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Επιτελική σύνοψη 
 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την δημιουργία μίας εφαρμογής για κινητές 

συσκευές η οποία αποσκοπεί στην βελτίωση της υγείας του χρήστη μέσω άθλησης. 

Η έρευνα ξεκινάει με το θεωρητικό υπόβαθρο για την προέλευση του όρου των 

σοβαρών παιχνίδιών (serious games) καθώς και των πλεονεκτημάτων και 

εφαρμογών τους. Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση των τεχνικών gamefication και 

παρουσιάζονται παραδείγματα.  

Επιπλέον, για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της έρευνας, έγινε ανάλυση της 

εφαρμογής ως ένα σύστημα. Έτσι, η εφαρμογή περνάει από όλες τις φάσεις ενός 

σύστηματος, ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση. Για κάθε μια από τις 

παραπάνω φάσεις γίνεται χρήση διαφόρων τεχνικών και εργαλείων για την 

καλύτερη κατανόησή του συστήματος. 

Τέλος, γίνεται η αξιολόγηση της εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο και απαντήθηκε από 28 άτομα τα οποία χρησιμοποίησαν την 

εφαρμογή. Κλείνοντας, γίνεται η ανάλυση όλων των απαντήσεων και 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα. 
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Εισαγωγή 
 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η παρουσίαση της μελέτης, ανάλυσης 

αλλά και απόδειξης βελτίωσης της υγείας μέσω ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Για 

τον σκοπό αυτόν, δημιουργήθηκε μια εφαρμογή για κινητές συσκευές η οποία 

αποσκοπεί στην βελτίωση της υγείας του χρήστη μέσω άθλησης και ειδικότερα του 

τρεξίματος. 

Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: καταγραφή 

των απαιτήσεων, ανάλυση,σχεδίαση και τέλοςυλοποίηση της εφαρμογής. 

Για την υλοποίηση της εφαρμογής έγινε η χρήση της πλατφόρμας Unity3D σε 

συνάρτηση με εξωτερικό διακομιστή και βάση δεδομένων. Επιπλέον, η εφαρμογή 

κατασκευάστηκε με βάση τη λογική ενός σοβαρού παιχνιδιού (serious game) σε 

συνάρτηση με τεχνικές gamification. 

Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της αξιολόγησης της εφαρμογής  STIVOS. 

Για να επιτευχθεί το παραπάνω έγινε ανάλυση των απαντήσεων του 

ερωτηματολογίου ανά κατηγορία. Έτσι, με βάση την αξιολόγηση προτείνονται 

διάφορες αλλαγές για μελλοντική δουλεία.  

Λόγω του σύχγρονου τρόπου ζωής έχει μειωθεί ο συνολικός χρόνος που 

γυμνάζονται οι άνθρωποι.1,2 Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που έχουν επιφέρει αυτό το 

αποτέλεσμα και κατά κύριο λόγο η έλλειψη κινήτρου. Έτσι, έγινε μια προσπάθεια 

εύρεσης ενός κινήτρου που να συνάδει στον σύχρονο τρόπο ζωής.  

Για την παραπάνω ανάγκη βρέθηκε μία ίδεα για εφαρμογή. Η ιδέα αποτελεί τη 

δημιουργία μια εφαρμογής κινητού τηλεφώνου η οποία αποσκοπεί στην βελτίωση 

της υγείας του χρήστη μέσω άθλησης και συγκεκριμένα αυτή του τρεξίματος. 

Η εφαρμογή θα έχει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ΜΜΟ-RPG (Massively 

multiplayer online role-playing games) παιχνιδιού. Ο χρήστης θα επιλέγει το άβατάρ 

του και θα το ονομάζει. Κατά αυτόν τον τρόπο το άβαταρ γίνεται πιο προσωπικός 

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Exercise_trends 
 
2 http://exercise.lovetoknow.com/Reasons_People_Don't_Exercise 



 
 

7 
 

και προσαρμοσμένο σε κάθε χρήστη. Επιπλέον, το κάθε όνομα θα είναι μοναδικό σε 

όλη τη βάση δεδομένων και θα είναι αυτό το οποίο θα φαίνεται και στους άλλους 

χρήστες. Τέλος, το κάθε άβαταρ θα μπορεί να προσαρμοστεί και στη συνέχεια του 

παιχνιδιού ανάλογα με την επίδοση του χρήστη. 

Στη συνέχεια το κάθε άβαταρ θα έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία θα 

αυξομειώνονται ανάλογα με τις επιδόσεις του τόσο στο τρέξιμο όσο και στην αρένα. 

Κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η επίθεση, άμυνα, ζωή, ικανότητες. 

Επίσης, θα υπάρχουν και διάφορα επίπεδα τα οποία θα κατηγοριοποιούν τον κάθε 

χρήστη ανάλογα με την εμπειρία (exp). Η χρήση των επιπέδων αποτελεί μία από τις 

βασικότερες τεχνικές gamification η οποία βοηθάει στην συνεχόμενη συμμετοχή 

των χρηστών και τέλος στην αφοσίωσή τους στην εφαρμογή. 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω και να αυξηθεί το επίπεδο του κάθε άβαταρ, ο 

χρήστης πρέπει να καλύπτει χιλιομετρικές αποστάσεις. Η εφαρμογή, η οποία θα 

έχει πρόσβαση στο GPS (Global Positioning System) του κινητού τηλεφώνου του 

χρήστη, θα εντοπίζει τη θέση του χρήστη και θα είναι σε θέση να υπολογίζει τη 

χιλιομετρική απόσταση που διανύθηκε. Αυτή η απόσταση θα μετατρέπεται σε 

πόντους παιχνιδιού και κατά επέκταση σε εμπειρία και αύξηση επιπέδου. Έτσι, ο 

χρήστης θα έχει ένα βασικό κίνητρο να καλύπτει όλο και πιο πολλά χιλιόμετρα για 

να αυξήσει το επίπεδό του και τα στατιστικά του άβατάρ του. 

Όταν οι χρήστες φτάσουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο, θα μπορούν να εισέρχονται  

στην «αρένα». Η αρένα θα αποτελεί έναν χώρο στο οποίο θα μπορούν τα άβαταρ 

να μάχονται μεταξύ τους. Ο κάθε άβαταρ θα έχει συγκεκριμένους πόντους 

επίθεσης/άμυνας/ζωής και διάφορες ικανότητες τις οποίες θα μπορεί να 

χρησιμοποιεί για να νικήσει τους υπόλοιπους. Έτσι ο χρήστης θα μπαίνει στη 

παγκόσμια κατάταξη, θα κερδίζει διάφορες ικανότητες και θα μπορεί να αλλάξει 

την εμφάνιση του άβαταρ. 

Το παραπάνω θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ανταγωνισμού. Όταν ο 

ανταγωνισμός είναι παρών στα παιχνίδια αυτά, βοηθά στην επιστροφή των 

χρηστών μίας και επιθυμούν να είναι οι ίδιοι πρώτοι. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν ο 

ανταγωνισμός πραγματοποιείται ανάμεσα σε φίλους, οικογένεια και συναδέλφους. 



 
 

8 
 

Ο ανταγωνισμός μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό Gamification 

επειδή βασίζεται στην απλή διαδικασία της συλλογής και παρουσίασης στατιστικών 

στοιχείων. Έτσι, με την απλή παρουσίαση και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων 

κάθε χρήστη για το πως τα πήγε, δημιουργείται ο ανταγωνισμός. 

Για να πετύχουμε τη συλλογική χρήση της εφαρμογής από γνωστούς, θα γίνει χρήση 

διαφόρων τεχνικών, οι οποίες συντελούν στην βελτίωση της κοινωνικότητας του 

κάθε χρήστη αλλά και στη προώθηση της εφαρμογής. Κάποιες από αυτές τις 

τεχνικές είναι η χρήση κουμπιών για δημοσίευση ενός αποτελέσματος σε κάποιο 

κοινωνικό δίκτυο (share button), η έτοιμη πρόσκληση προς αποστολή σε φίλους για 

κατέβασμα της εφαρμογής, η δημιουργία τμήματος φίλων μέσα στην εφαρμογή. 

Έτσι η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο αλλά και να προκαλέσει 

ευκολότερα άτομα που  δεν ασχολούνται με τη γυμναστική. 

Στη συνέχεια, η εφαρμογή θα βραβεύει τους χρήστες ανάλογα με το επίπεδό τους 

και το είδος της προπόνησης τους με διάφορους τίτλους/βραβεία (badges). Τα 

βραβεία αποτελούν μία από τις βασικότερες τεχνικές gamification και βοηθάνε 

δραματικά στην αφοσίωση του χρήστη. Τα βραβεία αυτά αποτελούν διάφορους 

τίτλους που οι χρήστες μπορούν να αποκομίσουν μέσω αποστολών καθαρά για 

κοινωνικούς σκοπούς . Δεν επηρεάζουν τη ροή του παιχνιδιού. 

Για να γίνει η εφαρμογή πιο ελκυστική προς χρήση πρέπει να έχει αυξημένη 

ψυχαγωγική αξία (entertainment value). Ψυχαγωγική αξία θεωρείται το μέρος του 

παιχνιδιού που δεν έχει άλλη αξία από το να διασκεδάζει και να κεντρίζει την 

προσοχή των χρηστών. Έτσι, η εφαρμογή που θα δημιουργηθεί θα έχει 

εντυπωσιακή εικόνα και ήχο για να πετύχει το παραπάνω αποτέλεσμα. 

Ο συνδυασμός χαρακτηριστικών gamification ενός παιχνιδιού μαζί με την βελτίωση 

της υγείας  συγκαταλέγουν την εφαρμογή στη κατηγορία serious games για την 

υγεία.  Στη παρούσα εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί το τρέξιμο ως άσκηση για τη 

βελτίωση της υγείας ενός χρήστη. Η εφαρμογή θα μετράει τις χιλιομετρικές 

αποστάσεις και θα τις μετατρέπει σε εμπειρία. Αργότερα θα γίνονται μετρήσεις και 

για άλλους παράγοντες όπως η συχνότητα της άθληση, η υψομετρική διαφορά και 

άλλα. 
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Πιο συγκεκριμένα, επιστήμονες έχουν δείξει ότι όσοι επιλέγουν το τρέξιμο ως 

άθληση:  

 βελτιώνουν την αναπνευστική τους λειτουργία, καθώς ο καθαρός αέρας 

βοηθάει στη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου και στη σωστή αναπνοή.  

 Έχουν λιγότερες πιθανότητες να προσβληθούν από παθήσεις που οδηγούν 

σε απώλεια όρασης με το πέρασμα του χρόνου.  

 Δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα αϋπνίας.  

 Έχουν λιγότερες πιθανότητες να αποκτήσουν υψηλή χοληστερίνη.  

 Τέλος, ζουν μέχρι και έξι χρόνια περισσότερο. 
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1. Σοβαρά Παιχνίδια – Serious Games 
 

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστεί το θεωρητικό υπόβαθρο για τα Σοβαρά 

Παιχνίδια ( Serious Games). Πιο συγκεκριμένα θα γίνει μία ιστορική αναδρομή της 

πρώτης χρήσης τους αλλά και μία ανάλυση της προέλευσης του όρου. Επιπλεόν, θα 

γίνει περιγραφή των πλεονεκτήματων των σοβαρών παιχνιδιών καθώς και την 

κατηγοριοποίησή τους. Τέλος, θα γίνει παρουσίαση των εφαρμογών που έχουν τα 

σοβαρά παιχνίδια. 

Ο όρος "σοβαρό παιχνίδι"- Serious Game ξεκίνησε να χρησιμοποιείτε ως οξύμωρο 

σε νουβέλα από το 1912. Η πρώτη χρήση του ονόματος με έννοια κοντινή σε αυτήν 

που γνωρίζουμε σήμερα έγινε το 1970 στο βιβλίο «Serious Games» του Clark Abt. 

Στην ουσία τα «Serious Games» δεν έχουν κάποιον συγκεκριμένο ορισμό καθώς 

θεωρούνται κίνημα και όχι ανεξάρτητο είδος ψυχαγωγίας. Όμως, ένας ορισμός που 

επικρατεί είναι: Τα «σοβαρά παιχνίδια» είναι προσομοιώσεις πραγματικών 

γεγονότων ή διαδικασιών που έχουν ως σκοπό την επίλυση προβλημάτων ή την 

εκπαίδευση. 

Οι Michael και Chen (2006) αναφέρουν πως ένα Σοβαρό Παιχνίδι είναι το παιχνίδι 

όπου η εκπαίδευση και η αλλαγή συμπεριφοράς είναι ο πρωταρχικός στόχος σε 

αντίθεση με τα παραδοσιακά παιχνίδια όπου η ψυχαγωγία είναι ο πιο βασικός 

στόχος. Δηλαδή, το “Serious Game” είναι ένα παιχνίδι που έχει σχεδιαστεί για 

διαφόρους σκοπούς εκτός από καθαρά τη ψυχαγωγία. Έτσι, ο κύριος στόχος των 

παιχνιδιών αυτών είναι η εκπαίδευση των χρηστών συνοδευόμενη από μια 

ευχάριστη εμπειρία.  

 

Πλεονεκτήματα σοβαρών παιχνιδιών 
 

Έχει παρατηρηθεί ότι η χρήση των serious games έχει αυξηθεί κατά ένα μεγάλο 

βαθμό. Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται περισσότερες έρευνες για 

την περεταίρω μελέτη τους. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία μελέτης είναι ο 
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βαθμός επιρροής και κυρίως τα πλεονεκτήματα τους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα 

παιχνίδια επιτρέπουν στους χρήστες να βιώσουν καταστάσεις οι οποίες είναι  

απίθανες να συμβούν στην πραγματική ζωή. Έτσι, έχει παρατηρηθεί ότι προκύπτουν 

αρκετά οφέλη στους χρήστες. 

Από τα πιο βασικότερα πλεονεκτήματα είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία. Το 

συγκεκριμένο είδος διδασκαλίας είναι μια θεώρηση η οποία βασίζεται στην 

προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη 

διαφορετικότητα των μαθητών. Το παραπάνω γίνετε αυτόματα καθώς η κάθε 

εφαρμογή προσαρμόζεται με βάση τους χρήστες της. 

Συνεχίζοντας, με τη χρήση serious games, παρατηρείται βελτίωση της 

αυτοσυγκράτησης.  Ακόμα και τα πιο βίαια παιχνίδια προσφέρουν συναισθηματική 

αποφόρτιση και βοηθούν στην αυτοσυγκράτηση. Όταν μάλιστα αυτά τα παιχνίδια 

είναι ομαδικά, τότε ενισχύεται ακόμα περισσότερο η ικανότητα της 

αυτοσυγκράτησης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται και η συνεργασία με την 

ομαδικότητα. 

Επιπλέον, με τη σωστή σχεδίαση ενός παιχνιδιού, μπορεί να δημιουργηθεί το 

σωστό υπόβαθρο για να αναπτύξουν οι χρήστες τη φαντασία τους επιδιδόμενοι σε 

συνεχείς προκλήσεις και προβληματικές καταστάσεις. Με το παραπάνω, οι 

χρήστες αποκτούν διάφορες δεξιότητες, όπως αντιμετώπιση και επίλυση 

προβλημάτων, συνεργασία, λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών. 

Ένα ακόμα πλεονέκτημα των serious games αποτελεί η βελτίωση της 

βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης μνήμης των χρηστών. Το πλεονέκτημα αυτό 

γίνεται βασικό εργαλείο όταν εντοπίζεται σε εφαρμογές και παιχνίδια για 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 

Κατηγορίες σοβαρών παιχνιδιών 

 

Έχει γίνει η προσπάθεια κατηγοριοποίησης των serious games τα οποία βοηθούν 

τον χρήστη να γίνει δέκτης μιας μάθησης ενώ διασκεδάζει, μπορούμε να τα 

διακρίνουμε παρακάτω: 
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o Υγεία – υγειονομική περίθαλψη  

o Παιχνίδια διακυβέρνησης-πολιτικής  

o  Στρατιωτικά παιχνίδια  

o Παιχνίδια κατάρτισης στελεχών εταιριών και επιχειρήσεων  

o Παιχνίδια πειθούς (Persuasive games) / Για την κοινωνική αλλαγή (social 

change)  

o Εκπαίδευση  

o Θρησκεία 

o Τέχνη 

o Οργάνωσης χρόνου 

 

Εφαρμογή σοβαρών παιχνιδιών 
 

Για να γίνει η καλύτερη κατανόηση στους τομείς εφαρμογές των σοβαρών 

παιχνιδιών Οι Michael και Chen (2006) προτείνουν τη διάκριση των serious games 

σε ομάδες ανάλογα με τον τελικό χρήστη. Έτσι, παρατηρούμε ότι διακρίνονται τα 

παιχνίδια κατά έναν βαθμό όπως και οι βασικές κατηγορίες τους. 

Για κάθε κατηγορία, υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές οι οποίες βοηθούν την 

επίτευξη του στόχου. Για παράδειγμα, τα παιχνίδια υγείας χρησιμοποιούν τα 

στοιχεία ενός τηλεφώνου, όπως το GPS, το ημερολόγιο, το Ιντερνετ μέσω μιας 

εφαρμογής. 

Γενικότερα, για την δημιουργία αποτελεσματικών “σοβαρών παιχνιδιών” γίνεται 

χρήση των τεχνικών Gamification. Η πιο βασική τεχνική είναι ο συνδυασμός 

οπτικών-ακουστικών μέσων. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης ενδιαφέρετε και 

συνδέεται άμεσα με το παιχνίδι ενώ η εφαρμογή αποκτά μία ψυχαγωγική αξία. 

Επιπλέον, μια ακόμα τεχνική αποτελεί η ύπαρξη επιπέδων και η αποκόμιση 
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βραβείων στους χρήστες. Έτσι, ο χρήστης νιώθει ότι εξελίσσεται και αναπτύσσεται  

και υποσυνείδητα θέλει να συνεχίσει. 

 



 
 

14 
 

2. Gamification 
 

Στο παρών κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση του όρου gamification καθώς και του 

θεωρητικού υπόβαθρου της προέλευσής του. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα 

διάφορα στοιχεία gamifiation και θα γίνει αναφορά στους κύριους τύπους 

ανταμοιβών. Επιπλέον, θα γίνει μια επισκόπηση στη χρήση των τεχνικών 

gamification ως εργαλείο στο marketing. Τέλος, θα παρουσιαστούν διάφορα 

παραδείγματα τα οποία χρησιμοποιήσαν επιτυχημένα τις τεχνικές gamification. 

 

Ορισμός  

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία αύξηση στη χρήση στοιχείων 

σχεδιασμού παιχνιδιού σε διαφορετικά πλαίσια από αυτά ενός κανονικού 

παιχνιδιού. Η δημιουργία της παραπάνω τάσης έχει ως σκοπό την παρακίνηση και 

την αύξηση της δραστηριότητας του χρήστη καθώς και την επιθυμία του να 

συνεχίζει χρονικά να ασχολείται με αυτό το παιχνίδι. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται 

“gamification”. Το gamification, εντοπίζεται σε πολυάριθμες εφαρμογές όπως 

εφαρμογές για τα οικονομικά, υγεία, εκπαίδευση, ειδήσεις, ψυχαγωγία, κοινωνικά 

δίκτυα. Μέσω της τεράστιας επιτυχίας που γνώρισε, έστρεψε τα βλέμματα πολλών 

προγραμματιστών και ερευνητών. 

Το gamification είναι σχετικά καινούργιος όρος που χρησιμοποιείτε από το 2010 και 

μετά. Άλλοι ορισμοί συνυπάρχουν μαζί με αυτόν όπως είναι το: productive game 

(παιχνίδι παραγωγικότητας), funware, παιχνιδοποιημένος σχεδιασμός (playful 

design), behavioral game (παιχνίδι συμπεριφοράς), game layers(στρώματα ύπαρξης 

παιχνιδιού), applied gaming(παιχνίδια εφαρμογών). Εκτός από αυτούς του 

ορισμούς, υπάρχουν διάφοροι ερευνητές και σχεδιαστές που δίνουν το δικό τους 

ορισμό, όπως για παράδειγμα η Jane McGonigal έδωσε το όνομα “Alternative 

Reality Games” για να περιγράψει το έργο της3. 

                                                           
3 http://janemcgonigal.com/play-me 
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Κάνοντας μία ανάλυση του όρου βλέπουμε ότι το gamification σχετίζεται με το 

game και όχι με το play ή playfulness, όπου το play μπορεί να θεωρηθεί μια 

ευρύτερη πιο χαλαρή έννοια. Μια μικρή διαφορά που έχει απασχολήσει αρκετά 

τους ερενυητές είναι ότι το "play" αναφέρεται σε ένα παιχνίδι που παίζεις χαλαρά 

στον ελεύθερο σου χρόνο ενώ το game ένα παιχνίδι με κανόνες που πρέπει να 

ακολουθήσεις και στόχους που πρέπει να πετύχεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω το gamification ορίζεται ως η χρήση της 

σκέψης και μηχανικής παιχνιδιού σε μη-ψυχαγωγικό πλαίσιο με σκοπό την ενεργό 

ενασχόληση των χρηστών και την επίλυση προβλημάτων.  

 

Στοιχεία του Gamification 

Για να αλλάξει η συμπεριφορά ενός χρήστη με τη χρήση gamification πρέπει να 

ληφθούν ορισμένα μέτρα. Ο κύριος στόχος κατά το σχεδιασμό μιας τεχνικής 

gamification είναι η ασχολία και η συνεχής συμμετοχή του χρήστη, γιατί αυτό 

οδηγεί σε μακροπρόθεσμη επιτυχία και εν τέλει στην αφοσίωση των χρηστών. Τα 

metagames που δημιουργούν αυτό το συναίσθημα, κρατάνε τους χρήστες ενεργούς 

και ικανοποιούν την όρεξη που έχουν οι χρήστες να ξανά βιώσουν την εμπειρία, 

έτσι πραγματοποιείται η επίτευξη του στόχου.  

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν τα meta 

games να γίνουν ελκυστικά και αυτοί είναι που καθορίζουν και την επιτυχία της 

διαδικασίας του Gamification. Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι η 

ψυχαγωγική αξία των παιχνιδιών. Ψυχαγωγική αξία θεωρείτε το μέρος του 

παιχνιδιού που δεν έχει άλλη αξία από το να διασκεδάσει και να αιχμαλωτίσει τη 

προσοχή των χρηστών. Εάν τα meta games δεν φέρουν το στοιχείο της ψυχαγωγικής 

αξία τότε πιθανότητα, το κοινό θα σταματήσει να ασχολείται. Κάνοντας χρήση του 

entertainment value, οι σχεδιαστές πρέπει να προσέχουν να μην δημιουργήσουν 

ένα παιχνίδι που θα είναι αρεστό μόνο σε ομάδες gaming αλλά και στο ευρύ κοινό. 

Έτσι τα meta games μπορούν να ανοίξουν μια τεράστια βάση χρηστών για μία 

εφαρμογή. 
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Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τα metagames είναι ο 

ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός είναι μια βασική ανθρώπινη επιθυμία που μπορεί 

να αξιοποιηθεί μέσα από τη χρήση των παιχνιδιών και το ξεκλείδωμα ανταμοιβών, 

ανάλογα με την πρόοδο του καθενός. Όταν ο ανταγωνισμός είναι παρών στα 

παιχνίδια αυτά, βοηθά στην επιστροφή των χρηστών μίας και επιθυμούν να είναι οι 

ίδιοι πρώτοι. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν ο ανταγωνισμός πραγματοποιείτε ανάμεσα 

σε φίλους, οικογένεια και συναδέλφους. Ο ανταγωνισμός μπορεί εύκολα να 

ενσωματωθεί στο σχεδιασμό Gamification επειδή βασίζεται στην απλή διαδικασία 

της συλλογής και παρουσίασης στατιστικών στοιχείων. Έτσι, με την απλή 

παρουσίαση και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων κάθε χρήστη για το πως τα 

πήγε, δημιουργείτε ο ανταγωνισμός.  

Υπάρχουν ορισμένοι κύριοι τύποι για ανταμοιβές σε είδη παιχνιδιών gamification: 

 Score System. Είναι η πιο απλή μέθοδος για ανταμοιβές σε παιχνίδια. 

Χρησιμοποιεί αριθμούς για να δηλώσει την επίδοση του χρήστη.  

 Εxperience point reward systems. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείτε κυρίως 

από RPG και δηλώνουν το επίπεδο του άβαταρ. Αυξάνουν τους πόντους τους 

με τη συνεχείς ενασχόληση και αυξάνουν επίπεδο όταν φτάσουν σε ένα 

συγκεκριμένο βαθμό. 

 Item granting system rewards. Και αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείτε από RPG 

και MMORPG. Με αυτή τη μέθοδο οι χρήστες κερδίζουν κάποια αντικείμενα 

για τον άβαταρ τους μέσω κάποιων quests. 

 Resources. Είναι διάφορα πολύτιμα είδη που αποκτούνται με το χρόνο με 

σκοπό τη χρησιμοποιήσει τους στην επιρροή του παιχνιδιού. Παράδειγμα 

είναι το ξύλο και ο χρυσός που συλλέγεται στο Age of Mythology. 

 Achievement systems. Είναι διάφοροι τίτλοι που οι χρήστες μπορούν να 

αποκομίσουν μέσω αποστολών καθαρά για κοινωνικούς σκοπούς. Δεν 

επηρεάζουν τη ροή του παιχνιδιού. 

 Feedback messages. Χρησιμοποιούνται κυρίως για να παρέχουν άμεσες 

ανταμοιβές στους χρήστες. Σκοπός του είναι η δημιουργία θετικών 

συναισθημάτων. 
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 Plot animations and pictures. Είναι μικρά κομμάτια βίντεο-animation που 

παίζουν μετά από μία νίκη, ήττα, αλλαγή επίπεδου, κα. 

 Unlocking mechanisms. Χρησιμοποιείτε σπάνια και για λίγους χρήστες. Είναι 

η πρόσβαση που κερδίζει ένας χρήστης σε στοιχεία(διάφορα περιβάλλοντα, 

επιπλέον επιλογές) μετά από τη νίκη του ή την αύξηση του επιπέδου του. 

Τα στοιχεία του Gamification δεν βρίσκουν εφαρμογή μόνο στα παιχνίδια αλλά και 

στο σε όλο το web. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ενισχύσει και να εισάγει το 

gamification σε ένα blog. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι η κατάταξη στα σχόλια. 

Με αυτό το τρόπο εισάγεται η θεωρία παιχνιδιού και δίνετε η δύναμη ψήφου στους 

αναγνώστες και κίνητρο για καλύτερη και πιο ενδιαφέρουσα απάντηση στους 

σχολιαστές. Παρόμοια αρχή με αυτό είναι η δημόσια προβολή των στατιστικών των 

σχολιαστών, δηλαδή τον αριθμό των σχολίων που έχουν γράψει. 

Η αρχή του gamification όσον αφορά τις ανταμοιβές βρίσκεται και στα blogs. Ο 

σχεδιαστής της σελίδας μπορεί να δημιουργήσει μία σειρά από ανταμοιβές οι 

οποίες σχετίζονται μεταξύ τους και αυξάνονται κάθε φορά. Για παράδειγμα, όλοι οι 

αναγνώστες του blog να καλούνται να σχολιάσουν μια δημοσίευση, οι 5 καλύτεροι 

από αυτούς να μπορούν να συνεχίζουν να σχολιάζουν και οι υπόλοιποι να 

ψηφίζουν τον καλύτερο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιεί το 

κίνητρο και την ανταμοιβή. 

Ένα ακόμα στοιχείο gamification που χρησιμοποιείται στα blogs είναι οι 

ψηφοφορίες. Είναι ένας τρόπος ο οποίος δίνει στον αναγνώστη την δύναμη να 

ψηφίζει και να παίρνει διάφορες αποφάσεις για τη συνέχιση του blog. Για 

παράδειγμα, η δημιουργία δημοψηφίσματος για τη μελλοντική αλλαγή του 

ονόματος ή της μορφής της σελίδας, για την ενσωμάτωση ενός καινούργιου 

χαρακτηριστικού, κ.α. Το παραπάνω παράδειγμα χρησιμοποιεί απώλεια 

αποστροφής και ανακάλυψη διαφόρων στοιχείων και ιδεών. 

Στη συνέχεια,  μια ακόμη βασική τεχνική gamification για εφαρμογή είναι η 

διάδραση. Ο χρήστης πρέπει να βιώνει ένα είδος ανάδρασης (feedback) ή και 

ανατροφοδότησης ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται και τις επιλογές που κάνει. 
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Η παραπάνω τεχνική συνήθως συνδυάζεται με την τεχνική οπτικών-ακουστικών 

μέσων για τη καλύτερη ανάδραση της εφαρμογής. 

Τέλος, οι εφαρμογές πρέπει να  ενισχύουν  τη συμμετοχή, προωθήσουν τη 

συνεργασία και δίνουν την ευκαιρία για βιωματική μάθηση. Το παραπάνω μπορεί 

να επιτευχθεί με δημιουργία παιχνιδιών τα οποία συνδέουν τους χρήστες μεταξύ 

τους. Έτσι, δημιουργείτε ένα κανάλι σχέσεων, διαφορετικό από το πραγματικό, το 

οποίο όμως φέρει κοινά στοιχεία με το πραγματικό όπως η ομαδικότητα, 

συνεργασία, ανταγωνισμός. 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός στοιχείων του gamification που όταν τοποθετούνται 

μαζί σε μια κατάλληλη στρατηγική Gamification, αυξάνουν στο μέγιστο την επιτυχία 

του προϊόντος. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα αυτά τα θέματα κατά τη διάρκεια 

σχεδιασμού ενός παιχνιδιού, προκειμένου να επιτύχει η εταιρία στην επιστροφή 

των καταναλωτών και να δημιουργήσει εκτεταμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Κατά το σχεδιασμό μιας στρατηγικής Gamification, οι κύριοι στόχοι είναι η 

μακροπρόθεσμη δέσμευση με τη χρήση των διαγωνισμών ανταμοιβών, και την 

ψυχαγωγία του παιχνιδιού. Έτσι, με τη μακροχρόνια δέσμευση, ένα προϊόν μπορεί 

να επιδιώξει να ελέγξει τη συμπεριφορά των καταναλωτών και να γίνει πετυχημένο. 

 

Αρχές του Gamification ως Εργαλείο Μάρκετινγκ 

Το gamification ή αλλιώς και meta games χρησιμοποιούνται από χρήστες του 

ίντερνετ και τώρα τελευταία από εφαρμογές σε κινητές συσκευές. Τα metagames 

έχουν σχεδιαστεί για να αρέσουν σε άτομα που δεν έχουν τη τάση να συνδέουν 

τους εαυτούς τους με τη παραδοσιακή μορφή των παιχνιδιών και για αυτό η 

πρόκληση είναι να γίνουν τα meta games παγκόσμια για όλες τις δημογραφικές 

ομάδες. Με αυτό το τρόπο τo gamification αποσκοπεί στην αλλαγή συμπεριφοράς 

ενός χρήστης και την επίτευξη της χρήσης της εφαρμογής από μια ευρεία ομάδα 

ατόμων . 
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Ένα βασικό πρόβλημα με την πρόβλεψη του εάν ένα προϊόν θα πετύχει ή θα 

αποτύχει, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κατανόηση της συμπεριφοράς των 

καταναλωτών. Με την προσπάθεια να αλλάξει και να κατανοηθεί η αντίδραση 

καταναλωτών και η συμπεριφορά, ένα προϊόν μπορεί να αρχίσει να δημιουργεί 

οφέλη των μακροπρόθεσμων συμφερόντων, ενώ ταυτόχρονα να δημιουργεί ένα 

εντελώς νέο κοινό. Η βασική αρχή του Gamification και των meta games είναι η 

βοήθεια να αλλάξουμε την αντίδραση των καταναλωτών και κατά συνέπεια να 

ενθαρρύνει το μακροπρόθεσμο συμφέρον με την επιτυχία ενός προϊόντος ή μίας 

υπηρεσίας. Με την ενσωμάτωση των metagames στο μάρκετινγκ και της χρήσης του 

Gamification, τα προϊόντα μπορούν να φτάσουν και να έχουν επίδραση στο ευρύ 

κοινό. Αυτό συμβαίνει επειδή τα meta games είναι, από τη φύση τους, πολύ 

ελκυστικά και αν ένα παιχνίδι σχετίζεται με ένα προϊόν μπορεί να βοηθήσει το 

προϊόν να κερδίζει μεγαλύτερη αξία όσον αφορά τους καταναλωτές του. 

Με τη απασχόλησή τους με τα meta games, οι καταναλωτές συμμετέχουν ενεργά 

και ως εκ τούτου εστιάζουν την προσοχή τους στα παιχνίδια του προϊόντος με 

αποτέλεσμα το προϊόν να αποκτά φήμη. Αυτή η μορφή marketing μπορεί να 

βοηθήσει άμεσα το προϊόν και να επηρεάσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών 

κατά τον ίδιο τρόπο με τη τηλεόραση. Βοηθάει στο να τραβήξει τη προσοχή προς 

ένα προϊόν ή ένα σήμα και, επομένως, δημιουργεί μια μόνιμη επίδραση στον 

καταναλωτή και ενθαρρύνει το μακροπρόθεσμο συμφέρον και στις δύο πλευρές. Οι 

αρχές του Gamification είναι απλές, αλλά εντυπωσιακά αποτελεσματικές, καθώς 

αποσκοπούν στην αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών και την προώθηση 

του ενδιαφέροντος. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το marketing που χρησιμοποιεί το gamification είναι 

παρόμοιο με αυτό της τηλεόρασης. Το gamification επιδιώκει να μεταβάλλει τη 

συμπεριφορά του καταναλωτή το ίδιο κάνουν και οι διαφημίσεις στη τηλεόραση 

χωρίς όμως να υπάρχει πραγματική συμμετοχή από τους τηλεθεατές. Μέσα από μια 

σειρά από έξυπνες ιδέες, ένα παιχνίδι με τη χρήση gamification δελεάζει τους 

καταναλωτές να συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο όσον αφορά το 

προϊόν ή τη μάρκα που σχετίζεται. 
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Η αρχές του Gamification είναι να αξιοποιήσει τις βασικές επιθυμίες και τις ανάγκες 

όλων των καταναλωτών καθώς και τις παρορμήσεις οι οποίες τείνουν να 

περιστρέφονται γύρω από τον ανταγωνισμό ή την ιδέα του κοινωνικού στάτους και 

της αίσθησης της επίτευξης στόχων και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και 

μορφές αυτο-έκφρασης. Αυτές οι επιθυμίες και οι ανάγκες είναι κάτι το οποίο 

ισχύει σε όλους μας και είναι αυτό που κάνει το gamification ένα αποτελεσματικό 

εργαλείο μεταξύ των μαζών. 

Όπως αναφέρθηκε, το κλειδί για επιτυχημένα meta games είναι η δυνατότητα της 

δημιουργίας ενός gameplay που θα απευθύνεται σε εκείνους που δεν παίζουν 

συνήθως παιχνίδια στον υπολογιστή ή στο κινητό σε τακτική βάση. Ως αποτέλεσμα 

τα meta games απαιτούν ευκολία και απλότητα πίσω από τη λειτουργία τους, ενώ 

εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωσή της ψυχαγωγίας, 

ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή και τη συνεχή χρήση τους για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Τα meta games έχουν επίσης την ιδιαίτερη ικανότητα να προβλέπουν τις 

βασικές ανάγκες του ανταγωνισμού και το στάτους των φίλων και συναδέλφων 

κάνοντας το gamification εξαιρετικά επινοητικό ως εργαλείο μάρκετινγκ. 

Τίποτα από όλα τα παραπάνω όμως δεν θα μπορούσαν να υπολογιστούν χωρίς τη 

χρήση της στατιστικής. Η στατιστική είναι ο ιδανικός τρόπος για τη μέτρηση και την 

ποσοτικοποίηση του ανταγωνισμού, της κατάσταση του προϊόντος και τις άλλους 

βασικούς στόχους που έχει θέσει η εταιρία του προϊόντος. Χρησιμοποιώντας τη 

στατιστική υπάρχει πάντα ένας ανταγωνισμός ανάμεσα σε φίλους και γνωστούς για 

να περάσει κάποιος το σκορ του άλλου. Με αυτό το τρόπο το gamification, 

επιτρέπει στους χρήστες του να ανταγωνιστεί σε μια ευρύτερη κλίμακα και 

αυξάνετε η “φήμη” του. Για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος παίκτης 

σε όλη την Ελλάδα. 

Τελικά, μέσα από όλα αυτά τα μέσα που διαθέτει το Gamification, τα προϊόντα και 

τα εμπορικά σήματα μπορούν να διατίθενται στην αγορά με έναν διαφορετικό 

τρόπο από όλους τους άλλους κοινούς τρόπους προώθησης και αφού η έννοια είναι 

εντελώς πρωτότυπη μπορούν να αποκομιστούν τεράστια κέρδη. Η βιομηχανία 

βιντεοπαιχνιδιών ακμάζει και αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι μόνο στις ΗΠΑ είναι 
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πάνω από 183.000.000 ώρες αφιερωμένες στο gaming. Αυτό αποτελεί μία πολύ 

καλή έρευνα που δείχνει ότι το gamefication μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ 

εύκολα και να υιοθετηθεί επίσης εύκολα στις καθημερινές μας συνήθειες. 

Παραδείγματα Gamification 

 

Το Gamification έχει αναδειχθεί ως ένα πολύ ισχυρό εργαλείο σχεδίασης 

εφαρμογής το οποίο έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει το μακροπρόθεσμο 

συμφέρον των χρηστών και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του μια εφαρμογή. Μέσω 

της χρήσης των meta games, το gamification μπορεί να φτάσει και να προσελκύσει 

ένα ευρύ κοινό. Αυτό το σημείο προσπαθεί, τα τελευταία χρόνια, να εκμεταλλευτεί 

το marketing. Χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές προσπαθεί να ενσωματώσει τα 

στοιχεία του προϊόντος μέσα σε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά που έχουν οι άνθρωποι και να μεταβάλει τις 

συνήθειές τους.  

Ένας από τους πιο γνωστά παραδείγματα χρήσης gamification είναι το foldit. To 

Foldit χρησιμοποιεί ένα πάζλ που επιτρέπει σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο να 

"παίξουν" και να ανταγωνιστούν με σκοπό να ταιριάξουν διάφορες πρωτεϊνικές 

δομές ανάλογα με τα κριτήρια ενός ερευνητή. Το παιχνίδι αυτό χρησιμοποιείται για 

τη προσπάθεια εύρεσης μίας θεραπείας για το AIDS. Και πράγματι, με πάνω από 

240.000 χρήστες, βρέθηκε μία λύση στη δομή των πρωτεϊνών για τον ιό M-PMV, 

που αποτελεί έναν από τους ιούς που προκαλείτε το AIDS. 

Ένα ακόμα παράδειγμα του gamification δημιούργησε η Cundari με σκοπό να 

βοηθήσει τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Για να υπάρχει σαφέστερη εικόνα 

της διάθεσης και του ιστορικού των παιδιών, οι γιατροί παροτρύνουν την συγγραφή 

ενός ημερολογίου με τα συμπτώματα. Επειδή όμως αυτό είναι κουραστικό, 

δημιουργήθηκε το PainSquad, το οποίο είναι ένα role-playing παιχνίδι στο οποίο 

γίνεται η καταγραφή δεδομένων μέσω αποστολών και ανταμοιβών. Έτσι, 

αποδεικνύετε ότι με τη χρήση τεχνικών gamification δημιουργούνται θετικά 

συναισθήματα και βελτιώνουν την καθημερινή ζωή. 
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Συνεχίζοντας, ο Edward Norton, μαζί με κάποιους φίλους έφτιαξε την CrowRise. 

Όταν οι άνθρωποι είναι απασχολημένοι με ένα παιχνίδι έχουν λιγότερο ενδιαφέρον 

να βοηθήσουν το κόσμο μέσω της φιλανθρωπίας. Χρησιμοποιώντας το παραπάνω, 

ο Edward έφτιαξε μια πλατφόρμα στην οποία οι χρήστες μπορούν να 

δημιουργήσουν το προσωπικό τους προφίλ και μέσω αυτού να κάνουν διάφορες 

δωρεές. Ενσωματώνοντας τεχνικές gamification στις δωρεές, δημιουργούν το κλίμα 

ενός παιχνιδιού στο οποίο ανταμείβονται με διάφορα δώρα και τίτλους. 

Με αφορμή την εξοικονόμηση ενέργειας, η OPpower αξιοποίησε τεχνικές 

gamification για να ενθαρρύνει του ανθρώπους να χρησιμοποιούν λιγότερη 

ενέργεια. Η OPower συνεργάζεται με εταιρείες κοινής ωφελείας με σκοποί να 

παρέχει στα νοικοκυριά στοιχεία για το πόση ενέργεια καταναλώνουν, πώς 

συγκρίνονται αυτά με τις γειτονικές χώρες και κατά πόσο μπορούν να τα μειώσουν. 

Κατά αυτόν τον τρόπο κατάφερε να μειώσει κατά 2% μέσο όρο της ενέργειας που 

χρησιμοποίησαν. 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι άνθρωποι τείνουν να παίζουν παιχνίδια 

από το να βοηθούν εθελοντικά τον κόσμο, για αυτό δημιουργήθηκε το FreeRice. Το 

FreeRice έχει δημιουργήσει ένα quiz στο οποίο όλοι κερδίζουν από κάτι. Για κάθε 

σωστή απάντηση οι χορηγοί δίνουν 10 σπόρους ρύζι. Έτσι τελικά, οι χρήστες 

κερδίζουν γνώση, οι πεινασμένοι φαγητό και οι χορηγοί διαφήμιση. Το site του 

FreeRice δωρίθηκε στο United Nations World Food Programm και μέχρι σήμερα έχει 

ταΐσει πάνω από 10 εκατομμύρια ανθρώπους. 

Ένα γνωστό δίλημμα για τους μαθητές είναι να διαλέξουν ανάμεσα στα μαθήματα ή 

στο να παίξουν ένα βίντεο-παιχνίδι. Το World of ClassCraft προσπαθεί να λύσει 

αυτό το δίλημμα. Το WOC είναι ένα παιχνίδι για την τάξη, όπου οι μαθητές μπορούν 

να επιλέξουν μία από τις τρεις κλάσεις, να κερδίσουν δυνάμεις , και να βιώσουν το 

ρίσκο κανονικού παιχνιδιού. Το παιχνίδι ακολουθεί τους κλασικούς κανόνες που 

βρίσκονται συνήθως σε MMORPG βίντεο παιχνίδια, όπως το World of Warcraft. 

Όταν οι μαθητές κάνουν θετικές δράσεις μέσα στην τάξη μπορούν να κερδίσουν 

πόντους εμπειρίας, η οποία οδηγεί σε αύξηση επιπέδων, και αποκτήσει ειδικών 

ικανοτήτων και δυνάμεων. Ο στόχος WOC είναι να μετατρέψει όλη την τάξη σε ένα 
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παιχνίδι. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι το WoC είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να 

παιχτεί με οποιοδήποτε θέμα, δηλαδή θα λειτουργήσει εξίσου καλά με τα 

μαθηματικά, όπως θα λειτουργούσε και στη φυσική. Χρησιμοποιώντας τεχνικές 

gamification στη τάξη, οι μαθητές αποκτούν μια εντελώς νέα αίσθηση των κινήτρων 

και των επιθυμιών και δείχνουν να είναι πιο πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο 

μάθημα. 
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3. Σχετικές Έρευνες 
 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα αναλυθούν διάφορες έρευνες με σκοπό την 

καλύτερη κατανόηση των διαφόρων τεχνικών αλλά και παραδειγμάτων για τα 

διάφορα χαρακτηριστικά παιχνιδιών και εφαρμογών. Αναλυτικότερα, θα γίνει 

παρουσίαση του όρου Mobile Persuasion και των στοιχείων του. Επιπλέον, θα 

αναλυθούν και θα κατηγοροιοποιηθούν τα χαρακτηριστικά παιχνιδιών καθώς και 

διάφορα παραδείγματα παιχνιδιών, αντίστοιχα με αυτά του σεναρίου της 

εφαρμογής STIVOS. Τέλος, θα παρουσιαστεί η αναμενόμενη προστιθέμενη αξία της 

εφαρμογής STIVOS. 

 

Mobile Persuasion  
 

Η αλλαγή της συμπεριφοράς μέσω κινητού, εμπεριέχεται στην επιστήμη του 

“Mobile Persuasion”. Το mobile persuasion έχει σχεδιαστεί για να αλλάζει τις 

νοοτροπίες ή τις συμπεριφορές των χρηστών της κινητής τηλεφωνίας μέσω της 

πειθούς και της κοινωνικής επιρροής. Με την υποστήριξη διάφορων υπηρεσιών και 

συσκευών διεπαφής (αισθητήρες, οθόνες αφής, GPS), τα κινητά τηλέφωνα είναι μια 

ιδανική πλατφόρμα για την πρόκληση μακροπρόθεσμων αλλαγών στη 

συμπεριφορά των χρηστών.  

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τέσσερα στοιχεία που γενικεύουν και αυτοματοποιούν 

την πειθώ και την αλλαγή συμπεριφοράς στις εφαρμογές κινητού. Τα στοιχεία αυτά 

είναι: 

 Απλότητα: Μία απλή και φιλική προς το χρήστη σχεδίαση αυξάνει τη 

δύναμη της πειθούς. Και αυτό διότι μη εξειδικευμένα και ασυνήθιστα άτομα 

είναι πιθανόν να εκτελέσουν την εφαρμογή. Επίσης είναι ευκολότερο να 

καταλάβουν όλοι τη δομή της εφαρμογής. 

 Εξατομίκευση: Η εξατομίκευση της εφαρμογής είναι πολύ σημαντική για τον 

επηρεασμό της στάσης και της συμπεριφοράς των χρηστών. Οι χρήστες έτσι 
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θα αισθάνονται άνετα και να νοιώθουν ότι μοιράζονται κάτι κοινό με την 

εφαρμογή. 

 Αυτοματοποίηση: Επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών σε μεγαλύτερους 

πληθυσμούς με τη λήψη προβλεπόμενων ενεργειών χωρίς ανθρώπινη 

παρέμβαση. Κάποιες από αυτές θα μπορούσαν να είναι απλές όπως η 

θερμοκρασία του δωματίου. 

 Επεκτάσιμη: Μια τέτοια εφαρμογή πρέπει είναι επεκτάσιμη και έχει 

συμβατότητα με πολλές μορφές αρχείων. Έτσι εάν ο προγραμματιστής 

θελήσει να προσθέσει μια καινούργια μορφή αρχείου, να είναι δυνατόν. 

Επίσης, με αυτό επιτυγχάνετε η διανομή της εφαρμογής όχι μόνο σε κινητά 

αλλά και σε άλλες συσκευές. 

 

Χαρακτηριστικά παιχνιδιών 
 

Υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά παιχνιδιών τα οποία εάν συνδυαστούν 

πετυχαίνουν τη μέγιστη ικανοποίηση των χρηστών. Η ενεργή συμμετοχή ενός 

χρήστη, η πρόκληση, η φαντασία αλλά και ο έλεγχος που έχει στην εξέλιξη του 

παιχνιδιού, οι συγκρούσεις και οι προκλήσεις είναι αυτό που κάνει τους παίκτες να 

επανέρχονται στο παιχνίδι και να αφιερώνουν πολλές ώρες σε αυτό. Επιπλέον, τα 

περισσότερα παιχνίδια προάγουν τον ενεργό ρόλο και την ανάπτυξη της 

πρωτοβουλίας του χρήστη σε ένα παιχνίδι.  

Ο Prensky, με βάση διάφορες έρευνες στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, συγκέντρωσε 

χαρακτηριστικά τα οποία ανταποκρίνονται στους διαφορετικούς τύπους μάθησης. 

Τα πιο βασικά από αυτά είναι η πρακτική εξάσκηση και η άµεση ανατροφοδότηση 

(practice and feedback), η µάθηση µέσω της δράσης (learning by doing), η µάθηση 

µε συγκεκριμένο στόχο (goal-oriented learning), η εξερεύνηση (discovery learning), 

η εναλλαγή ρόλων (role playing). Έτσι, με αυτά τα διάφορα χαρακτηριστικά, ένα 

παιχνίδι αποσκοπεί  να γίνει αρεστό από όλες τις δημογραφικές ομάδες. 

Στη συνέχεια, ένα serious game δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί εύκολα από ένα 

απλό παιχνίδι όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά και αρχές σχεδίασης ενός 
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παιχνιδιού. Και τα δύο είδη φέρουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά τα οποία 

κινητροδοτούν τον χρήστη ώστε να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή και αφοσίωση. 

Κάποια από αυτά είναι η αλληλεπίδραση ενός παιχνιδιού η οποία κρατάει τον 

χρήση ενεργό όση ώρα το χρησιμοποιεί.  

Η αλληλεπίδραση συνήθως συνδυάζεται με την ανατροφοδότηση για τη παρούσα 

κατάσταση/επίδοση του χρήστη. Επιπλέον, ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά 

αποτελούν οι μαθησιακοί στόχοι οι οποίοι πρέπει να είναι ξεκάθαροι σε κάθε 

παιχνίδι. Όπως κάθε άλλο παιχνίδι ηλεκτρονικό ή μη, το πιο βασικό κίνητρο 

συμμετοχής είναι ο ανταγωνισμός. Τέλος, το παιχνίδι πρέπει να έχει μια 

ψυχαγωγική αξία η οποία να υποβοηθάει την προσέλκυση χρηστών αλλά και την 

διατήρηση ενδιαφέροντος τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη στόχου του 

παιχνιδιού. 

 

Αντίστοιχα παιχνίδια 
 

Υπάρχουν διάφορα παιχνίδια/εφαρμογές υγείας που χρησιμοποιούν τεχνικές 

gamification για την προσέλκυση, συμμετοχή και αύξηση χρήσης τους. Οι 

πλειονότητα αυτών, χρησιμοποιούν το τρέξιμο ως κύρια άσκηση. Παρακάτω 

ακολουθούν γνωστές εφαρμογές που κινητροδοτούν τον χρήστη να αθληθεί. 

• Zombies run (https://zombiesrungame.com/): Παιχνίδι στο οποίο τρέχεις 

καθώς ακούς μουσική. Μέσα στη μουσική υπάρχει αφήγηση για κάθε 

επίπεδο. Σε άσχετο χρόνο, ειδοποιεί για την ύπαρξη ζόμπι πράγμα που σε 

αναγκάζει να αυξήσεις ρυθμό. Στο τέλος κάθε προπόνησης παίρνεις πόντους 

παιχνιδιού και ανεβαίνεις επίπεδο. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσεις αυτούς τους πόντους για να βελτιώσεις το καταφύγιό σου.  

 

• GymPact (http://www.gym-pact.com/): Παιχνίδι που ελέγχει την συχνότητά 

της άσκησής σου. Έχει μετρητή στον οποίο αποτυπώνονται όλες οι 

προπονήσεις σου. Το ιδιαίτερο με τη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι ότι όταν 

https://zombiesrungame.com/
http://www.gym-pact.com/
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φτιάχνεις το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εισάγεις και τη πιστωτική σου κάρτα 

και σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της προπόνησης, υπάρχει χρηματικό 

πρόστιμο. 

 

• Charity Miles (http://www.charitymiles.org/): Εφαρμογή τρεξίματος, η οποία 

κινητροδοτεί τους χρήστες της με τη δυνατότητα επιλογής δωρεάς σε 

διάφορα ιδρύματα. Πριν από κάθε προπόνηση ο χρήστης διαλέγει σε ποιο 

ίδρυμα ή οργάνωση θέλει να γίνει η δωρεά . Για κάθε 1 μίλι, η εφαρμογή 

κάνει δωρεά 0,25$ στο ίδρυμα που έχει επιλέξει ο χρήστης. 

 

• Citystrides (http://citystrides.com/): Εφαρμογή η οποία έχει καλύψει κάθε 

πόλη με διαδρομές. Σκοπός του παιχνιδιού είναι ο χρήστης να καλύψει όσες 

περισσότερες διαδρομές μπορεί και να γίνει ο πρώτος της πόλης του. 

 

• Ingress (https://www.ingress.com/): Παιχνίδι στο οποίο μετατρέπει τον 

πραγματικό κόσμο σε έναν εικονικό κόσμο γεμάτο μυστήριο , ίντριγκες , και 

ανταγωνισμό. Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι χρήστες να συνεργαστούν και 

να ελέγξουν την αόρατη δύναμη. Η εφαρμογή έχει real-time επιλογές τις 

οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσεις όταν τρέχεις ή περπατάς για να 

μεγιστοποιήσεις τα αποτελέσματα. 

 

• Thewalk (http://www.thewalkgame.com/): Εφαρμογή κατασκευασμένη από 

το υπουργείο υγείας της Αγγλίας. Η υπόθεση του παιχνιδιού είναι να 

μεταφέρει ο χρήστης ορισμένα αντικείμενα από τη μία μεριά της Αγγλίας 

στην άλλη λόγω κάποιας πυρηνικής έκρηξης. Η εφαρμογή εντοπίζει τον 

χρήστη και μέσω περιγραφής (εικονική/ακουστική) τον καθοδηγεί. 

 

http://www.charitymiles.org/
http://citystrides.com/
https://www.ingress.com/
http://www.thewalkgame.com/
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• SpecTrek(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spectrekking.f

ull): Εφαρμογή που χρησιμοποιεί επαυξημένη πραγματικότητα για να δώσει 

κίνητρο στους χρήστες. Οι χρήστες παίζουν το ρόλο του κυνηγού 

φαντασμάτων και σκοπός τους είναι να τρέξουν και να πιάσουν όσο πιο 

πολλά φαντάσματα μπορούν. Το παιχνίδι χρησιμοποιεί χάρτη που εντοπίζει 

τα φαντάσματα σε μία περιοχή και όταν ο χρήστης  φτάσει στη περιοχή, 

μπορεί μέσω της κάμερας να δει και να πιάσει τα φαντάσματα. 

 

• Burn your fat with me (https://itunes.apple.com/us/app/burn-your-fat-with-

me!!/id486692623?mt=8): Εφαρμογή τρεξίματος για φανς των άνιμε. Η 

εφαρμογή δίνει κίνητρο στους χρήστες της με την αφήγηση καθώς τρέχουν 

και με την παρουσίαση βίντεο της σειράς άνιμε.  

 

Αναμενόμενη προστιθέμενη αξία 

 

Η προτεινόμενη ιδέα αφορά ένα σενάριο παιχνιδιού το οποίο θα κινητροδοτεί τους 

χρήστης για άθληση. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή θα είναι ένα σοβαρό παιχνίδι για 

την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας. Το παιχνίδι αυτό ανήκει στη 

κατηγορία σοβαρών παιχνιδιών (serious games). Η εφαρμογή θα είναι σε θέση να 

βελτιώσει την υγεία των χρηστών με διασκεδαστικό τρόπο δίνοντας κίνητρο να 

αθληθούν. 

Με βάση την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για αντίστοιχα παιχνίδια και 

εφαρμογές, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα με την ίδια λογική. Βέβαια, πολλά 

παιχνίδια φέρουν ορισμένα κοινά στοιχεία αλλά ενσωματομένα μαζί, δεν 

αποτελούν την ιδέα της εφαρμογής. 

Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή STIVOS χρησιμοποιεί τα στοιχεία ενός παιχνιδιού 

όσον αφορά το επίπεδο, προσωποποίηση, εμπειρία, τίτλους και άλλα. Στο 

παραπάνω, ενσωματώνεται η αρένα, στην οποία οι χρήστες μπορούν να μάχονται 

μεταξύ τους. Για να το επιτύχει αυτό, η εφαρμογή μετατρέπει τα χιλιόμετρα σε 
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STIVOS πόντους. Επομένως, όσο πιο πολύ αθληθούν οι χρήστες, τόσο πιο πολύ 

ανταγωνιστικοί και καλύτεροι θα είναι απέναντοι στους άλλους χρήστες. 

Στη συνέχεια, έγινε ανάλυση τεχνικών gamification  και διαφόρων χαρακτηριστικών 

για εκπαιδευτικά παιχνίδια. Το παραπάνω έγινε με σκοπό την βελτίωση της ιδίας 

της ιδέας αλλά και διαφόρων λειτουργιών της. Κατά αυτόν τον τρόπο το παιχνίδι θα 

γίνει πιο ενδιαφέρον, ελκυστικό, ανταγωνιστικό και φιλικό προς το χρήστη. 

Συμπεραίνοντας, η ιδέα της εφαρμογής αποτελεί ένα καινούργιο σοβαρό παιχνίδι 

(serious game) το οποίο μπορεί να βελτιώσει την υγεία των χρηστών του. Είναι μια 

καινούργια εφαρμογή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς 

λόγους κυρίως στον Ελλαδικό χώρο. Επίσης η εφαρμογή μπορεί εύκολα να 

εμπορευματοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα. 
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4. Ανάλυση της εφαρμογής ως ένα ΠΣ 
 

 
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση της ανάλυσης και του 

σχεδιασμού της εφαρμογής “STIVOS” με σκοπό την αυτοματοποίηση και τη 

βελτίωση των διαδικασιών της. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία 

ανάπτυξης της εφαρμογής και η συλλογή απαιτήσεων. Στη συνέχεια, θα γίνει 

αναλύση του σεναρίου της εφαρμογής. Τέλος,  θα δούμε τις mockup οθόνες, use 

case diagram, deployment diagram και activity diagrams. 

 

Εισαγωγή 
 

Η προσέγγιση αυτή έχει ως στόχο να περιγράψει θεωρητικά τα βήματα του κύκλου 

ανάπτυξης (life cycle) πληροφοριακών συστημάτων κατά Dennis et al. εστιάζοντας 

στην καταγραφή των απαιτήσεων, την ανάλυση, τη σχεδίαση αλλά και την 

υλοποίηση του συστήματος.  

Η επιτυχημένη ανάπτυξη της εφαρμογής προϋποθέτει την κατανόηση πώς το  

πληροφοριακό σύστημα μπορεί να υποστηρίξει τις διάφορες ανάγκες της καθώς και 

το πώς μπορεί να γίνει ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παράδοση του στους 

χρήστες. 

Στο πλαίσιο αυτή της μελέτης, παρουσιάζεται η εφαρμογή του κύκλου ανάπτυξης 

λογισμικού χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τα αντίστοιχα διαγράμματα της 

Ενοποιημένης Γλώσσας Μοντελοποίησης (UML). Η ενοποιημένη γλώσσα 

σχεδιασμού (unified modeling language) (UML) είναι μια γραφική γλώσσα για την 

οπτική παράσταση, τη διαμόρφωση προδιαγραφών και την τεκμηρίωση 

συστημάτων που βασίζονται σε λογισμικό. Η UML στοχεύει στο σχεδιασμό 

αντικειμενοστρεφών συστημάτων. Το σχέδιο είναι μια απλοποιημένη παράσταση 

της πραγματικότητας. 

Στην πορεία του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος 

χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν διάφορες αλλαγές. Στις επόμενες ενότητες αυτές 
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οι αλλαγές έχουν ενσωματωθεί και παρουσιάζεται η τελική μορφή της υπό 

σχεδίαση εφαρμογής. 

 

Προετοιμασία συστήματος - Μεθοδολογίες ανάπτυξης ΠΣ 

 

Αρχικά, στο πλαίσιο της ανάλυσης και του σχεδιασμού της εφαρμογής ως ένα 

λογισμικό εξετάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με το χρόνο και τον 

τρόπο στο πότε και πώς γίνεται καθεμιά από τις 5 φάσεις της προετοιμασίας, 

ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης. 

Αφού έγινε η συγκριτική αξιολόγηση (bemnchmarking) όλων των μεθοδολογιών για 

τη συγκεκριμένη περίπτωση, έγινε η επιλογή της πλέον κατάλληλης προσέγγισης.  

Ως μεθοδολογία επιλέγεται η σταδιακή ανάπτυξη. Η σταδιακή ανάπτυξη 

συγκαταλέγεται στη κατηγορία RAD (Rapid Application Development - Γρήγορη 

Ανάπτυξη Εφαρμογών). Η τελική επιλογή της μεθοδολογίας της σταδιακής 

ανάπτυξης έγινε με βάση τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν τον 

συγγραφέα/προγραμματιστή, το έργο αλλά και το σύνολο των απαιτήσεων της 

εφαρμογής. 

Με τη χρήση της σταδιακής ανάπτυξης θα έχουμε την ευκαιρία για περαιτέρω 

ανάλυση του τελικού συστήματος με σκοπό την βελτίωση και τη συνακόλουθη 

διόρθωσή του. Ένα ακόμα βασικό κριτήριο ήταν ο βαθμός σαφήνειας των 

απαιτήσεων από τον της εφαρμογής από το πρώτο στάδιο. Επίσης, μια ακόμα 

προϋπόθεση που εκπληρώνεται με τη χρήση σταδιακής ανάπτυξης είναι ότι η 

εφαρμογή πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχεται σε κάθε στάδιο της υλοποίησής της 

από τον επιβλέπων καθηγητή. 

Επίσης, λόγω του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, υπάρχει ευελιξία χρόνου 

σχετικά με την ολοκλήρωση της εφαρμογής. Έτσι, καθίσταται δυνατή η δοκιμή 

περισσοτέρων της μίας έκδοσης. 
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Τέλος, η έλλειψη εξοικείωσης μου με το πρόγραμμα ανάπτυξης της εφαρμογής 

(Unity 3D) αποτέλεσε ακόμη μία σημαντική παράμετρο που οδήγησε στην επιλογή 

της μεθοδολογίας της σταδιακής ανάπτυξης. 

 

 

Συλλογή απαιτήσεων 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στη συλλογή απαιτήσεων που χρειάστηκαν 

για την σωστή δημιουργία της εφαρμογής. Για τη συλλογή των απαιτήσεων σαν 

βάση χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία (άρθρα, βιβλία, σεμινάρια, περιοδικά), 

έρευνα στο ίντερνετ, προσωπική ενασχόληση, συνέντευξη με αθλητές, 

τελειόφοιτους ΤΕΦΑΑ και gamers. 

Αρχικά έλαβε μέρος η έρευνα για τα σοβαρά παιχνίδια (serious games). Η 

συγκεκριμένη έρευνα έγινε με βάση συζητήσεις με καθηγητές, βιβλιογραφία και 

έρευνα στο ίντερνετ. Από τα παραπάνω έγινε δυνατή η εξέταση του όρου, 

κατηγοριών, παραδειγμάτων, φιλοσοφίας, ιστορίας και πλεονεκτημάτων. Τα 

«σοβαρά παιχνίδια» είναι προσομοιώσεις πραγματικών γεγονότων ή διαδικασιών 

που έχουν ως σκοπό την επίλυση προβλημάτων ή την εκπαίδευση. 

Πιο συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν πληροφορίες που αφορούν τον σχεδιασμό μίας 

εφαρμογής, όπως είναι η κινητροδότηση, η ανατροφοδότηση του παίχτη, η 

εμβύθιση, η ευχρηστία, ο σχεδιασμός γραφικών, η εμφάνιση και ο ρόλος του 

παιδαγωγικού χαρακτήρα στο παιχνίδι.  

Στη συνέχεια έγινε έρευνα για το πως μπορεί μια εκπαιδευτική εφαρμογή να έχει 

μεγαλύτερη απήχηση και να είναι αρεστή από τη πλειοψηφία των δημογραφικών 

ομάδων. Για να επιτύχουμε τα παραπάνω έγινε έρευνα για τις τεχνικές gamification. 

Η έννοια του gamification αναφέρεται στην ενσωμάτωση των τεχνικών παιχνιδιού 

σε μια διαδικασία με σκοπό να την καταστήσει πιο ευχάριστη ή πιο ενδιαφέρουσα 

για το κοινό. Όπως συμβαίνει δηλαδή στα παιχνίδια, όπου ο παίκτης προσπαθεί να 

φτάσει σε έναν στόχο μέσω μιας ευχάριστης διαδικασίας (ή και «επίπονης» αλλά) 
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που τον ευχαριστεί, έτσι ακριβώς λειτουργεί και το gamification. Παραδείγματα 

μπορεί να είναι ένας διαδραστικός διαγωνισμός, η συγκέντρωση πόντων με κάποιο 

αντάλλαγμα, η κατάκτηση levels για περισσότερα προνόμια.  

Τέλος, ένα βασικό τμήμα της διπλωματικής αφορούσε τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση της εφαρμογής. Για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της εφαρμογής 

χρειάστηκε έρευνα κυρίως μέσω ίντερνετ σε πρώτο στάδιο. Στη συνέχεια έγινε 

λεπτομερής εξέταση όλων των τεχνολογικών λύσεων. Τέλος, για τη σωστή 

λειτουργία και τη διόρθωση σφαλμάτων έγινε παρακολούθηση πολλαπλών 

ηλεκτρονικών μαθημάτων (tutorials) μέσω youtube και academia.  

 

 

Ανάλυση στόχων υγείας 
 

Η συγκεκριμένη διπλωματική αφορά τη δημιουργία ενός σοβαρού παιχνιδιού 

(serious game) για την υγεία. Με την εκτέλεση της εφαρμογής και την καθημερινή 

ενασχόληση ο χρήστης υποθέτουμε θα είναι σε θέση να βελτιώσει την σωματική και 

ψυχική υγεία του. Η εφαρμογή ως ένα σοβαρό παιχνίδι (serious game) στην ουσία 

χρησιμοποιεί τεχνικές gamification ώστε να κινιτροδοτήσει τον χρήστη να βγει έξω 

και να τρέξει. Σκοπός της εφαρμογής γα ένα χρήστη είναι να περάσει του 

υπόλοιπους σε STIVOS (πόντους παιχνιδιού), επίπεδο και θέση στην παγκόσμια 

κατάταξη. Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω όμως, χρειάζεται ο χρήστης να 

έχει μια καθημερινή ενασχόληση με το τρέξιμο. Επομένως, ως στόχος όλης της 

διπλωματικής είναι η απόδειξη ότι μια εφαρμογή serious game μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί επιτυχημένα για την βελτίωση της συνολικής υγείας του χρήστη. 

Για να υπάρχει ο καλύτερος έλεγχος της παραπάνω υπόθεσης, έχει δημιουργηθεί  

ένας ξεχωριστός πίνακας στη βάση δεδομένων. Ο συγκεκριμένος πίνακας μετράει 

τα STIVOS και τα συνολικά χιλιόμετρα. Έτσι, μπορούμε ως διαχειριστές τις βάσης να 

εξετάσουμε όλους τους χρήστες και να δούμε την ύπαρξη ή μη βελτίωσης των 

στατιστικών.   
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Σενάριο παιχνιδιού 
 

Στη συγκεκριμένη υποενότητα θα γίνει ανάλυση του σεναρίου της εφαρμογής. Για 

την απόδειξη των υποθέσεων της διπλωματικής εργασίας ήταν αναγκαία η 

υλοποίηση μιας εφαρμογής. Η εφαρμογή αυτή θα συνδιάσει τις διάφορες τεχνικές 

gamification και την λογική ενός serious game. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων υλοποιήθηκε μια εφαρμογή κινητού 

τηλεφώνου η οποία αποσκοπεί στην βελτίωση της υγείας του χρήστη μέσω 

άθλησης και συγκεκριμένα αυτή του τρεξίματος. 

Ο χρήστης αρχικά θα εισάγεται στο περιβάλλον της εφαρμογής αφού ονομάσει τον 

άβατάρ του, έτσι γίνεται και η αυτόματη εγγραφή του στη βάση δεδομένων.  Κατά 

αυτόν τον τρόπο ο άβαταρ γίνεται πιο προσωπικός και προσαρμοσμένος σε κάθε 

χρήστη. Επιπλέον, το κάθε όνομα θα είναι μοναδικό σε όλη τη βάση δεδομένων και 

θα είναι αυτό το οποίο θα φαίνεται και στους άλλους χρήστες. Τέλος, ο κάθε 

άβαταρ θα μπορεί να προσαρμοστεί και στη συνέχεια του παιχνιδιού ανάλογα με 

την επίδοση που θα έχει ο χρήστης. Ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκεται ο 

χρήστης, θα αλλάζει το χρώμα του αβατάρ του. Έτσι θα υπάρχει ένα παραπάνω 

κίνητρο για αύξηση του level, καθώς τα «υψηλότερα χρώματα» θα φέρουν 

υψηλότερο κύρος. 

Στη συνέχεια το κάθε άβαταρ θα έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία θα 

αυξάνονται ανάλογα με τις επιδόσεις του τόσο στο τρέξιμο όσο και στην αρένα. 

Κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ζημιά (damage), άμυνα(defense), ζωή 

(health), ταχύτητα (speed), ασπίδα (armor). Επίσης, θα υπάρχουν διάφορα επίπεδα 

τα οποία θα κατηγοριοποιούν τον κάθε χρήστη ανάλογα με την εμπειρία του(exp). 

Η χρήση των επιπέδων αποτελεί μία από τις βασικότερες τεχνικές gamification η 

οποία βοηθάει στην συνεχόμενη συμμετοχή των χρηστών και τέλος στην αφοσίωσή 

τους στην εφαρμογή. 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω και να αυξηθεί το επίπεδο του κάθε άβαταρ, ο 

χρήστης πρέπει να καλύπτει χιλιομετρικές αποστάσεις. Η εφαρμογή, η οποία θα 

έχει πρόσβαση στο GPS του κινητού τηλεφώνου του χρήστη, θα εντοπίζει τη θέση 



 
 

35 
 

του χρήστη και θα είναι σε θέση να υπολογίζει τη χιλιομετρική απόσταση που 

διανύθηκε. Αυτή η απόσταση θα μετατρέπεται σε πόντους παιχνιδιού και κατά 

επέκταση σε εμπειρία και αλλαγή επιπέδου. Έτσι, ο χρήστης θα έχει ένα βασικό 

κίνητρο να καλύπτει όλο και πιο πολλά χιλιόμετρα για να αυξήσει το επίπεδό του 

και τα στατιστικά του άβατάρ του. 

Αναλυτικότερα, για την  αποτελεσματικότερη αλλά και πιο ενδιαφέρον προσέγγιση 

της εφαρμογής δημιουργήθηκαν πόντοι παιχνιδιού, τo STIVOS. Ο χρήστης πρέπει να 

καλύψει απόσταση 100 μέτρων για να λάβει ένα STIVOS. Το STIVOS στην ουσία 

είναι οι πόντοι οι οποίοι μπορεί κανείς να εξαργυρώσει για την βελτίωση των 

χαρακτηριστικών του. Η εξαργύρωση γίνετε στη ειδική οθόνη hero και είναι  σε 

αναλογία 1 προς 1.  

Στη συνέχεια, εκτός από την κάλυψη χιλιομετρικών αποστάσεων ο χρήστης μπορεί 

να αυξήσει τα STIVOS του με βάση τις νίκες του στην αρένα. Όταν ο χρήστης 

βρίσκεται στην οθόνη αρένας, το σύστημα εντοπίζει τυχαία έναν άλλον χρήστη που 

βρίσκεται στo ίδιο επίπεδο και  τον προκαλεί σε μάχη. Τότε ο χρήστης  μπορεί να 

επιλέξει ένα από τα 5 χαρακτηριστικά που έχει, και να κάνει επίθεση με αυτό. Εάν ο 

χρήστης  νικήσει παίρνει ένα STIVOS και αυξάνεται η θέση του στη παγκόσμια 

κατάταξη κατά ένα πόντο. Για να μην γίνεται όμως η κατάχρηση αυτής της 

ενέργειας για τη συλλογή STIVOS, ο χρήστης έχει «ενέργεια» για 10 μάχες μόνο τη 

μέρα. Έτσι, η εφαρμογή ωθεί ακόμα πιο πολύ τον χρήστη να μαζέψει πόντους μέσω 

του τρεξίματος. 

Στη συνέχεια, η εφαρμογή θα βραβεύει τους χρήστες ανάλογα με το επίπεδό τους. 

Τα βραβεία αποτελούν μία από τις βασικότερες τεχνικές gamification και βοηθάνε 

δραματικά στην αφοσίωση του χρήστη. Τα βραβεία αυτά αποτελούν διάφορους 

τίτλους που οι χρήστες μπορούν να αποκομίσουν μέσω αποστολών καθαρά για 

κοινωνικούς σκοπούς. Αναλυτικότερα, εκτός από το αλλαγή χρώματος που 

αναφέρθηκε παραπάνω, ο χρήστης λαμβάνει και έναν τίτλο. Ένα ακόμα στοιχείο 

δηλαδή για να αυξάνεται το κύρος του χρήστη. Οι βασικοί τίτλοι είναι Squire 

(Ιπποκόμος), Knight (Ιππότης), King (Βασιλιάς). Ανά επίπεδο αλλάζει ο τίτλος 



 
 

36 
 

ξεκινώντας από ένα level με το Squire, δυο level με το Knight και τέλος 3 level με το 

King. Επειδή  είναι αρχή ακόμα οι τίτλοι περιορίζονται μόνο στα 3 πρώτα επίπεδα. 

Για την αλλαγή του επιπέδου του χρήστη, η εφαρμογή ελέγχει τα STIVOS. Για την 

αλλαγή επιπέδου ο χρήστης χρειάζεται να έχει αποκτήσει 10 STIVOS συν τα 

διπλάσια STIVOS από τη προηγούμενη αλλαγή. Με άλλα λόγια, για το πρώτη 

αλλαγή χρειάζεται 10 STIVOS ενώ για την δεύτερη 10+20=30. Πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι η εφαρμογή, για αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση, ελέγχει μόνο 

τα STIVOS που έχει πάρει ο χρήστης μέσω τρεξίματος. Έτσι, δίνει στον χρήστη ένα 

ακόμα κίνητρο για να βγει έξω και να τρέξει. 

Για να γίνει η εφαρμογή πιο ελκυστική προς χρήση αλλά και πιο πειστική όσον 

αφορά το serious game, έχει ενσωματωθεί ψυχαγωγική αξία (entertainment value). 

Ψυχαγωγική αξία θεωρείται το μέρος του παιχνιδιού που δεν έχει άλλη αξία από το 

να διασκεδάζει και να αιχμαλωτίζει τη προσοχή των χρηστών. Έτσι, η εφαρμογή που 

έχει εντυπωσιακή εικόνα και ήχο για να πετύχει το παραπάνω αποτέλεσμα. 
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Mock Up Οθόνες 
 

Για το σχεδιασμό της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα pencil. Μαζί με το 

πρόγραμμα, έγινε η ενσωμάτωση χαρακτηριστικών Android Lolipop και Android 

sketch. Επίσης, η κάθε φωτογραφία έγινε διαφανής (transparent) και 

τροποποιήθηκε για να καλύψει την κάθε σχεδιαστική ανάγκη.  

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί με στοιχεία μινιμαλισμού και για αυτό 

χρησιμοποιούνται μόνο τα απαραίτητα για να είναι λειτουργική. Επίσης, γίνεται 

χρήση του stickman (μαύρος) ως άβαταρ, ενώ στη συνέχεια θα αλλάζει το χρώμα 

του ανάλογα το επίπεδο. 

 

 

Εικόνα 1. Sign Up 
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Οθόνη 1 (Sign Up). Η Οθόνη 1 είναι η πρώτη οθόνη που βλέπει ο χρήστης τη πρώτη 

φορά που εκτελεί την εφαρμογή. Είναι η οθόνη εγγραφής του χρήστη στην 

εφαρμογή. Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του ονόματος που θέλει να εμφανίζεται 

το άβατάρ του, ένας κωδικός και τέλος του email του. 

 

Εικόνα 2 .  Home 

Οθόνη 2 (Home). Η οθόνη 2 αποτελεί την αρχική οθόνη της εφαρμογής. Στην οθόνη 

αυτή ο χρήστης μπορεί να δει τον άβατάρ του, το επίπεδό του, τα χιλιόμετρα που 

έχει διανύσει και τέλος τους πόντους(stivos) που του έχουν απομείνει. Επιπλέον, 

από αυτή την οθόνη ο χρήστης μπορεί να πατήσει το κουμπί RUN, το οποίο ανοίγει 

την οθόνη τρεξίματος. 
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Εικόνα 3 . Hero 

Οθόνη 3 (Hero). Η Οθόνη 3 αποτελεί την οθόνη στην οποία ο χρήστης επιλέγει που 

θα τοποθετήσει τους ειδικούς πόντους (stivos). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 

μεταξύ της ζωής, επίθεσης, άμυνας, critical και ταχύτητα. Το κάθε ένα από αυτά τα 

χαρακτηριστικά προσδίδουν μία διαφορετική έκβαση σε κάθε μάχη του στην αρένα. 
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Εικόνα 4 . Arena 

Οθόνη 4 (Arena). Η οθόνης 4 αποτελεί την οθόνη της αρένας. Ο χρήστης μπορεί να 

παρατηρήσει την παγκόσμια κατάταξη και τις νίκες του κάθε χρήστη. Επίσης, βλέπει 

τη θέση του στη κατάταξη και τον αριθμό των νικών του. Τέλος, ο χρήστης μπορεί 

από αυτήν την οθόνη να επιλέξει το κουμπί FIGHT και να μπει σε μάχη με έναν 

τυχαίο χρήστη( με +- επίπεδο 1). 
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Εικόνα 5. Settings 

Οθόνη 5 (Settings). Στην οθόνη 5 ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις της 

εφαρμογής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο “multiplayer” στο οποίο ο χρήστης 

μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιεί την εφαρμογή καθαρά και μόνο για μέτρηση 

της απόστασης που διανύει και όχι για την συμμετοχή τους στην αρένα. 
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Εικόνα 6 . Run 

Οθόνη 6 (Run). Η οθόνη 6 αποτελεί την κύρια οθόνη τρεξίματος. Η εφαρμογή 

εντοπίζει τη θέση του χρήστη με GPS και μόλις ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο play, η 

εφαρμογή ξεκινάει να μετράει την απόσταση που θα διανύσει ο χρήστης. Επιπλέον, 

ο χρήστης μπορεί να δει την ταχύτητα με την οποία τρέχει, την απόσταση που έχει 

διανύσει και τα stivos που έχει μαζέψει. Τέλος, ο χρήστης μπορεί να πατήσει το 

κουμπί stop το οποίο σταματάει την μέτρηση και τον μεταφέρει στην οθόνη 2 

(Home). 
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Εικόνα 7. Fight 

Οθόνη 7 (Fight). Στην οθόνη 7 ο χρήστης βλέπει το αποτέλεσμα της μάχης. Ανάλογα 

με κάθε αποτέλεσμα μάχης το άβαταρ ανεβαίνει επίπεδο. 
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Εικόνα 8. Error 

Οθόνη 8 (Error). Οθόνη σφάλματος με μήνυμα. Ζητείτε από τον χρήστη η 

επανεκκίνηση την εφαρμογής.  
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Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (Activity Diagrams) 
 

Ένα διάγραµµα δραστηριοτήτων περιγράφει την ροή των εργασιών µέσα στο 

σύστηµα. Ένα διάγραµµα δραστηριοτήτων βασικά περιέχει δραστηριότητες 

(activities) ενέργειες (actions) και μεταβάσεις (transitions). Τα διαγράµµατα 

δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται για την περιγραφή: µιας περίπτωσης χρήσης, 

ροών εργασιών (workflows),  διεργασιών (processes) επιχειρηματικών διαδικασιών 

(business processes).  

 

 

Διάγραμμα 1 Activity-Fight 

 

H διαδικασία ξεκινάει με τον χρήστη να εκτελεί την εφαρμογή. Η εφαρμογή ελέγχει 

εάν ο χρήστης έχει ξανά ανοίξει την εφαρμογή και έχει δημιουργήσει τον άβατάρ 

του. Εάν όχι, ο χρήστης κατευθύνεται στη σελίδα εγγραφής. Εάν ναι, ο χρήστης 

κατευθύνετε στην αρχική σελίδα. Από εκεί ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα Arena. Η 

εφαρμογή ελέγχει εάν έχει ίντερνετ και μέσω του server, εμφανίζει τα δεδομένα. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει Ίντερνετ, η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα σφάλματος. 

Στη συνέχεια ο χρήστης πατάει το κουμπί FIGHT.  Η εφαρμογή μέσω του server 

επιλέγει τον αντίπαλο και υπολογίζει το αποτέλεσμα. Τέλος, η εφαρμογή εμφανίζει 

την οθόνη μάχης με το αποτέλεσμα. 
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Διάγραμμα 2 Activity-Run 

 

H διαδικασία ξεκινάει με τον χρήστη να εκτελεί την εφαρμογή. Η εφαρμογή ελέγχει 

εάν ο χρήστης έχει ξανά ανοίξει την εφαρμογή και έχει δημιουργήσει τον άβατάρ 

του. Εάν όχι, ο χρήστης κατευθύνεται  στη σελίδα εγγραφής. Εάν ναι  ο χρήστης 

κατευθύνεται στην αρχική σελίδα. Από εκεί ο χρήστης επιλέγει τo κουμπί RUN. Η 

εφαρμογή ελέγχει την ένταση του σήματος GPS και εάν υφίσταται και είναι 

ικανοποιητικό εμφανίζει την οθόνη τρεξίματος. Σε περίπτωση αδύναμου σήματος, η 

εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα σφάλματος. 
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Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης (Use Case Diagrams) 
 

Παρακάτω βλέπουμε τη χρήση διαγράμματος περίπτωση χρήσης (use case 

diagram). Τα συγκεκριμένα διαγράμματα χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για να  

καθορίσουν και να περιγράψουν τις λειτουργικές απαιτήσεις ενός συστήματος. 

Επίσης είναι σε θέση να δώσουν μια σαφή και συνεπή περιγραφή για το τι θα 

πρέπει να κάνει το σύστημα καθώς και να παρέχουν την κατάλληλη βάση για να 

γίνονται. Τέλος, τα διαγράμματα περίπτωσης χρήσης παρέχουν την ικανότητα να 

εντοπίζονται οι λειτουργικές απαιτήσεις μέσα στις κλάσεις και τις λειτουργίες του 

συστήματος. 

 

 

Διάγραμμα 3 Use Case 
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Για το παραπάνω διάγραμμα έγινε χρήση ενός actor (ρόλος) που είναι πραγματικό 

άτομο(χρήστης) και 2 actors που είναι πληροφοριακά συστήματα(GPS, Server). 

Επιπλέον, Ο χρήστης συνδέεται με τις περιπτώσεις χρήσης με γενίκευση. Οι 

περιπτώσεις χρήσης είναι: fight, run, stivos, sign-in, sign-up, sign-out. Τέλος, με 

σύνδεση περιεκτικότητας (include) παρατηρούμε ότι συνδέεται η περίπτωση 

χρήσης sign-out. 
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Διάγραμμα Παράταξης (Deployment Diagram) 

 

 

Διάγραμμα 4 Deployment 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα εμφανίζεται η απεικόνιση των στοιχείων του συστήματος 

και των σχέσεων μεταξύ τους μαζί με ορισμένες λεπτομέρειες σε αρχιτεκτονικό 

επίπεδο. Αρχικά παρατηρούμε το mobile device το οποίο αποτελεί ένα κινητό 

τηλέφωνο με android λειτουργικό.  Στη συνέχεια, έχουμε έναν κόμβο στον οποίο 

βλέπουμε το εκτελέσιμο αρχείο εφαρμογής. Στο παραπάνω executionEnvironment 

εξάρτημα(component) αναπτύσσετε ολόκληρη η αρχιτεκτονική της εφαρμογής, η 
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οποία αποτελείται από τα εξής βασικά component: classes.dex,  resources.arsc, res, 

AndroidManifest.xml. Πιο συγκεκριμένα, το classes.dex αποτελεί το σύνολο των 

κλάσεων που έχουν συνταχθεί σε αρχείο dex το οποίο αναγνωρίζεται από την 

εικονική μηχανή Dalvik. Το resources.arsc επιτρέπει στους προγραμματιστές να 

έχουν πρόσβαση σε πόρους του συστήματος σε ένα πρότυπο τρόπο με τον πηγαίο 

κώδικα του προγράμματος. Επίσης, το res αποτελει όλους τους μη συνταγμένους 

πόρους ενώ το AndroidManifest.xml παρουσιάζει ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά 

με την Android εφαρμογή, τις οποίες το σύστημα πρέπει να έχει για να μπορέσει να 

τρέξει οποιοδήποτε κώδικα της εφαρμογής. Τέλος, παρατηρούμε και το ατομικό 

component external storage το οποίο αναφέρετε στην αποθήκευση των δεδομένων 

της εφαρμογής στη μνήμη του κινητού. 

Συνεχίζοντας, βλέπουμε τον κόμβο Server o οποίος συνδέεται με HTTPS, ένα 

ασφαλές κανάλι για την αποστολή δεδομένων. Μέσα στο component server 

υπάρχουν υπάρχουν τα διάφορα εκτελέσιμα τεχνουργήματα (phpdata.php, 

phpdatasend.php, phpdatatier.php). Τα συγκεκριμένα αρχεία εκτελούνται μέσα 

στον σέρβερ καθώς η php είναι μια server-side γλώσσα προγραμματισμού. 

Επιπλέον, για την ολοκλήρωση του συστήματος έχουμε τον κόμβο Database Server 

μέσα στον οποίο υπάρχουν τα τεχνουργήματα (tom_run.sql) ως βάση σε επίπεδο 

DB για αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων. Τέλος τα αποτελέσματα από τα 

διάφορα HTTP request ξαποστέλνονται πίσω στην εφαρμογή.   
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5. Σχεδιασμός - Υλοποίηση 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εφαρμογής. 

Μετά την ανάλυση, κατά Dennis et al, της εφαρμογής ως ένα πληροφοριακό 

σύστημα, γίνεται η υλοποίησή του. Αρχικά θα παρουσιαστούν οι διάφορες ενέργειες 

που χρειάστηκαν για τη συλλογή των απαιτήσεων. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά 

στους εκπαιδευτικούς στόχους της εφαρμογής και κατ’ επέκταση, της διπλωματικής 

εργασίας.  

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα δούμε επίσης το σενάριο του παιχνιδιού καθώς και 

όλες τις τεχνικές gamification που χρησιμοποιήθηκαν. Επιπλέον, θα παρουσιασθούν 

οι διάφορες τεχνολογικές λύσεις και τέλος θα γίνει η επιλογή τους με βάση τα 

επιθυμητά κριτήρια. Συνεχίζοντας, θα δούμε όλες τις οθόνες του τελικού γραφικού 

περιβάλλον της  εφαρμογής. Τέλος, θα γίνει αναφορά στο κώδικα και στις 

δυσκολίες της συγγραφής του μαζί με μία ανάλυση των βασικών κλάσεων, game 

objects και αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

 

Ανάλυση τεχνολογίας 
 

Η πρώτη έρευνα που πρέπει να διεξαχθεί σε μια υλοποίηση εφαρμογής κινητού 

τηλεφώνου είναι η έρευνα για την  επιλογή λειτουργικού της εφαρμογής. Στην 

συνέχεια, να αναλυθούν τα στοιχεία που θα φέρει η εφαρμογή. Τέλος, χρειαζόταν 

έρευνα για να αποφασιστεί η πλατφόρμα κατασκευής της εφαρμογής.  Σε αυτήν την 

ενότητα γίνεται μια έρευνα για όλα τα παραπάνω. 

Εφόσον δύο είναι τα κυρίαρχα λειτουργικά (Android – iOS), η έρευνα πλαισιώθηκε 

στις διαφορές τους με κριτήριο την ανάπτυξη εφαρμογών. 

Έχει παρατηρηθεί μια ευρεία υιοθέτηση του λειτουργικού android από την Google. 

Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη των εφαρμογών, τεχνικών και βελτιώσεων 

των Android κινητών. Ένα ακόμα στοιχείο που συνδράμει σε αυτή τη κατάσταση 
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είναι ότι το android αποτελεί open-source λογισμικό. Έτσι, οι game developers 

κατάφεραν με εύκολο τρόπο να χρησιμοποιήσουν αλλά και να δημιουργήσουν 

εκατοντάδες εργαλεία και εφαρμογές. 

Ως κανάλι διανομής υπάρχει το Play Store στο οποίο ο προγραμματιστής μπορεί με 

την συνδρομή (εφόρου ζωής) 30 € να ανεβάζει και να πουλάει την εφαρμογή του. 

Ως γνωστόν, οι περισσότερες εφαρμογές στο Play Store είναι δωρεάν και 

λειτουργούν με διαφημίσεις και δωρεές χωρίς αυτό όμως να σημαίνει χαμηλότερη 

ποιότητα ή την έλλειψη υποστήριξης. Επιπλέον, για τη κατασκευή εφαρμογών 

android έχουν δημιουργηθεί πολλαπλές πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες αυτές 

ικανοποιούν την κάθε τεχνολογική προδιαγραφή αλλά και ποικίλουν ανάλογα με το 

επίπεδο του εκάστοτε προγραμματιστή. 

Στην άλλη πλευρά βρίσκεται το iOS. Το iOS αποτελεί τον λειτουργικό των κινητών 

τηλεφώνων αποκλειστικά της Apple. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι χρήστες των Apple 

συσκευών είναι πιο ώριμοι ως αγοραστές, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 

των πωλήσεων. Έτσι, παρατηρείται μία μαζική αύξηση των προγραμματιστών προς 

τη ανάπτυξη εφαρμογών iOS.  

Για τη δημιουργία εφαρμογών iOS υπάρχουν πολύ λιγότερες πλατφόρμες, οι οποίες 

απευθύνονται και σε πιο έμπειρους προγραμματιστές.  Ως κανάλι διανομής η Apple 

χρησιμοποιεί το Appstore. Επίσης, η Apple κρατάει αυστηρά κριτήρια επιλογής των 

εφαρμογών της.  Έτσι, εξασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο στη ποιότητα και ασφάλεια 

των εφαρμογών της. 

Συνεχίζοντας, για την βέλτιστη επιλογή της τεχνολογικής λύσης πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων της εφαρμογής. Μία από τις 

πρώτες απαιτήσεις ήταν το ποσοστό ελέγχου των εσωτερικών προγραμμάτων του 

κινητού τηλεφώνου. Τέτοια εσωτερικά προγράμματα είναι οι εικόνες του κινητού, η 

εσωτερική μνήμη/βάση δεδομένων, οι συντεταγμένες (GPS) και άλλα. Μια ακόμα 

βασική απαίτηση ήταν η ευκολία αποστολής και αποδοχής HTTP ετοιμάτων (HTTP 

request). Το παραπάνω ήταν πολύ βασικό, καθώς σε αυτό στηρίζονται πολλές 

επιλογές της εφαρμογής όπως εγγραφή χρήστη, αρένα, αλληλεπίδραση με βάση 

δεδομένων και εξωτερικό server. Τέλος, η εφαρμογή χρειαζόταν να φέρει μια 
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πληθώρα από πολυμέσα ώστε να δημιουργεί μια ψυχαγωγική αξία (entertainment 

value).  

Μία από τις μεγαλύτερες σε όγκο αλλά και σε χρόνο έρευνα ήταν αυτή της επιλογής 

της πλατφόρμας κατασκευής της εφαρμογής. Για να γίνει η καλύτερη επιλογή της 

πλατφόρμας έγινε ανάλυση των πιο γνωστών εργαλείων κατασκευής.  

 

Android Studio 

 

 

Εικόνα 1 Android Studio 

 

To Android Studio είναι ένα ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον (IDE) για 

ανάπτυξη εφαρμογών σε Android λειτουργικό. Η ανακοίνωσή του στο κοινό έγινε 

στις 16 Μαΐου 2013 από την Google. Το Android Studio διατίθεται δωρεάν με 

την άδεια Apache License 2.0.  

Το Android Studio παρέχει ολοκληρωμένα εργαλεία για την ανάπτυξη και 

ολοκληρωμένα εργαλεία καθώς και για τον εντοπισμό σφαλμάτων. Επίσης, διαθέτει  

ένα πλούσιο πρόγραμμα επεξεργασίας που με drag-&-drop επιτρέπει την κίνηση σε 
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γραφικά (UI) στοιχεία, προεπισκόπηση σε πολλαπλές διαμορφώσεις οθόνης, και 

πολλά άλλα. 

Επιπλέον, η Google παρέχει οδηγίες μετάβασης από το Eclipse (περιβάλλον που 

χρησιμοποιούσαν αρκετοί Android developers μέχρι σήμερα) στο Android Studio, 

ενώ στη επίσημη ιστοσελίδα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις νέες 

λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην τελική έκδοση. 

Μερικές από αυτές είναι οι: 

 Intelligent code editor 

 Code templates and GitHub integration 

 Multi-screen app development 

 Virtual devices of all shapes and sizes 

 Flexible Gradle-based build system 

 Expanded template support for Google Services and various device types 

 Built-in support for Google Cloud Platform 

 ProGuard and app-signing capabilities 

 Support for creating multiple APKs with different features in the same project 

 

Unity 3D 
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Εικόνα 2 Unity 3D 

 

To Unity αποτελεί μια cross-plaform παιχνιδομηχανής η οποία έχει κατασκευαστεί 

από την Unity Technologies. Το Unity 3D έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει από 

απλά παιχνίδια μέχρι πολυσύνθετα βίντεο παιχνίδια σε όλες τις παιχνιδομηχανές. 

Είναι μια από τις πιο γνωστές πλατφόρμες λόγω της φιλικότητας προς τον χρήστη. 

Είναι αρκετά εύκολο για έναν αρχάριο αλλά διαθέτει και πιο σύνθετες επιλογές ο 

οποίες ικανοποιούν και τον πιο έμπειρο προγραμματιστή. Τέλος, το Unity διατίθεται 

δωρεάν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του. 

Η εφαρμογή αποτελείται από ένα πλήρες 3D περιβάλλον, κατάλληλο για την 

επίστρωση διαφόρων επιπέδων ανάλογα με τις προδιαγραφές κάθε εφαρμογής. 

Στο περιβάλλον της πλατφόρμας μπορεί κανείς να δημιουργήσει μενού, κινούμενα 

σχέδια, να συγγράψει σενάρια, καθώς και να οργανώσει ολόκληρη τη δομή 

κλάσεων της εκάστοτε εφαρμογής. Το user interface είναι καλά οργανωμένο ενώ οι 

διάφοροι πίνακες μπορούν να προσαρμοστούν πλήρως με μεταφορά και απόθεση. 

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του Unity 3D είναι οι γλώσσες 

προγραμματισμού που χρησιμοποιεί. Η πλατφόρμα υποστηρίζει τρεις διαφορετικές 

γλώσσες προγραμματισμού, UniScript, C# και JavaScript. Επομένως, είναι στην 

ευχέρεια του κάθε προγραμματιστή να επιλέξει την γλώσσα προγραμματισμού. 
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Στη συνέχεια, εφόσον ο προγραμματιστής ολοκληρώσει την οποιαδήποτε 

εφαρμογή, μπορεί εύκολα και με λίγα κλικς να δημοσιεύσει το τελικό αποτέλεσμα. 

Ανάλογα με τη επιλογή εξαγωγής, το Unity  προσαρμόζει το αρχείο σε ένα 

εκτελέσιμο αρχείου στο πηγαίο κώδικα της κάθε συσκευής. Αναφορικά, οι 

περισσότερες εφαρμογές κατασκευάζονται για κινητά τηλέφωνα (IOS, Androin, 

Nokia) αλλά και σε Xbox, Wii, Playstastion, Flash και άλλα. 

 

iOS – Xcode 

 

 

Εικόνα 3 iOS - Xcode 

 

 

Για την κατασκευή  εφαρμογών iOS απαιτείτε η χρήση Objective-C. Η Objective-C 

αποτελεί μία αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού η οποία με της σειρά 

της πρέπει να μεταγλωττιστεί με το iOS SDK. Υπάρχουν τέσσερα βασικά στρώματα 

στα οποία γίνεται η αναλύεται μια εφαρμογή με σκοπό την επιτυχημένη 

μεταγλώττιση της. Η Apple έχει δημιουργήσει την δικιά της πλατφόρμα για τη 

δημιουργία εφαρμογών. Η πλατφόρμα αυτή ονομάζεται xcode και μπορεί κανείς να 

την κατεβάσει δωρεάν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Apple. 
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Η πλατφόρμα Xcode είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης ( IDE ) που 

περιέχει μια σειρά από εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού που αναπτύχθηκε από την 

Apple για την ανάπτυξη λογισμικού για το OS X και iOS . Έκανε την πρώτη της 

εμφάνιση το 2003.  

Η Xcode υποστηρίζει C, C ++, Objective- C, Objective- C ++, Java, AppleScript, Python, 

Ruby, Rez και Swift πηγαίου κώδικα με μια ποικιλία μοντέλων προγραμματισμού , 

που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε Cocoa, Carbon, και Java. Η σουίτα 

Xcode περιλαμβάνει επίσης το μεγαλύτερο μέρος της τεκμηρίωσης του έργου της 

Apple , καθώς και φέρει την ενσωματωμένη διεπαφή Builder, μια εφαρμογή που 

χρησιμοποιείται για την κατασκευή γραφικών διεπαφών. 

Εδώ θα ήταν καλό να αναφερθούν κάποιες βασικές τεχνικές διαφορές ανάλογα με 

τις εκάστοτε εκδόσεις. Μέχρι το Xcode 4.1, η σουίτα Xcode περιλάμβανε μια 

τροποποιημένη έκδοση του GNU Compiler Collection. Από Xcode 3.1 έως 4.6.3 

Xcode, περιλαμβάνει την LLVM - gcc compiler, τη συλλογή μεταγλωττιστών GNU και 

μια γεννήτρια κώδικα που βασίζεται σε LLVM. Τέλος, από Xcode 3.2 και αργότερα, 

περιελάμβανε την Clang C / C ++ / Objective- C compiler , με πρόσφατα γραμμένο 

frond-end και μια γεννήτρια κώδικα που βασίζεται σε LLVM, και το Clang Static 

Analyzer.  

Τέλος, για τη χρήση του Xcode χρειάζεται αποκλειστικά Mac υπολογιστής(ή 

υπολογιστής της Apple). Επίσης, για το ανέβασμα μίας εφαρμογής iOS στο 

AppStore, χρειάζεται άδεια developer, 99$ κάθε χρόνο και το 30% του κέρδους κάθε 

εφαρμογής παρακρατείται από την  Apple. 

 

Ionic + Gordova 
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Εικόνα 4 Ionic + Gordova 

 

To Ionic είναι ένα πλαίσιο ανάπτυξης HTML5 Mobile App με στόχο τη δημιουργία 

υβριδικών εφαρμογών για κινητά. Υβριδικές εφαρμογές είναι ουσιαστικά μικρές 

ιστοσελίδες που εκτελούνται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο κέλυφος μια 

εφαρμογής που έχει πρόσβαση στο φυσικό στρώμα του κινητού. Οι υβριδικές 

εφαρμογές έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις «καθαρές εφαρμογές» 

(native apps), ειδικά όσον αφορά την υποστήριξη της πλατφόρμας, την ταχύτητα 

της ανάπτυξης, καθώς και την πρόσβαση σε προγράμματα επεκτασιμότητας. 

Σε αντίθεση με τα διάφορα responsive frameworks, το Ionic παρουσιάζεται με 

καθαρό (native) στυλ για στοιχεία UI και σχεδιαγράμματα όπως ένα ένα φυσικό SDK 

για iOS ή Android. Το Ionic παρέχει επίσης διάφορους ισχυρούς τρόπους για να χτίσει 

κανείς εφαρμογές κινητών οι οποίες αναμένεται να επισκιάσουν τα υπάρχοντα 

πλαίσια ανάπτυξης HTML5 . Εφόσον όμως το Ionic είναι ένα framework με HTML5, 

χρειάζεται ένα «φυσικό περιτύλιγμα» (wrapper)  όπως Cordova ή PhoneGap για να 

τρέξει ως μια εγγενής εφαρμογή (native).  
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Όσοι είναι εξοικειωμένοι με την ανάπτυξη ιστοσελίδων , θα βρουν τη δομή του Ionic 

σχετικά απλή και εύκολη. Το παραπάνω εξηγείται απλά διότι μια εφαρμογή 

γραμμένη με Ionic, στον πυρήνα της, είναι απλά μια ιστοσελίδα η όποια τρέχει σε 

ένα κέλυφος εγγενής εφαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι ο προγραμματιστής μπορεί να 

χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε είδος της HTML, CSS και Javascript επιθυμεί. Επίσης, 

οι πιο έμπειροι προγραμματιστές μπορούν να γράψουν και στο φυσικό στρώμα 

κάνοντας χρήση plugins της Cordova αλλά εγγενή κώδικα (native code). Έτσι, το 

μεγαλύτερο μέρος μιας εφαρμογής Ionic θα είναι γραμμένη σε HTML, JavaScript, 

και CSS.  

Τέλος, το Ionice framework χρησιμοποιεί επίσης AngularJS για ένα μεγάλο μέρος 

των βασικών λειτουργιών του. Η AngularJS είναι ένα open-source framework για 

web εφαρμογές και υποστηρίζεται κυρίως από την Google και από την κοινότητα 

που το χρησιμοποιεί. Οι βιβλιοθήκες της AngularJS ενσωματώνουν όλες τις HTML 

ετικέτες  από την πρώτη ανάγνωση της σελίδας HTML. Στην συνέχεια η AngularJS 

ερμηνεύει αυτά τα χαρακτηριστικά και τις οδηγίες να δεσμεύει είσοδο ή έξοδο για 

τα τμήματα της σελίδας σε μία μορφή JavaScript. Τέλος, οι τιμές αυτές των 

μεταβλητών JavaScript μπορούν είτε να οριστούν από τον εκάστοτε 

προγραμματιστή είτε να ανακτηθούν από τους στατικούς και δυναμικούς πόρους 

της JSON . 
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MIT app Inventor 

 

 

Εικόνα 5 MIT app Inventor 

 

Το app inventor είναι μια εφαρμογή του MIT που σχεδιάστηκε για να δημιουργεί 

εφαρμογές για android κινητά. Αρχικά η εφαρμογή αυτή παρέχονταν από την 

Google αλλά πλέον υποστηρίζεται από το MIT. Έγινε διαθέσιμο στο κοινό στις 15 

Δεκεμβρίου το 2010 και από τότε μέχρι και σήμερα είναι σε beta version. Η 

πλατφόρμα επιτρέπει στον καθένα που γνωρίζει τα βασικά του προγραμματισμού 

να δημιουργήσει εφαρμογές. Χρησιμοποιεί ένα πολύ εύχρηστο γραφικό 

περιβάλλον, όπως το StarLogo TNG, με το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να 

δημιουργούν αντικείμενα συμπεριφορές κάνοντας drag-and-drop οπτικά 

αντικείμενα στη σελίδα. 

 

Το χαρακτηριστικό της είναι ότι βασίζεται σε μία μέθοδο “μπλοκ” 

προγραμματισμού η οποία διευκολύνει τον προγραμματισμό εφαρμογών και έχει 

αποδειχθεί ιδιαίτερα πετυχημένο σε μικρές ηλικίες. Με τη μέθοδο αυτή καθορίζεται 

η συμπεριφορά της εφαρμογής συναρμολογώντας μπλοκς εντολών σαν να 

έφτιαχνες ένα πάζλ. Οι χαρακτηριστικές ενώσεις που έχει η μέθοδος αυτή, βοηθάει 

στην αποφυγή λαθών όπως σε ένα πραγματικό πάζλ. Επίσης, για την αποφυγή 
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συντακτικών λαθών υπάρχει compiler που ελέγχει στο τέλος τη ροή πληροφοριών 

και εμφανίζει μηνύματα για την αντιμετώπισή τους. 

 

Ολόκληρη η εμφάνιση της εφαρμογής μπορεί να σχεδιαστεί με drag-and-drop 

οπτικών αντικείμενων. Το παραπάνω υλοποιείται με ένα web based σύστημα για 

κατασκευή γραφικών περιβάλλοντος χρήστη (GUI). Με την ενσωμάτωση διαφόρων 

έτοιμων module, το app inventor δίνει στο χρήστη την εύκολη σχεδίαση βασικών 

στοιχείων σε μία εφαρμογή όπως τα κουμπιά, κείμενο, εικόνες, ήχους και άλλα. 

Εκτός από τα στοιχεία σχεδίασης, είναι δυνατή η εισαγωγή άλλων modules τα οποία 

βοηθάνε στην σωστή λειτουργία της εφαρμογής όπως η βάση δεδομένων, GPS, 

στοιχεία οθόνης αφής, κ.α. 

 

Όλες οι εφαρμογές αποθηκεύονται στους servers του App Inventor αλλά ο καθένας 

μπορεί να κατεβάσει τον πηγαίο κώδικα στον υπολογιστή του. Ο πηγαίος κώδικας 

απαρτίζεται από όλες τις επιμέρους πληροφορίες που δημιουργούν την εφαρμογή. 

Όταν δηλαδή, θέλει ένας χρήστης να μοιραστεί την εφαρμογή του με άλλους 

προγραμματιστές, μπορεί να κατεβάσει το APK αρχείο στον υπολογιστή του και να 

το στείλει. Επίσης είναι δυνατή η προβολή του στο App Inventor Gallery, το οποίο 

περιέχει διάφορες εφαρμογές κατασκευασμένες και σχεδιασμένες με το App 

Inventor. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται τα έργα τους και να λαμβάνουν 

σχόλια και κριτικές από άλλους διάφορους προγραμματιστές. 

Αναλυτικότερα, δοκιμάζοντας και πειραματίζοντας με το γραφικό περιβάλλον και με 

απλές εφαρμογές, διέκρινα τα εξής είδη εφαρμογών: 

 Εφαρμογές με GPS στοιχεία: Το app inventor παρέχει πρόσβαση στον GPS 

σένσορα του κινητού.  

 Παιχνίδια: Αρχικά, οι χρήστες, μέσω των tutorials, μαθαίνουν απλά 

παιχνίδια που μπορούν να παίξουν για να περάσει η ώρα τους.  

 Εκπαιδευτικό υλικό: εκτός από διασκέδαση, μπορεί κανείς να κατασκευάσει 

εφαρμογές που ενημερώνουν και εκπαιδεύουν για διάφορα θέματα.  
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 Εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας (high-tech): Συμπληρώνοντας τα 

παραπάνω, ο προγραμματιστής μπορεί να ενσωματώσει στις απλές 

εφαρμογές διάφορα module υψηλής τεχνολογίας.  

 Εφαρμογές SMS: το app inventor παρέχει επίσης πρόσβαση στο κέντρο 

μηνυμάτων, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να διαχειριστεί (λήψη, 

αποστολή, φραγή) τα μηνύματά του.  

 Εφαρμογές που ελέγχουν ρομπότ: Ένα ακόμα ενδιαφέρον module είναι το 

LEGO Mindstorms, το οποίο περιέχει κώδικα για τον χειρισμό ενός ρομπότ 

LEGO.  

 Σύνθετες εφαρμογές: Το app inventor, έχει μειώσει κατά πολύ τον δείκτη 

δυσκολίας για τη κατασκευή μίας εφαρμογής. Επειδή όμως χρησιμοποιείται 

και από προγραμματιστές, έχει διάφορα module, τα οποία επιτρέπουν τη 

συγγραφή σύνθετων προγραμμάτων.  

 Γραφικά στοιχεία: Αν και η πλατφόρμα δεν έχει κατασκευαστεί για γραφικά 

στοιχεία, υπάρχουν 2 module που επιτρέπουν στο χρήστη την κίνηση πάνω 

σε έναν καμβά.  

 Εφαρμογές με web στοιχεία: Τέλος, το app inventor παρέχει τρόπους 

επικοινωνίας με τον web. Ο χρήστης μπορεί να γράψει εφαρμογές που να 

επικοινωνούν με βάσεις δεδομένων στο ίντερνετ, να αλληλεπιδρούν με 

posts του twitter ή με RSS feed και τέλος με διάφορα άλλα site όπως το 

amazon για την ενημέρωση της τιμής ενός βιβλίου. 

 

Επιλογή τεχνολογικής λύσης 
 

Σε συνέχεια από την παραπάνω υποενότητα για την ανάλυση της τεχνολογίας, των 

προδιαγραφών αλλά και των απαιτήσεων της  εφαρμογής, αναλύεται η τελική 

επιλογή των τεχνολογιών.  

Αρχικά, έγινε η ανάλυση των διαφορών των δύο βασικών λειτουργικών (Android – 

IOS) με κριτήριο την ανάπτυξη εφαρμογών. Λόγω της φύσης της εφαρμογής 

(εκπαιδευτική) θεωρήθηκε σωστότερη η ανάπτυξη της εφαρμογής σε android 

περιβάλλον. Ένας ακόμα βασικός λόγος επιλογής ήταν η ευκολία εισαγωγής της 



 
 

63 
 

εφαρμογής στο PlayStore σε σχέση με το δύσκολο και γεμάτο εμπόδια Appstore. 

Επιπλέον, ένας ακόμα παράγοντας ήταν τα επιπρόσθετα αμοιβές, που στην 

περίπτωση του android ήταν μόνο 30€ εφόρου ζωής. Τέλος, μετά από έρευνα 

παρατηρήθηκε ότι το iOS είχε δυσκολίες όσον αφορά τα αιτήματα HTTP (HTTP 

request), και για λόγους ασφάλειας δεν είχε τόσο άνετη σύνδεση. 

Να σημειωθεί βέβαια, ότι έγιναν έρευνες για Hybrid εφαρμογές. Hybrid εφαρμογές 

είναι αυτές οι οποίες έχουν γραφτεί με λογική και είδος τεχνολογίας μίας 

ιστοσελίδας. Πιο συγκεκριμένα, είναι η ένωση αυτής της τεχνολογίας με μια native 

εκτέλεση. Οι εφαρμογές αυτές συνήθως εκτελούν HTML, JavaScript και CSS. O πιο 

βασικός λόγος χρήσης τους είναι ότι η ευκολία που παρουσιάζουν στη προσαρμογή 

τους σε κάθε λειτουργικό. 

Επομένως, η τελική ανάπτυξη εφαρμογής έγινε σε περιβάλλον που υποστηρίζει 

hybrid εφαρμογές και όχι native. 

Τέλος, μετά από αναλυτική έρευνα και πειραματισμό με όλα τα περιβάλλοντα, έγινε 

η επιλογή της πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών. Η πλατφόρμα αυτή είναι το 

Unity3D έκδοση 5. Ένας από τους κυριότερους λόγους επιλογής είναι το πλήθος 

εφαρμογών που έχει δημιουργηθεί με αυτή τη πλατφόρμα και κατ’επέκταση το 

μέγεθος της κοινότητας που το υποστηρίζει. Ένα ακόμα πλεονέκτημα του Unity3D 

είναι το ποσοστό ελέγχου των εσωτερικών προγραμμάτων του κινητού τηλεφώνου. 

Επιπλέον, η πλατφόρμα αυτή διανέμεται δωρεάν με τον εξής περιορισμός: εάν η 

εφαρμογή αποδώσει έσοδα άνω των 100.000€, τότε ο προγραμματιστής θα πρέπει 

να αγοράσει την επαγγελματική έκδοση, η οποία κοστίζει 1500€.  

Συνεχίζοντας, το Unity3D φέρει πολλαπλά χαρακτηριστικά εμπλουτισμένα με 

ψυχαγωγική αξία, μία από τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της 

εφαρμογής. Τέλος, λόγω της επαγγελματικής φύσης της πλατφόρμας, διαθέτει 

σύνθετα και καινοτόμα εργαλεία τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν σε 

περίπτωση που η εφαρμογή χρήζει επεκτασιμότητα. 
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Γραφικό περιβάλλον παιχνιδιού 
 

Για την πιο ρεαλιστική απεικόνιση του γραφικού περιβάλλοντος έγιναν print screen 

στη συσκευή εκτέλεσης της τελικής εφαρμογής. Ως συσκευή ελέγχου και χρήσης 

χρησιμοποιήθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο Samsung και ένα tablet e-star. 

 

 

Οθόνη 1 SignUp 

Η πρώτη οθόνη είναι το “sign up”. Με αυτόν τον εύκολο τρόπο ο χρήστης μπορεί να 

εκτελέσει την εφαρμογή. Το όνομα που επιλέγει γίνεται αυτομάτως και το όνομα 

του άβατάρ του. 
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Οθόνη 2 Home 

 

Η βασική οθόνη της εφαρμογής λέγεται home. Από εδώ ο χρήστης μπορεί να 

πλοηγηθεί στις διάφορες δυνατότητες της εφαρμογής. Επίσης, στην αρχική οθόνη 

μπορεί να παρατηρήσει το Rank και το επίπεδο που βρίσκεται. Συνεχίζοντας, ο 

χρήστης μπορεί να δει την μορφή του άβατάρ του. Ανάλογα με το επίπεδο που 

βρίσκεται, το άβαταρ του καθενός αλλάζει χρώμα. Τέλος, ο χρήστης μπορεί να δει 

τα STIVOS που το απομένουν αλλά και τα συνολικά χιλιόμετρα που έχει διανύσει. 
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Οθόνη 3 Run 

 

Συνεχίζοντας βλέπουμε την οθόνη 3, Run. Η συγκεκριμένη οθόνη αποτελεί την 

κύρια οθόνη όταν ο χρήστης επιλέξει να τρέξει. Με το άνοιγμα την οθόνης, τα πάνω 

πλαίσια κειμένου αλλάζουν και δείχνουν τις συντεταγμένες του χρήστη. Επίσης, 

αυξάνεται το distance (απόσταση) ανάλογα με την απόσταση που διανύει. Κατά την 

κίνηση του χρήστη, ξεκινάει μία αντίστοιχη κίνηση ο άβαταρ. Τέλος, όταν ο χρήστης 

τελειώσει την προπόνησή του μπορεί να επιστρέψει στο αρχικό μενού πατώντας το 

αντίστοιχο κουμπί. 
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Οθόνη 4 Hero 

 

Πατώντας στο κουμπί Hero, ο χρήστης εισάγεται στην παραπάνω οθόνη. Η 

συγκεκριμένη οθόνη μας βοηθάει στη διαχείριση των STIVOS. Η εφαρμογή 

μετατρέπει κάθε 100 μέτρα και κάθε νίκη στην αρένα σε 1 STIVOS. Έτσι, ο χρήστης 

μπορεί να διαχειριστεί τα STIVOS του και να τα προσθέσει σε οποιαδήποτε ιδιότητα 

πιστεύει ο ίδιος ότι θα τον βοηθήσει να νικάει. Πατώντας το κουμπί next, το 

σύστημα εκτελεί ένα script UPDATE (ανανέωση) το οποίο αλλάζει τα εκάστοτε 

στοιχεία του  χρήστη. 
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Οθόνη 5 Arena 

 

Πατώντας στο κουμπί Fight, ο χρήστης μπαίνει στην αρένα. Η παραπάνω οθόνη 

δείχνει τον άβαταρ του χρήστη και αντιπάλου. Το σύστημα υπολογίζει το επίπεδο 

του χρήστη και αυτόματα εντοπίζει έναν ισάξιο αντίπαλο. Τότε, ο χρήστης μπορεί να 

διαλέξει να “κάνει επίθεση” με οποιαδήποτε ιδιότητα. Στη συνέχεια, η εφαρμογή 

συγκρίνει τους βαθμούς της ιδιότητας και εμφανίζει μήνυμα WIN, σε περίπτωση 

νίκης και LOSE σε περίπτωση ήττας. Τέλος, πατώντας next, η εφαρμογή επιστρέφει 
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στην αρχική οθόνη και μειώνει μία μάχη από τις 10 που μπορεί να κάνει κάθε μέρα 

ένας χρήστης. Σε περίπτωση νίκης ο χρήστης παίρνει ένα STIVOS.   

 

 

Οθόνη 6 Arena Tier 

 

Στο τέλος, βρίσκεται η οθόνη Arena Tiers. Στην συγκεκριμένη οθόνη βρίσκεται η 

παγκόσμια κατάταξη. Ο πίνακας χωρίζεται σε Rank, Username και Wins και η 

ταξινόμηση γίνεται μέσω του Wins (συνολικές νίκες κάθε χρήστη). Σκοπός της 

εφαρμογής είναι ο χρήστης να φτάσει αλλά και να διατηρήσει τη θέση του στη 
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πρώτη θέση. Ενώ ως απώτερος σκοπός αποτελεί η βελτίωση της υγείας του χρήστη. 

Πατώντας next, ο χρήστης μεταβιβάζεται στην αρχική οθόνη. 

 

Τμήμα κώδικα – Ανάλυση 
 

Για τις διάφορες επιλογές καθόλη τη διάρκεια του developing έγινε χρήση του 

Canvas που παρέχει το Unity 3D στην 5η έκδοση. Ο πηγαίος κώδικας για την 

εφαρμογή είναι γραμμένος σε C# ενώ για τις ενέργειες στον διακομιστή έγινε χρήση 

PHP και SQL. Η δομή ενός έργου σε Unity χωρίζεται σε 3 διαφορετικά assets. Τα 

στοιχεία αυτά είναι τα Images (εικόνες), Scenes (οθόνες) και Scripts (αρχεία 

κώδικα). 

 Σε όλες τις οθόνες χρησιμοποιήθηκε το script Loadnew.cs το οποίο ενσωματώνεται 

στα κουμπιά και μας επιτρέπει μέσω του function “Application.Level.Load(“”)” να 

μεταφερόμαστε μεταξύ των οθονών. Για την καλύτερη κατανόηση η ανάλυση 

κώδικα χωρίζεται αρχικά στις 6 οθόνες – scenes για την εφαρμογή και στα scripts 

για τον σέρβερ που δημιουργήθηκαν. 

 

 

Εικόνα 6 Περιβάλλον Unity 
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Οθόνη SignUp: 

Στην πρώτη και εισαγωγική οθόνη ζητάμε από τον χρήστη να συμπληρώσει το 

username και το ελέγχουμε να είναι maximum 7 γράμματα και το πρώτο γράμμα 

κεφαλαίο με το premade gameobject “Input Field” , πατώντας το κουμπί next 

αποθηκεύεται χρησιμοποιώντας το fuction Player.prefs(). Επίσης, η εφαρμογή καλεί 

την συνάρτηση LoadNew.cs, αρχικοποιεί όλες τις μεταβλητές της εφαρμογής. Η 

παραπάνω συνάρτηση είναι απαραίτητη καθώς δημιουργεί ένα σημείο αναφοράς 

το οποίο βοηθάει στην εκτέλεση της εφαρμογής.  

 

Οθόνη  Main: 

Εδώ εμφανίζουμε στον χρήστη το όνομα του, το level-rank ,το πόσο έχει τρέξει 

συνολικά και τους πόντους του “Stivos”. Τα παραπάνω έχουν δημιουργηθεί ως 

GameObject με σκοπό την άμεση αλλαγή τους όταν χρειαστεί. Για τις εκάστοτε 

αλλάγες γίνεται η χρήση των script: NameTitle.cs για την αλλαγή του τίτλου 

ανάλογα με το επίπεδο, TitleLevel.cs για την αλλαγή των επιπέδων, KmStivos.cs για 

την εμφάνιση των συνολικών χιλιομέτρων, GetDayAndEner.cs για τον υπολογισμό 

αλλά και την εμφάνιση των υπολοιπόμενων μαχών. Τέλος, για την αλλαγή του 

χρώματος του άβαταρ του χρήστη γίνεται χρήση του αρχείου Change.c, το οποίο 

ελέγχει το επίπεδο και αλλάζει την εικόνα αντίστοιχα. 

Δίνουμε στον user την επιλογή να περιηγηθεί στις οθόνες Run, Hero, Fight, Arena 

tiers. Για κάθε επιλογή από τις παραπάνω οθόνες, εκτελείτε αντίστοιχο script το 

οποίο ανοιγεί την επόμενη οθόνη και μεταφέρει τυχόν απαραίτητες μεταβλητές. 

 

Οθόνη Run: 

Ενεργοποιείτε το GPS και εμφανίζετε τα Latitude και Longitute, χρησιμοποιούμε τον 

τύπο του Haversine για να υπολογίσουμε την απόσταση. Το παραπάνω γίνετε με 

την εκτέλεση του αρχείου GPSManager.cs, το οποίο παρέχετε δωρεάν από 

μαθηματική ιστοσελίδα. Επίσης, για την καλύτερη εμφάνιση των στοιχείων και 
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αποτελεσμάτων έχει γίνει παραμετροποίηση του κώδικα. Τέλος, με την έναρξη της 

οθόνης Run, η εικονα του άβαταρ μετατρέπεται σε κινούμενη εικόνα μέσω του 

εργαλείου Animator, που παρέχει το Canvas.  

 Με το πάτημα του πλήκτρου «play», αρχικοποιούνται οι μεταβλητές και γίνεται 

εκκίνηση της καταμέτρησης της απόστασης. Από την άλλη, όταν ο χρήστης πατήσει 

τον κουμπί «stop», μεταβαίνει στην αρχική οθόνη στην οποία φέρνει τις 

απαραίτητες μεταβλητές. Μια από τις μεταβλητές είναι τα χιλιόμετρα που έχει 

διανύσει, τα οποία προστίθονται στα συνολικά χιλιόμετρα. Επιπλεον, ο χρήστης 

παίρνει 1 STIVOS για κάθε 100 μέτρα.  

 

 

Οθόνη Hero: 

Εδώ ο χρήστης μπορεί να αναβαθμίσει τον χαρακτήρα του ανάλογα με τους 

πόντους που έχει μαζέψει. Yπάρχουν 5 υποκατηγορίες: Health, Armor, Damage, 

Speed, Critical. Οι αρχικές τιμές για κάθε κατηγορία είναι 10 πόντοι και μετά ο 

χρήστης μπορεί να τις εξελίξει όπως επιθυμεί. Για την διατήρηση του στην μνήμη 

του κινητού, αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας το fuction Player.prefs(). Επίσης, για 

την αύξηση κάθε πόντου στην εκάστοτε ιδιότητα, έγινε χρήση ενός ενσωματωμένου 

εργαλείου, inspector, με το οποίο προσαρμόζονται οι συνολικοί πόντοι.  

Τα δεδομένα αποστέλλονται στον server μέσω του gameobject: Sendmyinfo το 

οποίο έχει ενσωματωμένο το script “ConnectSendPHP.cs”. Κάνοντας χρήση του 

ConnectSendPHP.cs, η εφαρμογή ανεβάζει τα στοιχεία του εκάστοτε χρήστη στη 

βάση δεδομένων. Συγκεκριμένα, το script δημιουργεί μία φόρμα με τα επιθυμητά 

στοιχεία (id, name, health, armor, critical, speed, total, wins) και τα αποστέλνει στο 

αρχείο phpdatasend.php. Έτσι, ο χρήστης  είναι έτοιμος να δοκιμάσει την αρένα 

αλλά και να δεί την θέση του στη παγκόσμια κατάταξη. 

 

Οθόνη Fight: 
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Εδώ έχουμε την επιλογή να ανταγωνιστούμε άλλους παίχτες ίδιου επιπέδου. 

Χρησιμοποιούμε το gameoject “Connect&Fight” που έχει ενσωματωμένο το script 

“ConnectPHP”. Αναλυτικότερα, με την εκκίνηση της οθόνης, object Connect&Fight 

εντοπίζει το επίπεδο του χρήστη, στέλνει στον σέρβερ τον αριθμό και δέχετε ως 

απάντηση έναν παίκτη. 

Με τη συνάρτηση while, η εφαρμογή περιμένει από τον χρήστης να επιλέξει με ποιά 

ιδιότητα θέλει να κάνει επίθεση πατώντας το αντίστοιχο κουμπί. Κατα αυτόν το 

τρόπο, ενεργοποιήτε το GameObject SelectPoint.statc και συνεχίζει η ροή του 

ConnectPHP.cs. Το script ελέγχει τις δύο τιμές και εάν η τιμή του χρήστη είναι 

μεγαλύτερη από αυτήν του παίκτη από την βάση, τότε εμφανίζει μήνυμα “WIN” και 

χρεώνει στον χρήστη μία νίκη. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζει το μύνημα 

“LOOSE”. 

Ο χρήστης δεν μπορεί να παίξει άλλη φορά απευθείας για αυτό πρέπει να πιέσει το 

κουμπί NEXT και να μεταφερθεί στην αρχική οθόνη. Με την μεταφορά του στην 

αρχική οθόνη, ενεργοποιείται το script GetDayAndEner και μειώνει κατά ένα τον 

αριθμό.  

Οθόνη Arena tiers: 

Συνδεόμαστε στην βάση με το Gameobject GetData που έχει το script 

PHPArenaTierSQL και παίρνουμε τους παίχτες με την υψηλότερη βαθμολογία, 

εμφανίζουμε τους τρεις πρώτους στη βάση και τον χρήστη μας. Πιο συγκεκριμένα, 

όταν ανοίξει η οθόνη Arena tiers, εκτελείτε το PHPArenaTierSQL.cs, το οποίο καλεί 

το αρχείο phpdata.php από τον σέρβερ.  

Με την σειρά του, το phpdata.php ταξινομεί όλους τους χρήστες της βάσης 

δεδομένων ανάλογα με τις νίκες (wins) και επιστρέφει τα αποτελέσματα. Στην 

συνέχεια ενεργοποιήτε το PHPArenaTierSQL.cs, το οποίο εντοπίζει τους 3 πρώτους 

και τοποθετεί τα στοιχεία τους σε μεταβλητές. Τέλος, το PHPArenaTier.cs τοποθετεί 

κάθε στοιχείο στο σωστό πλαίσιο κειμένου. 
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6. Αξιολόγηση 
 

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει η παρουσιάση των αποτελεσμάτων του 

ερωτηματολογογίου 4. Το παρών ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια της 

διπλωματικής εργασίας με σκοπό την αξιολόγηση της εφαρμογής.  

Τα δεδομένα που συλλέγονται θα τροφοδοτήσουν εργαλεία ανάλυσης της χρήσης 

εκπαιδευτικών εφαρμογών σε θέματα υγείας. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 

34 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

καλύψει τις περισσότερες πτυχές του θέματος με τον λιγότερο απαιτούμενο χρόνο. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και δεν απαιτείται η συμπλήρωση προσωπικών 

δεδομένων. 

Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες. Αρχικά, ο 

χρήστης απαντάει σε γενικές ερωτήσεις με σκοπό τη δημιουργία του προφίλ του. 

Στη συνέχεια, έχουμε τις ερωτήσεις για την μέτρηση της ευχαρίστησης που ένιωσαν 

οι χρήστες. Τέλος, Για την αξιολόγηση ευχρηστίας χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο "USE" το οποίο σχεδιάστηκε για την αποτελεσματική μέτρηση των 

σημαντικότερων διαστάσεων της ευχρηστίας μιας διεπαφής. Αναλυτικά, οι 

ερώτησεις που χρησιμοποιήθηκαν ομαδοποιούνται με βάση τα κριτήρια: 

Χρησιμότητα (Usefulness), Ευκολία χρήσης (Ease of use), Ευκολία εκμάθησης (Ease 

of learning), Ικανοποίηση (Satisfaction). 

 

 

Προφίλ δείγματος  
 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο απαντήθηκε συνολικά από 28 άτομα. Από τα 28 

άτομα 8 δήλωσαν ως φύλο γυναίκα ενω 20 δήλωσαν ως φύλο άντρα. Παρατηρείται 

μια απόκλιση έναντι  71% υπέρ των αντρών στο συνολικό δείγμα. Κάθε χρήστης που 

απάντησε το ερωτηματολόγιο είχε στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο με 

λειτουργικό Android το οποίο είχε πρόσβαση στο ίντερνετ και είχε GPS. Επίσης, από 

                                                           
4 https://goo.gl/GN88sI 

https://goo.gl/GN88sI
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τα 28 άτομα δήλωσαν gamers 19 άτομα με μέσο όρο 2-4 ώρες τη μέρα. Επιπλέον 

παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι χρήστες αθλούνται 2 με 3 ώρες την εβδομάδα 

σε ποσοστό 52% σε σύγκριση με τις υπόλοιπες απαντήσεις. Τέλος, στην ερώτηση 

έαν έχουν ξανά χρησιμοποιήσει fitness εφαργμογή τα περισσότερα άτομα με 

ποσοστό 42% απάντησαν 2 με 3 φορές. 

 

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου 
 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου. Το 

ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε με τα εργαλεία της Google. Οι απαντήσεις του 

ερωτηματολογίου είναι βασισμένες σε πεντάβαθμη κλίμακα από το 1 μέχρι το 5. Το 

1 αντιστοιχεί στο διαφωνώ απόλυτα και το 5 στο συμφωνώ απόλυτα. 

 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ λίγο Ουδέτερα Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 2 3 4 5 

 

Γενικές ερωτήσεις 

 

Στους παρακάτω πίνακες παρατηρούμε τα αποτελέσματα των γενικών ερωτήσεων. 

Τέτοια στοιχεία είναι απαραίτητα για τη δημιουργία προφίλ του δείγματος. 

Συγκεκριμένα, 20 χρήστες είνα άνδρες ενώ 8 γυναίκες. Μέσα από τους 28 εθελοντές 

δήλωσαν οτι αθλούνται εβδομαδιάιως 25 άτομα, από τα οποία τα περισσότερα 

αθλούνται 2 με 3 ώρες. Στην συνέχεια παρατηρούμε ότι 19 άτομα από τα 28 

θεωρούν τον εαυτό τους Gamer ενώ ο μέσος όρος ασχολίας με παιχνίδια βρίσκεται 

στο στις 2-3 ώρες. Τέλος, στην ερώτηση έαν έχουν ξανά χρησιμοποιήσει fitness 

εφαργμογή τα περισσότερα άτομα με ποσοστό 42% απάντησαν 2 με 3 φορές. 

 

Φύλλο 

Άνδρας Γυναίκα 

20 8 
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Αθλούμαι μέσα στη βδομάδα: 

Ναι Όχι 

25 3 

 

 

 

Εάν ναι, πόσες ώρες; 

<1 2-3 4-5 >5 

2 12 6 5 
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Θεωρώ τον εαυτό μου Gamer 

Ναι Όχι 

19 9 

 

 
 

Πόσες ώρες την ημέρα αφιερώνω στο Gaming 

<1 2-4 5-7 >7 

6 13 5 4 

 

9

19

Θεωρώ τον εαυτό μου 
Gamer

Ναι

Όχι
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Χρησιμοποιώ Fitness Apps 

Ποτέ 1-2 φορές Συχνά Συνέχεια 

4 12 9 7 

 

 

 

 

Ευχαρίστηση 

 

6

13

5

4

Πόσες ώρες την ημέρα 
αφιερώνω στο Gaming

<1

2-3

5-7

7

4

12
9

7

Χρησιμοποιώ Fitness Apps

Ποτέ

1-2 φορές

Συχνά

Συνέχεια
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Στον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε τα αποτελέσματα για τις ερωτήσεις 

ευχαρίστησης. Οι χρήστες φαίνεται να τους κέντρισε αρκετά το ενδιαφέρον όλη η 

ιδέα της εφαρμογής με 4.6 ΜΟ. Ενώ το περιεχόμενο της εφαρμογής τράβηξε την 

προσοχή τους κατά 3.9. Τον ίδιο ακριβώς αριθμό δήλωσαν και για την ερώτηση 3. 

Τέλος, φαίνομενικκά το 2.7 αποτελεί μικρό ποσοστό αλλά λειτουργεί και 

αντίστροφα από την άποψη ότι οι χρήστες δεν καταλάβαιναν ότι εκπαιδεύονται και 

γυμνάζονται.  

 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

1. Η εφαρμογή STIVOS μου κέντρισε το ενδιαφέρον 4.6 

2. Το περιεχόμενο της εφαρμογής STIVOS μου τράβηξε την προσοχή 3.9 

3. Παρέμεινα με θετικές εντυπώσεις καθόλη την διάρκεια χρήσης 
της εφαρμογής STIVOS 

3.9 

4. Δεν αποσπάστηκα από τον εκπαιδευτικό στόχο του STIVOS 2.7 

Πίνακας 1 Αποτελέσματα Ερωτήσεων Ευχαρίστησης 

 

Χρησιμότητα 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε τα αποτελέσματα για τις ερωτήσεις 

χρησιμότητας. Η εφαρμογή φαίνεται να βοηθά τους χρήστες να είναι πιο 

αποτελεσματικoί με ΜΟ 4.3. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι είναι χρήσιμη μόνο κατά 

3.2 ενώ ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών κατά 3.1. Τέλος, η εφαρμογή 

λειτουργεί όπως θα περιμέναν οι χρήστες κατά 2.8. 

 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

1. Με βοηθά να γίνω πιο αποτελεσματικός 4.3 

2. Με βοηθά να γίνω πιο παραγωγικός 4.1 
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3. Είναι χρήσιμη 3.2 

4. Ικανοποιεί τις ανάγκες μου 3.1 

5. Λειτουργεί όπως θα περίμενα να λειτουργεί 2.8 

Πίνακας 2 Αποτελέσματα Ερωτήσεων Χρησιμότητας 

 

 

Ευκολία Χρήσης 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε τα αποτελέσματα για τις ερωτήσεις της 

ευκολίας στη χρήση. Κατά μέσο όρο όλων των απαντήσεων, η εφαρμογή πέτυχε τον 

μεγαλύτερο βαθμό της στην ευκολία χρήσης.  Η εφαρμογή φαίνεται να είναι απλή 

και εύκολη στη χρήση της καθώς και φιλική προς τους χρήστες. Επιπλεόν, 

παρατηρούμε ότι ο χρήστης μπορεί εύκολα και γρήγορα να βρεί αυτό που θέλει 

χωρίς προηγούμενες γνώσεις με περίπου παραπάνω από 4 ΜΟ. Τέλος, 

παρατηρούμε ότι υπάρχουν κάποια bugs σε βαθμό 1.9 και επίσης λόγω της ανάγκης 

του ίντερνετ, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε στιγμή. 

 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

1. Είναι εύκολη στην χρήση της 4.9 

2. Είναι απλή στην χρήση της 4.9 

3. Είναι φιλικό προς τον χρήστη 4.2 

4. Απαιτεί τα λιγότερα πιθανά βήματα για την ολοκλήρωση των 
εργασιών που θέλω να κάνω με αυτό 

5 

5. Η χρήση της απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια 1.8 

6. Μπορώ να την χρησιμοποιήσω χωρίς να διαβάσω γραπτές 
οδηγίες 

4.5 

7. Δεν παρατήρησα ασυνέπειες κατά την χρήση της 3.1 
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8. Θεωρώ ότι θα αρέσει τόσο σε περιστασιακούς όσο και σε 
τακτικούς χρήστες 

4.8 

9. Μπορώ να την χρησιμοποιήσω κάθε στιγμή 2.9 

Πίνακας 3 Αποτελέσματα Ερωτήσεων Ευκολίας Χρήσης 

 

 

 

Ευκολία Εκμάθησης 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε τα αποτελέσματα για τις ερωτήσεις ευκολίας 

στην μάθηση. Λόγω της απλότητας της εφαρμογής οι περισσότερες απαντήσεις 

έχουν υψηλό μέσο όρο. Έτσι, μπορεί κανείς να δει ότι οι χρήστες έμαθαν να 

χρησιμοποιούν την εφαρμογή πολύ γρήγορα αλλά και να γίνονται επιδέξιοι στην 

χρήση της. Τέλος, οι χρήστες μπορούσαν να θυμηθούν με ευκολία την λειτουργία 

της με ΜΟ 4.9. 

 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

1. Έμαθα να την χρησιμοποιώ γρήγορα 4.7 

2. Μπορώ να θυμηθώ εύκολα την λειτουργία της 4.9 

3. Είναι εύκολο να μάθει κάποιος να την χρησιμοποιεί 4.5 

4. Έγινα γρήγορα επιδέξιος χρήστης της 4.1 

Πίνακας 4 Αποτελέσματα Ερωτήσεων Ευκολίας Μάθησης 

 

 

Ικανοποίηση 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε τα αποτελέσματα για τις ερωτήσεις 

ικανοποίησης. Οι χρήστες φαίνονται να είναι ικανοποιημένοι από την χρήση της και 
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είναι πεπeισμένοι οτι θα την σύστηναν σε έναν φίλο. Επίσης με 2.9 ΜΟ η εφαρμογή 

λειτουργεί όπως θα ήθελαν να λειτουργεί και με 3 ΜΟ οι χρήστες αισθάνονται οτι 

την χρειάζονται. Τέλος, με 4.1 μέσο όρο, η χρήση της εφαρμογής είναι ευχάριστη. 

 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

1. Είμαι ικανοποιημένος από την χρήση της 3.4 

2. Θα την σύστηνα σε κάποιον φίλο μου 3.9 

3. Η χρήση της είναι διασκεδαστική 4 

4. Λειτουργεί όπως ακριβώς θέλω να λειτουργεί 2.9 

5. Αισθάνομαι ότι την χρειάζομαι 3 

6. Η χρήση της είναι ευχάριστη 4.1 

Πίνακας 5 Αποτελέσματα Ερωτήσεων Ικανοποίησης 
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7. Συμπεράσματα 
 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της αξιολόγησης της 

εφαρμογής  STIVOS. Για να επιτευχθεί το παραπάνω θα γίνει ανάλυση των 

ερωτηματολογίων ανάλογα με κάθε κατηγορία. 

Εισαγωγή 
 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου διακρίνοται σε διαφορετικές κατηγορίες. 

Αρχικά, ο χρήστης απαντάει σε γενικές ερωτήσεις με σκοπό τη δημιουργία του 

προφίλ του. Στη συνέχεια, έχουμε τις ερωτήσεις για την μέτρηση της ευχαρίστησης 

που ένιωσαν οι χρήστες. Τέλος, Για την αξιολόγηση ευχρηστίας χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο "USE" το οποίο σχεδιάστηκε για την αποτελεσματική μέτρηση των 

σημαντικότερων διαστάσεων της ευχρηστίας μιας διεπαφής. 

 Αναλυτικά, οι ερώτησεις που χρησιμοποιήθηκαν ομαδοποιούνται με βάση τα 

κριτήρια: Χρησιμότητα (Usefulness), Ευκολία χρήσης (Ease of use), Ευκολία 

εκμάθησης (Ease of learning), Ικανοποίηση (Satisfaction). 

 

Συμπεράσματα ερωτηματολογίου 

 

Αρχικά, βλέπουμε τα αποτελέσματα για τις ερωτήσεις ευχαρίστησης. Σημαντικότερο 

συμπέρασμα για την κατηγορία της ευχαρίστησης είναι το γεγονός ότι ενώ η 

εφαρμογή κέντρισε το ενδιαφέρον των χρηστών με Μ.Ο. 4.6, λίγοι ήταν αυτοί που 

αντιλήφθηκαν το "εκπαιδευτικό" - σοβαρό κομμάτι της εφαρμογής.  

Συνεχίζοντας, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα για την κατηγορία ερωτήσεων, 

χρησιμότητα. Παρατηρούμε ότι η εφαρμογή ότι είναι χρήσιμη μόνο κατά 3.2 ενώ 

ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών κατά 3.1. Τέλος, η εφαρμογή λειτουργεί όπως 

θα περιμέναν οι χρήστες κατά 2.8, με το οποίο μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η 

εφαρμογή δεν είχε την ψυχαγωγική αξία που περίμεναν οι χρήστες. 
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Επόμενη κατηγορία ερωτήσεων που αναλύθηκε είναι αυτή της ευκολίας της χρήσης 

της εφαρμογής.  Η εφαρμογή φαίνεται να είναι απλή και εύκολη στη χρήση της 

καθώς και φιλική προς τους χρήστες. Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα 

παράπονα για κάποιο bug της εφαρμογής. Έτσι, συμπεραίνουμε ότι η εφαρμογή 

κράτησε έναν λιτό και μίνιμαλ τρόπο σχεδίασης αλλά θα ήταν επιθυμητή μία οθόνη 

για τυχόν βοήθεια. 

Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι ερωτήσεις της κατηγορίας "ευκολία στη μάθηση. Λόγω 

της απλότητας της εφαρμογής οι περισσότερες απαντήσεις έχουν υψηλό μέσο όρο. 

Η κατηγορία αυτή συμπληρώνει την παραπάνω έχοντας ώς βάση τον απλό και 

μίνιμαλ σχεδιασμό. 

Τέλος, παρατηρούμε τα αποτελέσματα για τις ερωτήσεις ικανοποίησης. Οι χρήστες 

φαίνονται να είναι ικανοποιημένοι από την χρήση της και είναι πεπeισμένοι ότι θα 

την σύστηναν σε έναν φίλο. Από την άλλη, στην ερώτηση εάν θα την σύστησαν σε 

φίλο απάντησαν μόνο 3 ΜΟ. Για το παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η 

εφαρμογή θέλει αλλαγές ως προς τις ψυχαγωγικές αξίες και στο τρόπο που συνδέει 

και μοιράζει τα δεδομένα μεταξύ των χρηστών. 

 

Μελλοντική Εργασία 
 

Μετά την αξιολόγηση της εφαρμογής αναδείχθηκαν στοιχεία που στοιχειοθετούν 

μελλοντική εργασία. Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται διάφορες αλλαγές που 

αναμένεται να βελτιώσουν εφαρμογή και κατ'επέκταση τον βασικότερο στόχο της.  

Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε, ότι ενώ οι χρήστες ήταν ενθουσιασμένοι από το 

σενάριο της εφαρμογής, μετά την χρήση του δεν έμεναν το ίδιο ικανοποιημένοι. 

Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η αύξηση της ψυχαγωγικής αξίας του. Έτσι, 

προτείνεται βελτίωση των γραφικών, εισαγωγή μουσικής, περισσότερo 

προσωποποιημένο περιεχόμενο και εισαγωγή βίντεο. 

Στη συνέχεια, μέσω της ανάλυσης των ερωτηματολογίων έγινε αντιληπτό ότι οι 

χρήστες δεν θα πρότειναν την εφαρμογή σε κάποιο φίλο σε μεγάλο βαθμό. 
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Προτείνεται λοιπόν να βελτιωθεί η εφαρμογή στο κομμάτι της επικοινωνίας και του 

διαμοιρασμού των δεδομένων της μεταξύ των χρηστών. Μέρος των παραπάνω 

ενεργειών θα μπορούσαν να ήταν το chat ανάμεσα στους χρήστες, επιπλέον STIVOS 

πόντους εάν τρέχει κάποιος με έναν φίλο, share buttons για δημοσίευση στα 

διάφορα κοινωνικά δίκτυα. 

Ακόμη, θα μπορούσε να τροποποιηθεί το συνολικό gameplay της εφαρμογής και να 

εφαρμόζει διαφορετικές τεχνικές για προσέλκυση περισσότερων χρηστών. Αλλαγές 

θα μπορούσαν να αφορούν τον τρόπο μάχης μεταξύ των χρηστών, τον τρόπο 

βαθμολογίας, τα επιπλέον badges που μπορεί να κερδίσει ένας χρήστης ανάλογα με 

τον τρόπο άθλησής του (υψόμετρο, καθημερινά, μεγάλες αποστάσεις). Τέλος, για 

την αύξηση του ανταγωνισμού θα μπορούσε να δημιουργηθεί προσωπική αρένα, 

μέσα στην οποία θα μπορούν να "μάχονται" συγκεκριμένα άτομα. 

Τέλος, εκτός από τις τεχνολογικές αλλαγές για την ευχρηστία της εφαρμογής, μια 

μελλοντική εργασία θα μπορούσε να αφορά την επαναξιολόγηση της εφαρμογής με 

διαφορετικά μέτρα. Η αξιολόγηση θα μπορούσε να γίνει σε συνεργασία με γιατρό 

και φοιτητές του τμήματος ΤΕΦΑΑ. Έτσι, θα πραγματοποιούνταν ακριβής μέτρηση 

της βελτίωσης της υγείας των χρηστών όταν χρησιμοποιούν την εφαρμογή.  
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Παράρτημα 
 

 

Ακρώνυμα 
 

Ακρώνυμο Επεξήγηση 
ΜΜΟ-RPG Massively multiplayer online role-playing 

games 

GPS Global Positioning System 
ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

UML Unified Modeling Language 

RAD Rapid Application Development 
ΤΕΦΑΑ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού 
DEX Dalvik Executable 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure 

PHP Hypertext Preprocessor 

IDE Integrated Development Environment 

CSS Cascading Style Sheets  

HTML HyperText Markup Language 

JSON JavaScript Object Notation 
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Γλωσσάριο 

 

 

Όρος Επεξήγηση 

Εxp - experience Εμπειρία 

Βadges Τίτλοι/Βραβεία 

Entertainment value 
 

Ψυχαγωγική αξία 

Serious Games Σοβαρά Παιχνίδια 

Productive game Παραγωγικό παιχνίδι 

Behavioral game Παιχνίδι συμπεριφοράς 

Game layers Επίπεδα παιχνιδιού 

Applied gaming Παιχνίδια εφαρμογών 

Feedback Ανάδραση 

Benchmarking  Αξιολόγηση μέσω δοκιμασιών 

Transparent Διαφανής 

Developer Ο προγραμματιστής, αυτός που 
αναπτύσσει ένα πρόγραμμα ή ένα 
παιχνίδι 

Wrapper Περιτύλιγμα 

Native App Εγγενής εφαρμογή 

Drag-and-Drop  Σύρω και αφήνω 

Bugs Λάθος, σφάλμα, αποτυχία, ή ελάττωμα 
σε ένα πρόγραμμα λογισμικού που το 
οδηγεί σε ανεπιθύμητη συμπεριφορά 
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Ερωτηματολόγιο 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ AΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ STIVOS 

Το παρών ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας του 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα 

(MIS) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η διπλωματική εργασία αφορά την δημιουργία ενός 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού για την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας.  

Τα δεδομένα που συλλέγονται θα τροφοδοτήσουν εργαλεία ανάλυσης της χρήσης εκπαιδευτικών 

εφαρμογών σε θέματα υγείας. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 34 ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψει τις περισσότερες πτυχές του θέματος με 

τον λιγότερο απαιτούμενο χρόνο. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και δεν απαιτείται η 

συμπλήρωση προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. 

Φύλο: 

Άντρας / Γυναίκα 

Αθλούμαι μέσα στη βδομάδα: 

Ναι / Όχι 

Εάν ναι, πόσες ώρες; 

<1 / 2-3 / 4-5 /  >5 

Θεωρώ τον εαυτό μου Gamer: 

Ναι / Όχι 

Πόσες ώρες την ημέρα αφιερώνω στο Gaming: 

<1 / 2-4 / 5-7 /  >7 

Χρησιμοποιώ Fitness Apps: 

1-2 φορές / Συχνά / Συνέχεια 

Η εφαρμογή STIVOS μου κέντρισε το ενδιαφέρον 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Το περιεχόμενο της εφαρμογής STIVOS μου τράβηξε την προσοχή 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Παρέμεινα με θετικές εντυπώσεις καθόλη την διάρκεια χρήσης της εφαρμογής STIVOS 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Δεν αποσπάστηκα από τον εκπαιδευτικό στόχο του STIVOS 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Με βοηθά να γίνω πιο αποτελεσματικός 
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Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Με βοηθά να γίνω πιο παραγωγικός 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Είναι χρήσιμη 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Ικανοποιεί τις ανάγκες μου 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Λειτουργεί όπως θα περίμενα να λειτουργεί 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Είναι εύκολη στην χρήση της 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Είναι απλή στην χρήση της 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Είναι φιλικό προς τον χρήστη 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Απαιτεί τα λιγότερα πιθανά βήματα για την ολοκλήρωση των εργασιών που θέλω να κάνω με 

αυτό 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Η χρήση της απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Μπορώ να την χρησιμοποιήσω χωρίς να διαβάσω γραπτές οδηγίες. 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Δεν παρατήρησα ασυνέπειες κατά την χρήση της 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Θεωρώ ότι θα αρέσει τόσο σε περιστασιακούς όσο και σε τακτικούς χρήστες 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Μπορώ να την χρησιμοποιήσω κάθε στιγμή 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Έμαθα να την χρησιμοποιώ γρήγορα 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 
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Μπορώ να θυμηθώ εύκολα την λειτουργία της 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Είναι εύκολο να μάθει κάποιος να την χρησιμοποιεί 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Έγινα γρήγορα επιδέξιος χρήστης της 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Είμαι ικανοποιημένος από την χρήση της 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Θα την σύστηνα σε κάποιον φίλο μου 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Η χρήση της είναι διασκεδαστική 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Λειτουργεί όπως ακριβώς θέλω να λειτουργεί 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Αισθάνομαι ότι την χρειάζομαι 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

Η χρήση της είναι ευχάριστη 

Διαφωνώ απόλυτα / Διαφωνώ λίγο / Ουδέτερα / Συμφωνώ / Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

 

 

  

 

 

 


