμογές του 

Android είναι γραμμένες σε γλώσσα προγραμματισμού Java, η πλατφόρμα δεν 

υποστηρίζει εικονική μηχανή Java (Java Virtual Machine). Το λογισμικό που είναι 

γραμμένο σε Java είναι δυνατόν να μεταγλωττιστεί και να εκτελεστεί στην 

εικονική μηχανή Dalvik (για εκδόσεις πρίν το Android 4.4 "KitKat") και ART (για 

εκδόσεις μετά το Android 4.4 "KitKat"). 

 Υποστήριξη Πολυμέσων (Media Support): Το λειτουργικό του Android σήμερα 

υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων ήχου και εικόνας: WebM, H.263, 

H.264 (σε 3GP ή MP4 container), MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB (σε 3GP 

container), AAC, HE-AAC (σε 3GP ή MP4 container), MP3, MIDI, Ogg Vorbis, 

FLAC, WAV, JPEG, PNG, GIF, BMP, WebP.  
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 Υποστήριξη Ροής Πολυμέσων (Streaming Media Support): Το λειτουργικό του 

Android σήμερα υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές ροής πολυμέσων: RTP/RTSP 

streaming (3GPP PSS, ISMA), HTML κατέβασμα (HTML 5 <video> tag), Adobe 

Flash Streaming (RTMP) καθώς και HTTP Dynamic Streaming μέσω της 

επέκτασης Flash plugin. 

 Επιπρόσθετη Υποστήριξη Υλικού (Additional Hardware Support): Το 

λειτουργικό σύστημα του Android έχει πρόσβαση σε υλικό της συσκευής όπως 

κάμερες, οθόνες αφής, GPS, αισθητήρες επιτάχυνσης, μαγνητόμετρα, 

δισδιάστατους καθώς και τρισδιάστατους επιταχυντές γραφικών. 

 Πολυδιεργασία (Multitasking): Το Android διαθέτει τον δικό του χειρισμό 

διαχείρισης της μνήμης για την υποστήριξη πολλών εφαρμογών οι οποίες τρέχουν 

ταυτόχρονα. 

 Αναμεταδότης (Tethering): Το Android παρέχει υποστήριξη tethering, 

επιτρέποντας στην φορητή συσκευή να χρησιμοποιηθεί ως ενσύρματος ή 

ασύρματος Wi-Fi αναμεταδότης. Πριν από την έκδοση Android 2.2, αυτή η 

υποστήριξη ήταν εφικτή μέσω τρίτων εφαρμογών ή παραμετροποιήσεων από τους 

κατασκευαστές.  

 Βίντεο Κλήσεις (Video calling): Η κατασκευή του Android λογισμκού δεν 

υποστηρίζει εν γένει βίντεο κλήσεις, αλλά κάποιες συσκευές έχουν 

παραμετροποιηθεί κατάλληλα ώστε να υποστηρίζουν την συγκεκριμένη 

λειτουργία είτε μέσω του δικτύου UMTS, είτε μέσω IP. Επίσης, από την έκδοση 

Android 2.3.4 είναι διαθέσιμες οι βίντεο κλήσεις μέσω του Google Talk αλλά και 

άλλων εμπορικών εφαρμογών.  

 Φωνητικά Χαρακτηριστικά (Voice based features): Το Android παρέχει 

υποστήριξη για αναζήτηση στο Google μέσω φωνής από την πρώτη έκδοση. 

Φωνητικές εντολές όπως κλήση, γράψιμο, πλοήγηση κλπ. υποστηρίζονται από την 

έκδοση Android 2.2 και αργότερα.  
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 Στιγμιότυπα Οθόνης (Screen Capture): Το Android υποστηρίζει την 

αποθήκευση στιγμιότυπων της οθόνης, πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά 

λειτουργίας και μείωσης του ήχου. 

 4.2.3 Βασικές Αρχές Εφαρμογών 

Είδαμε παραπάνω ότι οι εφαρμογές γράφονται στη γλώσσα προγραμματισμού 

Java. Στη συνέχεια, το Android SDK μεταγλωττίζει τον κώδικα σε ένα πακέτο Android, 

δηλαδή ένα αρχείο με κατάληξη .apk, το οποίο χρησιμοποιείται από τις συσκευές για να 

εγκαταστήσουν την εφαρμογή [AOSP, 2013b; Gargenta, 2011]. Το .apk της εφαρμογής 

αποτελείται από τα εξής μέρη: 

 Εκτελέσιμο Dalvik ή ART: Ο μεταγλωττισμένος κώδικας (Android και Java). 

 Πόροι: Οτιδήποτε δεν είναι κώδικας. Περιλαμβάνει συνήθως αρχεία πολυμέσων 

όπως εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο ή XML αρχεία. 

 Τοπικές Βιβλιοθήκες: Προαιρετικά, η εφαρμογή μπορεί να περιλαμβάνει και 

κομμάτια τοπικού κώδικα γραμμένου σε C ή C++. 

Από τη στιγμή που θα εγκατασταθεί σε μια συσκευή, μια εφαρμογή λειτουργεί σε 

ένα δικό της πλαίσιο ασφαλείας [AOSP, 2013b]: 

 Το λειτουργικό σύστημα του Android θεωρείται ως ένα σύστημα Linux 

πολλαπλών χρηστών, όπου κάθε εφαρμογή είναι και ένας διαφορετικός χρήστης. 

 Το σύστημα αναθέτει σε κάθε εφαρμογή ένα μοναδικό κωδικό ID ο οποίος 

χρησιμοποιείται μόνο από το σύστημα (δεν τον γνωρίζει η ίδια η εφαρμογή). 

 Το σύστημα αναθέτει αδειοδοτήσεις για όλα τα αρχεία μιας εφαρμογής έτσι ώστε 

μόνο η εφαρμογή με τον αντίστοιχο κωδικό ID να μπορεί να έχει πρόσβαση σε 

αυτά. 

 Για κάθε διαδικασία δημιουργείται μια νέα εικονική μηχανή, έτσι ώστε ο κώδικας 

μιας εφαρμογής, να εκτελείται απομονωμένος από τις υπόλοιπες εφαρμογές. 

 Κάθε εφαρμογή αντιστοιχίζεται σε μια διαδικασία Linux. Το Android ξεκινά την 

διαδικασία, όταν κάποιο από τα συστατικά της εφαρμογής χρειάζεται να 

εκτελεστεί και σταματά την διαδικασία, όταν αυτό δε χρειάζεται πια, ενώ μπορεί 

και να τερματίσει την λειτουργία του εντελώς, αν το σύστημα χρειάζεται επιπλέον 

πόρους. 
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Στο Android κάθε εφαρμογή εξ’ ορισμού έχει πρόσβαση μόνο στα συστατικά τα 

οποία χρειάζεται για την εκτέλεσή της. Αυτό δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον, στο 

οποίο καμία εφαρμογή δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε τμήματα του συστήματος, 

για τα οποία δεν έχει αδειοδότηση (αρχή των ελάχιστων προνομίων.) [AOSP, 2013b]. Σε 

περίπτωση όμως που μια εφαρμογή χρειάζεται να μοιραστεί δεδομένα με άλλες 

εφαρμογές, ή να αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες του συστήματος, μπορεί να το κάνει 

με τους παρακάτω τρόπους: 

 Έχοντας τον ίδιο κωδικό Linux ID με άλλες εφαρμογές, ώστε να έχουν πρόσβαση 

η μία στα αρχεία της άλλης. 

 Ζητώντας άδεια πρόσβασης σε δεδομένα της συσκευής όπως οι επαφές, η κάρτα 

επέκτασης (κάρτα SD), η κάμερα, το GPS και άλλα. Οι παραπάνω άδειες μπορούν 

να δοθούν μόνο με την συγκατάθεση του χρήστη κατά τη διάρκεια της 

εγκατάστασης. 

 4.2.4 Συστατικά Εφαρμογής 

Τα συστατικά της εφαρμογής αποτελούν τα απαραίτητα δομικά υλικά, τα οποία 

όταν ενωθούν μεταξύ τους, έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία της τελικής εφαρμογής. 

Κάθε ένα από αυτά αποτελεί διαφορετικό σημείο εισόδου του συστήματος στην 

εφαρμογή. Κάποια σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά καθένα από αυτά μπορεί να σταθεί και 

μόνο του, επιτελώντας ένα σκοπό ο οποίος καθορίζει και τη συνολική συμπεριφορά της 

εφαρμογής [AOSP, 2013b]. Τα συστατικά της εφαρμογής είναι: 

 Δραστηριότητες – Activities: Η δραστηριότητα αποτελεί μία οθόνη με γραφική 

διεπαφή χρήστη, η οποία κάποια στιγμή γίνεται ορατή κατά την διάρκεια του 

κύκλου ζωής της εφαρμογής. Μια εφαρμογή συνήθως αποτελείται από αρκετές 

δραστηριότητες ανάμεσα στις οποίες κινείται ο χρήστης. Ενώ οι δραστηριότητες 

συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια ομαλή και ολοκληρωμένη εμπειρία για 

τον χρήστη, κάθε μία είναι ανεξάρτητη από τις άλλες. Μια δραστηριότητα 

υλοποιείται ως υποκλάση της κλάσης Activity [Gargenta, 2011], η λειτουργικότητα 

της οποίας αναλύεται σε παρακάτω. 

 Υπηρεσίες – Services: Μια υπηρεσία είναι ένα συστατικό που τρέχει στο 

παρασκήνιο της εφαρμογής και δεν παρέχει κάποια γραφική επιφάνεια. 
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Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε διαδικασίες οι οποίες 

τρέχουν για μεγάλη χρονική διάρκεια και μπορεί να δημιουργηθεί από άλλα 

συστατικά, όπως δραστηριότητες, ώστε να δεθούν σε αυτήν (bind) με σκοπό την 

αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή πληροφοριών. Μια υπηρεσία υλοποιείται ως 

υποκλάση της κλάσης Service [AOSP, 2013b]. 

 Προμηθευτές Περιεχομένου – Content Providers: Ένας προμηθευτής 

περιεχομένου χειρίζεται ένα σύνολο από κοινόχρηστα δεδομένα, τα οποία 

συνήθως είναι αποθηκευμένα στο σύστημα αρχείων της συσκευής, σε κάποια SQL 

βάση δεδομένων ή στο διαδίκτυο. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, τα 

δεδομένα που έχει στη διάθεσή της μια εφαρμογή δεν είναι προσπελάσιμα από 

άλλες εφαρμογές. Μέσω των προμηθευτών περιεχομένου όμως, κάθε εφαρμογή 

μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα επιθυμεί, καθώς το API 

τους λειτουργεί βάσει της αρχής CRUD (Create Read Update Delete). Ένας 

προμηθευτής περιεχομένου υλοποιείται από τη κλάση ConentProvider [Gargenta, 

2011; Mednieks et al., 2011]. 

 Δέκτες Εκπομπής – Broadcast Receivers: Οι δέκτες εκπομπής είναι συστατικά 

που ¨ακούν¨ και ανταποκρίνονται σε συμβάντα, είτε του συστήματος, όπως για 

παράδειγμα η άφιξη ενός μηνύματος κειμένου στη συσκευή, είτε μιας εφαρμογής. 

Αν και οι δέκτες εκπομπής δεν έχουν γραφική επιφάνεια, συνήθως επικοινωνούν 

με τη μπάρα κατάστασης (notification bar) ώστε να ενημερώσουν τον χρήστη για 

κάποιο γεγονός. Ο δέκτης εκπομπής υλοποιείται από τη κλάση BroadcastReceiver 

[Gargenta, 2011]. 

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του  λειτουργικού Android είναι ότι κάθε 

εφαρμογή κατέχοντας τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις, μπορεί να εκκινήσει συστατικά 

μιας άλλης εφαρμογής. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να προβάλουμε μια ιστοσελίδα 

HTML, συνήθως υπάρχει ήδη μια άλλη εφαρμογή που κάνει αυτή τη δουλειά και η 

εφαρμογή μας μπορεί να την χρησιμοποιήσει, Μάλιστα δε χρειάζεται να συνδεθεί ο 

κώδικάς μας με αυτόν της άλλης εφαρμογής. Αρκεί, να χρησιμοποιήσουμε μια Πρόθεση 

(Intent) ώστε να εκκινήσουμε την δραστηριότητα της εφαρμογής που χρησιμοποιείται για 

προβολή ιστοσελίδων. 
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 4.2.5 Προθέσεις – Intents 

Τρία από τα τέσσερα κύρια συστατικά (activities, services, broadcast receivers) 

του Android, έχουν την δυνατότητα να ενεργοποιούνται μέσω ενός ασύγχρονου 

μηνύματος που λέγεται Πρόθεση (Intent). Οι προθέσεις χρησιμοποιούνται για την 

επικοινωνία και την αλληλεπίδραση διαφορετικών συστατικών κατά την εκτέλεση, είτε 

αυτά ανήκουν στην ίδια εφαρμογή, είτε σε διαφορετικές. Η πρόθεση δημιουργείται ως 

αντικείμενο της κλάσης Intent [AOSP, 2013b] και ορίζει ένα μήνυμα που ενεργοποιεί είτε 

ένα συγκεκριμένο συστατικό είτε ένα συγκεκριμένο τύπο συστατικού, καθορίζοντας και 

την ενέργεια που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. 

 4.2.6 Το αρχείο Manifest 

Το αρχείο Manifest αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι μιας Android 

εφαρμογής, περιέχοντας ένα κατάλογο με τα συστατικά, τις άδειες και άλλα βασικά 

χαρακτηριστικά που χρειάζονται για την ομαλή λειτουργία της. Η πρόσβαση σε αυτό 

γίνεται με την ανάγνωση του αρχείου ¨AndroidManifest.xml¨. Έτσι, η εφαρμογή πρέπει 

να ορίζει όλα της τα συστατικά σε αυτό το αρχείο, το οποίο αποτελεί και τη ρίζα του 

καταλόγου του έργου. Πέρα από τον ορισμό των συστατικών της εφαρμογής, στο αρχείο 

αυτό περιέχεται και μια σειρά από άλλες πληροφορίες όπως: 

 Οποιαδήποτε άδεια χρήστη απαιτεί η εφαρμογή (άδεια πρόσβασης στο διαδίκτυο, 

άδεια πρόσβασης στο GPS κ.α.) 

 Ορίζει το χαμηλότερο επίπεδο API (έκδοση Android) που χρειάζεται η εφαρμογή 

για να τρέξει. 

 Ορίζει τα χαρακτηριστικά υλικού που απαιτούνται από την εφαρμογή (πρόσβαση 

στη κάμερα, στην εξωτερική μνήμη της συσκευής κ.α.) 

 Δηλώνει τις εξωτερικές βιβλιοθήκες API που χρειάζεται η εφαρμογή (βιβλιοθήκες 

του Google Maps κ.α.) 

Βασικός στόχος του αρχείου Manifest είναι να ενημερώνει το σύστημα για τα 

συστατικά της εφαρμογής. Σε περίπτωση που κάποιο συστατικό δεν έχει δηλωθεί στο 

συγκεκριμένο αρχείο, δεν θα είναι ορατό στο σύστημα και συνεπώς δε θα μπορεί να 

εκτελεστεί (ακόμα και έχει συμπεριληφθεί στον πηγαίο κώδικα). Η μόνη εξαίρεση είναι 

οι δέκτες εκπομπής που μπορούν να μη δηλωθούν στο αρχείο Manifest, αλλά να 
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δημιουργηθούν δυναμικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, καλώντας την αντίστοιχη μέθοδο 

Context.registerReceiver() [AOSP, 2013b]. 

 4.2.7 Γραφική Διεπαφή 

Κάθε στοιχείο της διεπαφής μιας εφαρμογής Android δημιουργείται με την χρήση 

των αντικειμένων View και Viewgroup. Το πρώτο αντικείμενο χρησιμοποιείται για την 

σχεδίαση ενός widget στην οθόνη, κάτι με το οποίο ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει. 

Το δεύτερο αντικείμενο χρησιμοποιείται ως υποδοχέας (container) περισσοτέρων του ενός 

View, με σκοπό να ορίσει το πώς θα σχεδιαστούν αυτά στην γραφική διεπαφή. 

Το Android προσφέρει μια σειρά από υποκλάσεις των δυο παραπάνω κλάσεων 

[AOSP, 2013b]: 

 Viewgroup: Μέσω μιας υποκλάσης Viewgroup της μπορούμε να επιλέξουμε το 

σχεδιάγραμμα (Layout) της γραφικής διεπαφής, ορίζοντας έτσι την διάταξη των 

στοιχείων κατά την προβολή τους στο χρήστη (π.χ. γραμμικό-Linear, σχετικό-

Relative, λίστα-List, πλέγμα-Grid κ.α.). 

 View: Μέσω των υποκλάσεων της View μπορούμε να δημιουργήσουμε τα 

λεγόμενα widgets. Παραδείγματα αυτών είναι τα κουμπιά-Button, πεδία 

εισαγωγής κειμένου (Text Fields), κουμπιά επιλογής (Checkboxes) και άλλα. 

Η κατασκευή της γραφικής διεπαφής για κάθε δραστηριότητα μιας εφαρμογής 

γίνεται χρησιμοποιώντας ένα ιεραρχικό δέντρο αντικειμένων, το οποίο αποτελείται από 

τις δυο παραπάνω κλάσεις. Αυτό το ιεραρχικό δέντρο μπορεί να είναι είτε απλό, είτε πιο 

σύνθετο, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Βασική αρχή εδώ είναι ότι όσο πιο απλό, 

τόσο πιο αποδοτικό. 

Υπάρχουν δύο τρόποι δημιουργίας αντικειμένων γραφικής διεπαφής: 

 μέσω XML, πού είναι και ο ευκολότερος τρόπος, αφού πολλά IDEs προσφέρουν 

έναν editor του τύπου ¨drag and drop¨. 

 μέσω κώδικα, όπου η δημιουργία και η διαχείριση των αντικειμένων γίνεται 

προγραμματιστικά. 

Το Android μας παρέχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε όποιον από αυτούς 

τους τρόπους επιθυμούμε. Η καλύτερη πρακτική όμως περιλαμβάνει το συνδυασμό και 
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των δύο. Έτσι, συνήθως η δημιουργία των αντικειμένων γίνεται μέσω του αρχείου XML 

στον υποκατάλογο res/layout, ενώ η απόδοση λειτουργικότητας, αλλά και η διαχείρισή 

τους, γίνεται προγραμματιστικά. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης 

πρακτικής, είναι ο διαχωρισμός του οπτικού μέρους της εφαρμογής, από τον κώδικα που 

ελέγχει την συμπεριφορά της (business logic). 

 4.2.8 Πόροι εφαρμογής - Resources 

Σύμφωνα με τους [Conder and Darcey, 2011], μια καλοσχεδιασμένη εφαρμογή 

έχει πρόσβαση στους πόρους της μόνο προγραμματιστικά και όχι τοποθετώντας τους μέσα 

στον πηγαίο κώδικα, κάνοντας έτσι ευκολότερη την ανάπτυξη, την ανάγνωση και τη  

συντήρηση του κώδικα. Επιπλέον τοποθετώντας σε ξεχωριστό σημείο πόρους όπως τα 

αλφαριθμητικά διευκολύνει τη προσαρμογή της εφαρμογής σε διαφορετικές γλώσσες και 

περιοχές αλλά και σε διαφορετικές συσκευές. Όλες οι Android αποτελούνται από την 

παρακάτω δομή: 

 Πηγαίος κώδικας: που ορίζει τη συμπεριφορά της εφαρμογής. 

 Πόροι: όπως κείμενο, εικόνες, αρχεία ήχου ή βίντεο, καθώς και άλλα αρχεία που 

αφορούν την οπτική παρουσίαση της εφαρμογής, όπως animations, styles κτλ. 

Κάθε τύπος πόρου τοποθετείται στον αντίστοιχο υποκατάλογο του καταλόγου /res. Η 

χρήση των πόρων από το πηγαίο κώδικα, γίνεται μέσω αναφοράς στο μοναδικό κωδικό 

τους, ο οποίος υπάρχει στο αρχείο R.java, το οποίο παράγεται κατά τη μεταγλώττιση. 

Ανάλογα με το τύπο του πόρου, η Java παρέχει και την αντίστοιχη υποκλάση της R (πχ 

R.string) και για κάθε μοναδικό πόρο αυτού του τύπου υπάρχει ένας στατικός ακέραιος 

(πχ R.string.text_one). 

Οι τρόποι πρόσβασης σε ένα πόρο είναι δυο: 

 Μέσω πηγαίου κώδικα: Χρησιμοποιώντας τον ακέραιο της υποκλάσης της κλάσης 

R που περιγράψαμε παραπάνω. 

 Μέσω XML: Χρησιμοποιώντας μια ειδική σύνταξη στην XML που συνδέει τον 

πόρο με το μοναδικό που έχει οριστεί στη κλάση R. Για 

παράδειγμα ¨@string/text_one¨, όπου ¨string¨ είναι ο τύπος του πόρου 

και ¨text_one¨ το όνομα του. 
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 4.2.9 Ιστορική αναδρομή στις εκδόσεις του Android 

 

Έχοντας αναλύσει την αρχιτεκτονική και τα βασικά χαρακτηριστικά που παρέχει 

η πλατφόρμα του Android, στην συνέχεια παρουσιάζουμε την εξέλιξη του από την πρώτη 

έκδοση έως σήμερα. 

Android 1.0 

 

Εικόνα 11 HTC Dream. Η πρώτη συσκευή με λειτουργικό Android. 
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Η πρώτη εμπορική έκδοση του Android ήταν η Android 1.0 που κυκλοφόρησε στις 

28 Σεπτεμβρίου 2008. Η Google έδωσε σε αυτή την έκδοση την κωδική ονομασία Astro, 

αλλά η ονομασία ήταν ανεπίσημη γιατί το όνομα αυτό ήταν σήμα κατατεθέν άλλου 

προϊόντος. 

Η εποχή του Android άρχισε επίσημα στις 22 Οκτωβρίου του 2008, όταν 

κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες η συσκευή HTC Dream (γνωστή και ως T-Mobile 

G1). Αρχικά, έλειπαν πολλά από τα σημερινά χαρακτηριστικά όπως το πληκτρολόγιο 

οθόνης, η δυνατότητα πολλαπλής αφής και οι εμπορικές εφαρμογές. Τα θεμέλια, όμως 

είχαν μπει και μερικά από τα μοναδικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν ακόμη και σήμερα, 

έκαναν το ντεμπούτο τους με τα πρώτα HTC Dream που κυκλοφόρησαν: 

 pull-down παράθυρο των κοινοποιήσεων. 

 Widgets στην αρχική οθόνη. 

 Πλήρης υποστήριξη του Gmail. 

 Android Market. 

Εκτός αυτών, κάποια επιπλέον  χαρακτηριστικά που συμπλήρωναν την έκδοση, ήταν:  

 Φυλλομετρητής διαδικτύου. 

 Περιορισμένη υποστήριξη φωτογραφικής μηχανής. 

 Φάκελοι, που επέτρεπαν την ομαδοποίηση εικονιδίων εφαρμογών. 

 Πρόσβαση σε Web Email Servers, υποστηρίζοντας τα POP3, IMAP4, και SMTP. 

 Google Sync για συγχρονισμό του Gmail, των Επαφών, και του Ημερολόγιου. 

 Αναζήτηση Google, τόσο για το διαδίκτυο όσο και για τις επαφές του χρήστη. 

 Χάρτες Google με Google Latitude και Google Street View. 

 Υποστήριξη φωνητικής κλήσης. 

 Υποστήριξη Wi-Fi και Bluethooth. 

 Αναπαραγωγή βίντεο. 

 Φωνητικές Εντολές για κλήση χωρίς την πληκτρολόγηση ονόματος ή αριθμού. 

 Εφαρμογές για Ξυπνητήρι, Αριθμομηχανή, Τηλέφωνο, Αρχική Οθόνη, Εικόνες και 

Ρυθμίσεις. 
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Android 1.1 Bender 

Η πρώτη αναβάθμιση του Android ήρθε το Φεβρουάριο του 2009, μερικούς μήνες 

μετά την αρχική έκδοση. Η νέα έκδοση δεν είχε κάτι το επαναστατικό, αλλά έδειξε ότι το 

Android έχει μέλλον μπροστά του. 

Android 1.5 Cupcake 

 

Εικόνα 12 Android 1.5 Cupcake. 

Το Android 1.5 - ίσως περισσότερο γνωστό με την κωδική ονομασία του Cupcake, 

έμελλε να αποτελέσει ορόσημο στην ιστορία του Android, καθώς πέρα από τα 

πολυαναμενόμενα χαρακτηριστικά του, ήταν και η πρώτη έκδοση με το όνομα ενός 

γλυκίσματος. 

Η έκδοση, που βγήκε στις 30 Απριλίου του 2009, ήταν βασισμένη στον Linux 

Kernel 2.6.27. Με το Cupcake αναβαθμίστηκε αρκετά το περιβάλλον εργασίας χρήστη και 

προστέθηκε μια εκτεταμένη λίστα με νέα χαρακτηριστικά:  

 Πληκτρολόγιο Αφής στην οθόνη. 

 Επεκτάσιμα Widgets. 

 Βελτιωμένο Clipboard, και υποστήριξη αντιγραφής και επικόλλησης. 

 Εγγραφή βίντεο. 

 Υποστήριξη μεταφόρτωσης στα Youtube και Picasa. 

 Κινούμενες μεταβάσεις ανάμεσα στις οθόνες. 

 Επιλογή αυτόματης περιστροφής της οθόνης. 

 Εμφάνιση των επαφών στα Αγαπημένα, με εικόνες. 
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Android 1.6 Donut 

 

Εικόνα 13 Android 1.6 Donut. 

Αν και όχι τόσο μεγάλη αναβάθμιση, το Android 1.6 Donut Βγήκε το Σεπτέμβριο 

του 2009, βασισμένο στον Linux Kernel 2.6.29, και περιελάβανε μικρές οπτικές 

βελτιώσεις σε ολόκληρη την πλατφόρμα, ενώ πρόσθεσε επίσης πολλά νέα αλλά και 

αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά. 

Η κυκλοφορία του Donut σηματοδότησε την πολυπόθητη ανεξαρτησία στην 

ανάλυση, αφού για πρώτη φορά το Android ήταν σε θέση να λειτουργεί σε μία ποικιλία 

από αναλύσεις οθόνης και αναλογίες πλευρών. 

Εκτός αυτού, το Donut είχε: 

 Quick Search Box, με δυνατότητα αναζήτησης τηλεφώνων και εφαρμογών. 

 Επανασχεδιασμένο Android Market. 

 Επανασχεδιασμένη διεπιφάνεια φωτογραφικής μηχανής με καλύτερη 

ενσωμάτωση του Gallery και γρηγορότερη απόκριση του κλείστρου. 

 Λειτουργία φωνητικής αναζήτησης. 

 Δυνατότητα στους προγραμματιστές να συμπεριλάβουν το περιεχόμενο των 

εφαρμογών τους στα αποτελέσματα αναζήτησης των χρηστών. 

 Διευρυμένο πλαίσιο χειρονομιών στην οθόνη. 
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Android 2.0/2.1 Eclair 

 

Εικόνα 14 Android 2.0/2.1 Éclair. 

Τέλη Οκτωβρίου του 2009, περίπου ένα χρόνο μετά την πρεμιέρα του, 

κυκλοφόρησε το Android 2.0 Eclair το οποίο αρχικά, προσφερόταν αποκλειστικά στην 

Verizon και το Motorola Droid. Ήταν επίσης βασισμένο στον Linux Kernel 2.6.29 αλλά 

παρόλα αυτά αντιπροσώπευε την βασικότερη αναβάθμιση που είχε δει το Android έως 

τότε, τόσο οπτικά όσο και από άποψη αρχιτεκτονικής. 

Μερικές από τις πιο σημαντικές βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας 

ήταν οι παρακάτω: 

 Υποστήριξη πολλαπλών λογαριασμών Google στην ίδια συσκευή. 

 Πλοήγηση μέσω του Google Maps. 

 Βελτιώσεις του εικονικού πληκτρολόγιου. 

 Ανανεωμένο φυλλομετρητή διαδικτύου. 

 Κινούμενες ταπετσαρίες. 

 Μετατροπή ομιλίας σε κείμενο. 

 Ανανεωμένη οθόνη κλειδώματος. 

 Αναβάθμιση των χαρακτηριστικών της πολλαπλής αφής. 

 Δυνατότητες συγχρονισμού σε εφαρμογές από τρίτους. 

 Υποστήριξη Bluetooth 2.1. 

 Νέες λειτουργίες στη φωτογραφική μηχανή. 

Η ευρεία διάδοση του Eclair, ήρθε με την έκδοση Android 2.1 που κυκλοφόρησε 

τον Ιανουάριο του 2010, και επέτρεψε και σε άλλα τηλέφωνα πέραν του Motorola Droid 
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να την αποκτήσουν. Πέραν αυτού, διορθώθηκαν κάποια σφάλματα και προστέθηκαν νέες 

δυνατότητες. 

Android 2.2.x Froyo 

 

Εικόνα 15 Android 2.2.x Froyo 

Το Android 2.2 κυκλοφόρησε στα μέσα του 2010, βασισμένο πλέον στον Linux 

Kernel 2.6.32. Βασικό χαρακτηριστικό της νέας έκδοσης ήταν η επανασχεδιασμένη 

αρχική οθόνη, αφού το παλιό πάνελ τριών όψεων (που υπήρχε από το Android 1.0) 

αντικαταστάθηκε από πάνελ πέντε όψεων με μια νέα ομάδα ημιδιάφανων συντομεύσεων 

στο κάτω μέρος.Επιπλέον, τελείες σε κάθε πλευρά των συντομεύσεων έδιναν στον χρήστη 

μια ένδειξη του πάνελ στο οποίο βρισκόταν. Πέραν αυτού, το Froyo περιελάβανε μία 

πλήρως ανασχεδιασμένη Gallery, μέσω της οποίας παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά οι 

3D δυνατότητες της πλατφόρμας. 

Άλλα μεγάλα χαρακτηριστικά ήταν:  

 Hotspot υποστήριξη. 

 Καλύτερη αντιγραφή και επικόλληση στο Gmail. 

 Προσθήκη κωδικού στην οθόνη κλειδώματος.  

 Βελτιστοποιήσεις στη μνήμη, την ταχύτητα και την απόδοση.  

 Υποστήριξη της υπηρεσίας Android Cloud Device Messaging (C2DM).  

 Βελτιωμένη υποστήριξη για το Microsoft Exchange.  

 Υποστήριξη για Adobe Flash.  

 Υποστήριξη για εγκατάσταση εφαρμογών στην εξωτερική μνήμη.  

 Αναβάθμιση της εφαρμογής του Android Market. 
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Android 2.3.x Gingerbread 

 

Εικόνα 16 Android 2.3.x Gingerbread. 

Περίπου μισό χρόνο μετά την έναρξη του Froyo, στις 6 Δεκεμβρίου του 2010, η 

Google επέστρεψε με μία καινούργια έκδοση, την Android 2.3 Gingerbread, η οποία ήταν 

περισσότερο μεταβατική καθώς περιελάβανε ως επί το πλείστων μικρές αλλαγές και 

βελτιώσεις. 

Πέραν αυτών όμως, το Gingerbread περιελάβανε και ένα καλό μείγμα από νέες 

λειτουργίες: 

 Πιο λεπτομερή έλεγχο κατά την αντιγραφή και επικόλληση.  

 Βελτιωμένο πληκτρολόγιο.  

 Καλύτερα εργαλεία διαχείρισης της μπαταρίας και των εφαρμογών.  

 Υποστήριξη για μπροστινή φωτογραφική μηχανή. 

Αρκετά από τα νέα χαρακτηριστικά του Gingerbread είχαν στόχο περισσότερο 

τους προγραμματιστές παρά τους χρήστες (πχ υποστήριξη NFC). Επίσης, η Google 

χρησιμοποίησε την κυκλοφορία του Gingerbread ως μια ευκαιρία να επεκταθεί στην 

περιοχή των παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα, μια περιοχή όπου είχε μείνει πολύ πίσω σε 

σχέση με τον ανταγωνιστή της, το iOS. 

 

 

 

 



 

54 

Android 3.x Honeycomb 

 

Εικόνα 17 Android 3.x Honeycomb. 

Το Honeycomb κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2011 και προκάλεσε ανάμικτα 

συναισθήματα και ποικίλα σχόλια αφού αποτελούσε μια έκδοση αποκλειστικά για 

συσκευές tablet. Η συγκεκριμένη έκδοση, αν και δεν τράβηξε τόσο το ενδιαφέρον της 

αγοράς, έδωσε μία πρώτη γεύση από τον ανασχεδιασμό της διεπαφής του χρήστη, που θα 

γινόταν με ακόμα καλύτερο τρόπο στο Android 4.0. 

Έτσι, το Honeycomb είχε: 

 Επανασχεδιασμένη αρχική οθόνη, και τοποθέτηση των widgets.  

 Βελτιωμένη διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων.   

 Νέα σχεδίασηεφαρμογών με την εισαγωγή του Action Bar 

Επίσης, το Honeycomb σηματοδότησε τέλος των φυσικών (hardware) πλήκτρων, 

αφού σε μία συσκευή tablet δεν υπάρχει ανάγκη για φυσικά πλήκτρα. Αντί για αυτά, 

λοιπόν, προστέθηκαν εικονικά πλήκτρα σε ένα νέο είδος μπάρας, στο κάτω μέρος της 

οθόνης. Λόγω αυτής της ιδιότητάς τους, το λειτουργικό σύστημα έχει την δυνατότητα να 

τα κρύβει ή και να τα αλλάζει όταν χρειάζεται.  
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Android 4.0.x Ice Cream Sandwich 

 

Εικόνα 18 Android 4.0.x. Ice Cream 

Μετά το Honeycomb, ήταν η σειρά του Ice Cream Sandwich, που κυκλοφόρησε 

στις 19 Οκτωβρίου του 2011, και ήταν βασισμένο στον Linux Kerner 3.0.1. Η έκδοση 

αυτή, όπως δήλωσε αντιπρόσωπος της Google, ήταν θεωρητικά συμβατή με οποιαδήποτε 

συσκευή Android 2.3.x που υπήρχε εκείνη την εποχή. 

Το Ice Cream Sandwich έφερε, χωρίς αμφιβολία, τη μεγαλύτερη αλλαγή που έχει 

γίνει για το Android όσον αφορά τα κινητά τηλέφωνα. Πολλά όμως από τα νέα 

χαρακτηριστικά και τα στοιχεία σχεδιασμού ξεκίνησαν από το Honeycomb, 

συμπεριλαμβανομένων των εικονικών πλήκτρων, της μετάβαση από πράσινες σε μπλε 

αποχρώσεις, της βελτιωμένης υποστήριξης widgets, των πολλαπλών καθηκόντων με μια 

κυλιόμενη λίστα μικρογραφιών, καθώς και των Action Bar σε εφαρμογές. 

Εκτός αυτών, στο Ice Cream Sandwich μερικά από τα νέα χαρακτηριστικά που 

συναντάμε είναι: 

 Η Roboto, μία νέα γραμματοσειρά, που ήρθε να αντικαταστήσει αυτή που υπήρχε 

από την έκδοση 1.0.  

 Βελτιωμένο πληκτρολόγιο και έξυπνη διόρθωση λέξεων.  

 Βελτιώσεις στην αρχική οθόνη.  

 Το Android Beam, που επιτρέπει δύο τηλέφωνα να ανταλλάσσουν δεδομένα, απλά 

ακουμπώντας τα.  

 Αναγνώριση προσώπου για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου.  

 Ανάλυση δεδομένων χρήσης.  

 Νέες εφαρμογές για το ημερολόγιο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
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Android 4.1.x Jelly Bean 

 

Εικόνα 19 Android 4.1 Jelly Bean. 

Το Jelly Bean ανακοινώθηκε στο I/O συνέδριο της Google του 2012, και 

αποτέλεσε αναμφισβήτητα μια πολύ μεγάλη και σημαντική έκδοση για το Android. Έτσι, 

μετά την αποτυχία του Honeycomb, το Jelly Bean εκπροσωπεί μία αναθεωρημένη 

στρατηγική της Google απέναντι στις συσκευές tablet, καθώς και μία βελτιωμένη εμπειρία 

του χρήστη, που ξεκίνησε από το πλήρως ανασχεδιασμένο Android 4.0. 

Ενα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του, είναι αυτό που η Google 

ονομάζει ¨Project Butter¨. Η Google λοιπόν, με αλλαγές που έκανε, υποστηρίζει ότι 

προσπάθησε να βελτιώσει σημαντικά την ομαλή λειτουργία στην αφή, δημιουργώντας μία 

ρευστή και ¨βουτυρώδες ομαλή¨ διεπαφή χρήστη. Οι αλλαγές αυτές βοήθησαν, επίσης, 

στην γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα σε Android και iOS. 

Στην συγκεκριμένη έκδοση ενσωματώθηκε επίσης για πρώτη φορά το 

γνωστό ¨Google Now¨ μέσω του οποίου η συσκευή, με ένα ακούμπημα στην οθόνη, 

επεξεργάζεται μία ποικιλία δεδομένων του χρήστη, όπως το πρόγραμμα του, τη τοποθεσία 

του κ.α. και παρουσιάζει μία σειρά από "κάρτες" που προβάλλονται, ανάλογα με το τι 

θεωρείται ότι είναι το πιο σημαντικό εκείνη τη στιγμή. Ενσωματώνει, επίσης, μια 

ανανεωμένη λειτουργία αναζήτησης με φυσική γλώσσα, με ίσως το πιο ρεαλιστικό 

σύστημα ̈ κείμενο σε ήχο¨ (text to speech) που έχει προσφερθεί ποτέ σε ένα τηλέφωνο. Με 

το Jelly Bean, η υπαγόρευση φωνής είναι επίσης διαθέσιμη για πρώτη φορά χωρίς 

σύνδεση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται δίκτυο Wi-Fi για να τη χρήση του. 

Μερικά ακόμα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του Jelly Bean, είναι: 
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 Ανανέωση της Roboto.  

 Ευελιξία των widgets.  

 Καλύτερη πρόβλεψη κειμένου.   

 Βελτιωμένο σύστημα κοινοποιήσεων. 

Android 4.4.x KitKat 

 

Εικόνα 20 Android 4. 4.x KitKat. 

Το KitKat ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013. Παρόλο που αρχικά το όνομα 

του ήταν ¨Key Lime Pie¨, στην συνέχεια άλλαξε αφού όπως ειπόθηκε: ¨ελάχιστοι 

άνθρωποι στον κόσμο γνωρίζουν πραγματικά την γεύση ενός key lime pie¨. 

Με το KitKat, η Google όχι απλά ενίσχυσε το UI, αλλά και ανέδειξε την δύναμη 

του λειτουργικού ακόμη και σε φθηνές συσκευές. Χάρη στις πολλές βελτιώσεις επιδόσεων 

που έγιναν στη συγκεκριμένη έκδοση, η Google υποστήριξε πως ακόμη και συσκευές με 

μόλις 512MB RAM θα είναι σε θέση να τρέξουν το KitKat χωρίς κανένα απολύτως 

πρόβλημα. Αυτό ήταν μια αρκετά σοβαρή υπόθεση, δεδομένου ότι οι εταιρείες μέχρι τότε 

έδειχναν αδιαφορία στις οικονομικές συσκευές. Έτσι πλέον, δίνεται η δυνατότητα και σε 

αναπτυσσόμενες χώρες να αποκτήσουν Android συσκευές και κατά συνέπεια να αυξηθούν 

και οι πωλήσεις φθηνότερων συσκευών παγκοσμίως. 

Στην συγκεκριμένη έκδοση, όλος ο σχεδιασμός του OS έχει υποστεί ένα μίνι 

"λίφτινγκ", ώστε το αποτέλεσμα να είναι πιο καθαρό και πιο απλό από ποτέ. Το status και 

το notification bar της οθόνης έναρξης είναι πλέον διάφανα, ενώ εξαφανίζονται εντελώς 

όταν ο χρήστης βρίσκεται μέσα σε μία εφαρμογή. Το ¨παρών¨ δίνει επίσης ένας νέος 

launcher, καθώς και μία νέα έκδοση της γνώριμης γραμματοσειράς Roboto, που 



 

58 

προσφέρει πιο "καθαρή" αίσθηση, χωρίς ωστόσο να αλλάζει εντελώς το χαρακτήρα του 

λειτουργικού. 

Βελτιώσεις υπήρξαν και στην υπηρεσία φωνητικών αναζητήσεων της Google. Το 

Voice Search έγινε 25% πιο ακριβές, ενώ ο χρήστης μπορεί να το ενεργοποιεί και με 

keyword χωρίς καν να ακουμπήσει τη συσκευή. 

Μερικά ακόμα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του KitKat, είναι: 

 Το status και το notification bar της οθόνης έναρξης είναι πλέον διάφανα. 

 Νέος launcher. 

 Νέα έκδοση της γραμματοσηράς Roboto. 

 Ανανεωμένη Phone app. 

 Γρηγορότερες αναζητήσεις. 

 Ενσωμάτωση της εφαρμογής Hangouts. 

 Βελτιωμένη υπηρεσία φωνητικών αναζητήσεων. 

Android 5.0.x Lollipop 

 

Εικόνα 21 Android 5.0.x Lollipop. 

Το Lollipop ανακοινώθηκε στο I/O συνέδριο της Google τον Ιούνιο του 2014, 

αρχικά με το κωδικό όνομα ̈ L¨ και έγινε διαθέσιμο μέσω αναβάθμισης over-the-air (OTA) 

στις 12 Νοεμβρίου, 2014. Μαζί με την παρουσίαση του Lollipop, η Google παρουσίασε 

μια πλειάδα από νέες Android-oriented πλατφόρμες και τεχνολογίες, 

συμπεριλαμβανομένου του Android TV, Android Auto, Android Wear και Google Fit. 

Με μία πρώτη ματιά, είναι ολοφάνερο ότι η Google έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην 

δημιουργία νέας αισθητικής, εισάγοντας στο σχεδιασμό στοιχεία από το νέο της 

δημιούργημα, το Material Design. Όσον αφορά τη λειτουργικότητα, με τη συγκεκριμένη 
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έκδοση παρουσιάζεται ένα νέο αναβαθμισμένο σύστημα ειδοποιήσεων (notification 

system). Οι ειδοποιήσεις πλέον παρουσιάζονται πάνω σε κάρτες σχεδιασμένες με το 

material design, ακόμη και όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη. 

Επίσης, το Lollipop περιλαμβάνει αρκετά νέα χαρακτηριστικά που αποσκοπούν σε 

προγραμματιστές, με περισσότερα από 5,000 νέα APIs σχεδιασμένα για χρήση εντός των 

εφαρμογών. Το ¨παρών¨ δίνει και το νέο περιβάλλον εκτέλεσης Android Runtime (ART) 

το οποίο, επίσημα πλέον, αντικαθιστά την γνωστή Dalvik virtual machine. Το ART 

αποτελεί ένα cross-platform περιβάλλον αφού υποστηρίζει αρχιτεκτονικές όπως x86, 

ARM, και MIPS είτε σε 32-bit, είτε σε 64-bit περιβάλλοντα. 

Τέλος, στόχος της έκδοσης Lollipop είναι η μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας 

η οποία επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς βελτιστοποιήσεων, γνωστές και ως ¨Project 

Volta¨, αλλά και ενός νέου εργαλείου που ονομάζεται ¨Battery Historian¨ και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της κατανάλωσης κατά την χρήση των εφαρμογών της 

συσκευής. 

Μερικές από τις πιο σημαντικές βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας 

είναι οι παρακάτω: 

 Αναβαθμισμένο σύστημα ειδοποιήσεων. 

 Material Design. 

 Καθιέρωση του νέου περιβάλλοντος εκτέλεσης Android Runtime (ART). 

 Περισσότερα από 5,000 νέα APIs σχεδιασμένα για χρήση από εφαρμογές. 

 Καλύτερος έλεγχος και μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας. 

 4.2.10 Πλεονεκτήματα του Android 

Το Android, παρόλο που δεν ανήκει σε ένα νέο κύμα λειτουργικών συστημάτων 

για φορητές συσκευές, φαίνεται να ανασχεδιάζεται συνέχεια ώστε να καλύπτει τις όλο και 

αυξανόμενες ανάγκες που υπάρχουν στο υλικό των φορητών συσκευών. Πέραν του 

Android, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι υπάρχουν και άλλα λειτουργικά 

συστήματα για κινητές συσκευές, τα οποία παρέχουν ένα πιο πλούσιο, αλλά ταυτόχρονα, 

απλοποιημένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών για φορητές συσκευές (όπως Windows 

Mobile ή iPhone,). Ωστόσο, σε αντίθεση με το Android, τα παραπάνω είναι χτισμένα σε 

ιδιόκτητα λειτουργικά συστήματα, που σε ορισμένες περιπτώσεις δίνουν προτεραιότητα 
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στις εγγενείς εφαρμογές, περιορίζοντας την επικοινωνία μεταξύ των εφαρμογών και των 

δεδομένων της συσκευής και ελέγχοντας την διανομή εφαρμογών από τρίτους στις 

πλατφόρμες τους. 

 

Εικόνα 22 Η αύξηση των ενεργοποιημένων συσκευών Android. 

Το Android παρέχει όλο και περισσότερες δυνατότητες για κινητές εφαρμογές, 

προσφέροντας ένα ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης που βασίζεται στον ανοιχτό κώδικα του 

πυρήνα του Linux. Η πρόσβαση στο υλικό είναι διαθέσιμη σε όλες τις εφαρμογές μέσω 

μιας σειράς βιβλιοθηκών API (application programming interface), και η αλληλεπίδραση 

των εφαρμογών υποστηρίζεται πλήρως. Εκτός αυτού, στο Android τόσο οι εφαρμογές από 

τρίτους, όσο και οι εγγενείς εφαρμογές της Google, είναι γραμμένες με το ίδιο API και 

εκτελούνται στον ίδιο χρόνο εκτέλεσης. Τις περισσότερες φορές μάλιστα, οι χρήστες 

μπορούν να αφαιρέσουν και να αντικαταστήσουν οποιαδήποτε εγγενή εφαρμογή, με 

εναλλακτικές εφαρμογές από τρίτους. 

Στην (Εικ. 23), μπορεί να δει κανείς, το ποσοστό των ενεργοποιημένων συσκευών 

Android ανά έκδοση, με βάση στοιχεία που συλλέχθηκαν τον Ιανουάριο του 2015.  
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Εικόνα 23. Ποσοστό των ενεργοποιημένων συσκευών Android ανά έκδοση. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, καταλήγουμε ότι το βασικότερο χαρακτηριστικό του 

Android είναι το γεγονός ότι αποτελεί μία πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού. Επίσης, ο 

πυρήνας του Linux, πάνω στον οποίο βασίζεται το Android OS, μπορεί να μην αποτελεί 

το πλέον εκλεπτυσμένο περιβάλλον, αλλά επειδή η πλατφόρμα είναι ανοιχτή, ο καθένας 

μπορεί να γράψει ότι χρειάζεται και να το εγκαταστήσει στη συσκευή. Οποιαδήποτε 

στοιχεία της λείπουν, στον μεγαλύτερό τους βαθμό παρέχονται από την παγκόσμια 

κοινότητα των προγραμματιστών χωρίς κανένας να απαιτεί από το χρήστη να βασίζεται 

στην Google ή στους κατασκευαστές για να εξοπλίζει το κινητό του με νέες λειτουργίες.  

Αυτή είναι η δύναμη που το Android, μία πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού, έφερε 

στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, και αυτός είναι ο λόγος που επιλέχθηκε για την 

ανάπτυξη του client-side μέρους της εφαρμογής αυτής της διπλωματικής εργασίας. 
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 4.3  Spring Framework 

 

 

Το Spring Framework, προϊόν της εταιρείας Springsource, είναι ένα ελαφρύ 

λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ελεύθερο λογισμικό) το οποίο έκανε την εμφάνισή του στο 

βιβλίο ¨Expert One-on-One J2EE Design and Development¨ από τον βασικό συντελεστή 

του Spring, Rod Johnson. Βασίζεται στη γλώσσα προγραμματισμού Java και στόχο έχει 

να διευκολύνει την ανάπτυξη J2EE λογισμικού μεγάλης έκτασης. Για το σκοπό αυτό, 

παρέχει στο χρήστη ένα αρκετά κατανοητό προγραμματιστικό μοντέλο σχεδιασμένο 

ειδικά για την ανάπτυξη Java-based εφαρμογών σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Οι βασικές 

λειτουργίες του Spring Framework μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιαδήποτε Java 

εφαρμογή, αλλά αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι η δυνατότητα επέκτασης του για 

προγραμματισμό web εφαρμογών πάνω στην Java EE πλατφόρμα. 

 4.3.1 Βασικά χαρακτηριστικά του Spring 

Το Spring Framework ξεχωρίζει από τους ¨ανταγωνιστές¨ του παρέχοντας τα εξής 

βασικά χαρακτηριστικά:  

 Αποτελεί μία αρκετά καλή λύση για τη διαχείριση εφαρμογών που βασίζονται σε 

JavaBeans, εφαρμόζοντας την αρχιτεκτονική αρχή (design pattern) του Inversion 

of Control. 

 Παρέχει ένα γενικό αφαιρετικό επίπεδο (abstraction layer) για τη διαχείριση 

συναλλαγών (transactions) κάνοντας χρήση των ενσωματωμένων pluggable 

transactions managers. 

 Παρέχει ένα γενικό αφαιρετικό επίπεδο (abstraction layer) για τη διαχείρηση 

δεδομένων μέσω του API JDBC. 

 Ενσωματώνει ένα πλήθος διαδεδομένων τεχνολογιών όπως το Hibernate, JDO, 

Apache OJB κ.α. 
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 Παρέχει την λειτουργικότητα και τα πλεονεκτήματα του Aspect Oriented 

Programming (AOP), ένα προγραμματιστικό υπόδειγμα στο οποίο οι 

δευτερεύουσες λειτουργίες διαχωρίζονται από την βασική λειτουργία (business 

logic) της εφαρμογής. 

 Συνοδεύεται από το δικό του, ευέλικτο Model-View-Control (MVC) Web 

framework, υποστηρίζοντας πολλαπλές τεχνολογίες στο κομμάτι του View. 

 Παρέχει διαδικασίες αυθεντικοποίησης (authentication) και εξουσιοδότησης 

(authorisation) υποστηρίζοντας διάφορα πρωτόκολλα (πχ LDAP). 

 Αποτελεί κατά κάποιον τρόπο ένα Remote Access framework με λειτουργίες 

απομακρυσμένης κλήσης διαδικασιών (Remote Procedure Call-RPC) για 

εισαγωγή ή εξαγωγή Java αντικειμένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τεχνολογίες 

όπως RMI, CORBA και SOAP. 

 4.3.2 Η καρδιά του Spring 

Το Spring Framework αποτελείται από έναν υποδοχέα (container) βασισμένο στο 

Inversion of Control (IoC) ή κατά άλλους Dependency Injection. Πρόκειται για μία 

τεχνική όπου υποδεικνύει σε ένα συστατικό της εφαρμογής ποια άλλα συστατικά μπορεί 

να χρησιμοποιεί. Έτσι, για κάθε εφαρμογή που αναπτύσσεται πάνω στο Spring, ο 

υποδοχέας αποτελεί την καρδιά του συστήματος αφού όλα τα Java Beans που περιέχονται 

αρχικοποιούνται, παραμετροποιούνται και συναρμολογούνται από αυτόν. 

 

Εικόνα 24 Η αρχιτεκτονική του Spring Framework. 
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 4.3.3 Πλεονεκτήματα του Spring 

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Spring framework, είναι ότι αποτελεί 

(όπως φαίνεται και από τα παραπάνω) ένα λογισμικό το οποίο παρέχει στο χρήστη όλα τα 

εργαλεία που χρειάζονται για να χτιστεί μία εφαρμογή, είτε web είτε όχι. Επιπλέον: 

 Αναλαμβάνει όλη τη διαχείριση των αντικειμένων που ανήκουν στο μεσαίο 

επίπεδο (middle layer) της εφαρμογής. 

  Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε τα αντικείμενα της λογικής (business logic) της 

εφαρμογής να έχουν όσο το δυνατό λιγότερη εξάρτηση από τη πλατφόρμα 

(framework). 

 Εκ φύσεως αποτρέπει και περιορίζει την εξάπλωση των Singletons, φαινόμενο που 

συχνά αποτελεί τροχοπέδη στην διαχείριση και συντήρηση των εφαρμογών. 

 Προσφέρει ένα ομοιόμορφο και απλό μοντέλο προγραμματισμού, αποτελώντας 

μια ιδανική λύση αρχιτεκτονικής για τα διάφορα συστατικά (components) μίας 

εφαρμογής. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, το Spring Framework έχει ως κύριο στόχο να κάνει 

ευκολότερη τη χρήση και την προώθηση ορθών πρακτικών προγραμματισμού J2EE με 

τελικό στόχο την απλότητα στην ανάπτυξη εφαρμογών. Αυτό το πετυχαίνει 

ενεργοποιώντας ένα μοντέλο προγραμματισμού που βασίζεται σε POJO, ώστε να μπορεί 

να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλόντων. Επιπλέον, φιλοδοξεί να κάνει πολύ 

εύκολη την σύνδεση με πολλές άλλες δημοφιλείς τεχνολογίες, κάτι το οποίο το 

αναδεικνύει σε μια εξαιρετικά ευέλικτη πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών. 

Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το Spring κερδίζει ολοένα και μεγαλύερο μερίδιο 

αγοράς στις επιχειρήσεις, αποτελεί ένδειξη της δυναμικής που έχει αναπτύξει, ενώ 

αναμένεται ότι θα αποτελέσει την ηγέτιδα δύναμη στο χώρο για τα επόμενα χρόνια. Αυτός 

είναι ο λόγος που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη της δομής, αλλά και των πρωτοκόλλων 

επικοινωνίας του server-side μέρους της εφαρμογής αυτής της διπλωματικής εργασίας. 
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 4.4  Representational State Transfer (REST) 

 

Το Representational State Transfer, ή αλλιώς REST, είναι ένα αρχιτεκτονικό στυλ 

(software architectural style) το οποίο ανήκει στο πεδίο της κατανεμημένης υπολογιστικής 

(distributing computing). Βασίζεται σε ένα σύνολο από περιορισμούς οι οποίοι 

εφαρμόζονται κατά τη σχεδίαση των τμημάτων σε ένα κατανεμημένο υπερ-πολυμεσικό 

(hypermedia) σύστημα ώστε αυτό να οδηγηθεί σε μια αποδοτικότερη και σταθερότερη 

αρχιτεκτονική. 

Το REST αποτελεί την διδακτορική διατριβή του [Roy Fielding, 2000] με 

τίτλο ¨Architectural Styles and the Design of Network based Software Architectures¨. 

Μέσα στο έργο του, αναφέρεται σε αυτό ως:  

Βλέπουμε λοιπόν ότι ορίζει ένα σύνολο από αρχιτεκτονικές αρχές και ιδιότητες οι 

οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω: 

 Επίδοση: η αλληλεπίδραση μεταξύ των μερών του συστήματος αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα όσων αφορά την επίδοση και την αποτελεσματικότητα του 

δικτύου. 

 Κλιμάκωση: η υποστήριξη μεγάλου αριθμού μερών τα οποία αλληλεπιδρούν. 

 Απλότητα: η απλότητα στις διεπαφές. 

“Ένα σύνολο από περιορισμούς που όταν εφαρμόζεται στη σχεδίαση κατανεμημένων 

συστημάτων, δίνει επιθυμητά χαρακτηριστικά όπως, μεταξύ άλλων, 

προσαρμοστικότητα στην κλιμάκωση (scalability), ομοιομορφία (uniformity), 

απλότητα (simplicity), επίδοση (performance), μεταφερσιμότητα (portability), 

παρατηρησιμότητα (visibility) και αξιοπιστία (reliability).“ 
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 Παρατηρησιμότητα: η δυνατότητα παρατήρησης της επικοινωνίας μεταξύ των 

μερών του συστήματος από πράκτορες (service agents). 

 Μεταφερσιμότητα: η δυνατότητα των μερών του συστήματος να παραμένουν 

λειτουργικά μετακινώντας προγραμματιστικό κώδικα και δεδομένα. 

 Αξιοπιστία: η δυνατότητα του συνολικού συστήματος να αντιστέκεται στην 

αποτυχία όταν αποτυγχάνουν τα επιμέρους μέρη, οι σύνδεσμοι ή τα δεδομένα του. 

 4.4.1 Βασικά χαρακτηριστικά του REST 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του REST είναι τα εξής: 

Αποκλειστική χρήση HTTP αιτημάτων/μεθόδων για την επικοινωνία 

Η βασική αρχή σχεδίασης του REST είναι η ένα-προς-ένα αντιστοίχιση μεταξύ 

λειτουργιών CRUD (create, read, update, delete) και HTTP μεθόδων. Σύμφωνα με αυτή 

την αντιστοίχιση: 

 Για τη δημιουργία ενός πόρου στον εξυπηρετητή (server), χρησιμοποιούμε την 

μέθοδο POST. 

 Για την ανάκτηση ενός πόρου από τον εξυπηρετητή (server), χρησιμοποιούμε την 

μέθοδο GET. 

 Για την αλλαγή της κατάστασης ή την ενημέρωσή ενός πόρου στον εξυπηρετητή 

(server), χρησιμοποιούμε την μέθοδο PUT. 

 Για την απομάκρυνση ή διαγραφή ενός πόρου από τον εξυπηρετητή (server), 

χρησιμοποιούμε την μέθοδο DELETE. 

Σύμφωνα με το REST, το URI δεν χρησιμοποιείται πλέον για την περιγραφή της 

ενέργειας που θέλουμε να εκτελέσουμε, αλλά μόνο τον εντοπισμό του πόρου επί του 

οποίου θα ασκηθεί η ενέργεια. Επίσης, τα δεδομένα δεν μεταφέρονται ως παράμετροι στο 

URI του αιτήματος, αλλά ως XML ή JSON-formatted δεδομένα στο περιεχόμενο μιας 

POST ή PUT μεθόδου. Με άλλα λόγια, σε μια υπηρεσία REST, ένα URI εκφράζει ένα 

αντικείμενο στο οποίο παρέχει πρόσβαση η υπηρεσία μέσω ενός HTTP αιτήματος. Το 

είδος του αιτήματος καθορίζει την ενέργεια που θέλουμε να εφαρμόσουμε στο αντικείμενο 

αυτό και το περιεχόμενο του αιτήματος περιέχει διάφορες εξειδικεύσεις τις ενέργειας. 
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Εικόνα 25 REST URIs και μέθοδοι. 

Έχοντας αναφέρει τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε ότι ο σχεδιασμός μιας 

υπηρεσίας REST περιλαμβάνει κυρίως δύο βήματα. Πρώτον, να αποφασίσουμε τι 

αντικείμενα θα διαθέτουμε μέσω της υπηρεσίας και δεύτερον, τι ενέργεια θα εφαρμόζεται 

στο κάθε αντικείμενο για κάθε μία από τις GET, POST, PUT και DELETE μεθόδους.  

Κάποιος σε αυτό το σημείο θα περίμενε ότι με την χρήση μόνο των παραπάνω 

μεθόδων, οι διαθέσιμες ενέργειες που έχουμε πάνω στα δεδομένα μας είναι περιορισμένες 

ή περιοριστικές. Υπό μία έννοια, ναι, γιατί δεν μας επιτρέπουν να σχεδιάσουμε ή να 

ορίσουμε νέες και πιο εξειδικευμένες μεθόδους επί των αντικειμένων. Από την άλλη όμως, 

αρκεί κανείς να σκεφτεί τη δύναμη και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σχεσιακά 

συστήματα βάσεων δεδομένων, κάνοντας χρήση μόνο τεσσάρων παρόμοιων μεθόδων 

(READ, CREATE, UPDATE, DELETE). 

Stateless επικοινωνία 

Με την έννοια ¨έλλειψης κατάστασης¨ εννοούμε ότι οποιαδήποτε κλήση σε μια 

υπηρεσία REST δε θα πρέπει να γνωρίζει καμία άλλη προγενέστερη κλήση. Όλες οι 

κλήσεις πρέπει να είναι ανεξάρτητες. Έστω για παράδειγμα μια δικτυακή υπηρεσία στην 

οποία ο πελάτης θα πρέπει πρώτα να κάνει login και μετά μια δεύτερη κλήση για ανάκτηση 

της πληροφορίας που επιθυμεί. Αυτή η υπηρεσία δεν είναι stateless γιατί κατά την 

επεξεργασία της δεύτερης κλήσης η υπηρεσία θα πρέπει να θυμάται ότι αυτός ο χρήστης 
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έχει ήδη συνδεθεί μέσω μιας προηγούμενης κλήσης. Η κατάσταση ¨συνδεδεμένος¨ 

διατηρείται από την υπηρεσία και ο πελάτης δεν χρειάζεται να παρουσιάσει τα 

πιστοποιητικά του σε περίπτωση μιας δεύτερης ή τρίτης κλήσης της υπηρεσίας. Μια 

τέτοια διατήρηση καταστάσεων απαγορεύεται σε δικτυακές υπηρεσίες τύπου REST. 

Οι κλήσεις προς μια υπηρεσία τύπου REST πρέπει να περιλαμβάνουν εντός του 

HTTP αιτήματος (header και body) όλη την πληροφορία (action, parameters, context) που 

είναι απαραίτητη από τον server για την απόκριση στο αίτημα αυτό. Τα αιτήματα λοιπόν, 

πρέπει να είναι ολοκληρωμένα και αυτόνομα έτσι ώστε κατά την επεξεργασία τους από 

τον server να μην απαιτούν την ανάκτηση κάποιας άλλης πληροφορίας. Αυτή η ¨έλλειψη 

κατάστασης¨ σε μια υπηρεσία REST απαλλάσσει τον εξυπηρετητή από την ανάγκη 

συγχρονισμού των δεδομένων μιας συνόδου με μια εξωτερική εφαρμογή. Επίσης, 

επιτρέπει στις υπηρεσίες REST να προσαρμόζονται (scaling) σε περιπτώσεις όπου 

απαιτούνται υψηλές επιδόσεις χρησιμοποιώντας διαμοιρασμό φορτίου (load-balancing), 

με σκοπό την ελάττωση του συνολικού χρόνου απόκρισης κατά τη κλήση μιας δικτυακής 

υπηρεσίας. 

Απεικόνιση της δομής των καταλόγων σαν URIs 

Ο σχηματισμός των URI μιας υπηρεσίας REST πρέπει να είναι προβλέψιμος και 

εύκολα κατανοητός στον χρήστη της υπηρεσίας, χωρίς την ανάγκη τεκμηρίωσης ή 

εξήγησης σχετικά με τον πόρο προς τον οποίο δείχνει κάθε URI. Ένας τρόπος για να 

επιτευχθεί αυτό είναι ο ορισμός των URI με δομή, παρόμοια με τον τρόπο δόμησης των 

καταλόγων σε ένα σύστημα αρχείων. Για παράδειγμα η δομή ενός URI που δείχνει σε ένα 

συγκεκριμένο θέμα συζήτησης μέσα σε ένα φόρουμ συζητήσεων θα μπορούσε να είναι: 

http://www.myservice.org/discussion/topics/{topic}. 

Μερικά σημεία τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψιν όταν σχεδιάζουμε την δομή των 

URI σε μια υπηρεσία REST είναι τα παρακάτω: 

 Απόκρυψη των επεκτάσεων των αρχείων που αφορούν την τεχνολογία 

προγραμματισμού του server (π.χ. .jsp, .php, .asp), έτσι ώστε αν πρέπει να αλλάξει 

κάποια στιγμή το script στο οποίο δείχνει το URI να μην χρειάζεται αν αλλάξει και 

το URI. 

 Χρήση πεζών χαρακτήρων. 

 Αντικατάσταση κενών διαστημάτων με παύλες ή κάτω παύλες. 
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 Αποφυγή των query strings. 

 Χρήση μιας default σελίδας σαν απόκριση (αντί για την τον κωδικό ¨404 Not 

Found¨), όταν το αίτημα στέλνεται σε μη αποδεκτό URI   

Τα URI θα πρέπει να είναι στατικά, έτσι ώστε όταν αλλάζει η υλοποίηση, ή οι 

πόροι της υπηρεσίας αλλάζουν (προσθήκες, ενημερώσεις, διαγραφές, κ.α.), ο σύνδεσμος 

προς έναν πόρο του συστήματος να παραμένει ίδιος. 

Μεταφορά δεδομένων προς τις δύο διευθύνσεις μέσω XML ή JSON 

Για να μπορεί ο πελάτης να επιλέγει τη μορφή των περιεχομένων απόκρισης του 

εξυπηρετητή, η υπηρεσία μας πρέπει να κάνει χρήση του ενσωματωμένου HTTP Accept 

header, όπου η τιμή του θα αποτελεί ένα τύπος MIME. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι 

μορφοποίησης δεδομένων στις REST υπηρεσίες είναι JSON (application/json), XML 

(application/xml) και XHTML(application/xhtml+xml). 

Στην (Εικ. 26), μπορεί να δει κανείς το ποσοστό χρήσης των τεχνολογιών 

υπηρεσιών ιστού, με βάση στοιχεία που συλλέχθηκαν τον Μάρτιο του 2015.  

 

Εικόνα 26 Ποσοστό χρήσης των τεχνολογιών υπηρεσιών ιστού. 
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 4.5  Google App Engine 

 

Η Google App Engine (GAE) είναι μια πλατφόρμα για φιλοξενία και ανάπτυξη 

διαδικτυακών εφαρμογών σε υποδομές που διαχειρίζεται η Google και ανήκει στην 

κατηγορία υπηρεσιών Platform as a Service (PaaS). Η πρώτη έκδοση εμφανίστηκε στις 7 

Απρίλιου του 2008 και υλοποιήθηκε ώστε να είναι συμβατή με όλα τα λειτουργικά 

συστήματα. Η επίσημη ιστοσελίδα της είναι appengine.google.com. Μέσω της GAE, οι 

εφαρμογές είναι εύκολο να αναπτυχθούν και να συντηρηθούν, καλύπτοντας έτσι τις 

ολοένα αυξανόμενες ανάγκες που παρουσιάζονται. 

 4.5.1 Χαρακτηριστικά του Google App Engine 

Οι γλώσσες προγραμματισμού που υποστηρίζονται αυτή τη στιγμή από το Google 

App Engine είναι οι Java, PHP,Python, και Go. Συγκεκριμένα: 

 Με το Java runtime environment μπορεί κανείς να στήσει μια εφαρμογή 

χρησιμοποιώντας τυπικές τεχνολογίες Java. 

 Το Python runtime environment περιλαμβάνει έναν γρήγορο interpreter 

(διερμηνέα) της Python και τυπικές βιβλιοθήκες Python. 

 Το PHP runtime environment χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της πλατφόρμας Cloud 

της Google όταν καλούνται PHP συναρτήσεις. 
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 Το Go runtime environment τρέχει μεταφρασμένο κώδικα Go. 

Η GAE διευκολύνει την ανάπτυξη εφαρμογών, ώστε αυτές να εκτελούνται 

αξιόπιστα ακόμη και υπό τεράστιες ποσότητες δεδομένων. 

Όσον αφορά το domain name της εφαρμογής, ο χρήστης μπορεί είτε να 

χρησιμοποιήσει το δικό του domain name, (για παράδειγμα http://www.example.com/), 

είτε ένα δωρεάν appspot.com domain name που παρέχεται από την Google (π.χ. 

http://your_app_id.appspot.com/).  

Η GAE, παρόλο που δεν επιτρέπει ευελιξία στην υποδομή του συστήματος 

(Infrastructure as a Service) όπως άλλες υπηρεσίες cloud computing, αποτελεί μια καλή 

λύση καθώς απαλλάσσει τους δημιουργούς από την ανάγκη διαχείρισης και επίλυσης 

ζητημάτων που παρουσιάζονται στην εγκατάσταση μεγάλων κατανεμημένων εφαρμογών. 

Οι εφαρμογές εκτελούνται σε ένα ασφαλές περιβάλλον τύπου sandbox που παρέχει 

περιορισμένη πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα, ενώ οι web αιτήσεις για την εφαρμογή 

διανέμονται αυτόματα σε πολλούς servers, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

κυκλοφορίας. 

 

Εικόνα 27 Η αρχιτεκτονική της GAE. 
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ΜΕΡΟΣ Β: 

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ 
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 5 Σχεδιασμός 

 

 5.1  Εισαγωγή 

Με το κεφάλαιο αυτό, ξεκινάει η περιγραφή της διαδικασίας ανάπτυξης και 

σχεδίασης του χώρο-ευαίσθητου φορητού παιχνιδιού ¨Μαθαίνω την Πόλη μου¨. Το 

παιχνίδι αυτό, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε κυρίως για ομάδες μαθητών και επισκεπτών 

της πόλης της Θεσσαλονίκης. Εισάγοντας βέβαια νέα επίπεδα, θα μπορούσε να 

απευθυνθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Στόχος του παιχνιδιού είναι να εμπλέξει τους 

παίκτες σε μια διαδικασία παιγνιώδους εξερεύνησης των ιστορικών μνημείων της πόλης. 

Με βάση την κατηγοριοποίηση που είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, το παιχνίδι 

αυτό εντάσσεται στα υβριδικά χώρο-ευαίσθητα παιχνίδια, τα παιχνίδια, δηλαδή, που 

στοχεύουν τόσο στη διασκέδαση των συμμετεχόντων, όσο και στην εξερεύνηση και 

επιμόρφωσή. Στην προκειμένη περίπτωση, η επιμόρφωση αφορά την ιστορία και τα 

γεγονότα που σημάδεψαν τις τοποθεσίες γύρω από τις οποίες εκτυλίσσεται το παιχνίδι. 

 5.2  Στόχοι Σχεδίασης 

Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση ενός 

αλληλεπιδραστικού παιχνιδιού διάχυτου υπολογισμού το οποίο θα ξεφεύγει από τα όρια 

των παραδοσιακών παιχνιδιών, τόσο κοινωνικά όσο και χωρικά, αναθέτοντας γρίφους και 

δοκιμασίες στους παίκτες που μετακινούνται στον πραγματικό με σκοπό την επίτευξη των 

στόχων που τους ανατίθενται. Επίσης, μέσω αυτού του παιχνιδιού γίνεται μια προσπάθεια 

ώστε οι παίκτες να μπορέσουν να γνωρίσουν με ψυχαγωγικό τρόπο το πολιτισμικό και 
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ιστορικό περιβάλλον της εκάστοτε αστικής περιοχής που επιλέγεται σαν το πραγματικό 

περιβάλλον του παιχνιδιού, περιβάλλον το οποίο αναμιγνύεται αρμονικά με τον ψηφιακό 

κόσμο του παιχνιδιού και προσδίδει στο χρήστη την αίσθηση της φυσικής περιπλάνησης. 

Για το σχεδιασμό του παιχνιδιού, υιοθετήθηκε μια χρηστο-κεντρική, επαναληπτική 

διαδικασία σχεδιασμού του παιχνιδιού. Αφού αναλύθηκαν πιθανά σχέδια παιχνιδιών σαν 

γενικές ιδέες, καταλήξαμε σε μια κοινά αποδεκτή και πολλά υποσχόμενη ιδέα. Ακολούθως 

η ιδέα αυτή αναπτύχθηκε ως σενάριο παιχνιδιού και τελικώς ως πρωτότυπο, το οποίο 

περνούσε από επαναληπτική αξιολόγηση και αναπροσαρμογή, κυρίως με χρήση της 

μεθόδου σεναρίων παιχνιδιού (game scenarios). Οι αξιολογήσεις στην επαναληπτική 

διαδικασία ήταν διαμορφωτικές, ενώ η τελική αξιολόγηση συμπερασματική. 

 

Εικόνα 28 Η μέθοδος σεναρίων παιχνιδιού. 

Τα στάδια που χρησιμοποιήθηκαν στην επαναληπτική διαδικασία ήταν τα 

παρακάτω: 

 Σενάριο Παιχνιδιού: Κατά τη πρώτη φάση σχεδιασμού, μόνο η βασική ιδέα του 

παιχνιδιού ήταν προκαθορισμένη, αφού το παιχνίδι δεν αποτελούσε ακόμα κάτι το 
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υπαρκτό. Η αξιολόγηση σε αυτό το στάδιο λαμβάνει χώρα μέσω της ανάλυσης των 

πιθανών σεναρίων του παιχνιδιού. 

 Ανάλυση Χρηστών και Απαιτήσεων: Κατά την διάρκεια της εργασίας αυτής, 

υιοθετήσαμε την σχεδίαση με βάση τους χρήστες. Πραγματοποιώντας συζητήσεις 

με άτομα του χώρου, αποκτούσαμε νέες ιδέες και διορθώναμε τυχόν ασάφειες και 

προβλήματα με αποτέλεσμα τον επανασχεδιασμό του παιχνιδιού. 

 Βασικές Πρότυπες Οθόνες: Με βάση την ανάλυση Χρηστών και Απαιτήσεων, 

σχεδιάσαμε τις βασικές οθόνες του παιχνιδιού. Έχοντας τελειώσει και αυτή τη 

φάση σχεδιασμού, η ιδέα και οι κανόνες ήταν πλέον σαφείς και πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος ευχρηστίας με βάση τις πρότυπες οθόνες. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο συλλάβαμε την ιδέα 

του ¨Μαθαίνω την Πόλη μου¨ ενώ ακολουθούν οι λεπτομέρειες σχεδιασμού. Τέλος 

παρουσιάζεται η τελική σχεδίαση του παιχνιδιού. 

 5.3  Αρχική ιδέα 

Η αρχική ιδέα του ¨Μαθαίνω τη Πόλη μου¨ στηρίχθηκε στο ¨The Amazing City 

Game¨, ένα χώρο-ευαίσθητο παιχνίδι που είχε σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από τους 

[Bjerkhaug et al., 2011] στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του 

πανεπιστημίου NTNU της Νορβηγίας, και αφορούσε τη τεχνολογική πόλη του Trondheim. 

 5.4  Θεματικός άξονας 

Στα πλαίσια της μάθησης, η επίσκεψη και η ιστορική αναδρομή στα μνημεία της 

πόλης, ιδιαίτερα από τα παιδιά, στάθηκε στο επίκεντρο του σχεδιασμού. Το σενάριο του 

παιχνιδιού αποσκοπεί στο να φέρει νεαρούς, και όχι μόνο, παίκτες ή επισκέπτες της πόλης 

αντιμέτωπους με τις πρώτες δυσκολίες στον εντοπισμό και την ερμηνεία των ιστορικών 

μνημείων, μετατρέποντας τη πόλη σε χώρο έρευνας. 
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Εικόνα 29 Οι 4 τοποθεσίες στόχοι του παιχνιδιού. 

Ο θεματικός άξονας του παιχνιδιού αντλείται από την ιστορία της Θεσσαλονίκης 

και περιλαμβάνει μνημεία από τη αρχαία, ρωμαϊκή και νεοελληνική εποχή. Η επιλογή του 

υλικού και η οργάνωσή του για το παιχνίδι, όπως αποδείχθηκε και από τις διάφορες φάσεις 

που πέρασε η διαδικασία σχεδιασμού, ήταν μια απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία. 

Έπειτα από αρκετές δοκιμές και αλλαγές στις ποικίλες θεματικές περιοχές που θα 

μπορούσαν να υποστηριχθούν από την μακρά στο χρόνο ιστορία της πόλης, το πλαίσιο 

περιορίστηκε σε τέσσερα μνημεία: το Λευκό Πύργο, το Ανάκτορο του Γαλερίου, την 

Αψίδα του Γαλερίου και την Αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά. Να σημειωθεί, ότι η επιλογή αυτή 

αρχικά ήταν περιορισμένη ώστε να δοκιμαστεί η ομαλή ροή του παιχνιδιού πριν την 

επέκτασή του και σε περεταίρω ιστορικά μνημεία. 
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 5.5  Το Παιχνίδι 

Το ¨Μαθαίνω την Πόλη μου¨ είναι ένα παιχνίδι περιπέτειας και εξερεύνησης στο 

οποίο οι παίκτες καλούνται να λύσουν ένα σύνολο από γρίφους και να απαντήσουν σε ένα 

σύνολο από ερωτήσεις, ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο μονοπάτι ανάμεσα στα 

διασημότερα μνημεία της πόλης, μέχρι να φτάσουν στο σημείο τερματισμού. Ο 

σχεδιασμός του, δίνει τη δυνατότητα φυσικής περιπλάνησης και αναζήτησης λαμβάνοντας 

οδηγίες και προκλήσεις βάσει της πλοκής από έναν κεντρικό εξυπηρετητή. Ο χρήστης-

παίκτης έχει τη δυνατότητα εντοπισμού στόχων και επίλυση γρίφων που συμβάλλουν στην 

πρόοδο του παιχνιδιού. Ο επιτυχής εντοπισμός ενός σημείου στόχου προβάλλει στην 

φορητή συσκευή πληροφορίες σχετικά με ιστορικά δεδομένα του μνημείου, ενώ στη 

συνέχεια ανατίθεται στο χρήστη μια σειρά ερωτήσεων, η επιτυχής απάντηση των οποίων 

τον οδηγεί στον επόμενο στόχο. Όταν ο χρήστης απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις του 

τελευταίου στόχου, τότε ανακηρύσσεται νικητής και υπολογίζεται η τελική του 

βαθμολογία, ανάλογα με βοήθειες που πήρε και τις λάθος απαντήσεις που έδωσε. 

Η πλοκή εκτυλίσσεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι παίκτες, σύμφωνα με τις 

οδηγίες που λαμβάνουν, κινούνται στους δρόμους της πόλης για να βρουν τα ιστορικά 

μνημεία και να φέρουν εις πέρας τις διάφορες αποστολές τους. Το πόσο μακριά θα 

φτάσουν, εξαρτάται από τη θέλησή τους και τις ιστορικές τους γνώσεις. 

 5.6  Σενάριο χρήσης 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται το σενάριο ενός τυπικού γύρου του παιχνιδιού, 

όπως αυτός θα συνέβαινε υπό πραγματικές συνθήκες. 

1. Αρχικά ο παίκτης ανοίγει το ¨Μαθαίνω την Πόλη μου¨ και έρχεται αντιμέτωπος με 

την αρχική οθόνη της εφαρμογής (Εικ. 30), όπως φαίνεται παρακάτω: 
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Εικόνα 30 Η αρχική οθόνη της εφαρμογής 

2. Για να ξεκινήσει νέο παιχνίδι, πατάει το κουμπί ¨Νέο Παιχνίδι¨, οπότε και 

εμφανίζεται η οθόνη επιλογής διαδρομών (Εικ. 31), όπως φαίνεται στο επόμενο 

σχήμα: 

 

Εικόνα 31 Η οθόνη επιλογής διαδρομών. 
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3. Επιλέγοντας την πόλη της Θεσσαλονίκης (Εικ. 32), η εφαρμογή κατεβάζει το 

περιεχόμενο του παιχνιδιού: 

 

Εικόνα 32 Κατέβασμα περιεχομένου παιχνιδιού. 

4. .. και αφού ολοκληρωθεί το κατέβασμα, παρουσιάζεται στο παίκτη η πρώτη 

δοκιμασία (Εικ.33): 

 

Εικόνα 33 Οθόνη πρώτης δοκιμασίας. 
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5. Η δοκιμασία ζητάει από το παίκτη να μεταφερθεί σε ένα μνημείο οθωμανικής 

κατασκευής το οποίο χτίστηκε στις αρχές του 15ου αιώνα, και θεωρείται μνημείο –

σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Ο παίκτης δεν μπορεί να βρει την απάντηση, οπότε 

αποφασίζει να χρησιμοποιήσει και τις δύο βοήθειες που του παρέχονται πατώντας 

στο εικονίδιο με τα κιάλια στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης, Η οθόνη χρήσης 

βοηθειών (Εικ. 34) φαίνεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 34 Οθόνη χρήσης βοηθειών. 

6. Η σωστή απάντηση στην ερώτηση είναι ο Λευκός Πύργος, οπότε ο παίκτης 

μεταφέρεται στη συγκεκριμένη τοποθεσία και πατάει το κουμπί ¨Έλεγχος 

Τοποθεσίας¨. Τότε, η συσκευή ελέγχει την τοποθεσία του παίκτη (Εικ. 35)… 
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Εικόνα 35 Οθόνη ελέγχου τοποθεσίας. 

7. .. και τη βρίσκει σωστή, οπότε εμφανίζεται σε αυτόν μια οθόνη (Εικ. 36) η οποία 

περιέχει πληροφορίες σχετικά με το Λευκό Πύργο, όπως φαίνεται στη παρακάτω 

εικόνα. 

 

Εικόνα 36 Οθόνη πληροφοριών μνημείου. 
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8. Πατώντας στο εικονίδιο με το χάρτη (Εικ. 37), ο παίκτης βλέπει πανοραμικά το 

μνημείο του Λευκού Πύργου, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 37 Οθόνη χάρτη. 

9. .. και συνεχίζει στην επόμενη δοκιμασία (Εικ. 38) η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις 

γνώσεων σχετικά με το Λευκό Πύργο: 

 

Εικόνα 38 Οθόνη επόμενης δοκιμασίας. 
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 5.7  Δοκιμασίες 

Το παιχνίδι έχει τρείς κύριους στόχους: 

 Να δοκιμαστεί ένα σύνολο τεχνολογιών στο Android λειτουργικό σύστημα. 

 Να μεταφέρει στους παίκτες του γνώσεις σχετικά με την ιστορία της 

Θεσσαλονίκης. 

 Να συνδυάσει τους 2 παραπάνω στόχους με τέτοιο τρόπο, ώστε η τελική εφαρμογή 

να είναι όσο το δυνατόν πιο διασκεδαστική. 

Έχοντας τα παραπάνω στο μυαλό μας, κατασκευάσαμε τέσσερεις τύπους 

δοκιμασιών οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω. 

 5.7.1 Δοκιμασία Εύρεσης Τοποθεσίας 

Ο χρήστης θα πρέπει να βρει μια συγκεκριμένη τοποθεσία και να επιβεβαιώσει την 

θέση του κάνοντας χρήση του GPS της συσκευής. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι: 

1. Ανάγνωση της ερώτησης και εύρεση της απάντησης, η οποία θα δώσει στο χρήστη  

στοιχεία για τον εντοπισμό του σημείου- στόχου. 

2. Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης της απάντησης από το χρήστη, υπάρχει η 

δυνατότητα λήψης βοήθειας πατώντας το κουμπί ¨Βοήθεια¨ (αφαίρεση πόντων). 

3. Μετάβαση του χρήστη στο σημείο- στόχο. 

4. Αν ο χρήστης πιστεύει ότι έχει μεταβεί στο σωστό σημείο, μπορεί να ελέγξει την 

ορθότητα της επιλογής του πατώντας το κουμπί ̈ Έλεγχος Τοποθεσίας¨. Η συσκευή 

θα ενεργοποιήσει το GPS και θα υπολογίσει την τοποθεσία. 

5. Αν η τοποθεσία του χρήστη είναι μέσα σε μια προκαθορισμένη ακτίνα από το 

σημείο-στόχο, τότε η δοκιμασία ολοκληρώνεται επιτυχώς και παρουσιάζεται η 

επόμενη. Αν η τοποθεσία του χρήστη είναι λανθασμένη, τότε αφαιρούνται πόντοι 

και πρέπει να προσπαθήσει ξανά. 

 5.7.2 Δοκιμασία Ερώτησης Ανοικτού Τύπου 

Δίνεται στο χρήστη μια ερώτηση και ο χρήστης γράφει την απάντηση σε ένα πεδίο 

εισαγωγής κειμένου (text box). Τα βήματα που ακολουθούνται είναι: 

1. Ανάγνωση της ερώτησης και εύρεση της απάντησης. 
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2. Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης της απάντησης από το χρήστη, υπάρχει η 

δυνατότητα λήψης βοήθειας πατώντας το κουμπί ¨Βοήθεια¨ (αφαίρεση πόντων). 

3. Όταν ο χρήστης πιστεύει ότι βρήκε τη σωστή απάντηση, τότε την εισάγει το πεδίο 

εισαγωγής κειμένου και πατάει το κουμπί ¨Συνέχεια¨. 

4. Αν η απάντηση του χρήστη είναι σωστή, τότε η δοκιμασία ολοκληρώνεται 

επιτυχώς και παρουσιάζεται η επόμενη. Αν η απάντηση του χρήστη είναι 

λανθασμένη, τότε αφαιρούνται πόντοι και πρέπει να προσπαθήσει ξανά. 

 5.7.3 Δοκιμασία Ερώτησης Πολλαπλής Επιλογής 

Δίνεται στο χρήστη μια ερώτηση και ο χρήστης επιλέγει την απάντηση ανάμεσα 

από ένα σύνολο εναλλακτικών απαντήσεων (radio buttons). Τα βήματα που 

ακολουθούνται είναι: 

1. Ανάγνωση της ερώτησης και εύρεση της απάντησης. 

2. Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης της απάντησης από το χρήστη, υπάρχει η 

δυνατότητα λήψης βοήθειας πατώντας το κουμπί ¨Βοήθεια¨ (αφαίρεση πόντων). 

3. Όταν ο χρήστης πιστεύει ότι βρήκε τη σωστή απάντηση, τότε την επιλέγει και 

πατάει το κουμπί ¨Συνέχεια¨. 

4. Αν η απάντηση του χρήστη είναι σωστή, τότε η δοκιμασία ολοκληρώνεται 

επιτυχώς και παρουσιάζεται η επόμενη. Αν η απάντηση του χρήστη είναι 

λανθασμένη, τότε αφαιρούνται πόντοι και πρέπει να προσπαθήσει ξανά. 

 5.7.4 Δοκιμασία Ερώτησης Πολλαπλής Απάντησης 

Δίνεται στο χρήστη μια ερώτηση και ο χρήστης επιλέγει την απάντηση ανάμεσα 

από ένα σύνολο εναλλακτικών απαντήσεων, όπου παραπάνω από μια απαντήσεις μπορεί 

να είναι σωστές (checkboxes). Τα βήματα που ακολουθούνται είναι: 

1. Ανάγνωση της ερώτησης και εύρεση της απάντησης/ των απαντήσεων. 

2. Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης της απάντησης από το χρήστη, υπάρχει η 

δυνατότητα λήψης βοήθειας πατώντας το κουμπί ¨Βοήθεια¨ (αφαίρεση πόντων). 

3. Όταν ο χρήστης πιστεύει ότι βρήκε τη σωστή ή τις σωστές απαντήσεις, τότε τις 

επιλέγει και πατάει το κουμπί ¨Συνέχεια¨. 

4. Αν η συνολική απάντηση του χρήστη είναι σωστή, τότε η δοκιμασία 

ολοκληρώνεται επιτυχώς και παρουσιάζεται η επόμενη. Αν η συνολική απάντηση 
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του χρήστη είναι λανθασμένη, τότε αφαιρούνται πόντοι και πρέπει να προσπαθήσει 

ξανά. 

 5.8  Απαιτήσεις 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι λειτουργικές και μη λειτουργικές 

απαιτήσεις τις εφαρμογής, όπως αυτές προέκυψαν μέσα από την ανάλυση απαιτήσεων 

χρηστών. 

 5.8.1 Λειτουργικές απαιτήσεις 

Δοκιμασία 

Περιγραφή Προτεραιότητα 

Πολλαπλής Επιλογής: Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει την 

απάντηση στην ερώτηση μέσα από ένα σύνολο ενναλακτικών 

απαντήσεων 

Υψηλή 

Πολλαπλής Απάντησης: Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει μία ή 

περισσότερες απαντήσεις στην ερώτηση μέσα από ένα σύνολο 

ενναλακτικών απαντήσεων 

Υψηλή 

Ανοικτού Τύπου: Ο χρήστης θα μπορεί να πληκτρολογεί την 

απάντηση στην ερώτηση 

Υψηλή 

Εύρεσης Τοποθεσίας: Ο χρήστης θα πρέπει να εισέλθει στην ακτίνα 

ενός ζεύγους συντεταγμένων και να ελέγχει τη τοποθεσία του 

Υψηλή 

Η περιγραφή της ερώτησης θα μπορεί να περιέχει εικόνες Μεσαία 

 

Βοήθεια 

Περιγραφή Προτεραιότητα 

Ο χρήστης θα μπορεί κάνει χρήση βοήθειας για όλες τις δοκιμασίες Μεσαία 

Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα εμφανίζεται κάθε φορά που ο 

χρήστης θα επιλέγει χρήση βοήθειας 

Χαμηλή 

Η βοήθεια θα μπορεί να περιέχει εικόνες Χαμηλή 

Ο χρήστης θα τιμωρείται με αφαίρεση βαθμών κάθε φορά που 

κάνει χρήση μιας βοήθειας 

Μεσαία 

Η περιγραφή της ερώτησης θα μπορεί να περιέχει εικόνες Μεσαία 
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Έλεγχος απάντησης 

Περιγραφή Προτεραιότητα 

Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα εμφανίζεται κάθε φορά που ο 

χρήστης επιλέγει να δώσει απάντηση 

Χαμηλή 

Κάθε σωστή απάντηση θα πρέπει να οδηγεί στην εμφάνιση της 

επόμενης δοκιμασίας, σύμφωνα με το σενάριο του παιχνιδιού 

Υψηλή 

Κάθε λανθασμένη απάντηση θα εμφανίζει ένα προειδοποιητικό 

μήνυμα στο χρήστη 

Χαμηλή 

Κάθε λανθασμένη απάντηση θα οδηγεί στην αφαίρεση βαθμών από 

το χρήστη  

Μεσαία 

 

GPS 

Περιγραφή Προτεραιότητα 

Η εφαρμογή θα μπορεί να κάνει χρήση του GPS της συσκευής ώστε 

να μπορούν να υλοποιηθούν οι δοκιμασίες Εύρεσης Τοποθεσίας 

Υψηλή 

Η εφαρμογή θα μπορεί να ελέγχει την τοποθεσία του χρήστη όποτε 

αυτός το ζητήσει 

Υψηλή 

 

Κατάσταση Παιχνιδιού 

Περιγραφή Προτεραιότητα 

Η εφαρμογή θα μπορεί να συνδέεται με τον απομακρυσμένο 

εξυπηρετητή και να φορτώνει το επίπεδο του παιχνιδιού που 

επιλέγει ο χρήστης κατά την εκκίνηση νέου παιχνιδιού 

Υψηλή 

Η εφαρμογή θα μπορεί να επαναφέρει τη προηγούμενη κατάσταση 

του παιχνιδιού από τη βάση δεδομένων κατά την εκκίνηση της 

Υψηλή 

Οι βοήθειες που έχουν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να προβάλλονται 

στο χρήστη κάθε φορά που ανοίγει την οθόνη Βοήθειας 

Μεσαία 

Η κατάσταση του παιχνιδιού θα πρέπει να ανανεώνεται στη βάση 

κάθε φορά που ο χρήστης σημειώνει πρόοδο 

Υψηλή 
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Διάφορα 

Περιγραφή Προτεραιότητα 

Η εφαρμογή θα πρέπει να εμφανίζει μια οθόνη με το συνολικούς 

πόντους του χρήστη όταν το παιχνίδι τελειώνει  

Μεσαία 

Η εφαρμογή θα πρέπει να εμφανίζει μια οθόνη καλωσορίσματος 

κατά την εκκίνηση του παιχνιδιού  

Χαμηλή 

Η εφαρμογή θα μπορεί να διαγράψει τη βάση δεδομένων του 

παιχνιδιού 

Υψηλή 

Ο χρήστης θα μπορεί να ανεβάσει το σκορ του στον 

απομακρυσμένο εξυπηρετητή κατά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού 

Μεσαία 

Η εφαρμογή θα μπορεί να εμφανίζει μια οθόνη με τους συνολικούς 

πόντους άλλων παικτών ταξινομημένους από το υψηλότερο προς το 

χαμηλότερο σκορ. 

Μεσαία 

 5.8.2 Μη Λειτουργικές απαιτήσεις 

Περιγραφή Προτεραιότητα 

Η εφαρμογή μπορεί να κάνει χρήση του Wi-Fi όπου αυτό είναι 

δυνατό για τη μείωση του κόστους  

Μεσαία 

Το GPS θα κάνει όσο το δυνατόν λιγότερες ανανεώσεις τοποθεσίας 

για την εξοικονόμηση μπαταρίας  

Χαμηλή 

Η χρήση του διαδικτύου θα είναι όσο το δυνατόν λιγότερη για τη 

μείωση του κόστους 

Μεσαία 

Η εφαρμογή θα στοχεύει στην μάθηση Υψηλή 

Η εφαρμογή θα έχει υψηλές επιδόσεις και θα καταναλώνει όσο το 

δυνατόν λιγότερη μπαταρία 

Μεσαία 

 

 5.9  Διεπαφές Χρήστη 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τις πρότυπες οθόνες διεπαφής χρήστη, όπως 

σχεδιάστηκαν για το παιχνίδι. Οι πρότυπες οθόνες είναι απλές και κατανοητές, χωρίς 

περιττά στοιχεία και ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική. 
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Εικόνα 39 Πρότυπη αρχική οθόνη. 

 

Εικόνα 40 Πρότυπη οθόνη επιλογής επιπέδου. 
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Εικόνα 41 Πρότυπη οθόνη εκκίνησης επιπέδου. 

 

Εικόνα 42 Πρότυπη οθόνη δοκιμασίας εύρεσης τοποθεσίας. 
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Εικόνα 43 Πρότυπη οθόνη βοήθειας εύρεσης τοποθεσίας. 

 

Εικόνα 44 Πρότυπη οθόνη επιβεβαίωσης λήψης βοήθειας. 
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Εικόνα 45 Πρότυπη οθόνη δοκιμασίας πολλαπλής απάντησης. 

 

Εικόνα 46 Πρότυπη οθόνη δοκιμασίας ανοιχτού τύπου. 
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Εικόνα 47 Πρότυπη οθόνη δοκιμασίας πολλαπλής επιλογής. 

 

Εικόνα 48 Πρότυπη οθόνη επιβεβαίωσης λήψης βοήθειας. 
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 5.10  Αρχιτεκτονική Λογισμικού 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι αρχιτεκτονικές λογισμικού που 

χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια ανάπτυξης της εφαρμογής. Αρχικά περιγράφονται οι 

διάφορες αρχιτεκτονικές λύσεις που προτάθηκαν κατά τη διάρκεια της σχεδίασης, ενώ στη 

συνέχεια παρουσιάζονται οι τελικές. 

 5.10.1 Σχεδιάζοντας τον εξυπηρετητή 

Αρχικά, εξετάσθηκε η περίπτωση μη ύπαρξης κεντρικού εξυπηρετητή, έτσι ώστε 

ολόκληρο το σύστημα να βρίσκεται στη συσκευή του χρήστη. Υπήρχαν αρκετοί λόγοι που 

μας οδήγησαν στο να προσεγγίσουμε τη συγκεκριμένη ιδέα, μερικοί από τους οποίους 

ήταν τα προβλήματα στην κάλυψη δικτύου στη πόλη της Θεσσαλονίκης, η μικρή 

διαθεσιμότητα σημείων δωρεάν παροχής ασύρματου Internet, η λιγότερη κατανάλωση 

μπαταρίας, η αποφυγή χρέωσης σε περίπτωση ανάγκης χρήσης δεδομένων κτλ. Παρόλα 

αυτά, η παραπάνω ιδέα είχε ένα βασικό μειονέκτημα το οποίο μας οδήγησε στο να την 

εγκαταλείψουμε γρήγορα: την αδυναμία μελλοντικής επέκτασης περιεχομένου του 

παιχνιδιού. Πράγματι, σε ένα σενάριο κατά το οποίο το περιεχόμενο θα βρισκόταν 

αποκλειστικά στη συσκευή εξαρχής, το παιχνίδι θα παρέμενε στάσιμο αφού δεν θα υπήρχε 

η δυνατότητα προσθήκης νέων επιπέδων, διαδρομών ή πόλεων, κάτι το οποίο θα μηδένιζε 

κάθε πιθανότητα εξέλιξής του. 

Επόμενη σκέψη ήταν η χρήση ενός κεντρικού εξυπηρετητή με τον οποίο η 

εφαρμογή θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία. Με την έννοια της διαρκούς επικοινωνίας, 

εννοούμε ότι ο εξυπηρετητής θα επικοινωνεί με τη συσκευή κάθε φορά που αυτή θα 

χρειάζεται να προβάλλει νέο περιεχόμενο στο χρήστη (π.χ. κάθε φορά που θα πρέπει να 

φορτωθεί μια νέα ερώτηση), στέλνοντας μόνο ότι χρειάζεται τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή, και επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία. Η παραπάνω προσέγγιση, προσφέρει στο 

χρήστη το πλεονέκτημα της ομαλής ροής του παιχνιδιού και της απουσίας χρόνου 

αναμονής , αφού οι χρόνοι που χρειάζονται για το ¨κατέβασμα ¨ της επόμενης ερώτησης 

στην ουσία είναι ανεπαίσθητοι. Παρόλα αυτά, και εδώ υπήρχαν σοβαρά μειονεκτήματα 

που μας οδήγησαν στην απόρριψη της συγκεκριμένης λύσης. Πρώτο και βασικότερο είναι 

ότι η παραπάνω αρχιτεκτονική λύση αποδεικνύεται αρκετά επιρρεπής σε προβλήματα 

στην κάλυψη δικτύου, αφού απουσία σωστής επικοινωνίας μεταξύ εξυπηρετητή και της 

συσκευής καθιστά το παιχνίδι στάσιμο. Δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι η ανάγκη διαρκούς 

σύνδεσης στο Internet ενδέχεται να επιφέρει ανεπιθύμητες χρεώσεις στο χρήστη. 
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Αναλύοντας τα παραπάνω, καταλήξαμε στην λύση της χρήσης του εξυπηρετητή 

μόνο κατά δημιουργία και εκκίνηση νέου παιχνιδιού. Με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης 

επιλέγει ένα από το διαθέσιμα επίπεδα, όπως παρουσιάζονται στην πρότυπη οθόνη 

Επιλογής Επιπέδου, και τότε αποστέλλεται από τον εξυπηρετητή και αποθηκεύεται στη 

τοπική βάση δεδομένων της συσκευής το απαραίτητο περιεχόμενο, έτσι ώστε στη 

συνέχεια να μην χρειάζεται περεταίρω σύνδεση στο διαδίκτυο. Μάλιστα ο χρήστης 

ειδοποιείται με μήνυμα που τον ενημερώνει ότι μπορεί πλέον να κλείσει τη σύνδεση στο 

Internet. Το μόνο μειονέκτημα της παραπάνω προσέγγισης, είναι η αναμονή του χρήστη 

έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς του περιεχομένου στη συσκευή (της 

τάξεως μερικών δευτερολέπτων) κάθε φορά που επιλέγεται εκκίνηση νέου παιχνιδιού.  

Όσον αφορά τη τεχνολογία με την οποία θα λειτουργεί εξυπηρετητής, 

αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε ένα RestFull web service, ώστε τα δεδομένα που 

παρέχονται, να ¨καταναλώνονται¨ (consume) από τις συσκευές των χρηστών 

εκμεταλλευόμενοι έτσι όλα τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η χρήση μιας 

διαδικτυακής REST υπηρεσίας. Περνώντας στο πρόβλημα επιλογής της γλώσσας 

προγραμματισμού, αρχικά εξετάσθηκε η περίπτωση χρήσης της PHP. Παρόλα αυτά, 

καταλήξαμε στη χρήση Java αφού, σε συνδυασμό με τη πλατφόρμα του Spring Framework 

που περιγράψαμε στην εισαγωγή της εργασίας, προσφέρει στο χρήστη όλα τα εργαλεία 

που χρειάζονται για να χτιστεί με σχετικά εύκολο τρόπο μία web εφαρμογή. Τέλος, για τη 

φιλοξενία (hosting) του web service επιλέξαμε τη Google App Engine, η οποία μας δίνει 

όλες τις ευκολίες και τις δυνατότητες μιας υπηρεσίας Platform as a Service (PaaS), ενώ 

προσφέρεται δωρεάν. 

 5.10.2 Σχεδιάζοντας τις μεθόδους αποθήκευσης στη συσκευή 

Έχοντας αποφασίσει για την προσέγγιση που θα χρησιμοποιήσουμε όσον αφορά 

τη αρχιτεκτονική του εξυπηρετητή, επόμενο βήμα ήταν η επιλογή της μεθόδου μόνιμης 

αποθήκευσης του περιεχόμενου που τραβάμε από αυτόν, στη συσκευή. Για το 

συγκεκριμένο πρόβλημα εξετάστηκαν 3 σενάρια, τα οποία περιλάμβαναν τη χρήση των 

Shared Preferences, τη χρήση του Internal ή External Storage της συσκευής, και τη χρήση 

των SQLite βάσεων δεδομένων. 

Η πρώτη μέθοδος προσφέρει την αποθήκευση δεδομένων με τη μορφή ζεύγους 

κλειδιού-τιμής (key-value), ενώ η δεύτερη την αποθήκευση δεδομένων με τη μορφή ενός 
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αρχείου. Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη 3η μέθοδο αφού οι πρώτες δύο κρίθηκαν 

ακατάλληλες εξαιτίας της πιθανής πολυπλοκότητας που ενδεχομένως θα πρόκυπτε μεταξύ 

των σχέσεων των δεδομένων, κάτι το οποίο οι βάσεις δεδομένων χειρίζονται αρκετά καλά. 

Επιπροσθέτως, η υποστήριξη που παρέχει το Android όσον αφορά τις βάσεις δεδομένων 

είναι αρκετά καλή, με απλές διεπαφές για την ανάκτηση και την αποθήκευση δεδομένων. 

Το Android προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για τη δημιουργία, την επεξεργασία και 

τη διαχείριση SQLite βάσεων χρησιμοποιώντας τη κλάση SQLiteDatabase. Επίσης, κάθε 

βάση που δημιουργείται, αλλά και το περιεχόμενό της, είναι ορατή μόνο στην γονική 

εφαρμογή της. Έτσι, καταλήξαμε στο ότι η χρήση της SQLite, σε συνδυασμό με την 

αποθήκευση των δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα, αποτελεί μια ιδανική λύση 

αφού διασφαλίζει ότι τα δεδομένα δεν θα χαθούν σε περίπτωση ενός αναπάντεχου 

τερματισμού της εφαρμογής. 

 5.10.3 Διάγραμμα Πακέτων – Package Diagram 

Η εφαρμογή του παιχνιδιού αποτελείται από πέντε διαφορετικά πακέτα, τα οποία 

και εξετάζουμε παρακάτω: 

 learningmycity: πακέτο το οποίο περιέχει τις κλάσεις που είναι υπεύθυνες για την 

εμφάνιση των διεπαφών του παιχνιδιού στο χρήστη. Κάθε κλάση στο 

συγκεκριμένο πακέτο επεκτείνει την γονική κλάση Activity, ή υπό-κλάσεις αυτής, 

όπως ActionBarActivity, PreferenceActivity κτλ.. 

 learningmycity.content: πακέτο το οποίο περιέχει τις κλάσεις- οντότητες του 

παιχνιδιού, οι οποίες μοντελοποιούν το σύστημά μας (π.χ. Quest, Task, Question 

κτλ.). 

 learningmycity.db: πακέτο το οποίο περιέχει τις κλάσεις που χειρίζονται την βάση 

δεδομένων της συσκευής, καθώς και κάθε αλληλεπίδραση των άλλων κλάσεων της 

εφαρμογής με αυτή (π.χ. DbAdapter, DbHelper κτλ.). 

 learningmycity.ui: πακέτο το οποίο περιέχει τις κλάσεις εκείνες που ορίζουν τη 

δομή των στοιχείων του παιχνιδιού, όπως αυτά θα προβληθούν στο χρήστη. Κάθε 

κλάση στο πακέτο αυτό υλοποιεί την αφηρημένη κλάση TaskUI (π.χ. 

CheckBoxTaskUi, GPSTaskUi κτλ.). 
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 learningmycity.util: πακέτο το οποίο περιέχει τις κλάσεις εκείνες που παρέχουν 

μεθόδους γενικής υποστήριξης στο σύστημα (π.χ. GPSHandler, 

JSONResponseHandler κτλ.). 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται το διάγραμμα πακέτων (package diagram) της 

εφαρμογής: 

 

Εικόνα 49 Διάγραμμα πακέτων (package diagram) της εφαρμογής. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες από τις βασικότερες κλάσεις, καθώς και οι 

σχέσεις τους με άλλες κλάσεις. 

Root package 

Η κλάση MainActivity αποτελεί τη κλάση εκκίνησης της εφαρμογής. Είναι 

υπεύθυνη για την αρχικοποίηση της εφαρμογής, την εμφάνιση της αρχικής οθόνης 

(welcome screen), θέτει τιμές στις μεταβλητές και διαχειρίζεται τη ροή της εξέλιξης του 

παιχνιδιού. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει τη λήψη της απόφασης για το ποιά θα είναι η 

επόμενη δοκιμασία (task) που θα καλεστεί, και την εκκίνηση της κλάσης TaskActivity για 

να τη διαχειριστεί. 
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Η κλάση TaskActivity είναι υπεύθυνη για την αρχικοποίηση των οντοτήτων των 

δοκιμασιών (task), αλλά και των διεπαφών τους ώστε αυτές να προβληθούν στο χρήστη. 

DB package 

Η κλάση DbAdapter αποτελεί τη κλάση ¨διαμεσολαβητή¨, μέσω της οποίας 

αλληλεπιδρούν με τη βάση δεδομένων οι υπόλοιπες κλάσεις του συστήματος. 

Η κλάση DbHelper αλληλεπιδρά άμεσα με τη βάση δεδομένων και είναι υπεύθυνη 

για την αρχική κατασκευή της, αλλά και για τη τροποποίηση, την εισαγωγή ή τη διαγραφή 

δεδομένων σε αυτήν. 

Content package 

Η κλάση Task αποτελεί μια αφηρημένη (abstract) κλάση, την οποία κληρονομούν 

οι υπόλοιπες κλάσεις του πακέτου που υλοποιούν ένα συγκεκριμένο είδος δοκιμασίας 

(task). Παρέχει μια κοινή συμπεριφορά, καθώς επίσης και όλες τις αφηρημένες μεθόδους 

που θα πρέπει να υλοποιηθούν από τις υπό-κλάσεις. 

Η κλάση Hint περιέχει την υλοποίηση των βοηθειών που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ο παίκτης του παιχνιδιού. 

Η κλάση Path διαχειρίζεται την υλοποίηση του ¨μονοπατιού¨ (λίστα με δοκιμασίες 

σε συγκεκριμένη σειρά), καθώς και κάποιες μεθόδους για τον υπολογισμό της επόμενης 

δοκιμασίας. 

UI package 

Η TaskUI αποτελεί άλλη μια αφηρημένη (abstract) κλάση. Η συγκεκριμένη κλάση 

κληρονομείται από όλες εκείνες τις κλάσεις που αφορούν τη σχεδίαση της διεπαφής 

χρήστη των δοκιμασιών. Ορίζει μια κοινή δομή για κάθε διεπαφή δοκιμασίας, ενώ 

παράλληλα παρέχει μια σειρά από μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιούν οι υπό-κλάσεις για 

το σχεδιασμό των επιμέρους στοιχείων τους  

 5.10.4 Διάγραμμα Σχέσεων Οντοτήτων – Entity Relationship Diagram 

Σε αυτή την ενότητα αναλύουμε τις σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων του 

συστήματος. Ο πίνακας Task περιέχει όλες τις δοκιμασίες για κάθε τοποθεσία στόχο της 

κάθε διαδρομής. Ο πίνακας Alternative περιέχει τις εναλλακτικές απαντήσεις για τις 

ερωτήσεις τύπου πολλαπλής επιλογής και πολλαπλής απάντησης. Ο πίνακας Question 
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περιέχει τις ερωτήσεις για τις δοκιμασίες. Ο πίνακας Hint περιέχει όλες τις πιθανές 

βοήθειες που αντιστοιχούν σε κάθε δοκιμασία. Ο πίνακας GameState περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με τη κατάσταση του παιχνιδιού, όπως το current_task_id, 

current_quest_id και current_path_id. Ο πίνακας Path περιέχει όλες τις πίστες του 

παιχνιδιού (κάθε πίστα αντιστοιχεί σε μια διαδρομή μέσα στη πόλη), ενώ ο πίνακας Quest 

περιέχει όλα τα επίπεδα της κάθε πίστας (κάθε επίπεδο αντιστοιχεί σε μια τοποθεσία στόχο 

μέσα στη διαδρομή). 

Παρακάτω παρουσιάζεται το απλοποιημένο διάγραμμα Σχέσεων Οντοτήτων (ER 

Diagram) του συστήματος της εφαρμογής: 

 

Εικόνα 50 Διάγραμμα σχέσεων οντοτήτων (ER Diagram) της εφαρμογής. 
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 5.11  Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε η περιγραφή του σχεδιασμού του παιχνιδιού ¨Μαθαίνω 

την Πόλη μου¨, τόσο από άποψη των κανόνων που καθοδηγούν την εξέλιξή του, όσο και 

από άποψη αρχιτεκτονικής του εξυπηρετητή και της Android εφαρμογής. Ανατρέχοντας 

στα διάφορα στάδια του σχεδιασμού που πέρασε το παιχνίδι, διαπιστώνουμε εκ των 

υστέρων ότι οι επιλογές που έπρεπε να παρθούν όσον αφορά την επιλογή και τη 

διαμόρφωσή του υλικού, αποτέλεσαν μία δύσκολη διαδικασία. 

Η διαδικασία σχεδιασμού, στηριζόμενη στις αρχές σχεδίασης χώρο-ευαίσθητων 

παιχνιδιών με στόχο τη μάθηση [Sintoris, 09], εξελίχθηκε επαναληπτικά, πράγμα που 

σημαίνει ότι, αν και το παιχνίδι πλέον βρίσκεται σε μια αρκετά σταθερή έκδοση, η 

διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης συνεχίζεται. 
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 6 Υλοποίηση 

 

Αφού στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσαμε το σχεδιασμό του συστήματος 

της εφαρμογής, σειρά τώρα έχει η υλοποίηση. Το παιχνίδι ¨Μαθαίνω τη Πόλη μου¨ 

υλοποιήθηκε ως μια διαδραστική εφαρμογή πραγματικού χρόνου, για τη πλατφόρμα 

φορητών συσκευών Android, ενώ η αρχιτεκτονική του σχεδιάστηκε ώστε να υποστηρίζει 

την επεκτασιμότητα της εφαρμογής, μέσω της προσθήκης νέων επιπέδων στο παιχνίδι.  

 6.1  Υλοποίηση του Εξυπηρετητή 

Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, το περιεχόμενο του παιχνιδιού, 

δηλαδή κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τις λειτουργικές οντότητες του συστήματος 

της εφαρμογής, ενσωματώθηκε σε έναν εξυπηρετητή ο οποίος επικοινωνεί μέσω 

Υπηρεσιών Ιστού (Web Services - WS) με τις συσκευές των παιχτών κατά την εκκίνηση 

νέου παιγνιδιού. Σε αυτή την ενότητα λοιπόν, θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο 

υλοποιήθηκε ο εξυπηρετητής με τη μορφή ενός RESTFull Web Service. 

Για την υλοποίηση του εξυπηρετητή χρησιμοποιήθηκε το IDE του Eclipse (Luna 

v. 4.4.1), πάνω στο οποίο ενσωματώθηκε το Spring Framework (v. 2.5), καθώς επίσης και 

το Google Plugin για Eclipse. Ο εξυπηρετητής με τον τρόπο που υλοποιήθηκε δεν έχει 

γραφική διεπαφή. Η εκκίνησή του γίνεται χειροκίνητα είτε μέσω του Eclipse είτε μέσω 

της γραμμής εντολών. Τέλος, η λειτουργικότητα του συστήματος βασίστηκε πάνω στο 

προγραμματιστικό μοντέλο MVC (Model-View-Controller), ενώ η μεταφορά των 
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δεδομένων πάνω στη τεχνολογία JSON. Παρακάτω παρουσιάζονται τα πακέτα 

(packages), τα οποία δομούν το κώδικα του εξυπηρετητή. 

 6.1.1 Πακέτο Πελάτη (Client Package) 

Το πακέτο του πελάτη ονομάζεται com.gameservice.client και αποτελείται από τις 

τρείς διεπαφές (interfaces) που παρουσιάζονται παρακάτω: 

ImageSvcApi 

Το ImageSvcApi ορίζει ένα API για τον ImageController, τη κλάση-χειριστή 

αντικειμένων τύπου ¨Image¨ (εικόνες). Συγκεκριμένα, η διεπαφή αυτή παρέχει ένα 

πρωτόκολλο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης της συσκευής με τον εξυπηρετητή και 

ορίζει τις υπογραφές τριών μεθόδων, οι οποίες αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του REST API: 

/** 
 * This interface defines an API for a ImageController. The interface is used to 
 * provide a contract for client/server interactions. 
 */ 
public interface ImageSvcApi { 
 
 public static final String IMAGE_SVC_PATH = "/image"; 
 public static final String IMAGE_LIST_SVC_PATH = IMAGE_SVC_PATH + "/getAll"; 
 public static final String IMAGE_PATHID_SEARCH_PATH = IMAGE_SVC_PATH 
   + "/search/findByPathId"; 
 
 public static final String PATHID_PARAMETER = "pathId"; 
 
 @GET(IMAGE_LIST_SVC_PATH) 
 public List<Image> getImages(); 
 
 @POST(IMAGE_SVC_PATH) 
 public boolean addImage(@Body Image m); 
 
 @GET(IMAGE_PATHID_SEARCH_PATH) 
 public List<Image> getImagesByPathId(String pathId); 
 
} 

 

 Η μέθοδος getImages() χρησιμοποιείται για την ανάκτηση όλων των εικόνων από τον 

εξυπηρετητή. Η παράμετρος IMAGE_LIST_SVC_PATH είναι μια μεταβλητή που περιέχει 

το URL http://1-dot-learningmycity.appspot.com/image/getAll, ενώ το annotation 

@GET προσδιορίζει ότι η συγκεκριμένη κλήση αφορά την ανάκτηση, και μόνο, 

δεδομένων. Βλέπουμε επίσης ότι η μέθοδος επιστρέφει μια Java List, μια λίστα 

δηλαδή στην οποία και θα αποθηκευτούν οι εικόνες μετά την μετατροπή τους από τη 

μορφή JSON σε αντικείμενα Java. 

http://1-dot-learningmycity.appspot.com/image/getAll
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 Η μέθοδος addImage() χρησιμοποιείται για την προσθήκη νέων εικόνων στον 

εξυπηρετητή. Η παράμετρος IMAGE_SVC_PATH είναι μια μεταβλητή που περιέχει το 

URL http://1-dot-learningmycity.appspot.com/image, ενώ το annotation @POST 

προσδιορίζει ότι η συγκεκριμένη κλήση αφορά την προσθήκη, και μόνο, δεδομένων 

στη βάση του εξυπηρετητή. Βλέπουμε επίσης ότι στο σώμα της μεθόδου, η 

παράμετρος Image περιέχει το Java αντικείμενο μιας εικόνας, το οποίο στη συνέχεια 

το Spring θα αναλάβει να μετατρέψει σε μορφή JSON (data marshalling), και να το 

ενσωματώσει στο σώμα της κλήσης με το annotation @Body. 

 Η μέθοδος getImagesByPathId() χρησιμοποιείται για την ανάκτηση των εικόνων που 

ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο του παιχνιδιού, το οποίο προσδιορίζεται από τη 

παράμετρο pathId, μέσα στο σώμα της μεθόδου. Η παράμετρος 

IMAGE_PATHID_SEARCH_PATH είναι μια μεταβλητή που περιέχει το URL http://1-dot-

learningmycity.appspot.com/image/search/findByPathId?pathId=x, ενώ το annotation 

@GET προσδιορίζει ότι η συγκεκριμένη κλήση αφορά την ανάκτηση, και μόνο, 

δεδομένων. Βλέπουμε επίσης ότι και εδώ η μέθοδος επιστρέφει μια Java List, μια 

λίστα δηλαδή στην οποία και θα αποθηκευτούν οι εικόνες μετά την μετατροπή τους 

από τη μορφή JSON σε αντικείμενα Java. 

PathSvcApi 

Το PathSvcApi ορίζει ένα API για τον PathController, τη κλάση-χειριστή 

αντικειμένων τύπου ¨Path¨ (επίπεδα παιχνιδιού). Συγκεκριμένα, η διεπαφή αυτή παρέχει 

ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης της συσκευής με τον εξυπηρετητή και 

ορίζει τις υπογραφές τριών μεθόδων, οι οποίες αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του REST API. 

http://1-dot-learningmycity.appspot.com/image
http://1-dot-learningmycity.appspot.com/image/search/findByPathId?pathId=x
http://1-dot-learningmycity.appspot.com/image/search/findByPathId?pathId=x
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/** 
 * This interface defines an API for a PathController. The interface is used to 
 * provide a contract for client/server interactions. 
 */ 
public interface PathSvcApi { 
 
 public static final String PATH_SVC_PATH = "/path"; 
 public static final String PATH_LIST_SVC_PATH = PATH_SVC_PATH + "/getAll"; 
 
 @GET(PATH_LIST_SVC_PATH) 
 public List<Path> getPathList(); 
 
 @GET(PATH_SVC_PATH) 
 public Path getPath(String pathId); 
 
 @POST(PATH_SVC_PATH) 
 public boolean addPath(@Body Path p); 
 
} 

 

 Η μέθοδος getPathList() χρησιμοποιείται για την ανάκτηση όλων των επιπέδων του 

παιχνιδιού από τον εξυπηρετητή. Η παράμετρος PATH_LIST_SVC_PATH είναι μια 

μεταβλητή που περιέχει το URL http://1-dot-learningmycity.appspot.com/path/getAll, 

ενώ το annotation @GET προσδιορίζει ότι η συγκεκριμένη κλήση αφορά την ανάκτηση, 

και μόνο, δεδομένων. Βλέπουμε επίσης ότι η μέθοδος επιστρέφει μια Java List, μια 

λίστα δηλαδή στην οποία και θα αποθηκευτούν τα επίπεδα του παιχνιδιού μετά την 

μετατροπή τους από τη μορφή JSON σε αντικείμενα Java. 

 Η μέθοδος addPath() χρησιμοποιείται για την προσθήκη νέων επιπέδων στον 

εξυπηρετητή. Η παράμετρος PATH_SVC_PATH είναι μια μεταβλητή που περιέχει το URL 

http://1-dot-learningmycity.appspot.com/path, ενώ το annotation @POST προσδιορίζει 

ότι η συγκεκριμένη κλήση αφορά την προσθήκη, και μόνο, δεδομένων στη βάση του 

εξυπηρετητή. Βλέπουμε επίσης ότι στο σώμα της μεθόδου, η παράμετρος Path 

περιέχει το Java αντικείμενο ενός επιπέδου παιχνιδιού, το οποίο στη συνέχεια το 

Spring θα αναλάβει να μετατρέψει σε μορφή JSON (data marshalling), και να το 

ενσωματώσει στο σώμα της κλήσης με το annotation @Body. 

  Η μέθοδος addPath() χρησιμοποιείται για την ανάκτηση ενός συγκεκριμένου 

επιπέδου του παιχνιδιού, το οποίο προσδιορίζεται από τη παράμετρο pathId, μέσα στο 

σώμα της μεθόδου. Η παράμετρος PATH_SVC_PATH είναι μια μεταβλητή που περιέχει το 

URL http://1-dot-learningmycity.appspot.com/path?pathId=n, ενώ το annotation @GET 

προσδιορίζει ότι η συγκεκριμένη κλήση αφορά την ανάκτηση, και μόνο, δεδομένων. 

http://1-dot-learningmycity.appspot.com/path/getAll
http://1-dot-learningmycity.appspot.com/path
http://1-dot-learningmycity.appspot.com/path?pathId=n
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Βλέπουμε επίσης ότι και εδώ η μέθοδος επιστρέφει ένα Java αντικείμενο Path, στο 

οποίο θα αποθηκευτεί το επίπεδο του παιχνιδιού μετά την μετατροπή του από τη μορφή 

JSON. 

ScoreSvcApi 

Το ScoreSvcApi ορίζει ένα API για τον ScoreController, τη κλάση-χειριστή 

αντικειμένων τύπου ¨Score¨ (βαθμολογίες). Συγκεκριμένα, η διεπαφή αυτή παρέχει ένα 

πρωτόκολλο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης της συσκευής με τον εξυπηρετητή και 

ορίζει τις υπογραφές τριών μεθόδων, οι οποίες αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του REST API: 

/** 
 * This interface defines an API for a ScoreController. The interface is used to 
 * provide a contract for client/server interactions. 
 */ 
public interface ScoreSvcApi { 
 
 public static final String SCORE_SVC_PATH = "/score"; 
 public static final String SCORE_LIST_SVC_PATH = SCORE_SVC_PATH + "/getAll"; 
 public static final String SCORE_PATHID_SEARCH_PATH = SCORE_SVC_PATH 
   + "/search/findByPathId"; 
 
 @GET(SCORE_SVC_PATH) 
 public List<Score> getScores(); 
 
 @POST(SCORE_SVC_PATH) 
 public boolean addScore(@Body Score s); 
 
 @GET(SCORE_PATHID_SEARCH_PATH) 
 public List<Score> getScoresByPathId(String pathId); 
} 

 

 Η μέθοδος getScores() χρησιμοποιείται για την ανάκτηση όλων των βαθμολογιών από 

τον εξυπηρετητή. Η παράμετρος SCORESVC_PATH είναι μια μεταβλητή που περιέχει το 

URL http://1-dot-learningmycity.appspot.com/score/getAll, ενώ το annotation @GET 

προσδιορίζει ότι η συγκεκριμένη κλήση αφορά την ανάκτηση, και μόνο, δεδομένων. 

Βλέπουμε επίσης ότι η μέθοδος επιστρέφει μια Java List, μια λίστα δηλαδή στην οποία 

και θα αποθηκευτούν οι βαθμολογίες μετά την μετατροπή τους από τη μορφή JSON 

σε αντικείμενα Java. 

 Η μέθοδος addScore() χρησιμοποιείται για την προσθήκη νέων βαθμολογιών στον 

εξυπηρετητή. Η παράμετρος SCORE_SVC_PATH είναι μια μεταβλητή που περιέχει το 

URL http://1-dot-learningmycity.appspot.com/score, ενώ το annotation @POST 

προσδιορίζει ότι η συγκεκριμένη κλήση αφορά την προσθήκη, και μόνο, δεδομένων 

http://1-dot-learningmycity.appspot.com/score/getAll
http://1-dot-learningmycity.appspot.com/score
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στη βάση του εξυπηρετητή. Βλέπουμε επίσης ότι στο σώμα της μεθόδου, η 

παράμετρος Score περιέχει το Java αντικείμενο μιας βαθμολογίας, το οποίο στη 

συνέχεια το Spring θα αναλάβει να μετατρέψει σε μορφή JSON (data marshalling), και 

να το ενσωματώσει στο σώμα της κλήσης με το annotation @Body. 

 Η μέθοδος getScoresByPathId() χρησιμοποιείται για την ανάκτηση των βαθμολογιών 

που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο του παιχνιδιού, το οποίο προσδιορίζεται 

από τη παράμετρο pathId, μέσα στο σώμα της μεθόδου. Η παράμετρος 

SCORE_PATHID_SEARCH_PATH είναι μια μεταβλητή που περιέχει το URL http://1-dot-

learningmycity.appspot.com/score/search/findByPathId?pathId=x, ενώ το annotation 

@GET προσδιορίζει ότι η συγκεκριμένη κλήση αφορά την ανάκτηση, και μόνο, 

δεδομένων. Βλέπουμε επίσης ότι και εδώ η μέθοδος επιστρέφει μια Java List, μια 

λίστα δηλαδή στην οποία και θα αποθηκευτούν οι βαθμολογίες μετά την μετατροπή 

τους από τη μορφή JSON σε αντικείμενα Java. 

 6.1.2 Πακέτο Διαχειριστή (Controller Package) 

Το πακέτο του διαχειριστή ονομάζεται com.gameservice.controller και 

αποτελείται από τις τρείς κλάσεις που παρουσιάζονται παρακάτω: 

ImageController 

Η ImageController αποτελεί μια κλάση τύπου @Controller και υλοποιεί τη 

διεπαφή ImageSvcApi που περιγράψαμε προηγουμένως. Το annotation @Controller 

ειδοποιεί το Spring ότι η συγκεκριμένη κλάση θα διαχειρίζεται HTTP αιτήματα για το 

DispatcherServlet. Βασική της αρμοδιότητα είναι η υλοποίηση των τριών μεθόδων που 

ορίστηκαν στην ImageSvcApi και οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

http://1-dot-learningmycity.appspot.com/score/search/findByPathId?pathId=x
http://1-dot-learningmycity.appspot.com/score/search/findByPathId?pathId=x
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//Tell Spring that this class is a Controller that should  
//handle certain HTTP requests for the DispatcherServlet 
@Controller 
public class ImageController implements ImageSvcApi { 
 

public static final String IMAGE_SVC_PATH = "/image"; 
 public static final String IMAGE_LIST_SVC_PATH = IMAGE_SVC_PATH + "/getAll"; 
 public static final String IMAGE_PATHID_SEARCH_PATH = IMAGE_SVC_PATH 
   + "/search/findByPathId"; 
 
 // Receives GET requests to /image/getAll and returns the current 
 // list of images from Google Data Store. Spring automatically converts 
 // the list of images to JSON because of the @ResponseBody 
 // annotation. 
 @RequestMapping(method = RequestMethod.GET, value = { IMAGE_LIST_SVC_PATH }) 
 public @ResponseBody List<Image> getImages() { 
  return Dao.INSTANCE.getImages(); 
 } 
 
 // Receives POST requests to /image and adds an image in Google Data Store. 
 @RequestMapping(method = RequestMethod.POST, value = { IMAGE_SVC_PATH }) 
 public @ResponseBody boolean addImage(@RequestBody Image m) { 

Dao.INSTANCE.addImage(m.getPathId(), m.getImageName(), 
m.getImageId(),m.getImageString()); 
return true; 

 } 
 
 // Receives GET requests to /image/search/findByPathId and returns the 
 // current list of images with the given pathId from Google Data Store. 
 // Spring 
 // automatically converts the list of images to JSON because of the 
 // @ResponseBody annotation. 
 @RequestMapping(method=RequestMethod.GET, value={IMAGE_PATHID_SEARCH_PATH}) 
 public @ResponseBody List<Image> getImagesByPathId( 
  @RequestParam(value = "pathId", defaultValue = "1") String pathId) { 
  return Dao.INSTANCE.geImagesByPathId(pathId); 
 } 
} 

 

 Η μέθοδος getImages() δέχεται αιτήματα GET στο /image/getAll και επιστρέφει την 

τρέχουσα λίστα με τις εικόνες από το Google Data Store. Το Spring αναλαμβάνει 

αυτόματα τη μετατροπή της λίστας των εικόνων σε μορφή JSON εξαιτίας του 

@ResponseBody annotation. Το Dao.INSTANCE αποτελεί ένα στιγμιότυπο της κλάσης 

Dao μέσω της οποίας καλείται η κλάση EntityManager, δημιουργώντας με τη σειρά 

της ένα στιγμιότυπο του EMFService το οποίο κάνει ερωτήματα στη βάση δεδομένων 

του Google Data Store. 

 Η μέθοδος addImage() δέχεται αιτήματα POST στο /image και προσθέτει μια εικόνα 

στο Google Data Store. Το Dao.INSTANCE αποτελεί ένα στιγμιότυπο της κλάσης Dao 

μέσω της οποίας καλείται η κλάση EntityManager, δημιουργώντας με τη σειρά της ένα 

στιγμιότυπο του EMFService το οποίο κάνει ερωτήματα στη βάση δεδομένων του 

Google Data Store. 
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 Η μέθοδος getImagesByPathId() δέχεται αιτήματα GET στο 

/image/search/findByPathId και επιστρέφει την τρέχουσα λίστα με τις εικόνες από το 

Google Data Store, δοθέντος ενός συγκεκριμένου pathId. Το Spring αναλαμβάνει 

αυτόματα τη μετατροπή της λίστας των εικόνων σε μορφή JSON εξαιτίας του 

@ResponseBody annotation. Το Dao.INSTANCE αποτελεί ένα στιγμιότυπο της κλάσης 

Dao μέσω της οποίας καλείται η κλάση EntityManager, δημιουργώντας με τη σειρά 

της ένα στιγμιότυπο του EMFService το οποίο κάνει ερωτήματα στη βάση δεδομένων 

του Google Data Store. 

PathController 

Η PathController αποτελεί μια κλάση τύπου @Controller και υλοποιεί τη διεπαφή 

PathSvcApi που περιγράψαμε προηγουμένως. Το annotation @Controller στην ουσία 

ειδοποιεί το Spring ότι η συγκεκριμένη κλάση θα διαχειρίζεται HTTP αιτήματα για το 

DispatcherServlet. Βασική της αρμοδιότητα είναι η υλοποίηση των τριών μεθόδων που 

ορίστηκαν στην PathSvcApi και οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω: 

//Tell Spring that this class is a Controller that should  
//handle certain HTTP requests for the DispatcherServlet 
@Controller 
public class PathController implements PathSvcApi { 
 
 public static final String PATH_SVC_PATH = "/path"; 
 public static final String PATH_LIST_SVC_PATH = PATH_SVC_PATH + "/getAll"; 
 
 // Receives GET requests to /path?pathId=1 and returns the current 
 // path with the selected pathId from Google Data Store. Spring 
 // automatically converts 
 // the path to JSON because of the @ResponseBody annotation. 
 @RequestMapping(method = RequestMethod.GET, value = { PATH_SVC_PATH }) 
 public @ResponseBody Path getPath( 
  @RequestParam(value = "pathId", defaultValue = "1") String pathId) { 
  return Dao.INSTANCE.getPath(pathId); 
 } 
 
 // Receives GET requests to /path/getAll and returns the current 
 // list of paths from Google Data Store. Spring automatically converts 
 // the list of paths to JSON because of the @ResponseBody 
 // annotation. 
 @RequestMapping(method = RequestMethod.GET, value = { PATH_LIST_SVC_PATH }) 
 public @ResponseBody List<Path> getPathList() { 
  return Dao.INSTANCE.getPaths(); 
 } 
 
 // Receives POST requests to /path and adds a path in Google Data Store. 
 @RequestMapping(method = RequestMethod.POST, value = { PATH_SVC_PATH }) 
 public @ResponseBody boolean addPath(@RequestBody Path p) { 
  Dao.INSTANCE.addPath(p.getPathName(), p.getPathId(), 
    p.getPathDescription(), p.getQuests(), p.getTasks(), 
    p.getQuestions(), p.getAlternatives(), p.getHints()); 
  return true; 
 } 

 
} 
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 Η μέθοδος getPath() δέχεται αιτήματα GET στο /path?pathId=x και επιστρέφει ένα 

επίπεδο παιχνιδιού από το Google Data Store, δοθέντος ενός συγκεκριμένου pathId. 

Το Spring αναλαμβάνει αυτόματα τη μετατροπή του επιπέδου του παιχνιδιού σε μορφή 

JSON εξαιτίας του @ResponseBody annotation. Το Dao.INSTANCE αποτελεί ένα 

στιγμιότυπο της κλάσης Dao μέσω της οποίας καλείται η κλάση EntityManager, 

δημιουργώντας με τη σειρά της ένα στιγμιότυπο του EMFService το οποίο κάνει 

ερωτήματα στη βάση δεδομένων του Google Data Store. 

 Η μέθοδος addPath() δέχεται αιτήματα POST στο /path και προσθέτει ένα επίπεδο 

παιχνιδιού στο Google Data Store. Το Dao.INSTANCE αποτελεί ένα στιγμιότυπο της 

κλάσης Dao μέσω της οποίας καλείται η κλάση EntityManager, δημιουργώντας με τη 

σειρά της ένα στιγμιότυπο του EMFService το οποίο κάνει ερωτήματα στη βάση 

δεδομένων του Google Data Store. 

 H μέθοδος getPathList() δέχεται αιτήματα GET στο /path/getAll και επιστρέφει την 

τρέχουσα λίστα με τα όλα τα επίπεδα του παιχνιδιού από το Google Data Store. Το 

Spring αναλαμβάνει αυτόματα τη μετατροπή της λίστας των επιπέδων σε μορφή JSON 

εξαιτίας του @ResponseBody annotation. Το Dao.INSTANCE αποτελεί ένα στιγμιότυπο 

της κλάσης Dao μέσω της οποίας καλείται η κλάση EntityManager, δημιουργώντας με 

τη σειρά της ένα στιγμιότυπο του EMFService το οποίο κάνει ερωτήματα στη βάση 

δεδομένων του Google Data Store. 

ScoreController 

Η ScoreController αποτελεί μια κλάση τύπου @Controller και υλοποιεί τη 

διεπαφή ScoreSvcApi που περιγράψαμε προηγουμένως. Το annotation @Controller στην 

ουσία ειδοποιεί το Spring ότι η συγκεκριμένη κλάση θα διαχειρίζεται HTTP αιτήματα για 

το DispatcherServlet. Βασική της αρμοδιότητα είναι η υλοποίηση των τριών μεθόδων που 

ορίστηκαν στην ScoreSvcApi και οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω: 
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//Tell Spring that this class is a Controller that should  
//handle certain HTTP requests for the DispatcherServlet 
@Controller 
public class ScoreController implements ScoreSvcApi { 
 
 public static final String SCORE_SVC_PATH = "/score"; 
 public static final String SCORE_LIST_SVC_PATH = SCORE_SVC_PATH + "/getAll"; 
 public static final String SCORE_PATHID_SEARCH_PATH = SCORE_SVC_PATH 
   + "/search/findByPathId"; 
 
 // Receives GET requests to /score/getAll and returns the current 
 // list of scores from Google Data Store. Spring automatically converts 
 // the list of scores to JSON because of the @ResponseBody 
 // annotation. 
 @RequestMapping(method = RequestMethod.GET, value = { SCORE_LIST_SVC_PATH }) 
 public @ResponseBody List<Score> getScores() { 
  return Dao.INSTANCE.getScores(); 
 } 
 
 // Receives POST requests to /score and adds a score in Google Data Store. 
 @RequestMapping(method = RequestMethod.POST, value = { SCORE_SVC_PATH }) 
 public @ResponseBody boolean addScore(@RequestBody Score s) { 
  Dao.INSTANCE.addScore(s.getPathId(), s.getUserName(), s.getScore(), 
    s.getDate()); 
  return true; 
 } 
 
 // Receives GET requests to /score/search/findByPathId and returns the 
 // current list of scores with the given pathId from Google Data Store. 
 // Spring 
 // automatically 
 // converts the list of scores to JSON because of the @ResponseBody 
 // annotation. 
 @RequestMapping(method=RequestMethod.GET, value={SCORE_PATHID_SEARCH_PATH}) 
 public @ResponseBody List<Score> getScoresByPathId( 
  @RequestParam(value = "pathId", defaultValue = "1") String pathId) { 
  return Dao.INSTANCE.getScoresByPathId(pathId); 
 
 } 
 
} 

 

 Η μέθοδος getScores() δέχεται αιτήματα GET στο /score/getAll και επιστρέφει την 

τρέχουσα λίστα με τις βαθμολογίες από το Google Data Store. Το Spring αναλαμβάνει 

αυτόματα τη μετατροπή της λίστας των βαθμολογιών σε μορφή JSON εξαιτίας του 

@ResponseBody annotation. Το Dao.INSTANCE αποτελεί ένα στιγμιότυπο της κλάσης 

Dao μέσω της οποίας καλείται η κλάση EntityManager, δημιουργώντας με τη σειρά 

της ένα στιγμιότυπο του EMFService το οποίο κάνει ερωτήματα στη βάση δεδομένων 

του Google Data Store. 

 Η μέθοδος addScore() δέχεται αιτήματα POST στο /score και προσθέτει μια 

βαθμολογία στο Google Data Store. Το Dao.INSTANCE αποτελεί ένα στιγμιότυπο της 

κλάσης Dao μέσω της οποίας καλείται η κλάση EntityManager, δημιουργώντας με τη 
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σειρά της ένα στιγμιότυπο του EMFService το οποίο κάνει ερωτήματα στη βάση 

δεδομένων του Google Data Store. 

 Η μέθοδος getScoreByPathId() δέχεται αιτήματα GET στο /score/search/findByPathId 

και επιστρέφει την τρέχουσα λίστα με τις βαθμολογίες από το Google Data Store, 

δοθέντος ενός συγκεκριμένου pathId. Το Spring αναλαμβάνει αυτόματα τη μετατροπή 

της λίστας των βαθμολογιών σε μορφή JSON εξαιτίας του @ResponseBody annotation. 

Το Dao.INSTANCE αποτελεί ένα στιγμιότυπο της κλάσης Dao μέσω της οποίας καλείται 

η κλάση EntityManager, δημιουργώντας με τη σειρά της ένα στιγμιότυπο του 

EMFService το οποίο κάνει ερωτήματα στη βάση δεδομένων του Google Data Store. 

 6.1.3 Πακέτο Μοντέλων (Model Package) 

Το πακέτο των μοντέλων του συστήματος ονομάζεται com.gameservice.model και 

αποτελείται από τις λειτουργικές κλάσεις-οντότητες, που είναι υπεύθυνες για τη σωστή 

αναπαράσταση των Java αντικειμένων του παιχνιδιού, κατά τη διαδικασία της JSON 

αποκωδικοποίησης, αλλά και κατά τη διαδικασία αποθήκευσης/ανάκτησης τους από τη 

βάση του Google Data Store. Οι κλάσεις αυτές, όπως είναι λογικό, είναι παρόμοιες με τις 

κλάσεις-οντότητες που θα δούμε και στο πακέτο Model του client παρακάτω, κατά τη 

διάρκεια παρουσίασης της αρχιτεκτονικής της Android εφαρμογής. Βλέπουμε λοιπόν και 

εδώ τη κλάση Quest, Question, Image, Hint κτλ. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας κλάσης 

φαίνεται παρακάτω: 
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/** 
 * A simple object to represent an Alternative. 
 */ 
@Entity 
public class Alternative { 
  
 @Id 
 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) 
 private Key id; 
 
 private String alternativeAlternative; 
 private String taskId; 
 
 public Alternative() { 
 }; 
 
 public Alternative(String alternativeAlternative, String taskId) { 
  super(); 
  this.alternativeAlternative = alternativeAlternative; 
  this.taskId = taskId; 
 } 
 
 public String getAlternativeAlternative() { 
  return alternativeAlternative; 
 } 
 
 public String getTaskId() { 
  return taskId; 
 } 
 
 public void setAlternativeAlternative(String alternativeAlternative) { 
  this.alternativeAlternative = alternativeAlternative; 
 } 
 
 public void setTaskId(String taskId) { 
  this.taskId = taskId; 
 } 
 
 public Key getId() { 
  return id; 
 } 
 
} 

 Η μόνη διαφορά των κλάσεων συγκριτικά με το μοντέλο του client, έγκειται στη 

χρήση του annotation @Entity, το οποίο δηλώνει στο Spring ότι η συγκεκριμένη κλάση 

είναι μια κλάση-οντότητα. Παρατηρούμε επίσης ότι η μεταβλητή id είναι τύπου Key, 

χρησιμοποιώντας τα annotations @Id και @GeneratedValue, τα οποία χρησιμοποιούνται 

από το Spring για την αυτόματη παραγωγή αναγνωριστικών κατά την εισαγωγή του 

αντικειμένου στο Google Data Store. 
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 6.2  Υλοποίηση της Εφαρμογής του Πελάτη 

Μετά την ανάλυση του τρόπου υλοποίησης του εξυπηρετητή, σε αυτή την ενότητα 

θα παρουσιάσουμε τη μεθοδολογία και τις τεχνικές που ακολουθήθηκαν για τη δημιουργία 

της εφαρμογής του χρήστη. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, για τη δημιουργία της 

εφαρμογής του παιχνιδιού χρησιμοποιήθηκε το Android SDK και το IDE του Eclipse 

(Juno, v.4.2.1). 

 6.2.1 Το αρχείο Manifest 

Κατά τη δημιουργία ενός νέου project, το Eclipse δημιουργεί αυτόματα το αρχείο 

AndroidManifest.xml της εφαρμογής, η σημασία του οποίου περιεγράφηκε στην εισαγωγή 

αυτής της εργασίας. Εντός του συγκεκριμένου περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία, όπως άδειες και περιορισμοί, ώστε να λειτουργήσει η εφαρμογή στη συσκευή. 

Παρακάτω, παρουσιάζεται ένα απόσπασμα από το αρχείο AndroidManifest.xml της 

εφαρμογής που αναπτύξαμε: 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!DOCTYPE xml> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="com.tsivas061.learningmycity" 
    android:versionCode="3" 
    android:versionName="1.2" > 
 

    <uses-sdk 
        android:minSdkVersion="11" 
        android:targetSdkVersion="21" /> 
 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 
    <uses-permission android:name="com.example.mymap.permission.MAPS_RECEIVE" /> 
    <uses-permission 

android:name="com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION" /> 
 

    <uses-feature 
        android:glEsVersion="0x00020000" 
        android:required="true" /> 
 

    <permission 
        android:name="com.example.mymap.permission.MAPS_RECEIVE" 
        android:protectionLevel="signature" /> 
 

    <application 
        android:allowBackup="true" 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:largeHeap="true" 
        android:theme="@style/AppTheme" > 
        <activity 
            android:name="learningmycity.MainActivity" 
            android:configChanges="orientation" 
            android:label="@string/title_main" 
            android:screenOrientation="portrait" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
 . 
 . 
 . 

 . 

 . 
 

        <meta-data 
            android:name="com.google.android.gms.version" 
            android:value="@integer/google_play_services_version" /> 
        <meta-data 
            android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY" 
            android:value="AIzaSyDzWtOZ0w_x3Dyuph36qsdsyiyATqA5Ef0" /> 
    </application> 
 

</manifest> 

 Στο επάνω μέρος του xml αρχείου, βλέπουμε στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν 

με την έκδοση και τη διάθεση της εφαρμογής στο κατάστημα. Το package, το οποίο 

εισήγαμε κατά τη δημιουργία του project, αποτελεί το αναγνωριστικό της εφαρμογής μας 

στο Google Play Store και πρέπει να είναι μοναδικό. Το android:versionCode είναι ο 

αύξων αριθμός της τρέχουσας έκδοσης και χρησιμοποιείται μόνο από την εφαρμογή, ενώ 

το android:versionName υποδεικνύει το πως θα εμφανίζεται η έκδοση στους χρήστες. 
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Παρακάτω, βλέπουμε το tag <uses-sdk>, μέσα στο οποίο υπάρχουν δύο στοιχεία 

σχετικά με την έκδοση του Android. Το android:minSdkVersion δείχνει τη μικρότερη 

δυνατή έκδοση στην οποία μπορεί να τρέξει η εφαρμογή, ενώ το 

android:targetSdkVersion δείχνει την έκδοση του Android στην οποία δημιουργήθηκε 

η εφαρμογή (συνήθως η τελευταία διαθέσιμη). 

Στη συνέχεια, ακολουθούν οι άδειες τις οποίες χρειάζεται η εφαρμογή για τη 

σωστή λειτουργία της. Η λίστα αυτή, παρουσιάζεται και στο χρήστη κατά την διαδικασία 

της εγκατάστασης. Κάθε άδεια περικλείεται μέσα σε ένα tag <uses-permission>. Οι 

άδειες τις οποίες χρησιμοποιεί η εφαρμογή μας είναι οι εξής 

 "android.permission.INTERNET": για τη πρόσβαση της εφαρμογής στο 

διαδίκτυο. 

 "android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE": για τη πρόσβαση της 

εφαρμογής στο τύπο της σύνδεσης που χρησιμοποιεί η συσκευή. 

 "android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE": για τη δυνατότητα της 

εφαρμογής να διαβάσει ή να γράψει αρχεία στην εξωτερική μνήμη της συσκευής. 

 "com.example.mymap.permission.MAPS_RECEIVE" και 

"com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES": για τη 

δυνατότητα πρόσβασης της εφαρμογής στις υπηρεσίες χαρτών της Google. 

 "android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" και 

"android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION": για τη δυνατότητα 

πρόσβασης της εφαρμογής στις συσκευές εντοπισμού θέσης της συσκευής. 

 "android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION": για τη δυνατότητα της 

εφαρμογής να επιτρέπει και να έχει πρόσβαση σε πλαστές τοποθεσίες. 

Τέλος, μέσα στο tag <application>, βλέπουμε μια λίστα με όλες τις 

δραστηριότητες (activities) που χρησιμοποιεί η εφαρμογή μας, καθώς και κάποια 

χαρακτηριστικά αυτών, όπως το όνομα name, το εικονίδιο label, και το προσανατολισμό 

της οθόνης screenOrientation. 

 6.2.2 Εκκίνηση Εφαρμογής 

Το παιχνίδι ξεκινάει στη κλάση MainActivity. Αρχικά, γίνεται η αρχικοποίηση της 

βάσης δεδομένων, με τη δημιουργία ενός στιγμιότυπου της κλάσης DbAdapter, κάνοντας 
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χρήστη των μεθόδων open() και close(). Εδώ να σημειωθεί ότι η βάση δημιουργείται μόνο 

κατά την πρώτη εκτέλεση της εφαρμογής. 

Όταν ο χρήστης ξεκινάει το παιχνίδι, η εφαρμογή προσπαθεί φορτώσει τη 

τρέχουσα κατάσταση του παιχνιδιού (αν υπάρχει), καλώντας τη μέθοδο loadGameState(). 

Η συγκεκριμένη μέθοδος καλεί με τη σειρά της τις μεθόδους getGameStatePathId(), 

getGameQuestId() και getGameStateTaskId() του DbAdapter ώστε να ανακτήσει το 

σημείο του παιχνιδιού στο οποίο είχε σταματήσει ο χρήστης. Εάν δεν υπάρχει κάποια 

προηγουμένως αποθηκευμένη κατάσταση, εάν δηλαδή οι μεταβλητές currentPathId, 

currentQuestId και currentTaskId είναι 0, τότε απενεργοποιείται το κουμπί ¨Συνέχεια¨ και 

παραμένει ενεργό μόνο το κουμπί ¨Νέο Παιχνίδι¨. 

Τέλος, εμφανίζεται στο χρήστη η κεντρική οθόνη, η οποία αποτελείται από ένα 

LinearLayout, δύο TextViews, ένα ImageView και τρία Buttons, όπως παρουσιάζεται 

παρακάτω (Εικ. 51): 

 

Εικόνα 51 Το layout της κλάσης MainActivity. 

Όταν ο χρήστης πατήσει στο κουμπί ¨Νέο Παιχνίδι¨, τότε η εφαρμογή ξεκινάει τη 

κλάση PathListActivity. Η κλάση αυτή, επεκτείνει την Android ListActivity και είναι 

υπεύθυνη για τη δημιουργία της λίστας με τα διαθέσιμα επίπεδα του παιχνιδιού. 
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Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, το περιεχόμενο του παιχνιδιού δεν είναι προ 

εγκατεστημένο στην εφαρμογή, αλλά φορτώνεται από τον εξυπηρετητή κατά την 

εκκίνηση νέου επιπέδου. Για το σκοπό αυτό, η κλάση PathListActivity καλεί δύο άλλες 

κλάσεις, την FetchListTask και την FetchPathTask. Η πρώτη, αναλαμβάνει να 

επικοινωνήσει με το Web Service του εξυπηρετητή και να γεμίσει τη λίστα με τα 

διαθέσιμα επίπεδα. Η δεύτερη αναλαμβάνει να κατεβάσει στη συσκευή το περιεχόμενο 

του επιπέδου που επέλεξε ο χρήστης. Και οι δύο παραπάνω κλάσεις επεκτείνουν το 

AsyncTask. Το AsyncTask χρησιμοποιείται για την εύκολη και σωστή διαχείριση του 

κεντρικού νήματος του Android συστήματος (UI thread), και επιτρέπει στην εφαρμογή να 

εκτελεί διεργασίες στο παρασκήνιο, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

εφαρμογή γίνεται μη ανταποκρίσιμη. 

Η οθόνη της κλάσης PathListActivity, αποτελείται από ένα LinearLayout, από 

TextViews που δημιουργούνται δυναμικά αντιπροσωπεύοντας τα διαθέσιμα επίπεδα, από 

ένα ListView και ένα Footer, όπως παρουσιάζεται παρακάτω (Εικ. 52): 

 

Εικόνα 52 Το layout της κλάσης PathListActivity. 

Αναφερθήκαμε στη κλάση AsyncTask και στο πώς αυτή μπορεί να μας βοηθήσει 

να εκτελέσουμε διεργασίες στο παρασκήνιο. Πάμε λοιπόν να τη δούμε λίγο 

αναλυτικότερα. Η κλάση AsyncTask αποτελείται από τρείς μεθόδους: την onPreExecute(), 

onPostExecute() και doInBackground(). Η πρώτη αναλαμβάνει να αρχικοποιήσει τυχόν 

μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση του AsyncTask. Η δεύτερη 
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αναλαμβάνει να επιστρέψει στο αρχικό UI Thread τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του 

AsyncTask . Τέλος, η τρίτη περιέχει το κώδικα που θα τρέξει κατά την εκτέλεση του 

AsyncTask. 

Για την επικοινωνία της κλάσης FetchListTask με τον εξυπηρετητή, αρχικά 

χρησιμοποιείται η μέθοδος onPreExecute(), μέσα στην οποία δημιουργείται ένα 

αντικείμενο της κλάσης JSONResponseHandler το οποίο παίζει το ρόλο ενός JSON 

αντικειμένου. Κατά την εκτέλεση του AsyncTask, το αντικείμενο αυτό μεταφέρεται στη 

doInBackground() και καλεί τη μέθοδο fetchJSONList(), η οποία με τη σειρά της καλεί 

την απομακρυσμένη μέθοδο getPaths() του εξυπηρετητή (που περιγράψαμε στη 

προηγούμενη ενότητα). Το αποτέλεσμα της παραπάνω απομακρυσμένης κλήσης είναι η 

λίστα των επιπέδων σε μορφή JSON, η οποία επιστρέφεται στο αντικείμενο του 

JSONResponseHandler. Τέλος, στο αντικείμενο αυτό γίνεται parsing και εξάγεται η λίστα, 

ως Java αντικείμενο πλέον, ώστε να παρουσιαστεί στην οθόνη του χρήστη. 

Για την επικοινωνία της κλάσης FetchPathTask με τον εξυπηρετητή, ακολουθείται 

μία διαδικασία παρόμοια με τη προηγούμενη. Αφού ο χρήστης επιλέξει το επίπεδο που 

θέλει να παίξει από τη λίστα, δημιουργείται ξανά ένα στιγμιότυπο της κλάσης 

JSONResponseHandler και μέσω της μεθόδου fetchJSONPath() καλείται η 

απομακρυσμένη μέθοδος getPathΒyPathId() του εξυπηρετητή (που περιγράψαμε στη 

προηγούμενη ενότητα). Η τελευταία, επιστρέφει το επιλεγμένο επίπεδο σε μορφή JSON 

και το αποθηκεύει στο αντικείμενο του JSONResponseHandler. Τέλος, στο αντικείμενο 

αυτό γίνεται parsing και εξάγεται το επίπεδο, ως Java αντικείμενο πλέον της κλάσης Path, 

ώστε να αποθηκευτεί στην τοπική βάση δεδομένων της συσκευής και να ξεκινήσει το 

παιχνίδι παρουσιάζοντας στο χρήστη τη πρώτη δοκιμασία. 

 6.2.3 Ροή του Παιχνιδιού 

Όταν ο χρήστης πατάει το κουμπί ¨Συνέχεια¨ στην κεντρική οθόνη, φορτώνεται η 

επόμενη δοκιμασία μέσω της μεθόδου MainActivity.loadTask(). Η μέθοδος loadTask() 

δημιουργεί ένα καινούργιο Intent με παραμέτρους την κλάση TaskActivity και τις 

μεταβλητές-δείκτες της τρέχουσας κατάστασης του παιχνιδιού (currentPathId, 

currentQuestId, currentTaskId). Όταν φορτώνεται η κλάση TaskActivity, αρχικά καλεί τη 

μέθοδο fetchTask(), η οποία ανακτά τις μεταβλητές-δείκτες από το Intent και καλεί τη 

μέθοδο DbAdapter.getTask() για να ανακτήσει τη τρέχουσα δοκιμασία από τη Βάση 
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Δεδομένων. Στη συνέχεια, η TaskActivity καλεί τη μέθοδο fetchView() ώστε να ανακτήσει 

το UI της δοκιμασίας ανάλογα με το τύπο της, και αμέσως μετά, την TaskUI.createView() 

για να το εμφανίσει. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι ο τύπος της δοκιμασίας μπορεί να είναι ένας 

από τους παρακάτω: GPS Task, MultipleChoice Task, Open Task ή CheckBox Task. 

Ο χρήστης ολοκληρώνει μια δοκιμασία βρίσκοντας τη σωστή απάντηση και 

πατώντας το κουμπί ¨Απάντηση¨. Τότε, καλείται η μέθοδος TaskUI.solveTask(), η οποία 

θέτει τη δοκιμασία ως ¨ολοκληρωμένη¨ στη Βάση Δεδομένων και ολοκληρώνει τη 

δραστηριότητα (Activity). Η εφαρμογή τότε επιστρέφει στη κλάση MainActivity όπου και 

καλείται η μέθοδος loadNextTask(). Η loadNextTask() αρχικά καλεί την getNextTaskId() 

για το τρέχον Quest και αν σε αυτό υπάρχουν ακόμα δοκιμασίες προς επίλυση, ανανεώνει 

το currentTaskId με τη νέα τιμή και καλεί την DbAdapter.updateGameState(), ώστε να 

αποθηκευτεί στη Βάση Δεδομένων η νέα τρέχουσα κατάσταση του παιχνιδιού. Τέλος, 

καλεί την loadTask() και ολοκληρώνει το κύκλο. 

Εάν στο τρέχον Quest δεν υπάρχουν άλλες δοκιμασίες προς επίλυση, τότε η 

loadNextTask() καλεί την loadNextQuest(). η οποία ξεκινάει ένα νέο Intent με 

παραμέτρους την κλάση QuestOverviewActivity και τη μεταβλητή-δείκτη του τρέχοντος 

Quest του παιχνιδιού currentQuestId. Όταν φορτώνεται η κλάση QuestOverviewActivity, 

εμφανίζει στο χρήστη μια οθόνη με διάφορες πληροφορίες για το Quest που μόλις 

ολοκλήρωσε, όπως βαθμολογίες και σωστές/ λανθασμένες απαντήσεις. Η οθόνη της 

κλάσης QuestOverviewActivity, αποτελείται από ένα LinearLayout, έξι TextViews και ένα 

ImageView, όπως παρουσιάζεται παρακάτω (Εικ. 53): 
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Εικόνα 53 Το layout της κλάσης QuestOverviewActivity. 

Όταν ο χρήστης πατήσει στο κουμπί ¨Συνέχεια στην επόμενη αποστολή¨, η 

εφαρμογή επιστρέφει στη μέθοδο MainActivity.loadNextQuest(), η οποία καλεί την 

getNextQuestId() για το τρέχον Path και αν σε αυτό υπάρχουν ακόμα Quests προς επίλυση, 

ανανεώνει το currentQuestId με τη νέα τιμή και καλεί την loadTask() ώστε να ξεκινήσει η 

πρώτη δοκιμασία του νέου Quest, ολοκληρώνοντας το κύκλο.  

 6.2.4 Γραφική Διεπαφή των Δοκιμασιών 

Όταν η δραστηριότητα TaskActivity καλεί τη μέθοδο fetchView(), η δεύτερη 

αρχικοποιεί τη γραφική διεπαφή της δοκιμασίας καλώντας την ανάλογη για τη δοκιμασία 

UI κλάση. Οι UI κλάσεις του παιχνιδιού είναι οι εξής: 

 MultipleChoiceTaskUI 

 OpenTaskUI 

 GPSTaskUI 

 CheckBoxTaskUI 

Και οι τέσσερις παραπάνω κλάσεις κληρονομούν τη κλάση TaskUI η οποία 

διαχειρίζεται τα κοινά τους στοιχεία. Στο εσωτερικό της fetchView(), καλείται η μέθοδος 

createView(), μια αφηρημένη μέθοδος την οποία κάθε τύπος της TaskUI υλοποιεί 
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διαφορετικά. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα σχήμα (Εικ. 54) με τα βασικά συστατικά τα 

οποία απαρτίζουν τη διεπαφή μιας κλάσης TaskUI: 

 

Εικόνα 54 Τα συστατικά διεπαφής της κλάσης TaskUI. 

Όπως βλέπουμε στο σχήμα, αρχικά χρησιμοποιείται ένα Linear Layout μέσα στο 

οποίο έχει τοποθετηθεί ένα ScrollView που περιέχει όλο το υπόλοιπο UI περιεχόμενο. Ο 

λόγος που ακολουθήθηκε αυτή η στρατηγική είναι για να καλύψουμε τις περιπτώσεις 

εκείνες, όπου το περιεχόμενο είναι μεγαλύτερο από το ύψος της οθόνης. Παρατηρούμε 

επίσης ότι το μόνο σημείο που διαφέρει μεταξύ των τεσσάρων κλάσεων που κληρονομούν 

την TaskUI είναι το σημείο εισαγωγής της επιθυμητής απάντησης από το χρήστη. 

Η MultipleChoiceTaskUI, όπως βλέπουμε και στη παρακάτω εικόνα (Εικ. 55), 

χρησιμοποιεί ένα RadioGroup το οποίο περιέχει ένα σύνολο από RadioButtons, ένα για τη 

κάθε πιθανή απάντηση στην ερώτηση: 

Περιγραφή (TextView) 

Εικόνα (ImageView) 

Ερώτηση (TextView) 

Ποικίλλει ανάλογα με το τύπο της 

δοκιμασίας π.χ. 

 Open - EditText 

 MultipleChoice - RadioGroup 

 MultipleAnswer - CheckBoxes 

 

Κουμπί Απάντησης (Button) 

ScrollView 

LinearLayout 
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Εικόνα 55 Το layout της κλάσης MultipleChoiceTaskUI. 

Η OpenTaskUI, όπως βλέπουμε και στη παρακάτω εικόνα (Εικ. 56), χρησιμοποιεί 

ένα EditText μέσα στο οποίο ο χρήστης μπορεί να γράψει την επιθυμητή απάντηση: 

 

Εικόνα 56 Το layout της κλάσης OpenTaskUI. 
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Η GPSTaskUI, όπως βλέπουμε και στη παρακάτω εικόνα (Εικ. 57), χρησιμοποιεί 

ένα Button το οποίο όταν πατηθεί από το χρήστη, ελέγχει τη τρέχουσα τοποθεσία της 

συσκευής. 

 

Εικόνα 57 Το layout της κλάσης GPSTaskUI. 

Τέλος, το CheckBoxTaskUI, όπως βλέπουμε και στη παρακάτω εικόνα (Εικ. 58), 

χρησιμοποιεί ένα σύνολο από CheckBoxes, ένα για τη κάθε πιθανή απάντηση στην 

ερώτηση: 



 

123 

 

Εικόνα 58 Το layout της κλάσης CheckBoxTaskUI. 

 6.2.5 Επιβεβαίωση Απάντησης 

Το μήνυμα επιβεβαίωσης που εμφανίζεται όταν ο χρήστης πατάει το 

κουμπί ̈ Απάντηση¨, έχει υλοποιηθεί με τη χρήστη ενός android.app.AlertDialog (Εικ. 59). 

Αυτό μας επιτρέπει να τοποθετήσουμε 1-3 κουμπιά, καθώς και ένα κείμενο όπως φαίνεται 

στη παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 59 Μήνυμα επιβεβαίωσης απάντησης. 
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Όταν ο χρήστης αποφασίσει ότι θέλει να συνεχίσει με την απάντηση 

πατώντας ¨Ναι¨, καλείται η μέθοδος Task.validate() η οποία υλοποιείται διαφορετικά για 

κάθε είδος δοκιμασίας. Μια σωστή απάντηση έχει σαν αποτέλεσμα τη κλήση της μεθόδου 

solveTask(). Μια λανθασμένη απάντηση, έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός 

μηνύματος τύπου android.widget.Toast το οποίο πληροφορεί το χρήστη για το παραπάνω 

και αυξάνει το μετρητή των λανθασμένων απαντήσεων για τη συγκεκριμένη δοκιμασία. 

 6.2.6 DbAdapter και DbHelper 

Κατά τη δημιουργία ενός αντικειμένου της κλάσης DbAdapter αρχικοποιείται και 

ένα αντικείμενο της κλάσης DbHelper. Η κλάση DbHelper επεκτείνει τη κλάση 

SQLiteOpenHelper και είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και την ανάκτηση της Βάσης 

Δεδομένων. Καλώντας τη μέθοδο open() της DbAdapter καλείται παράλληλα και η 

μέθοδος getWritableDatabase() της DbHelper. Η μέθοδος getWritableDatabase() ανακτά 

ή αν δεν υπάρχει, δημιουργεί τη Βάση. Τέλος, η κλάση DbAdapter είναι επίσης υπεύθυνη 

για την πραγματοποίηση όλων των ερωτημάτων (queries) στη βάση. 

 6.2.7 GPS 

Προκειμένου να υλοποιηθεί η λειτουργικότητα του GPS, δημιουργήθηκε η κλάση 

GPSHandler, η οποία είναι υπεύθυνη για τις ανανεώσεις που απαιτούνται για τον έλεγχο 

της τοποθεσίας της συσκευής. H GPSHandler ορίζει έναν LocationManager, ο οποίος 

παρέχει τις μεθόδους requestLocationUpdates() και removeUpdates(). Οι παραπάνω 

μέθοδοι καλούνται μέσα στις μεθόδους startUpdates() και stopUpdates() όταν ο χρήστης 

θέλει να ξεκινήσει ή αντίστοιχα να σταματήσει την ανανέωση του GPS. Μερικές από τις 

κύριας σημασίας μεταβλητές της κλάσης είναι η μεταβλητή targetLocation με τη θέση της 

τοποθεσίας στην οποία πρέπει να μεταβεί ο χρήστης, η Boolean μεταβλητή inRadius η 

οποία υποδεικνύει εάν ο χρήστης είναι μέσα στην ακτίνα της τοποθεσίας-στόχου 

targetLocation και η Boolean μεταβλητή onLocationChanged η οποία υποδεικνύει εάν 

έχει εκτελεσθεί η μέθοδος onLocationChanged(). 

Η κλάση GPSHandler υλοποιεί έναν LocationListener, πράγμα που σημαίνει 

ότι ¨ακούει¨ για αλλαγές στην τοποθεσία του GPS. Εάν ανιχνευθούν αλλαγές, τότε 

καλείται η onLocationChanged(). Η συγκεκριμένη μέθοδος μετράει την απόσταση σε 

μέτρα ανάμεσα στη τρέχουσα θέση της συσκευής και στην τοποθεσία-στόχο 

targetLocation, καλώντας την Location.distanceTo(Location location). Εάν η απόσταση 
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έχει μικρότερη τιμή από αυτή της μεταβλητής radius, τότε συνεπάγεται ότι ο χρήστης είναι 

στο σωστό σημείο, η μεταβλητή inRadius παίρνει τη τιμή true, και η εφαρμογή σταματάει 

τις ανανεώσεις του GPS καλώντας τη μέθοδο stopUpdates(). 

Η δοκιμασία τύπου GPS δημιουργεί ένα στιγμιότυπο της κλάσης GPSHandler και 

περνάει σε αυτό τις συντεταγμένες της τοποθεσίας-στόχου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

GPSHandler.setCoordinates(). Η γραφική της διεπαφή, όπως δείξαμε και παραπάνω, 

αποτελείται από μια περιγραφή (TextView), μια εικόνα (ImageView), μια ερώτηση 

(TextView) και ένα κουμπί (Button). Όταν ο χρήστης πατάει το κουμπί ¨Έλεγχος 

Τοποθεσίας¨, η εφαρμογή πραγματοποιεί τις επόμενες ενέργειες: ενεργοποιεί το GPS 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο GPS.startGPS(), απενεργοποιεί το κουμπί ¨Έλεγχος 

Τοποθεσίας¨ και δημιουργεί ένα νέο Thread. Προκειμένου το Thread αυτό να επικοινωνεί 

με την υπόλοιπη εφαρμογή, χρησιμοποιείται μια κλάση που ονομάζεται messageHandler, 

η οποία στέλνει και λαμβάνει μηνύματα μεταξύ της εφαρμογής και του Thread. 

Η μέγιστη διάρκεια εκτέλεσης του Thread ορίστηκε στα 30 δευτερόλεπτα. Η 

εφαρμογή ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχών κλήση της μεθόδου 

GPSHandler.onLocationChanged. Εάν η GPSHandler.onLocationChanged δεν έχει 

κληθεί, τότε το Thread συνεχίζει να εκτελείται έως ότου περάσουν τα 30 δευτερόλεπτα. 

Εάν εξαντληθεί όλο το χρονικό περιθώριο, τότε το Thread τερματίζεται και στέλνεται ένα 

μήνυμα τερματισμού στον messageHandler ο οποίος όταν το λάβει, ειδοποιεί την 

εφαρμογή να σταματήσει το GPS καλώντας την GPS.stopGPS(), ενεργοποιεί εκ νέου το 

κουμπί ¨Έλεγχος Τοποθεσίας¨ και τέλος δημιουργεί ένα μήνυμα Toast το οποίο ειδοποιεί 

το χρήστη για την αποτυχία εύρεσης της τοποθεσίας του. Εάν τώρα κληθεί η μέθοδος 

GPSHandler.onLocationChanged, η εφαρμογή ελέγχει εάν ο χρήστης είναι μέσα στην 

ακτίνα της τοποθεσίας-στόχου καλώντας τη μέθοδο GPSHandler.insideTaskRange. Εάν η 

μεταβλητή inRadius πάρει τη τιμή true, τότε η εφαρμογή τερματίζει το Thread και 

επιστρέφει ένα μήνυμα ¨true¨ στον messageHandler. Αντίστοιχα, εάν η μεταβλητή 

inRadius πάρει τη τιμή false, τότε η εφαρμογή τερματίζει το Thread και επιστρέφει μια 

τιμή ¨false¨ στον messageHandler.  

Στη περίπτωση που ο messageHandler λάβει τη τιμή ̈ true¨, η εφαρμογή σταματάει 

το GPS και στη συνέχεια τερματίζει τη δοκιμασία, καλώντας τις μεθόδους GPS.stopGPS() 

και TaskUI.solveTask() αντίστοιχα. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή ο 
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messageHandler λάβει τη τιμή ̈ false¨, η εφαρμογή σταματάει το GPS, ενεργοποιεί εκ νέου 

το κουμπί ̈ Έλεγχος Τοποθεσίας¨, αυξάνει τον αριθμό των λανθασμένων απαντήσεων κατά 

ένα καλώντας τη μέθοδο Task.incWrongAnswers() και τέλος, δημιουργεί ένα μήνυμα 

Toast το οποίο ειδοποιεί το χρήστη για την λανθασμένη τοποθεσία του. 

Για την υλοποίηση της μπάρας προόδου χρησιμοποιήθηκε η έτοιμη κλάση 

AndroidProgressDialog. Η ανανέωσή της πραγματοποιείται κάθε δευτερόλεπτο με τη 

χρήση της μεθόδου ProgressDialog.setProgress() η οποία δέχεται ως παράμετρο το 

((SystemClock.elapsedRealtime() - startTime)/1000). Παρακάτω παρουσιάζεται ένα 

στιγμιότυπο του AndroidProgressDialog (Εικ. 60), κατά τον έλεγχο τοποθεσίας: 

 

Εικόνα 60 Μπάρα προόδου ελέγχου τοποθεσίας απάντησης. 

 6.2.8 Βοήθειες 

Οι βοήθειες ανακτώνται από τη Βάση Δεδομένων κατά την εκκίνηση του 

παιχνιδιού, ενώ στη συνέχεια αποθηκεύονται στη δοκιμασία στην οποία ανήκουν. Καθώς 

ο χρήστης προχωράει μέσα στο παιχνίδι και αντιμετωπίζει διαφορετικές δοκιμασίες, έχει 

το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το κουμπί βοήθειας, εφόσον δεν έχει ήδη εξαντλήσει τις 

δύο βοήθειες που έχει στη διάθεσή του. Όταν γίνεται χρήση του κουμπιού ¨Λήψη 

Βοήθειας¨, εμφανίζεται στο χρήστη ένα μήνυμα επιβεβαίωσης μέσω ενός 

android.app.AlertDialog. Εάν ο χρήστης επιβεβαιώσει την επιλογή του να ξεκλειδώσει 

μια βοήθεια, η εφαρμογή ανακτά το κείμενο ή την εικόνα της βοήθειας από τη Βάση 

Δεδομένων και την εμφανίζει στην οθόνη. Όταν εξαντληθεί ο διαθέσιμος αριθμός 

βοηθειών, το κουμπί ¨Λήψη Βοήθειας¨ απενεργοποιείται.  

Η οθόνη της κλάσης HintsActivity (Εικ. 61), αποτελείται από ένα LinearLayout, 

δύο TextViews και ένα ImageView, όπως παρουσιάζεται παρακάτω (μετά τη χρήση και 

των δύο βοηθειών): 
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Εικόνα 61 Το layout της κλάσης HintsActivity. 

 6.2.9 Οθόνη Περιγραφής Τοποθεσίας 

Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή 

να μεταβεί στην οθόνη Περιγραφής Τοποθεσίας. Η οθόνη αυτή είναι διαθέσιμη εφόσον ο 

χρήστης έχει βρει τη τοποθεσία-στόχο, έχει δηλαδή ολοκληρώσει τη δοκιμασία εύρεσης 

τοποθεσίας για το συγκεκριμένο επίπεδο του παιχνιδιού. Σκοπός της οθόνης περιγραφής 

τοποθεσίας είναι να παρουσιάσει στο χρήστη πληροφορίες σχετικά με την ιστορία του 

μνημείου που επισκέφθηκε, και να τον προετοιμάσει για τις επόμενες δοκιμασίες γνώσεων 

που ακολουθούν πάνω σε αυτό. Η πρόσβαση στην οθόνη αυτή παρέχεται με το πάτημα 

ενός κουμπιού με το εικονίδιο της υδρογείου, το οποίο είναι τοποθετημένο στο ActionBar 

της κλάσης TaskActivity. 

Το UI της οθόνης (Εικ. 62) αναλαμβάνει η κλάση DescriptionActivity, η οποία 

αποτελείται από ένα LinearLayout μέσα στο οποίο έχει ενσωματωθεί ένα ScrollView, ένα 

TextView και ένα ImageView, όπως παρουσιάζεται παρακάτω: 
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Εικόνα 62 Το layout της κλάσης DescriptionActivity. 

 6.2.10 Οθόνη Χάρτη 

Εφόσον ο χρήστης έχει βρει τη τοποθεσία-στόχο για κάποιο επίπεδο του 

παιχνιδιού, έχει δηλαδή ολοκληρώσει τη δοκιμασία εύρεσης τοποθεσία, έχει τη 

δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να μεταβεί στην οθόνη Χάρτη. Σκοπός της οθόνης χάρτη 

είναι να προβάλει στο χρήστη μια πανοραμική άποψη του μνημείου, καθώς και του χώρου 

που το περιβάλει. Η οθόνη του χάρτη υλοποιείται από τη κλάση MapActivity, μέσα στην 

οποία, πέραν των υπολοίπων, ορίζουμε μια μεταβλητή του τύπου GoogleMap. Η 

συγκεκριμένη μεταβλητή είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία, τη παραμετροποίηση και την 

εμφάνιση του χάρτη της Google στο layout της διεπαφής. 

Για τη μετακίνηση και προβολή στο χάρτη του σημείου στόχου της δοκιμασίας, 

χρησιμοποιείται η μέθοδος GoogleMap.addMarker(). Η συγκεκριμένη μέθοδος δέχεται ως 

παράμετρο ένα αντικείμενο MarkerOptions() μέσω του οποίου ορίζουμε τις 

συντεταγμένες του σημείου ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

MarkerOptions().position(new LatLng(quest.getLatitude(), quest.getLongitude())) (όπου 

quest είναι το στιγμιότυπο του αντικειμένου που αντιπροσωπεύει το τρέχων επίπεδο του 

παιχνιδιού). 
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Η οθόνη της κλάσης MapActivity (Εικ. 63), αποτελείται από ένα FrameLayout και 

ένα fragment (υποδοχέας του χάρτη), όπως παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 63 Το layout της κλάσης MapActivity. 

 6.2.11 Οθόνη Ανασκόπησης Παιχνιδιού 

Η οθόνη ανασκόπησης υλοποιείται από τη κλάση PathOverviewActivity, και 

εμφανίζεται στο χρήστη μετά το τέλος του παιχνιδιού, παρουσιάζοντας τη συνολική 

τελική βαθμολογία του, αλλά και τις επιμέρους βαθμολογίες του ανά επίπεδο. Για τον 

υπολογισμό των παραπάνω βαθμολογιών, ε εφαρμογή εκτελεί τη μέθοδο getPenalties() 

της κλάσης DbAdapter. Η συγκεκριμένη μέθοδος, αφού ανατρέξει σε όλες τις δοκιμασίες 

του παιχνιδιού στη Βάση Δεδομένων της εφαρμογής, ανακτά τον αριθμό των 

λανθασμένων απαντήσεων που δόθηκαν και τον αριθμό των βοηθειών που 

χρησιμοποιήθηκαν. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα προηγούμενα υπολογίζει τη τελική 

βαθμολογία του χρήστη για κάθε επίπεδο ξεχωριστά, αλλά και συνολικά για όλο το 

παιχνίδι. 

Η οθόνη της κλάσης PathOverviewActivity (Εικ. 64) αποτελείται από ένα 

LinearLayout, δύο TextViews, ένα Button για το ανέβασμα της τελικής βαθμολογίας στον 

εξυπηρετητή και ένα ScrollView μέσα στο οποίο θα προστεθούν τα ολοκληρωμένα 

επίπεδα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω (μετά τη χρήση και των δύο βοηθειών): 
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Εικόνα 64 Το layout της κλάσης PathOverviewActivity. 

 6.2.12 Βαθμολογίες 

Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει 

τη βαθμολογία του στον εξυπηρετητή, ώστε αυτή να είναι ορατή στους υπόλοιπους 

χρήστες. Για το ανέβασμα της βαθμολογίας, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το 

κουμπί ¨Ανέβασμα Βαθμολογίας¨, το οποίο είναι τοποθετημένο στο κάτω μέρος της 

οθόνης της κλάσης PathOverviewActivity που περιγράψαμε στη προηγούμενη ενότητα. 

Κατά το πάτημα του κουμπιού, η εφαρμογή εμφανίζει ένα AlertDialog (Εικ. 65) το οποίο 

αποτελείται από ένα EditText, μέσα στο οποίο ο χρήστης μπορεί να γράψει το όνομά του, 

καθώς και δύο κουμπιά ¨Ναι¨/ ¨Όχι¨ για την αποστολή ή όχι της βαθμολογίας, όπως 

φαίνεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 65 Το AlertDialog για το ανέβασμα της βαθμολογίας. 
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Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη ενότητα, για την επικοινωνία της 

εφαρμογής με τον εξυπηρετητή χρησιμοποιείται η έτοιμη κλάση AsyncTask, η οποία 

επιτρέπει την εκτέλεση διεργασιών στο παρασκήνιο, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις 

κατά τις οποίες η εφαρμογή γίνεται μη ανταποκρίσιμη. Στην PathOverviewActivity λοιπόν, 

προκειμένου να επιτευχθεί η ασύγχρονη επικοινωνία της εφαρμογής με τον εξυπηρετητή 

και να ανέβει η βαθμολογία του χρήστη, δημιουργήθηκε η κλάση UploadScoreTask η 

οποία επεκτείνει την AsyncTask. 

Για την επικοινωνία της κλάσης UploadScoreTask με τον εξυπηρετητή, αρχικά 

χρησιμοποιείται η μέθοδος onPreExecute(), μέσα στην οποία δημιουργείται ένα 

αντικείμενο της κλάσης JSONResponseHandler το οποίο παίζει το ρόλο ενός JSON 

αντικειμένου. Κατά την εκτέλεση του AsyncTask, το αντικείμενο αυτό μεταφέρεται στη 

doInBackground() και καλεί τη μέθοδο postJSONScore(), περνώντας ως παραμέτρους το 

όνομα του χρήστη, τη συνολική βαθμολογία του, το id της πίστας που ολοκλήρωσε και 

την τρέχουσα ημερομηνία. Το αποτέλεσμα της κλήσης της postJSONScore() είναι η 

μετατροπή των παραπάνω αντικειμένων σε μορφή JSON, η ενσωμάτωσή τους στο σώμα 

μιας HTTP κλήσης και η αποστολή τους στον εξυπηρετητή για να κάνει τις απαιτούμενες 

ενέργειες. Μετά την επιτυχή μεταφορά της βαθμολογίας στο server, ο χρήστης 

ενημερώνεται με ένα Toast μήνυμα. 

Με τον ίδιο τρόπο, με τη χρήση δηλαδή της κλάσης AsyncTask, υλοποιείται και η 

οθόνη των κορυφαίων βαθμολογιών LeaderboardActivity (Εικ. 66), η οποία αποτελείται 

από ένα LinearLayout, ένα ScrollView και τρία TextViews, , όπως παρουσιάζεται 

παρακάτω: 
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Εικόνα 66 Το layout της κλάσης LeaderboardActivity. 

 6.3  Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφερθήκαμε στην υλοποίηση του παιχνιδιού. Αρχικά, είδαμε 

κάποια βασικά στοιχεία για το τρόπο δόμησης και λειτουργίας του εξυπηρετητή, ενώ στη 

συνέχεια περάσαμε στην αναλυτική παρουσίαση της της διαδικασίας ανάπτυξης αλλά και 

λειτουργίας της κινητής Android εφαρμογής.  

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να σημειωθεί ότι αν και το παιχνίδι έχει καταλήξει σε 

μία αρκετά ικανοποιητική μορφή, η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης δεν έχει 

τελειώσει εδώ, αφού τυχών αξιολόγηση και ανάδραση από τους χρήστες θα βοηθήσει στην 

περαιτέρω εξέλιξή του. 
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 7 Επίλογος 

 

Στο σημείο αυτό η διπλωματική εργασία φτάνει στο τέλος της. Οι δύο βασικοί 

στόχοι που θέσαμε κατά την εκκίνηση της εκπόνησης, δηλαδή η παρουσίαση των 

παιχνιδιών διάχυτου υπολογισμού στα πλαίσια της εκπαίδευσης και η δημιουργία ενός 

παιχνιδιού αυτού του είδους για κινητές συσκευές, θεωρούμε ότι επιτεύχθηκαν. 

 7.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

Ας δούμε όμως λίγο αναλυτικότερα τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την 

ολοκλήρωσή της εργασίας. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια εισαγωγή στην επιστήμη των 

παιχνιδιών γενικότερα, αλλά και σε κάποιους από τους βασικότερους ορισμούς τους, όπως 

ο ορισμός της έννοιας του μαγικού κύκλου. 

Στη συνέχεια, έγινε ένα πέρασμα στα παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού, 

αναλύοντας τα βασικά χαρακτηριστικά τους και παρουσιάζοντας μια κατηγοριοποίηση, 

με βάση μερικές από τις σημαντικότερες ιδιότητές τους. 

Έπειτα, τα παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού επεκτάθηκαν σε αυτά που στοχεύουν 

στη μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάσθηκε το κάθε είδος παιχνιδιού ξεχωριστά, 

καθώς καθένα αντιπροσωπεύει μια διαφορετική προσέγγιση στο αποτέλεσμα μάθησης που 

μπορεί να προκύψει.  

Στο τέλος του θεωρητικού μέρους, πραγματοποιήθηκε μια αναφορά στις διάφορες 

τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του εξυπηρετητή και της κινητής 

εφαρμογής του ¨Μαθαίνω τη Πόλη μου¨. Αναλύσαμε την πλατφόρμα φορητών συσκευών 
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Android, καθώς και  τεχνολογίες όπως το πρωτόκολλο REST και τις πλατφόρμες Google 

App Engine και Spring.  

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, αρχικά μιλήσαμε για το σχεδιασμό του ̈ Μαθαίνω 

τη Πόλη μου¨, τόσο από τη πλευρά του πελάτη, όσο και από του διακομιστή. Η διαδικασία 

που ακολουθήθηκε ήταν επαναληπτική, έως ότου να καταλήξουμε στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα.  

Μετά από τη σχεδίαση, ακολούθησε η υλοποίηση. Είδαμε, βασικές αρχές της 

αρχιτεκτονικής του παιχνιδιού, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάστηκαν 

λειτουργικά και μη λειτουργικά μέρη του, έως ότου αυτό καταλήξει στη τελική του μορφή. 

 7.2  Όρια και περιορισμοί 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, 

αντιμετωπίσαμε δυσκολίες όσον αφορά στο σχεδιασμό του συστήματος, αφού η εφαρμογή 

μας αποτελεί ένα παιχνίδι που ανήκει σε ένα σχετικά αναδυόμενο είδος, αυτό των χώρο-

ευαίσθητων φορητών παιχνιδιών. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την ανάπτυξη νέων μεθόδων 

σχεδιασμού, ειδικά όταν πρέπει να ενσωματώσουμε σε αυτό και τη παιδαγωγική φύση του 

παιχνιδιού. Εκ των υστέρων όμως, το αποτέλεσμα φάνηκε ικανοποιητικό, ειδικά μετά την 

δοκιμή και αξιολόγηση του από πραγματικούς χρήστες και υπό πραγματικές συνθήκες στη 

πόλη της Θεσσαλονίκης. 

 7.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Όσων αφορά τις μελλοντικές κατευθύνσεις που μπορεί να ακολουθήσει το 

παιχνίδι, η βασικότερη από αυτές αφορά την επέκτασή του αρχικά σε περισσότερες 

θεματικές ενότητες, και στη συνέχεια σε περισσότερες πόλεις. Και σε αυτό το σημείο, 

έρχεται να συμπληρώσει η δεύτερη σημαντικότερη επέκταση που μπορεί να πάρει το 

παιχνίδι, η οποία δεν είναι άλλη από τη δημιουργία ενός editor. Ο editor αυτός θα είναι 

διαθέσιμος στο χρήστη είτε με τη μορφή μιας ιστοσελίδας, είτε με τη μορφή μιας κινητής 

εφαρμογής επιτρέποντας την εύκολη προσθήκη και επεξεργασία νέων επιπέδων ή 

μονοπατιών μέσα στη πόλη. καθώς και τη δημιουργία κατάλληλου περιεχομένου έτσι 

ώστε να υποστηρίζονται διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. 
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Διάφορα 

Εφαρμογή Client 

Η εφαρμογή ¨Μαθαίνω τη Πόλη μου¨ στο Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsivas061.learningmycity 

Κώδικας Client 

Ο κώδικας που αναπτύχθηκε από πλευράς client στο Google Drive: 

https://drive.google.com/file/d/0B1WfIPbEEl44RUxkUnVIMTBaOGc/view?usp=sharin

g 

Εφαρμογή Server 

O server της εφαρμογής ¨Μαθαίνω τη Πόλη μου¨ στο Google App Engine: 

http://1-dot-learningmycity.appspot.com/ 

Κώδικας Server 

Ο κώδικας που αναπτύχθηκε από πλευράς server στο Google Drive: 

https://drive.google.com/file/d/0B1WfIPbEEl44R3FGN3hJQkhwZVE/view?usp=sharing 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsivas061.learningmycity
https://drive.google.com/file/d/0B1WfIPbEEl44RUxkUnVIMTBaOGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1WfIPbEEl44RUxkUnVIMTBaOGc/view?usp=sharing
http://1-dot-learningmycity.appspot.com/
https://drive.google.com/file/d/0B1WfIPbEEl44R3FGN3hJQkhwZVE/view?usp=sharing

