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Περίληψη 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού μέσα από το οποίο θα παρουσιαστούν οι βασικές λειτουργίες 

και δομές ενός σύγχρονου πλαισίου εργασίας της Javascript. Χαρακτηριστικά, 

χρησιμοποιήθηκε το πλαίσιο εργασίας του Phaser, αφού κρίθηκε ως το καταλληλότερο 

εργαλείο για την περίπτωση μας, ύστερα από μία συγκριτική αξιολόγηση και εκτενή 

βιβλιογραφική έρευνα κάποιων εκ των σημαντικότερων πλαισίων εργασίας της 

Javascript. Με την ολοκλήρωση της έρευνας παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό παιχνίδι του 

λαβυρίνθου της σπηλιάς, μέσα από το οποίο ο παίκτης μπορεί να δοκιμάσει τις γνώσεις 

του σε βασικές έννοιες HTML5, Javasript και CSS3. 

 

Λέξεις Κλειδιά: serious games, εκπαιδευτικά παιχνίδια σοβαρού σκοπού, phaser, html5 

game engine 
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Abstract 

The primary objective of my dissertation is to design, implement and deploy an 

educational game. The game aims to evaluate the player's knowledge regarding html5, 

css and javascript. The Phaser framework was selected for the game implementation. The 

game is not only a quiz (a simple presentation of answers & questions) but at the same 

time the player must be able to effectively react to enemy threats. Besides the game 

implementation there is a detailed literature review regarding the most popular game 

frameworks.  

Keywords: serious games, educational games, javascript framework, game engine. 
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Εισαγωγή 

 1.1  Σοβαρά Παιχνίδια 

Ο όρος  «σοβαρά παιχνίδια» αναφέρεται σε παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούνται για 

εκπαίδευση, διαφήμιση ή για προσομοιώσεις γεγονότων του πραγματικού κόσμου. Τα 

σοβαρά παιχνίδια συνδυάζουν τη διασκέδαση με την εκπαίδευση. Πέρα από το κομμάτι 

της διασκέδασης υπάρχει πάντα η παιδαγωγική διάσταση. Ο όρος "Serious Game" 

εισήχθηκε από τον Clark Abt στο βιβλίο με τίτλο "Serious Games" το 1970. (Vik, 2009) 

Σύμφωνα με τον Mike Zyda (2005), σοβαρό παιχνίδι είναι ένας διανοητικός διαγωνισμός 

που παίζεται σε έναν υπολογιστή σύμφωνα με ειδικούς κανόνες και χρησιμοποιεί την 

ψυχαγωγία ως μέσο προς την εταιρική κατάρτιση, την εκπαίδευση, την υγεία, τη 

δημόσια τάξη και τους στρατηγικούς τρόπους επικοινωνίας. 

Η ταξινόμηση των σοβαρών παιχνιδιών σε κατηγορίες αλλάζει συνεχώς, καθώς νέα είδη 

εμφανίζονται με την πάροδο του χρόνου. Μια λογική, ωστόσο, κατηγοριοποίηση θα 

μπορούσε να είναι η παρακάτω (Zyda, 2005) : 

α) Υγεία – υγειονομική περίθαλψη  

β) Στρατιωτικά παιχνίδια  

γ) Παιχνίδια διακυβέρνησης-πολιτικής  

δ) Παιχνίδια κατάρτισης στελεχών εταιριών και επιχειρήσεων  

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

στ) Εκπαίδευση 

 

 1.2  Πρόβλημα – σημαντικότητα του θέματος  

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ύστερα από μια αναφορά στη σημασία των 

παιχνιδιών σοβαρού σκοπού στην εκπαίδευση, επιχειρεί να παρουσιάσει ένα σύγχρονο 

εκπαιδευτικό web-based παιχνίδι. Δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη τάση τα τελευταία 

χρόνια να αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερα παιχνίδια βασισμένα σε HTML5 

τεχνολογία, αποτέλεσε πρόκληση να παρουσιαστούν κάποια εκ των δημοφιλέστερων 

Javascript Game Engines. Ιδιαίτερο μάλιστα ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός πως δεν 



6 

έχουν δημοσιευτεί, ή τουλάχιστον δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν, επιστημονικές 

εργασίες που να συγκρίνουν τα frameworks της Javascript που χρησιμοποιούνται για 

ανάπτυξη web-based παιχνιδιών. Η έρευνα βασίστηκε σε μεγάλο μέρος σε πληροφορίες 

που συλλέχθηκαν από ιστοσελίδες, forums και από πληροφορίες που παρείχαν οι 

επίσημοι ιστότοποι των πλαισίων εργασίας. 

 

 1.3  Σκοπός - Στόχοι 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός παιχνιδιού σοβαρού 

σκοπού, χρησιμοποιώντας HTML5 και Javascript. Αρχικά, πραγματοποιείται μια 

βιβλιογραφική έρευνα, ούτως ώστε να γίνει μια επισκόπηση των διαθέσιμων εργαλείων 

και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη web-based παιχνιδιών 

σοβαρού σκοπού, συγκρίνοντας κάποια από τα δημοφιλέστερα HTML5/Javascript game 

engines και frameworks, όπως το phaser, το enchantJS , το ImpactJS , το CreateJS  και 

το Cocos2d- JS κ.α.. 

Στη συνέχεια, επιλέγεται βάσει μια σειράς κριτηρίων το καταλληλότερο 

framework/game engine, στο οποίο βασίστηκε η ανάπτυξη ενός παιχνιδιού σοβαρού 

σκοπού. Επιπρόσθετα, έγινε μια προσπάθεια αξιολόγησης των κυριότερων πλαισίων 

εφαρμογής ως προς μια σειρά από κριτήρια όπως ενεργή κοινότητα, οδηγοί χρήσης, 

κόστος, άδεια χρήσης, μηχανή ήχου, animations, μηχανή physics, υποστήριξη 2D/3D και 

υποστήριξη χαρτών. Βασικός σκοπός του παιχνιδιού το οποίο αναπτύχθηκε είναι η 

παρουσίαση όσο το δυνατόν περισσότερων δυνατοτήτων του πλαισίου εργασίας και του 

τρόπο αξιοποίησης της μηχανής για τη δημιουργία ενός πρότυπου παιχνιδιού. 

 

 1.4    Συνεισφορά 

Η συνεισφορά της συγκεκριμένης έρευνας μπορούμε να πούμε πως είναι ως ένα βαθμό η 

απεικόνιση μέσω πινάκων των βασικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων κάποιων εκ των 

σημαντικότερων πλαισίων εργασίας και η σύγκριση μεταξύ τους. Μέσα από το παιχνίδι 

που αναπτύχθηκε, φάνηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του framework Phaser και οι 

δυνατότητες που παρέχει για την ανάπτυξη ενός πρότυπου web-based παιχνιδιού. 
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 1.5  Διάρθρωση της μελέτης 

Στο κεφάλαιο 2 πραγματοποιείται βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με την χρήση της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση, τα εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, την εφαρμογή 

των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις κατηγορίες των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών και περαιτέρω ανάλυση του όρου σοβαρά παιχνίδια. 

Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται βιβλιογραφική επισκόπηση των πλαισίων 

εφαρμογής (code framework) σε Javascript, τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

ανάπτυξη παιχνιδιών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά σε διαθέσιμες τεχνολογίες που 

υπάρχουν για ανάπτυξη HTML5 web-based παιχνιδιών και σύγκριση με την τεχνολογία 

Flash. Στο πέμπτο και στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το παιχνίδι, οι απαιτήσεις, τα 

κυριότερα σημεία του κώδικα και οι βασικές οθόνες του συστήματος. Στο τέλος 

παρουσιάζονται κάποια συμπεράσματα και προτείνονται και κάποιες μελλοντικές 

βελτιώσεις για το παιχνίδι το οποίο δημιουργήθηκε. 
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 2  Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 2.1  Χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών στην εκπαίδευση 

O άνθρωπος από την αρχή της ύπαρξης του συνόδευε τις εκδηλώσεις του και την 

καθημερινότητα του με αφηγήσεις και εξιστορήσεις. Του ήταν πολύ πιο εύκολο και 

ενδιαφέρον συγχρόνως για τους συνομιλητές του να ερμηνεύει τα γεγονότα που του 

συμβαίνουν και τον κόσμο μέσα από ιστορίες. Μέσα από αυτές μπορούσε εύκολα κανείς 

να ταυτιστεί με τα πρόσωπα της ιστορίας και να παρακολουθήσει με περισσότερο 

ενδιαφέρον. Αυτές οι ιστορίες ενίοτε αποτέλεσαν παραμύθια, ενώ στην σύγχρονη εποχή 

έχουν πάρει άλλη μορφή. 

 

Πλέον στην εποχή μας, τα παραμύθια έχουν αντικατασταθεί με ταινίες, με ιστορίες μέσα 

σε ιστοσελίδες και τις περισσότερες φορές με βιντεοπαιχνίδια. Μέσα από ένα παιχνίδι 

πλέον μπορείς να ταυτιστείς με έναν χαρακτήρα και να ζήσεις την ιστορία του σαν να 

είναι δική σου. Μπορείς να αλληλεπιδράσεις με το εικονικό περιβάλλον του παιχνιδιού 

και να συνομιλήσεις επίσης με άλλους «ήρωες» του, να  λύσεις γρίφους και να 

καθορίσεις την πλοκή του, την εξέλιξη και την κατάληξη του. Επιπλέον, ένα 

χαρακτηριστικό της ψηφιακής εποχής, είναι η ταχεία μετάδοση εικόνων και 

πληροφοριών. Έτσι και ο κλάδος της εκπαίδευσης ήταν προφανές πως αργά ή γρήγορα 

θα επηρεαζόταν και θα προσπαθούσε να προσαρμοστεί και ίσως και να επωφεληθεί από 

αυτό το γεγονός κι έτσι η ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία ήρθε ως φυσικό επακόλουθο (Ευσταθίου-

Καραγεωργάκη, 2007). 

 

Μιλάμε ουσιαστικά πλέον, ως ένα βαθμό, για μια προσπάθεια αλλαγής της διδασκαλίας 

των μαθημάτων, με τη χρήση των ΤΠΕ (Ράπτης & Ράπτη, 2007), μέσα από έναν πιο 

ευχάριστο και άμεσο τρόπο για την επίτευξη μαθησιακών και διδακτικών στόχων. 

Ωστόσο, για την πλήρη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, θα πρέπει 

να λάβουμε υπόψη και τις ίδιες τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

υποστήριξη τέτοιων μεθόδων, καθώς πολλοί προτιμούν ακόμα τις πιο παραδοσιακές 

μεθόδους διδασκαλίας.  
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Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά λογισμικά και ιδιαίτερα τα εκπαιδευτικά παιχνίδια δεν 

έχουν γίνει ακόμα τόσο εκτεταμένες προσπάθειες στην Ελλάδα σε σχέση με αυτές που 

έχουν γίνει στο εξωτερικό. Υπάρχει ακόμα περιθώριο για αρκετή βελτίωση. Δεν έχουν 

δημιουργηθεί αρκετά εκπαιδευτικά παιχνίδια τα οποία αξιοποιούν πλήρως τις 

δυνατότητες για διαθεματική διδασκαλία.  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται γενικότερα μια προσπάθεια αξιοποίησης των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών με σκοπό την υποστήριξη της μάθησης, την ανάπτυξη μέσω 

αυτών του ομαδικού πνεύματος και συνεργατικών ικανοτήτων με επίλυση προβλημάτων 

μέσα από εργασία σε ομάδες. Η βιβλιογραφική έρευνα καταδεικνύει πως τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία και την μάθηση με 

αποτελεσματικότητα. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ηλεκτρονικών 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην υποστήριξη της μάθησης, θα πρέπει να εξεταστεί ποια 

στοιχεία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών είναι αυτά που εμπλέκουν και παρακινούν τους 

μαθητές και με ποιον τρόπο αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μαθησιακή 

διαδικασία (Van Eck, 2006). 

Ταυτόχρονα, ολοένα και αυξάνεται η έρευνα (Τζόκας,2002) στο κατά πόσο οι βασικές 

αρχές σχεδίασης των επιτυχημένων, υπό την έννοια της ενεργής εμπλοκής με το μαθητή, 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών μπορούν να αποτελέσουν ένα παιδαγωγικό μοντέλο σχεδίασης 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών για χρήση στην εκπαίδευση.  

 

 2.2  Εκπαιδευτικά Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 

Στο παρελθόν η μάθηση περιοριζόταν στα στενά πλαίσια της σχολικής τάξης. Πλέον 

μπορούμε να πούμε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς η εκπαίδευση μπορεί να 

υποστηριχτεί με πολλούς τρόπους. Η διδασκαλία δεν περιορίζεται μόνο στον δάσκαλο, 

ούτε στο χώρο, καθώς μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης 

(skype), είτε με μαγνητοσκοπημένες προβολές. Ο σύγχρονος δάσκαλος πλέον έχει 

περισσότερο καθοδηγητικό ρόλο. Ένας από τους σημαντικότερους ίσως παράγοντες για 

την σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία είναι η παρακίνηση του μαθητή. Τα σύγχρονα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια, ανάλογα το σκοπό του παιχνιδιού μπορούν να δώσουν τα 

κατάλληλα κίνητρα στον μαθητή για να μάθει, παίζοντας μέσα από το παιχνίδι. Ο 

μαθητής γενικότερα μπορεί να έχει είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά κίνητρα. Ως 
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εξωτερικά κίνητρα μπορεί να θεωρηθούν η αναγνώριση του από τη βαθμολογία που θα 

πάρει, αλλά και η αναφορά στις ικανότητες του από τον καθηγητή του ή τους 

συμμαθητές του. Αντίθετα, τα εσωτερικά κίνητρα μπορούμε να πούμε πως παίζουν 

σημαντικότερο ρόλο στη δραστηριοποίηση του. Ένα τέτοιο εσωτερικό κίνητρο είναι 

ασφαλώς να μπορέσει να κερδίσει σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που του κίνησε το 

ενδιαφέρον. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει προσπάθεια απόκτησης ελέγχου της 

μάθησης. Σε αυτή την προσπάθεια επίσης, συγκαταλέγεται η ενεργός συμμετοχή, η 

εξερεύνηση και η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον της μάθησης. Μόνο έτσι η 

μαθησιακή διαδικασία μπορεί να προκαλεί ευχαρίστηση στον μαθητή και δεν 

χαρακτηρίζεται ως μία βαρετή και ανιαρή διεργασία. (Αυγητίδου, 2001) 

Με την ανάπτυξη των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και της 

ενσωμάτωσης τους στην εκπαιδευτική πράξη αναπτύχθηκαν νέα εικονικά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα και ταυτόχρονα νέες μέθοδοι και προσεγγίσεις της μαθησιακής καθώς και 

της διδακτικής διαδικασίας. Αρκετά από τα σύγχρονα εικονικά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα λειτουργούν μέσω του διαδικτύου παρέχοντας ένα πλήθος εργαλείων 

επικοινωνίας, διαχείρισης περιεχομένου υλοποίησης και διαχείρισης εργασιών, 

διαχείρισης ομάδων,  αξιολόγησης,  διαχείρισης βαθμολογίας κλπ.. Παρόλο που ο 

αρχικός τους στόχος ήταν η εξ αποστάσεως εκπαίδευση,  η μεγάλη τους αποδοχή από 

την εκπαιδευτική κοινότητα τα καθιστά πλέον συμπληρωματικά εργαλεία της πρόσωπο 

με πρόσωπο διδασκαλίας. Η καθολική τους αποδοχή και εφαρμογή καθιστά εφικτή τη 

μάθηση ανεξαρτήτου τόπου και χρόνου. (Torrente &  Moreno-Ger 2000) 

Αρκετά από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα χρησιμοποιούν έναν εικονικό 

κόσμο που αποτελεί ένα προσομοιωμένο υπολογιστικό περιβάλλον  μέσα στο οποίο 

«κατοικούν» χρήστες και αλληλεπιδρούν μέσω εικονικών, συνήθως κινούμενων  

χαρακτήρων. Οι εικονικοί κόσμοι αποτελούν ένα δυναμικό και εντελώς νέο 

εκπαιδευτικό μέσο με νέες δυνατότητες και προκλήσεις. Η δυναμική των εικονικών 

κόσμων και η εμπλοκή της συνεχούς χρήσης τους επιτρέπει την ανάπτυξη της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τη βάση δηλαδή της συνεργατικής μάθησης. Τα 

πλεονεκτήματα των εικονικών κόσμων έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών ως 

προς το κατά πόσο αυτά μπορούν να βρουν εφαρμογή σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης. Η χρήση τους θα μπορούσε να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή του 
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μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία κάτι που αποτελεί προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη 

των γνωστικών ικανοτήτων.  

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια πολλών χρηστών αποτελούν ένα δημοφιλές είδος εικονικού 

κόσμου και μπορούν να υποστηρίξουν ενέργειες σε πραγματικό χρόνο καθώς και την 

επικοινωνία μεταξύ των χρηστών. Οι χρήστες δημιουργούν έναν χαρακτήρα (άβαταρ) 

μέσω του οποίου αναπαριστούν τον ήρωα - εαυτό τους - μέσα στο παιχνίδι. Τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια πολλών χρηστών μπορούν να υποστηρίξουν εκατοντάδες ή ακόμα 

και χιλιάδες χρήστες ταυτόχρονα καθώς και να αναπαραστήσουν έναν εικονικό κόσμο 

που εξακολουθεί να υπάρχει και να αποθηκεύει μόνιμα τις καταστάσεις του χρήστη 

ακόμα και αν ο χρήστης αποσυνδεθεί από το παιχνίδι ή προβεί σε αλλαγές της 

κατάστασής του. Η χρήση του διαδικτύου για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια πολλών χρηστών 

επιτρέπει στον κάθε μεμονωμένο χρήστη να αλληλεπιδράσει ή και να συνεργαστεί με 

οποιονδήποτε άλλον οπουδήποτε, όχι μόνο στον εικονικό αλλά και στον πραγματικό 

κόσμο (Rieber,  1996). 

Η δυναμική αυτή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών να παρακινούν τους νέους, και όχι μόνο 

να ασχοληθούν με αυτό,  προσφέροντάς τους έναν ευχάριστο εικονικό κόσμο στον οποίο 

αλληλεπιδρούν είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλους, οδήγησε στην έρευνα για την 

εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία. Τα εκπαιδευτικά 

ηλεκτρονικά παιχνίδια ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της λογικής και την απόκτηση 

δεξιοτήτων και γνώσης με έναν ευχάριστο τρόπο (Klawe & Philips,  1995) ενώ έχουν τη 

δυνατότητα να υποστηρίξουν όλες τις βασικές αρχές μάθησης (Βοσνιάδου, 2000). 

Για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη διάφοροι παράγοντες κατά τη σχεδίασή τους οδηγώντας στην υλοποίηση 

διαφόρων εκπαιδευτικών μεθόδων και στρατηγικών κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του 

περιβάλλοντος των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (Gonzalez  et al, 2000). 

Ο πρώτος παράγοντας σχετίζεται με την εμπειρία της βέλτιστης ροής (Shedigian, 1985), 

και αφορά τη συγκράτηση του λόγου μεταξύ των δυνατοτήτων του μαθητή και των 

προκλήσεων που συναντά μέσα στο παιχνίδι. Ο λόγος αυτός θα πρέπει να συγκροτείται 

σε αποδεκτά όρια έτσι ώστε να μην δημιουργείται στον μαθητή το αίσθημα ανίας, 

έλλειψης διασκέδασης, ανησυχίας και άγχους (Kay, 1997).  
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Ένας δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με την εξατομικευμένη μάθηση η οποία αξιοποιεί 

στοιχεία όπως τα προσωπικά χαρακτηριστικά και η αλληλεπίδραση του μαθητή με το 

περιβάλλον για τη δυναμική κατασκευή και χρήση του μοντέλου του μαθητή. Τo 

μοντέλο του μαθητή αποτελεί μία αναπαράσταση της κατανόησης των δυσκολιών και 

των παρανοήσεων του μαθητή και ενισχύει τη μάθηση καθώς αποτελεί πηγή 

αυτοεπίγνωσης και αυτορρύθμισης της μαθησιακής διαδικασίας επιτρέποντας στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες του 

εκπαιδευόμενου (Cui & Bull, 2005).  

Για την υποστήριξη της προσαρμογής στις δυνατότητες του μαθητή στο γνωστικό 

περιεχόμενο αλλά και στην πλοήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έννοια του 

παιδαγωγικού πράκτορα ο οποίος διευκολύνει τη μάθηση (Johnson, 2000) και οδηγεί σε 

περισσότερο ανθρώπινα και κοινωνικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Μάλιστα, οι 

μαθητές που αλληλεπιδρούν με παιδαγωγικούς πράκτορες παρουσιάζουν αύξηση του 

κινήτρου για μάθηση.  

Λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα 

εκπαίδευσης διεθνώς είναι ο προγραμματισμός. Ο προγραμματισμός υποστηρίζει την 

ανάπτυξη της «υπολογιστικής σκέψης» βοηθώντας στη δυνατότητα επίλυσης 

προβλήματος καθώς και στη σχεδίαση στρατηγικών που είναι δυνατόν να μεταφερθούν 

και σε άλλα επιστημονικά πεδία (Wing, 2006). Ένα τέτοιο πεδίο επομένως μπορεί να 

αποτελέσει αφορμή για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού για την καλύτερη 

κατανόηση βασικών εννοιών και διαδικασιών προγραμματισμού. 

Η εκμάθηση του προγραμματισμού αποτελεί μία πολύπλοκη και επίπονη διαδικασία για 

πολλούς μαθητές καθώς απαιτείται η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε διαφορετικά 

επίπεδα. Λόγω της σημασίας που δίνεται διεθνώς στην εκμάθηση του προγραμματισμού, 

οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στον προγραμματισμό έχουν γίνει εδώ και 

πολλά χρόνια αντικείμενο πολλών ερευνών. Συγκεκριμένα, έρευνες έχουν γίνει για 

έννοιες και δομές του προγραμματισμού όπως οι μεταβλητές (Bayman & Mayer, 1983; 

Samurcay, 1989; Shneiderman. 1985; Du Boulay, 1989; Joni & Soloway, 1986; Pea, 

1986; Τζιμογιάννης & Κόμης, 2000), η δομή επιλογής με τον έλεγχο των συνθηκών και 

τις λογικές εκφράσεις (Spohrer & Soloway, 1986; Putnam et al. 1989; Soloway & 

Spohrer, 1989; Pane & Myers, 2000; Κόμης, 2001) και η δομή επανάληψης (Soloway et 
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al. 1983; Soloway, 1986; Pea, 1986; Soloway, Bonar & Ehrilch, 1989; Κόμης, 2005). 

Για την καταπολέμηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά την 

εισαγωγή τους στον προγραμματισμό έχει προταθεί ως εναλλακτική και πιο 

αποτελεσματική προσέγγιση η χρήση μαθησιακών μίνι-περιβαλλόντων (mini 

environments) που βασίζονται σε μινι-γλώσσες (mini languages) και μικρόκοσμους 

(Brusilovsky et al., 1997).  

Οι μινι-γλώσσες είναι μικρές γλώσσες προγραμματισμού ειδικά σχεδιασμένες για τη 

διδασκαλία του προγραμματισμού. Οι μαθητές μαθαίνουν να προγραμματίζουν 

καθοδηγώντας τις ενέργειες συνήθως ενός ρομπότ μέσα σε έναν εικονικό κόσμο. 

Έρευνες που έχουν γίνει καταδεικνύουν ότι εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια που 

στηρίζονται στον προγραμματισμό ρομπότ καταφέρνουν να κινήσουν το ενδιαφέρον των 

μαθητών και να τους ενθαρρύνουν να πειραματιστούν με προγραμματιστικές έννοιες 

(Bierre & Phelps, 2004).  

Από την άλλη μεριά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια περιπέτειας αποδεικνύονται ικανά να 

βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων (McFarlane, 

1997) και είναι κατάλληλα για επιστημονικές έννοιες που είναι δύσκολο να 

αναπαρασταθούν οπτικά (Mitchell & Smith, 2004). Μάλιστα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

περιπέτειας τα οποία αποτελούνται από αποστολές και δραστηριότητες προσφέρουν τη 

δυνατότητα αναλυτικής καταγραφής της προόδου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 

(McFarlane et al., 2002). 

 

 2.3  Ηλεκτρονικά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια και Εφαρμογή στην 

Εκπαιδευτική Διαδικασία 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται διάφορες προσεγγίσεις για τη μάθηση, οι βασικές 

αρχές μάθησης, χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, οι θεωρίες μάθησης 

που υποστηρίζονται από τα εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια καθώς και οι 

κατηγορίες των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 

θέματα όπως η βέλτιστη εμπειρία ροής, η μεθοδολογία της προσαρμοστικότητας και η 

υποστήριξη του διπλού βρόχου μάθησης στα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια 
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 2.3.1 Προσεγγίσεις για τη μάθηση 

Σύμφωνα με το διαλογικό πλαίσιο (Conversational Framework) (Laurillard, 2002), 

προαπαιτούμενο για την αποτελεσματική μάθηση είναι η δημιουργία του θεωρητικού 

μοντέλου από τον εκπαιδευτικό και η υποβοήθηση των εκπαιδευόμενων να 

δημιουργήσουν το δικό τους μοντέλο μέσω της αμοιβαίας επαναληπτικής σύνδεσης 

(Εικόνα 1). Βασικό σημείο του πλαισίου είναι η χρήση ενός βιωματικού περιβάλλοντος 

όπου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να πειραματίζεται με βάση συγκεκριμένους στόχους. 

Ο εκπαιδευόμενος αναστοχάζεται πάνω στις εννοιολογικές του κατανοήσεις και τις 

αναπροσαρμόζει ανάλογα την συμπεριφορά του και την αλληλεπίδρασή του με το 

μαθησιακό περιβάλλον. Με την ανατροφοδότηση που παρέχεται από το περιβάλλον 

αλλά και από τον εκπαιδευτικό, οι μαθητές αντιλαμβάνονται καλύτερα τον τρόπο με τον 

οποίο οι έννοιες και οι νοητικές τους αναπαραστάσεις εφαρμόζονται σε ένα πραγματικό 

εκπαιδευτικό σενάριο. Από τη μεριά του (Polsani, 2003) ο εκπαιδευτικός βασιζόμενος 

στο δικό του θεωρητικό μοντέλο αναπροσαρμόζει το βιωματικό μαθησιακό περιβάλλον 

ώστε να είναι περισσότερο χρήσιμο στους εκπαιδευόμενους.  

Εικόνα 1 - To μοντέλο «Conversational Framework» Laurillard (2002) 
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Δύο από τα βασικά σημεία κλειδιά του μοντέλου είναι: 

• Η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού - εκπαιδευόμενου πρέπει να είναι αμοιβαία. 

Η αλληλεπίδραση αυτή επιτρέπει στον εκπαιδευτικό λαμβάνοντας υπόψη του την 

πρόοδο του εκπαιδευόμενου να του παρέχει την κατάλληλη ανατροφοδότηση 

μετασχηματίζοντας το μοντέλο του μαθητή αλλά και το ίδιο το περιβάλλον με στόχο 

την ανάπτυξη της μαθησιακής εμπειρίας. Το θεωρητικό αλλά και το εννοιολογικό 

μοντέλο θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ένα μαθησιακό πειραματικό περιβάλλον το 

οποίο θα δίνει νόημα σε συμφραζόμενα παρέχοντας έτσι στο μοντέλο την 

δυνατότητα εφαρμογής σε οποιεσδήποτε μελλοντικές πρακτικές καταστάσεις. 

Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο, είναι πολύ σημαντικό για τον μαθητή να 

οικοδομήσει τη σύνδεση των νοητικών του αναπαραστάσεων για αυτό το ειδικό μοντέλο 

με ένα γενικότερο μοντέλο. Με τη σύνδεση αυτή το γενικευμένο μοντέλο θα περιέχει τη 

νέα προσλαμβανόμενη πληροφορία. Χωρίς αυτή την εσωτερική σύνδεση η νέα γνώση 

δεν θα είναι διαθέσιμη και κατ' επέκταση ούτε και εφαρμόσιμη σε ένα γενικότερο 

σύνολο καταστάσεων. 

Ακολουθούν κάποιες βασικές σημαντικές αρχές που ανακεφαλαιώνουν ορισμένα από τα 

πιο σημαντικά πορίσματα της γενικότερης έρευνας για τη μάθηση και αφορούν την 

εκπαίδευση (Ανθολόγιον Sapere aude!. (2017)): 

• Χρήση στρατηγικών. Οι άνθρωποι μαθαίνουν αξιοποιώντας αποτελεσματικές και 

ευέλικτες στρατηγικές που τους βοηθούν να καταλαβαίνουν να σκέφτονται λογικά, να 

απομνημονεύουν και να λύνουν προβλήματα. 

• Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και του αναστοχασμού. Οι μαθητές πρέπει να 

ξέρουν πώς να σχεδιάζουν και να παρακολουθούν τη μάθησή τους, πώς να θέτουν τους 

δικούς τους μαθησιακούς στόχους και πώς να διορθώνουν τα λάθη τους. 

• Αναδόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης. Η προϋπάρχουσα γνώση μπορεί 

κάποιες φορές να εμποδίσει τη μάθηση κάτι νέου. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν πως να 

επιλύουν τις εσωτερικές αντιφάσεις και να αναδομούν τις υπάρχουσες γνώσεις τους, 

όπου αυτό είναι αναγκαίο. 

• Στόχος η κατανόηση και όχι η απομνημόνευση. Η μάθηση είναι καλύτερη, όταν 
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το υλικό οργανώνεται γύρω από γενικές αρχές και εξηγήσεις, αντί να βασίζεται στην 

απομνημόνευση απομονωμένων στοιχείων και διαδικασιών. 

• Βοήθεια για να μάθουν οι μαθητές να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους. Η μάθηση 

αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν τα μαθήματα έχουν εφαρμογή σε καταστάσεις της 

πραγματικής ζωής. 

• Διάθεση χρόνου για εξάσκηση. Η μάθηση είναι μια πολύπλοκη γνωσιακή 

δραστηριότητα που δε χωράει βιασύνη. Απαιτείται σημαντικός χρόνος και εξάσκηση για 

να αρχίσει να συγκροτείται η εμπειρογνωμοσύνη σ’ ένα τομέα. 

• Αναπτυξιακές και ατομικές διαφορές. Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν 

λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές τους διαφορές. 

• Καλλιέργεια των κινήτρων για μάθηση. Η μάθηση επηρεάζεται καθοριστικά 

από την ύπαρξη κινήτρων για τον μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να βοηθήσουν τους 

μαθητές να αποκτήσουν περισσότερα κίνητρα για μάθηση, με τη συμπεριφορά τους και 

τα λεγόμενά τους. 

Όλες οι παραπάνω αρχές μάθησης αναγνωρίζονται από την επιστημονική κοινότητα ως 

η βάση πάνω στην οποία πρέπει να σχεδιάζονται τα αποτελεσματικά αναλυτικά 

προγράμματα και οι σύγχρονοι τρόποι διδασκαλίας, καθώς επίσης και τα σύγχρονα 

περιβάλλοντα μάθησης. 

 

 2.3.2 Μαθησιακά Περιβάλλοντα 

Οι Paras και Bizzocchi (2005) επισημαίνουν τις παρακάτω επτά προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος: 

• Δυνατότητα υψηλής αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης. Η υψηλή 

αλληλεπίδραση και η ανατροφοδότηση είναι απαραίτητα στοιχεία, έτσι ώστε ο μαθητής 

να μπορεί να τροποποιεί τις ενέργειές του καθώς προοδεύει μέσα στο περιβάλλον. Χωρίς 

την ανατροφοδότηση ο μαθητής μπορεί να μην αντιληφθεί τυχόν λάθη ενώ χωρίς την 

επαρκή αλληλεπίδραση το περιβάλλον δεν είναι ικανό να παράγει επαρκή 

ανατροφοδότηση έτσι ώστε να κατευθύνει το μαθητή. 

• Παροχή συγκεκριμένων στόχων και διαφανείς διαδικασίες. Η παροχή 
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συγκεκριμένων στόχων είναι απαραίτητη καθώς παρέχουν στο μαθητή την 

πληροφόρηση τι πρέπει να επιδιώξει και να προσπαθήσει να καταφέρει. Επίσης χωρίς τις 

διαφανείς διαδικασίες οι μαθητές μπορεί πολύ εύκολα να απογοητευτούν προσπαθώντας 

να κατανοήσουν τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το σύστημα. 

• Παροχή παρακίνησης. Αν ο μαθητής παρακινείται, ιδιαίτερα εσωτερικά, είναι 

πολύ πιθανόν να οδηγείται μόνος του στη μάθηση χωρίς την ανάγκη εξωτερικής 

ενθάρρυνσης. 

• Δραστηριότητες κατάλληλου επιπέδου. Το περιβάλλον θα πρέπει να παρέχει μία 

ισορροπία όσον αφορά τη δυσκολία των δραστηριοτήτων. Οι αρκετά δύσκολες 

δραστηριότητες δημιουργούν το αίσθημα της απογοήτευσης, ενώ οι αρκετά εύκολες το 

αίσθημα της ανίας στο μαθητή. 

• Άμεση εμπλοκή. Θα πρέπει να παρέχεται η αίσθηση της άμεσης εμπλοκής στην 

δραστηριότητα μέσω του βιωματικού περιβάλλοντος. 

• Παροχή κατάλληλων εργαλείων. Τα εργαλεία που προσφέρει το περιβάλλον θα 

πρέπει να υποστηρίζουν τον μαθητή να φέρει σε πέρας τις δραστηριότητες και να 

επιτύχει τους στόχους και να μην αποσπούν την προσοχή του απομακρύνοντας τον από 

την κατάκτηση των στόχων. 

• Αποφυγή διαταραχών. Θα πρέπει να αποφεύγονται τυχόν περιορισμοί και 

διαταραχές που μπορούν να καταστρέψουν την υποκειμενική εμπειρία του μαθητή. 

Οι τελευταίες τρεις προϋποθέσεις είναι απαραίτητες για ένα μαθησιακό περιβάλλον 

εμβάθυνσης. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο μαθητής μπορεί να απορροφήσει 

καλύτερα τις πληροφορίες από την εμπειρία του παρά από την παραδοσιακή διδασκαλία. 

Εάν η εμβύθιση διακοπεί, η εμπειρία του μαθητή θα είναι λιγότερο αποτελεσματική 

(Csikszentmihalyi, 1997). Για τον λόγο αυτό το περιβάλλον είναι σημαντικό να 

χρησιμοποιεί εργαλεία και τεχνικές που διατηρούν τη εμβύθιση. 

Μία από τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις για ένα αποτελεσματικό περιβάλλον 

μάθησης είναι η παρακίνηση. Στο μοντέλο ARCS (Attention, Relevance, Confidence, 

Satisfaction) (Keller, 1987) αναφέρεται ότι οι τέσσερις προϋποθέσεις που πρέπει να 

τηρούνται από ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον για την υποστήριξη της παρακίνησης είναι: 

Προσοχή, σχετικότητα ή συνάφεια, εμπιστοσύνη και ικανοποίηση. Επιπλέον, 
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προτείνονται οι προϋποθέσεις που θέτει το μοντέλο ARCS ως μια διαδοχική διαδικασία 

(Driscoll, 1993).  

Οι προϋποθέσεις θα πρέπει να διατηρούνται για να διατηρηθεί το ενδιαφέρον του 

μαθητή για το αντικείμενο της μάθησης. Μόλις η προσοχή του μαθητή χαθεί ή 

εξασθενήσει, το κίνητρο μειώνεται και η μάθηση δεν είναι αποτελεσματική. Ο 

Shneiderman (1998) αναφέρει ότι "οι αξέχαστες εκπαιδευτικές εμπειρίες είναι 

εμπλουτισμένες, χαρούμενες, και μετασχηματίζουσες". Η θεωρία της παρακίνησης 

υποστηρίζει ότι η ενασχόληση με σχετικά και συναφή θέματα εκπληρώνουν τις 

προσωπικές ανάγκες και τους στόχους, ενισχύοντας ταυτόχρονα την προσπάθεια και την 

απόδοση (Means, Jonassen, & Dwyer, 1997). 

Το μοντέλο ARCS είναι γραμμικό, δηλαδή κάθε στοιχείο σχετίζεται σειριακά με το 

επόμενο. Πιο συγκεκριμένα, πριν από την σχετικότητα και συνάφεια του αντικειμένου, 

το γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να έχει τραβήξει πρώτα το ενδιαφέρον του μαθητή. 

Για τη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει πρώτα να 

βρίσκουν ενδιαφέρον, σχετικό και συναφές το περιεχόμενο ώστε να συμμετάσχουν στη 

μαθησιακή εμπειρία για να μπορέσουν να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές 

τους. Ο μαθητης έχοντας εμπιστοσύνη στις δεξιότητες που του έμαθε κατά τη διάρκεια 

της εκπαίδευσης είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα εφόδια που πήρε. Τέλος, ο μαθητής 

νιώθει ικανοποιημένος από την όλη εμπειρία της μάθησης. Κατά τη σχεδίαση του 

περιβάλλοντος πρέπει να δίνεται σημασία σε κάθε στοιχείο του μοντέλου ARCS, και 

συγκεκριμένα: 

• Προσοχή. Για την προσοχή, προτείνονται διαφορετικές παρουσιάσεις της 

διδασκαλίας με στόχο να τραβήξει την προσοχή και να διατηρήσει το ενδιαφέρον των 

μαθητών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.  Για την επίτευξη της προσοχής συνήθως 

επιστρατεύονται συνεργατικά έργα και διαφορετικές τεχνικές παρουσίασης. 

• Συνάφεια. Το επόμενο στοιχείο του μοντέλου είναι η συνάφεια. Ο ευκολότερος 

τρόπος για την ενίσχυση της συνάφειας είναι η παροχή δυνατότητας στους μαθητές να 

αναλάβουν την ευθύνη της μαθησιακής εμπειρίας, με στόχο τη μεγαλύτερη δέσμευση 

στη μάθηση. Οι στρατηγικές για την αύξηση της συνάφειας έχουν αποδειχθεί πιο 

αποτελεσματικές στην ενίσχυση του κινήτρου και την απόδοση της μάθησης από ό,τι 

άλλες ενσωματωμένες στρατηγικές (Means et. al., 1997). Όσο πιο γνώριμο είναι κάτι, 
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τόσο πιο συναφές, ουσιαστικό και σημαντικό το αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο μαθητής. 

Παράδειγμα τεχνικής για την αύξηση του κινήτρου για συμμετοχή είναι η παροχή 

δυνατότητας επιλογής στο μαθητή θέματος εργασίας. 

• Εμπιστοσύνη. Οι μαθητές αποκτούν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους όταν 

διεκπεραιώσουν επιτυχημένα τις εργασίες που τους ανατίθενται. Η ανάπτυξη κλίματος 

εμπιστοσύνης είναι ένα από τα κυριότερα βήματα στο μοντέλο, αφού συμβάλλει στην 

αντίληψη της εκπλήρωσης και της ικανοποίησης του μαθητή. Άλλωστε, σύμφωνα με τον 

Gagne (1997), «οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να κυριαρχήσουν στο περιβάλλον τους σε 

ολόκληρη τη ζωή» ενώ κάθε επίτευγμα τους συνεισφέρει στην ενίσχυση του «εγώ» και 

επηρεάζει την αυτοεκτίμησή τους και τα συναισθήματά της επάρκειά τους. Από την 

απόκτηση εμπιστοσύνης οι μαθητές μπορούν να αναγνωρίζουν ότι οι προσπάθειές τους 

και οι στρατηγικές μάθησης έχουν επηρεάσει άμεσα το δικό τους μαθησιακό 

αποτέλεσμα. 

• Ικανοποίηση. Το τελευταίο στοιχείο για την ανάπτυξη του μοντέλου ARCS είναι 

η ικανοποίηση. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τη νέα 

δεξιότητα ή τις νέες δεξιότητες, να αναγνωρίζονται ότι κατέχουν τη νέα δεξιότητα ή 

δεξιότητες, και να νιώσουν ικανοποιημένοι γνωρίζοντας ότι τα αποτελέσματα 

στηρίχθηκαν σε δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

Ανθολόγιον Sapere aude!. (2017) 

 

 2.3.3 Εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια και Μάθηση 

Σύμφωνα με τους (Argles et. al., 2007), ο όρος «πλούσια περιβάλλοντα» (“Rich 

Environments") αναφέρεται σε περιβάλλοντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπου οι 

χρήστες-μαθητές εισέρχονται ως περιηγητές και μαθαίνουν αλληλεπιδρώντας με αυτά. 

Οι μαθησιακοί κόσμοι των "πλούσιων περιβαλλόντων" βασίζονται στην ιδέα των 

μικρόκοσμων που περιγράφεται από τον (Papert, 1980).  

Στην Eικόνα 2 παρουσιάζεται η αναπαράσταση και τα χαρακτηριστικά των πλούσιων 

περιβαλλόντων των (Argles et al., 2007) 
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Εικόνα 2 -  χαρακτηριστικά των "πλούσιων" περιβαλλόντων (Argles et. al., 2007) 

Τα χαρακτηριστικά που αναφέρουν οι (Argles et. al., 2007), περιγράφουν πότε ένα 

ηλεκτρονικό παιχνίδι θεωρείται «καλό» δηλαδή περιλαμβάνει την εκμάθηση νέων 

εννοιών καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

• Παροχή κινήτρων (Motivating): Ένα πλούσιο περιβάλλον πρέπει να παρέχει 

κίνητρο στον χρήστη. Συνήθως στην αρχή του παιχνιδιού θα πρέπει να οριοθετούνται με 

ακρίβεια οι σαφείς στόχοι και οι διαδικασίες μέσα στο περιβάλλον. Ο χρήστης κινείται 

σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον με στόχο τη συλλογή ανταμοιβών αλλά και κινήτρων 

τα οποία τον ενθαρρύνουν για περαιτέρω διερεύνηση. Θα πρέπει να υπάρχει μία 

διαβάθμιση των προκλήσεων του περιβάλλοντος ώστε να συντηρείται το αίσθημα του 

κινήτρου. 

• Εμβύθιση (Immersive): Ένα πλούσιο περιβάλλον πρέπει να συντηρεί το αίσθημα 

της εμβύθισης επιτυγχάνοντας το συνεχές ενδιαφέρον του χρήστη. Παρόλο που 

χαρακτηριστικά όπως είναι οι ήχοι surround, τα 3D γραφικά και η πολύ-αισθητηριακή 

ανατροφοδότηση παίζουν σημαντικό ρόλο στην προσήλωση και στη συμμετοχή του 

χρήστη, στην πραγματικότητα όμως δεν είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ενός 

τέτοιου περιβάλλοντος. Για να καθηλώνει τον χρήστη ένα περιβάλλον θα πρέπει να 

προκαλεί το ενδιαφέρον για εμπλοκή με αυτό παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία στον 

χρήστη ώστε να φέρει σε πέρας τις δραστηριότητες. 

• Αλληλεπίδραση (Interactive): Ένα πλούσιο περιβάλλον θα πρέπει να είναι 
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αλληλεπιδραστικό. Ο χρήστης θα πρέπει να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και αυτή η 

αλληλεπίδραση να επηρεάζει τα αποτελέσματα. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας δίνει τη 

δυνατότητα σε πολλούς χρήστες να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον αλλά και μεταξύ 

τους. Για την συντήρηση της αλληλεπίδρασης απαιτείται ανάδραση πραγματικού χρόνου 

από το σύστημα. 

• Παιχνίδι ρόλου (Role Play): Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια το παίξιμο 

ρόλου είναι σημαντικό καθώς παρέχει την ευκαιρία στον χρήστη να εξερευνήσει τον 

κόσμο με μία νέα ταυτότητα, με νέους και ενδιαφέροντες τρόπους ενώ είναι επίσης 

σημαντικό ότι η εξερεύνηση λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον.  

 

 

 2.4  Κατηγορίες Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών 

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας (Zyda, 2005) προκύπτει ότι τα ηλεκτρονικά 

εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τον Πίνακα 1: 

 

Κατηγορία Εκπαιδευτικές τεχνικές και βάσεις Βιβλιογραφία 

Active Games 

(Παιχνίδια 

δραστηριοτήτων) 

Προάγει τη δραστηριότητα. 

Υποστηρίζει την ανάπτυξη προσχολικών 

ικανοτήτων μάθησης (hand-eye, motor 

skills). 

Graf. D., Pratt, L., Casey, H. Short, 

K. (2009) 

Playing active video games increases 

energy expenditure in children, 

Pediatrics, 1234(2), 534-540 

Alternate reality 

games 

(Παιχνίδια 

πραγματικού 

κόσμου) 

Ενσωματώνει την εμπειρία του παιχνιδιού. 

Αυθεντική εμπειρία πραγματικού κόσμου. 

Κοινωνική αλληλεπίδραση και συνεργασία. 

IGDA (2006). Alternate Reality 

Games White Paper. (http://goo.  

gl/bXhuOC) (25-03-2014) 

Authoring Games 

(Παιχνίδια 

κατανόησης) 

Κατανόηση της δομής του παιχνιδιού. 

Μόρφωση και μέσα επικοινωνίας. 

Burn A. and Duran L. (2007) Media 

literacy in schools: Practice, 

production and progression, Sage 

Epistemic Games 

(Παιχνίδια 

Δεξιοτήτων) 

Επαγγελματική πρακτική. 

Δεξιότητες για εργασία. 

Shaffer, David Williamson (2005) 

"Epistemic Games ," Innovate: 

Journal of Online Education: Vol. 1: 

Iss. 6, Article 2. 



22 

Massive multiplayer 

online games 

(Παιχνίδια πολλών 

χρηστών) 

Κατανεμημένη σκέψη. 

Συνεργασία. 

Taylor T.L. (2006) Play Between 

Worlds: Exploring Online Game 

Culture, MIT Press, ISBN: 

9780262201636 

Military games 

(Παιχνίδια 

επαγγελματικής 

εκπαίδευσης) 

Αυθεντική επαγγελματική εκπαίδευση. Prensky M. (2002) Digital game 

based learning. Exploring the Digital 

Generation, Educational 

Technology, US Department of 

Education 

Mobile games 

(Παιχνίδια για 

φορητές συσκευές) 

Αυθεντικό περιεχόμενο πραγματικού 

κόσμου. 

Ανάπτυξη ικανοτήτων που απαιτούνται 

στην κοινωνία της πληροφορίας του 21
ου

 

αιώνα. 

Klopfer E. (2008) Augmented 

Learning: Research and Design of 

Mobile Educational Games, 

Cambridge: MIT Press 

Persuasive games 

(Παιχνίδια κριτικής) 

Κριτική ικανότητα. 

Κριτικός αναστοχασμός. 

Bogost I (2007) Persuasive Games: 

The expressive power of video 

games 

Adventure and Role 

playing games 

(Παιχνίδια Ρόλου & 

περιπέτειας) 

Κατανόηση χαρακτήρα και ταυτότητας. 

Επίλυση προβλήματος. 

Gee J.P. (2003) What video games 

have to teach us literacy and 

learning, New York, Palgrave 

Macmillan, Cambridge: MIT Press 

Serious games 

(Παιχνίδια σοβαρού 

σκοπού) 

Χειρισμός προβλημάτων του πραγματικού 

κόσμου. 

Χειρισμός δεδομένων και πηγών  

πραγματικού κόσμου. 

Derryberry, A. (2007). Serious 

games: online games for learning. 

White paper. Retrieved on June 20, 

2017 from: 

http://imserious.files.wordpress.com/

2007/09/seriousgameswithadobe.pdf

. 

Simulations/Microw

orlds 

(Παιχνίδια 

προσομοίωσης) 

Διαχείριση σύνθετων συστημάτων. 

Δοκιμή για πραγματικές καταστάσεις και 

σενάρια. 

Οικοδόμηση σκέψης. 

Papert S. (1993) The Children's 

Machine Rethinking School in the 

Age of the Computers, Perseus 

Books Group 

Strategy games 

(Παιχνίδια 

στρατηγικής) 

Χειρισμός σεναρίων πραγματικού κόσμου. 

Διατύπωση εικασίας και δοκιμή. 

Στρατηγική σκέψη. 

Egenfeldt-Nielsen, Simon 

(2005). Beyond Edutainment: 

Exploring the Educational Potential 

of Computer Games. IT-University 

Copenhagen 

Πίνακας 1- Πίνακας παιχνιδιών 
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 2.5  Serious Games  

Είναι συχνό το φαινόμενο σύγχυσης των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού με τα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια τύπου entertainment. Τα σοβαρά παιχνίδια ή διαφορετικά  

«serious games» παίζουν σημαντικό ρόλο στην μάθηση. Η μάθηση είναι εγγενής και η 

αξιολόγησή της είναι ενσωματωμένη στο παιχνίδι. (Προβελλέγιος  & Φεσάκης, 2010) 

Η φιλοσοφία των "serious games" είναι παρόμοια με των ψηφιακών παιχνιδιών, δίνοντας 

παράλληλα τη δυνατότητα να ενεργοποιηθούν και να εφαρμοστούν πολλές και 

διαφορετικές διδακτικές μέθοδοι.  Σύμφωνα με τον (Van Eck, 2006), τα παιχνίδια τύπου 

entertainment ναι μεν θεωρούνται εκπαιδευτικά αλλά υστερούν σε πλοκή και εξέλιξη 

παιχνιδιού. Ο Seymour Papert (1998) υποστηρίζει πως αποτελούν απογόνους που 

κληρονόμησαν τα χειρότερα χαρακτηριστικά των γονέων και είναι συνδυασμός μιας από 

τις χαμηλότερου επιπέδου μορφές εκπαίδευσης όπως η πρακτική και εξάσκηση (drill and 

practice) με ελάχιστα διασκεδαστικό τρόπο ανάπτυξης. Τα σοβαρά παιχνίδια βρίσκουν 

εφαρμoγή (Ζyda, 2005) όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα σε μια σειρά 

από τομείς, σχετικά με τη μάθηση, την κατάρτιση, την αλλαγή στάσεων κλπ.:  

α) Υγεία – υγειονομική περίθαλψη  

β) Στρατιωτικά παιχνίδια  

γ) Παιχνίδια διακυβέρνησης-πολιτικής  

δ) Παιχνίδια κατάρτισης στελεχών εταιριών και επιχειρήσεων  

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

στ) Εκπαίδευση 
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Εικόνα 3 -  Αριθμός παιχνιδιών που διατέθηκαν ανά χρονιά (Djaouti  et. al., 2011) 

 

Όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 3, ο αριθμός των παιχνιδιών που τίθενται σε 

κυκλοφορία κάθε χρόνο αυξάνεται. Ειδικότερα στα τέλη της δεκαετίας του 2000 είναι το 

αποκορύφωμα της αύξησης των εμφανιζόμενων παιχνιδιών.  Παρατηρώντας το 

διάγραμμα της εικόνας θεωρούμε ότι το 2002 είναι το σημείο εκκίνησης του τρέχοντος 

κύματος των «Serious Games», αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια σειρά από  1265 "Serious 

Games". Έχουμε επίσης ένα σύνολο 953 πρόγονων  των  «Serious Games» (43% του 

συνολικού σώματος μας). 
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Εικόνα 4 - Ταξινόμηση ανά κατηγορία "Serious Games" τα οποία εκδόθηκαν πριν 

το 2002 (Djaouti  et. al., 2011) 

 

 

Εικόνα 5 – Μέρος της αγοράς των serious games (Djaouti  et. al., 2011) 

 

 

 

Από τους 953 προγόνους των Serious Games το 65,8% είχαν σχεδιαστεί για  

εκπαιδευτική χρήση, όπως φαίνεται στο γράφημα της Εικόνας 4. Σημειώνουμε επίσης 
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ότι το 10,7% από αυτά ήταν που δημιουργήθηκαν  για τη διαφήμιση και το  8,1% για την 

οικολογία. Οι πρόγονοι των «Serious Games" δείχνουν μια σαφή κυριαρχία των 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική όταν εξετάζουμε το 

σημερινό κύμα "Serious Games" (βλ. εικόνα 5). Αν και αγορές που συχνά ήταν κάτω του 

2% είναι τώρα μεταξύ 4% και 10%. 

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι περισσότεροι από τους 

προγόνους του «Serious Games» είναι "εκπαιδευτικά παιχνίδια" - edutainment, 

edugames, κ.λπ. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, μπορούμε να υποστηρίξουμε  ότι το 

σημερινό κύμα «Serious Games» επιτρέπει στα βίντεο παιχνίδια  να αγκαλιάσουν  μια 

ευρύτερη ποικιλία θεμάτων. Οι πρόγονοί τους είχαν ως επί το πλείστον εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα ενώ τα τρέχοντα «Serious Games» μπορεί να βρεθούν  σε διαφορετικές 

αγορές με μια πιο ομοιογενή κατανομή. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι  τα 

«Σοβαρά Παιχνίδια "είναι πολύ πιο πολυάριθμα  από τους προγόνους τους.  
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 3 Πλαίσια Εργασίας & Εργαλεία Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών 

Παιχνιδιών 

Στα πλαίσια της επισκόπησης των διαθέσιμων εργαλείων και τεχνολογιών που 

χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο για την ανάπτυξη web-based παιχνιδιών σοβαρού 

σκοπού, έγινε μια ευρεία έρευνα, ούτως ώστε να συγκριθούν κάποια από τα 

δημοφιλέστερα HTML5/Javascript game engines και frameworks. Πιο συγκεκριμένα θα 

παρουσιαστούν τα παρακάτω πλαίσια εφαρμογής:  

 ImpactJS 

 CreateJS 

 Cocos2dJS 

 EnchantJS 

 Phaser 

 Turbulenz  

 BabylonJS 

Αυτά τα Game Engines συγκρίθηκαν μεταξύ τους ως προς κάποια συγκεκριμένα 

κριτήρια που τέθηκαν, για να διαπιστωθεί ποιο θα ήταν το καταλληλότερο για να 

χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη του Web-based παιχνιδιού μας. Τα κριτήρια τα οποία 

επιλέχθηκαν είναι τα παρακάτω: 

1. Community (Κοινότητα): Το σύνολο δηλαδή της κοινότητας παγκοσμίως που είναι 

ενεργή σε forums και σελίδες σχετικές με την εκάστοτε παιχνιδομηχανή. Όσο 

περισσότερα μέλη παγκόσμια συμμετέχουν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πηγαίου 

κώδικα τόσο σημαντικότερο είναι για την αύξηση της δημοτικότητας της και συνεπώς 

και για τη βελτίωση της. 

2. Documentation (τεκμηρίωση λογισμικού): Με τον όρο τεκμηρίωση εννοούμε το 

σύνολο του γραπτού υλικού που περιγράφει τα συστατικά μέρη και τις λειτουργίες ενός 

νέου συστήματος ή/και τις τροποποιήσεις που έγιναν σε ένα υπάρχον σύστημα. 
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Η τεκμηρίωση λογισμικού (software documentation) είναι βασικό συστατικό 

οποιουδήποτε λογισμικού πακέτου και εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό στόχων. Εφοδιάζει 

τους χρήστες με παραδείγματα και εξηγήσεις για το πώς να χρησιμοποιούν το λογισμικό. 

Περιγράφει τους αλγόριθμους, τις μεθόδους και τις τεχνικές που οι προγραμματιστές 

έχουν χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία του λογισμικού. 

3. Portability (cross-platform): Με τον όρο cross-platform αναφερόμαστε στο 

λογισμικό το οποίο τρέχει σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα ή πλατφόρμες 

υλικού. Τα λογισμικά τα οποία χαρακτηρίζονται ως ανεξάρτητα πλατφόρμας μπορούν να 

χωριστούν σε δύο είδη. Σε αυτά τα οποία χρειάζεται να μεταγλωττιστούν ξεχωριστά σε 

κάθε λειτουργικό σύστημα (ανεξαρτήτου έκδοσης) και σε αυτά που είναι γραμμένα 

σε διερμηνευμένη γλώσσα και εκτελούνται από ένα διερμηνέα. Δηλαδή σε αυτό το 

κριτήριο εξετάζεται η δυνατότητα κάθε εφαρμογής να είναι συμβατή και responsive σε 

άλλα λειτουργικά συστήματα (για παράδειγμα IOS, Windows Phone, Web, Android, 

Mac, Linux). 

4. Cost (κόστος): Το κόστος και το κατά πόσον ο κώδικας κάποιας παιχνιδομηχανής 

είναι δωρεάν ή έναντι αμοιβής. 

5. Source Code Licence (άδεια χρήσης - πηγαίος κώδικας): Με αυτό το κριτήριο 

καθορίζεται εάν το λογισμικό είναι ανοιχτού κώδικα ή όχι. Το λογισμικό ανοικτού 

κώδικα δεν σημαίνει απαραιτήτως δωρεάν λογισμικό, ούτε Ελεύθερο 

Λογισμικό σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει στο Ελεύθερο Λογισμικό το Ίδρυμα 

Ελεύθερου Λογισμικού, αλλά αναφέρεται μόνο στο γεγονός πως επιτρέπεται σε κάθε 

χρήστη να εξετάσει και να χρησιμοποιήσει τη γνώση και τις δυνατότητες που προσφέρει 

ο παρεχόμενος πηγαίος κώδικας. Στην πράξη, τα περισσότερα προγράμματα ανοιχτού 

κώδικα παρέχονται δωρεάν και μπορούν να χαρακτηριστούν ελεύθερα. 

6. 3D Support: Αν υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης και ανάπτυξης παιχνιδιού 3D. 

Στη σχεδίαση 3-D οι μορφές που βρίσκονται στον τρισδιάστατο χώρο προσδίδουν όγκο 

και βάρος. Ο σχεδιαστής κατά τη σχεδίαση πρέπει να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της 

τρισδιάστατης  σχεδίασης όπως η ανατομία, το βάρος, η ισορροπία , το φως και η σκιά, 

κλπ.   

7. 2D Support: Αν υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης και ανάπτυξης παιχνιδιού 2D. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%BD_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
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8. Animation: Οι δυνατότητες σχεδίασης κίνησης που υπάρχουν. Με τον όρο Animation 

αναφερόμαστε στη ταχεία προβολή μιας σειράς από εικόνες ή θέσεων ενός μοντέλου, 

έτσι ώστε να δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης. Στην πραγματικότητα όμως 

είναι μια οπτική οφθαλμαπάτη της κίνησης και αυτό συμβαίνει επειδή το μάτι μπορεί να 

διατηρήσει μια εικόνα μόνο για 1/12 του δευτερολέπτου.  

9. Sound Engine (σύστημα ήχου): Οι δυνατότητες και η ποιότητα ήχου της κάθε 

παιχνιδομηχανής. 

10. Physics Engine (PE)(μηχανές φυσικής): Οι PE έχουν ως κύριο σκοπό την 

προσομοίωση μιας σειράς από φυσικούς νόμους σε ένα εικονικό περιβάλλον. Οι PE είναι 

υπεύθυνες για την ρεαλιστική αναπαράσταση των συμπεριφορών ενός μοντέλου στον 

εικονικό αυτό κόσμο. 

Στη συνέχεια θα περιγραφούν τα κυριότερα πλαίσιο εφαρμογής.  

 

 3.1  Πλαίσια Εργασίας (Code Frameworks) 

 3.1.1 Cocos2d 

To Cocos2d (Cocos2d) είναι ένα πλαίσιο εργασίας, ανοιχτού κώδικα (open source) το 

οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη  δισδιάστατων (2D) παιχνιδιών, γραφικών και animation. 

Αρχικά το πλαίσιο εργασίας Cocos2D είχε αναπτυχθεί σε γλώσσα Python. Στη συνέχεια 

αναπτύχθηκε και σε άλλες γλώσσες και πλατφόρμες (για παράδειγμα γράφτηκε στις 

γλώσσες C++, C#, Go, Java, JavaScript και Objective-C). Μια σειρά από παιχνίδια του 

AppStore χρησιμοποιούν ήδη αυτό το πλαίσιο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και 

πολλών παιχνιδιών τα οποία παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό πωλήσεων και 

δημοτικότητας. 
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Εικόνα 6 - Λογότυπο Cocos2d 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα λειτουργικά περιβάλλοντα, όπως 

Blackburry, iOS, Android, Windows Phone 8, MAC, Windows και Linux. Ένα ιδιαίτερο 

μάλιστα χαρακτηριστικό που το κάνει τόσο δημοφιλή είναι το γεγονός πως είναι 100% 

Open Source (MIT licensed). Συνοψίζοντας για το Cocos2D μπορούμε να αναφέρουμε 

ότι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του είναι (Woweez, 2017): 

 Μεγάλη ποικιλία από υποστηριζόμενες πλατφόρμες, ειδικά για κινητές συσκευές 

 Είναι εντελώς δωρεάν και open source (MIT Licensed) 

 Εύκολα προσβάσιμος κώδικας, με μεγάλη ποικιλία από extensions και tools 

 Υποστήριξη ήχου (στις περισσότερες πλατφόρμες) 

 Καλή απόδοση γραφικών 

Από την άλλη πλευρά μειονεκτήματα του θεωρούνται τα εξής (Woweez, 2017): 

 Τα APIs του θεωρούνται κάπως ανορθόδοξα. Η ιστορία του project είναι τέτοια, 

που ξεκίνησε αρχικά σε Python, έγινε στροφή στην Objective-C και πολύ γρήγορα στην 

C++. H Objective-C δεν διέθετε κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές κι έτσι η μετάβαση 

στην C++ περιείχε κάποια ιδιώματα της Objective-C. 

 Δεν βοηθάει πάρα πολύ στην υποστήριξη μιας καλής σχετικά δομής. Σε πολλούς 

developers αρέσουν frameworks που δεν επιβάλλουν ένα συγκεκριμένο style στις 

εφαρμογές τους. 

 Δεν υπάρχει μεγάλη εμπορική «οντότητα» που να παρέχει εμπορική υποστήριξη 

και να διορθώνει bugs. Σίγουρα είναι πολύ καλό το ότι μπορείς μόνος σου να διορθώσεις 
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και να λύσεις ένα bug ή να σε βοηθήσει η κοινότητα, λύνοντας το κάποιος άλλος 

δωρεάν, αλλά ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να έχεις ένα μεγάλο project με 

στενά χρονικά περιθώρια (deadlines) που απλά θα ήθελες να έχεις τη δυνατότητα να 

πληρώσεις κάποιον για να σου κάνει τη δουλειά. Εκεί υστερεί η κοινότητα του Cocos2d. 

 Ελλιπές σε αρκετές περιπτώσεις documentation, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 

(παρά τις προσπάθειες για συνεχή βελτίωση), καθώς αποτελεί ένα framework που σε 

μεγάλο βαθμό αναπτύσσεται και υποστηρίζει την αγορά της Κίνας. 

 Ενώ ήταν σε μεγάλη ανάπτυξη μέχρι το 2013, από τότε και μετά σταμάτησε να 

εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό. 

Συνοψίζοντας, από τα κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί στην αρχή της ενότητας το Cocos2d 

υποστηρίζεται από ενεργή, αλλά όχι μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών, δεν έχει 

επαρκή τεκμηρίωση, δεν υπάρχει κόστος απόκτησης, είναι ανοιχτού κώδικα, υποστηρίζει 

2D εικονικούς κόσμους, διαθέτει PE και Sound Engine, αναπαριστά animation και είναι 

cross-platform. 

 

 3.1.2 CreateJs 

 

Εικόνα 7 - Λογότυπο CreateJS 

H CreateJS είναι μια σειρά από JavaScript βιβλιοθήκες και εργαλεία τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών με τεχνολογίες 

παγκόσμιου ιστού ανοιχτού κώδικα, μέσω της Html5. H createJS είναι αρθρωτή 

(modular), δηλαδή αποτελείται από μία σειρά από βιβλιοθήκες οι οποίες είτε 

συνεργάζονται μεταξύ τους είτε λειτουργούν ανεξάρτητα. Αποτελεί ισχυρό εργαλείο για 

τη δημιουργία γραφικών παιχνιδιών υψηλού επιπέδου. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω 

- Υποστήριξη οθονών αφής. 
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- Ασύγχρονη φόρτωση σελίδων. 

- Προβολή από οποιοδήποτε συσκευή  (Responsive Design).  

- Διασύνδεση με τεχνολογίες παγκόσμιου Ιστού.  

- Εφαρμογή φίλτρων σε αντικείμενα.  

- Ενισχυμένος μηχανισμός ανίχνευσης αντικειμένων, γραφικών, συγκρούσεων. 

- Υψηλού επιπέδου objects και events.  

Από την άλλη πλευρά, η κοινότητα δεν είναι ιδιαίτερα ενεργή. Δεν υπάρχει κάποιο 

forum για τη συγκεκριμένη παιχνιδομηχανή και ενημέρωση μπορείς να βρεις κυρίως σε 

Google Groups. Παρέχει ωστόσο, ένα μοντέλο αλληλεπίδρασης πυρήνα και μια 

πληθώρα από βοηθητικές κλάσεις που κάνουν τη δουλειά με το Canvas πολύ πιο εύκολη. 

Συνοψίζοντας, από τα κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί στην αρχή της ενότητας η createJS 

δεν υποστηρίζεται από μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών, έχει ωστόσο επαρκή 

τεκμηρίωση, δεν υπάρχει κόστος απόκτησης, είναι ανοιχτού κώδικα, υποστηρίζει 2D 

παιχνίδια ενώ υποστηρίζει 3D εικονικούς κόσμους με τη χρήση επιπλέον βιβλιοθηκών 

για παράδειγμα την EaselJs, διαθέτει PE και Sound Engine, αναπαριστά animation και 

είναι cross-platform.  

 

 

 3.1.3 EnchantJs 

\ 

Εικόνα 8 - Λογότυπο EnchantJS 

To EnchantJS (EnchantJS) είναι ένα πλαίσιο εργασίας, ανοιχτού κώδικα (open source) 

και σχετικά εύκολο στη χρήση για την δημιουργία δυσδιάστατων (2D) παιχνιδιών καθώς 

και άλλων γραφικών και εφέ. 



33 

Το enchant JS είναι ένα framework για την ανάπτυξη και σχεδίαση απλών παιχνιδιών και 

εφαρμογών με HTML5 και Javascript. Είναι διαθέσιμο από το 2011 και διατίθεται 

δωρεάν, καθώς είναι framework open source (MIT licensed). 

Αποτελεί μια παιχνιδομηχανή που αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία και είναι ιδιαίτερα γνωστή 

εκεί (Akihabara Research Center). H συγκεκριμένη παιχνιδομηχανή υποστηρίζει τη 

χρήση plugins και χαρακτηρίζεται ως ένα modular object oriented Javascript framework 

για την ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών. Γραφικά και animations 3D μπορούν να 

δημιουργηθούν με τη χρήση επιπρόσθετων plugins, υποστηρικτικών στο WebGL. 

Διαθέτει πολλά σημαντικά features όπως τα: Object Direction, Asynchronous 

Processing, Plugins Expansion και Visual Material. 

Θεωρείται μια cross-platform παιχνιδομηχανή, καθώς υποστηρίζει iOS, Android, MAC 

και όλους τους σύγχρονους Windows browsers, όπως επίσης χαρακτηρίζεται και ως ένα 

event-driven framework, καθώς βασίζεται στην ασύγχρονη επεξεργασία, μέσω event 

listeners. Στα πολύ θετικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης παιχνιδομηχανής το ότι 

υποστηρίζει τη χρήση WebGL για την ανάπτυξη 3D παιχνιδιών, με τη χρήση απλά ενός 

plugin. Υποστηρίζει επίσης τη σχεδίαση, τόσο μέσω του Canvas API, όσο και με το 

DOM. Ως αρνητικό του συγκεκριμένου framework μπορούμε να καταλογίσουμε το 

γεγονός πως η κοινότητα παγκόσμια σε forums και blogs δεν είναι ιδιαίτερα ενεργή και 

το documentation που παρέχει είναι μεν διαφωστικό, αλλά έχει περιθώρια περαιτέρω 

βελτίωσης. ("Enchant.Js") 

Συνοψίζοντας, από τα κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί στην αρχή της ενότητας η 

Enchant.Js δεν υποστηρίζεται από ενεργή κοινότητα προγραμματιστών, δεν 

ενημερώνεται τακτικά η τεκμηρίωση της βιβλιοθήκης, δεν υπάρχει κόστος απόκτησης, 

είναι ανοιχτού κώδικα, υποστηρίζει 2D εικονικούς και 3D με την χρήση WebGL και 

plugins, διαθέτει PE και Sound Engine, αναπαριστά animation και είναι cross-platform. 
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 3.1.4 Turbulenz 

 

Εικόνα 9 -  Λογότυπο Turbulenz 

Το Turbulenz θεωρείται από τις πιο παλιές παιχνιδομηχανές Javascript καθώς ξεκίνησε 

να αναπτύσσεται το 2009, όταν ακόμα το WebGL και η HTML5 ήταν στα πρώτα τους 

βήματα. Δεν ήταν μάλιστα διαθέσιμο ως open source μέχρι το 2013, όταν και έγινε για 

πρώτη φορά διαθέσιμο στο κοινό για δωρεάν χρήση (MIT licensed). Διαθέτει πολλά 

σημαντικά χαρακτηριστικά, όπως 2D physics, 3D physics, ήχο, βίντεο και άλλες 

υπηρεσίες όπως: leaderboards, multichat, payments και user data. 

Αποτελεί ένα framework που υποστηρίζει πολλές πλατφόρμες, όπως Windows browsers, 

MAC, Android, ωστόσο δεν διατίθεται για iOS. Είναι μάλιστα ένα modular framework, 

καθώς δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν ακριβώς ποια plugins, modules 

και χαρακτηριστικά θέλουν να ενσωματώσουν στο παιχνίδι τους, να τροποποιήσουν ή να 

αντικαταστήσουν. Υποστηρίζεται όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η ανάπτυξη τόσο 2D, 

όσο και 3D παιχνιδιών, ενώ επίσης υψηλού επιπέδου audio support, μεγάλη ποικιλία από 

rendering effects, particles και animation tools. Στα αρνητικά μπορεί να θεωρηθεί το ότι 

η κοινότητα παγκόσμια δεν είναι τόσο ενεργή από το 2014 και μετά. Ακόμα, το 

documentation της έχει αρκετά περιθώρια βελτίωσης, ενώ θεωρείται κι ένα framework 

αρκετά δύσκολο για αρχάριους ή άπειρους προγραμματιστές. 

 Συνοψίζοντας, από τα κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί στην αρχή της ενότητας το 

Turbulenz δεν υποστηρίζεται από ενεργή κοινότητα προγραμματιστών, δεν 

ενημερώνεται τακτικά η τεκμηρίωση της βιβλιοθήκης, δεν υπάρχει κόστος απόκτησης, 

είναι ανοιχτού κώδικα από το 2013, υποστηρίζει 2D & 3D, διαθέτει PE και Sound 

Engine, αναπαριστά animation και είναι cross-platform. 
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 3.1.5 Babylon 

To Babylon.js (Babylon) είναι μία ολοκληρωμένη λύση, μια πλήρης μηχανή ανάπτυξης 

παιχνιδιών σε HTML5, εφοδιασμένη με ειδικά εργαλεία για την ανάπτυξη σύγχρονων 

παιχνιδιών. Το Babylon.js  έχει επιπλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για τον 

εμπλουτισμό ιστοσελίδων με την προσθήκη 3D animations. 

Αναπτύχθηκε από τον David Catuhe, Product Manager της Microsoft, με εμπειρία στην 

σχεδίαση 3D παιχνιδομηχανών με DirectX, WebGL ή Silverlight. Κάποια από τα κύρια 

χαρακτηριστικά που κάνουν το Babylon JS τόσο ξεχωριστό είναι τα ιδιαίτερα σκηνικά 

γραφικά με φως, οι κάμερες, το collisions engine και το physics engine που διαθέτει, 

όπως και το audio engine. 

H κοινότητα παγκόσμια είναι από τις πλέον ενεργές, με συμμετοχή τεράστια τόσο σε 

forums, όσο και σε Google Groups. Επιπλέον το Documentation του είναι πάρα πολύ 

καλό, με αρκετά tutorials για καθοδήγηση των νέων χρηστών. Διατίθεται δωρεάν (MIT 

licensed) και είναι open source. Υποστηρίζει τις περισσότερες γνωστές πλατφόρμες, 

όλους τους σύγχρονους web browsers, iOS, Android, MAC και Linux. Στα ελάχιστα 

αρνητικά ίσως αυτού του framework, μπορούμε να καταλογίσουμε το γεγονός ότι 

αναπτύχθηκε πολύ πρόσφατα (μόλις το 2013), οπότε θεωρείται πολύ νέο project. 

 

Εικόνα 10 - Λογότυπο BabylonJS 

Συνοψίζοντας, από τα κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί στην αρχή της ενότητας το 

BabylonJS υποστηρίζεται από ενεργή κοινότητα προγραμματιστών, η τεκμηρίωση της 

βιβλιοθήκης είναι καλή (περιέχεις αρκετά παραδείγματα), δεν υπάρχει κόστος 

απόκτησης, είναι ανοιχτού κώδικα, υποστηρίζει 2D & 3D εικονικούς κόσμους, διαθέτει 

PE και Sound Engine, αναπαριστά animation και είναι cross-platform. 
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 3.1.6 Impact 

 

Εικόνα 11 - Λογότυπο Impact 

Τo Impact.js (impact) είναι μία ολοκληρωμένη λύση για την ανάπτυξη παιχνιδιών τα 

οποία είναι συμβατά σε όλες τις πλατφόρμες ανεξαρτήτου μεγέθους οθόνης. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω: 

 Υποστηρίζει 2D κόσμους. 

 Υποστηρίζει 3D view με τη χρήση του TwoPointFive plugin.  

 Διαθέτει τον Weltmeister “The Level Editor” (Διαθέτει level editor και built-in 

map editor με υποστήριξη για tiling και collision detection) (βλ.Ενότητα 7.1). 

 Υποστηρίζεται από μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών. 

 Το Ejecta frame work (το οποίο περιέχεται) παρέχει μια σειρά από εργαλεία για 

επιπλέον εφέ. 

 Έχει εξαιρετικό σύστημα ανίχνευσης συγκρούσεων (collision detection system) 

 Θεωρείται «επεκτάσιμο» framework, με πολλά έτοιμα plug-ins. 

 Είναι cross-platform framework. 

 Έχει πολύ καλό documentation, με μεγάλος πλήθος από video, βιβλία και 

tutorials. 

Θεωρείται γενικά ένα από τα πιο σωστά δομημένα frameworks. Είναι σχεδιασμένο για 

να λειτουργεί σε όλες σχεδόν τις συσκευές, συμπεριλαμβανομένων και των κινητών. 

Χαρακτηριστικά για τη δημοσίευση των παιχνιδιών στο iOS App Store διαθέτει το 

https://github.com/phoboslab/twopointfive
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Ejecta Framework. Μεγάλο αρνητικό της συγκεκριμένης παιχνιδομηχανής ωστόσο 

αποτελεί το γεγονός πως δεν παρέχεται δωρεάν ο πηγαίος κώδικας της, αλλά έναντι 

αμοιβής (99$).  

Συνοψίζοντας, από τα κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί στην αρχή της ενότητας το 

ImpactJS υποστηρίζεται από ενεργή κοινότητα προγραμματιστών, η τεκμηρίωση της 

βιβλιοθήκης είναι καλή, το κόστος απόκτησης είναι 99$, δεν είναι ανοιχτού κώδικα, 

υποστηρίζει 2D & 3D εικονικούς κόσμους, διαθέτει PE και Sound Engine, αναπαριστά 

animation και είναι cross-platform. 

 

 3.1.7 Phaser 

To Phaser είναι ίσως το δημοφιλέστερο πλέον framework για την ανάπτυξη 2D 

παιχνιδιών. Γρήγορο και εντελώς δωρεάν (open source, MIT licensed), ιδανικό για την 

σχεδίαση HTML5 παιχνιδιών για desktop και mobile web browsers, καθώς υποστηρίζει 

Canvas και WebGL. Δημιουργήθηκε από τον Richard Davey, ενημερώνεται διαρκώς και 

χρησιμοποιείται από πολλούς σπουδαίους developers παιχνιδιών παγκοσμίως. Η 

κοινότητα του Phaser είναι από τις πιο ενεργές καθημερινά. Διαθέτει εξαιρετικό 

Documentation, με πληθώρα παραδειγμάτων και tutorials για την ανάπτυξη παιχνιδιών. 

Υποστηρίζει ανάπτυξη παιχνιδιών σε όλες τις σύγχρονες πλατφόρμες, όπως Web 

browsers για windows, MAC, iOS και Android. Ίσως το μόνο αρνητικό που μπορεί να 

του καταλογίσει κανείς είναι ότι δεν υποστηρίζει την ανάπτυξη 3D παιχνιδιών. Φαντάζει 

ωστόσο ως εξαιρετική επιλογή για την ανάπτυξη 2D παιχνιδιών. Συγκεκριμένα, 

παραπάνω από 5900 game developers διαβάζουν σε εβδομαδιαία βάση τα newsletters 

του. 
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Εικόνα 12 - Λογότυπο Phaser 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

-  Έχει πολύ καλό physics system: διαθέτει Arcade Physics, Ninja Physics, p2js. 

- Είναι εύκολο στη χρήση και για κάποιον αρχάριο (που δεν έχει  εμβαθύνει πολύ στην 

Javascript).  

- Διαθέτει πολύ καλό documentation με πολύ καλά tutorials, courses και βιβλία. 

- Είναι απλό στην φόρτωση των αρχείων (assets). 

- Διαθέτει εξαιρετικά εργαλεία (tools) για sprites και εύκολο animating. 

Σαν ένα από τα λίγα ίσως αρνητικά του Phaser, μπορούμε να πούμε πως είναι το γεγονός 

ότι έχει καλή απόδοση, μόνο στα όρια συγκεκριμένων διαστάσεων χάρτη (έως 600x400 

px).  

Συνοψίζοντας, από τα κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί στην αρχή της ενότητας το Phaser 

υποστηρίζεται από ενεργή κοινότητα προγραμματιστών, η τεκμηρίωση της βιβλιοθήκης 

είναι αρκετά καλή και υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά παραδείγματα καθώς και αναλυτικές 

οδηγίες εγκατάστασης σε όλες τις πλατφόρμες, δεν υπάρχει κόστος καθώς είναι open 

source, υποστηρίζει μόνο 2D και όχι 3D εικονικούς κόσμους, διαθέτει PE και Sound 

Engine, αναπαριστά animation και είναι cross-platform. 
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 3.1.8 Σύγκριση πλαισίων εργασίας για την ανάπτυξη παιχνιδιών 

Βάσει των παραπάνω προκύπτει ο παρακάτω συνοπτικός γενικός πίνακας (Πίνακας 2), ο 

οποίος στην συνέχεια αναλύεται σε επιμέρους αναλυτικότερους πίνακες, ως προς τα 

κριτήρια του community, του documentation και της δυνατότητας υποστήριξης 3D 

παιχνιδιών, ενώ ακολουθούν κι άλλοι πίνακες συγκρισης των πλαισίων εργασίας ως προς 

τα κριτήρια του animation, του Physics Engine και του Sound engine.  

Ο γενικός πίνακας σύγκρισης των πλαισίων εργασίας: 

Κριτήρια / 

Game Engines 

Cocos2d 

JS 

Create 

JS 

Enchant 

JS 

Turbulenz Babylon 

JS 

Impact 

JS 

Phaser 

Community Ενεργή Ανενεργή Ανενεργή Ενεργή Ενεργή Ενεργή Ενεργή 

Documentation Ελλιπές Καλό Καλό Καλό Πολύ 

καλό 

Καλό Πολύ 

καλό 

Portability 

(cross-

platform) 

Ναι Ναι Ναι Ναι (όχι 

για iOS) 

Ναι Ναι  Ναι 

Cost Δωρεάν 

(MIT 

Licensed) 

Δωρεάν 

(MIT 

Licensed) 

Δωρεάν 

(MIT 

Licensed) 

Δωρεάν 

(MIT 

Licensed) 

Δωρεάν 

(MIT 

Licensed) 

99$ Δωρεάν 

(MIT 

Licensed) 

3D Support Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι  Οχι 

Open Source Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Οχι Ναι 

Πίνακας 2 - Γενικός πίνακας σύγκρισης πλαισίων εργασίας 

 

Σε μια πρώτη εκτίμηση και προσπάθεια σύγκρισης των frameworks με βάση τον πίνακα 

2, μπορεί κάποιος να διακρίνει πως τα Babylon JS, Phaser JS και Impact JS δείχνουν να 

έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων, σίγουρα όσον αφορά τα 

κριτήρια του Community και του documentation. 

 

 

Πίνακας σύγκρισης των πλαισίων εργασίας ως προς τα κριτήρια του Community και 

του Documentation: 

Game Engines / 

Κριτήρια 

Community Documentation 
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Cocos2d JS Υπάρχει ενεργή κοινότητα 

προγραμματιστών η οποία 

υποστηρίζει το πλαίσιο εργασίας. 

Υπάρχει documentation. Είναι λίγο 

σύνθετο το site λόγω του γεγονότος ότι το  

πλαίσιο εργασίας cocos διατίθεται και σε 

άλλες γλώσσες προγραμματισμού πέρα της 

javascript. 

Create JS Δεν διαθέτει ενεργή κοινότητα. Στον επίσημο ιστότοπο υπάρχει αναλυτική 

εξήγηση του API. 

Υπάρχουν αρκετοί οδηγοί 

(tutorials/manuals) αλλά δεν υπάρχουν 

συγκεντρωμένα  πολλά παραδείγματα. 

Enchant JS Δεν διαθέτει ενεργή κοινόητα. Ο διαδικτυκακός ιστότοπος είναι αρκετά 

οργανωμένος με οδηγούς, βιβλία και 

δωρεάν παραδείγματα παιχνιδιών. 

Turbulenz Διαθέτει ενεργή κοινότητα. Διατίθεται πλήρης οδηγός. 

Babylon JS Διαθέτει ενεργή κοινότητα. Διατίθεται πλήρης οδηγός εγκατάστασης 

και παραμετροποίησης του Babylon. 

Επιπλέον, υπάρχουν πλήρεις οδηγοί 

δημιουργίας παιχνιδιών. 

Impact JS Διαθέτει ενεργή κοινότητα. Το documentation είναι σχετικά πλήρες. 

Διατίθενται αρκετά παιχνίδια δωρεάν. 

Phaser Υπάρχει ενεργή κοινότητα 

προγραμματιστών. 'Ισως η πιο 

ενεργή. 

Διατίθεται πλήρης οδηγός του framework. 

Επιπλέον διατίθεται μια σειρά από 

παραδείγματα τα οποία είναι "plug & 

play". 

Πίνακας 3 - Πίνακας σύγκρισης των πλαισίων εργασίας ως προς τα κριτήρια του 

Community και του Documentation 

 

Στον Πίνακα 3 αποτυπώνεται καλύτερα πλέον ότι τα 3 frameworks που αναφέραμε ήδη 

(Babylon JS, Phaser, Impact JS) υπερτερούν σίγουρα ως προς αυτά τα δύο κριτήρια. Το 

Turbulenz διαθέτει επίσης όπως φαίνεται καλό documentation, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό 

με το Phaser και το Babylon JS.  
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Πίνακας σύγκρισης των πλαισίων εργασίας ως προς το κριτήριο του animation: 

Game Engines / 

Κριτήρια 

Animation 

Cocos2d JS Υπάρχουν ολοκληρωμένοι οδηγοί για την προσθήκη animation σε sprite.  

Για την προσθήκη ενός animation απαιτούνται περίπου 50 γραμμές κώδικα. 

Create JS Υποστηρίζονται. Η προσθήκη ενός animation είναι σχετικά απλή και εύκολη 

διαδικασία. 

Enchant JS Υποστηρίζονται. Δεν απαιτούνται παραπάνω από 10 γραμμές κώδικα. 

Υποστηρίζει κυρίως tween animations. 

Turbulenz Υποστηρίζονται. Δεν απαιτούνται παραπάνω από 50 γραμμές κώδικα. 

Καλύπτει αρκετές σύνθετες κινήσεις. 

Babylon JS Υποστηρίζονται από τα πιο απλά έως τα πιο σύνθετα animations 

Impact JS Υποστηρίζονται από τα πιο απλά έως τα πιο σύνθετα animations. Για την 

προσθήκη ενός animation απαιτούνται 5 γραμμές κώδικα. 

Phaser Υπάρχουν ολοκληρωμένοι οδηγοί για την προσθήκη animation σε sprite.  

Για την προσθήκη ενός animation απαιτούνται 5 γραμμές κώδικα. 

Πίνακας 4 - Πίνακας σύγκρισης των πλαισίων εργασίας ως προς το κριτήριο του 

animation 

 

Ως προς το κριτήριο του animation στον Πίνακα 4 φαίνεται ξεκάθαρα πως τα 

frameworks του Babylon, του Impact JS και του Phaser υπερτερούν σαφώς σε σχέση με 

τα υπόλοιπα, καθώς απαιτούνται λιγότερες γραμμές κώδικα για την προσθήκη και 

συμπλήρωση animation. 

Πίνακας σύγκρισης των πλαισίων εργασίας ως προς τα κριτήρια του Sound Engine και 

του Physics Engine: 

Game Engines / 

Κριτήρια 

Sound Engine Physics Engine 

Cocos2d JS Η μηχανή ήχου βασίζεται 

στο OpenAL και στο 

WebAudio. 

Υποστηρίζει tmx χάρτες ( Orthogonal, Isometric 

και Hexagonal).  

Δεν είναι απλή η εισαγωγή χάρτη από TileMap 

editor σε μορφή csv ή json. 

H ανιχνευση συγκρούσεων είναι σχετικά απλή. 

Απαιτεί περίπου 50 γραμμές κώδικα. 

Create JS Για μηχανή ήχου Υποστηρίζει όλα τα είδη των χαρτών tmx, 
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χρησιμοποιεί το soundJS. διαθέτει Tilemap Loader.  

Στην ανίχνευση συγκρούσεων υπάρχουν αρκετοί 

περιορισμοί. 

Enchant JS Υποστηρίζει τα κυριότερα 

format ήχων. 

Για την υποστήριξη tmx χαρτών χρησιμοποιεί το 

enchantMapeditor.  

H ανίχνευση συγκρουσεων υποστηρίζεται αλλά 

έχει περιορισμούς. 

Turbulenz Διαθέτει την πληρέστερη 

μηχανή ήχου (έχει 

δυνατότητες όπως  reverb, 

echo και pitch filtering). 

Δεν υποστηρίζει tmx χάρτες. 

Υποστηρίζει ανίχνευση συγκρούσεων. 

Διατίθεται πλήρης οδηγός. 

Babylon JS Υποστηρίζει τα κυριότερα 

format ήχων. Επιπλέον, 

διαθέτει ολοκληρωμένο 

οδηγό χρήσης. 

Δεν υποστηρίζει tmx χάρτες. 

Λόγω του ότι τα παιχνίδια τα οποία 

δημιουργούνται είναι 3D, ο προγραμματισμός 

της ανίχνευσης συγκρούσεων απαιτεί καλή 

αίσθηση του χώρου και μαθηματικών. 

Impact JS Υποστηρίζει τα κυριότερα 

format ήχων. Επιπλέον, 

διαθέτει ολοκληρωμένο 

οδηγό χρήσης. 

Δεν υποστηρίζει tmx χάρτες.  

Υποστηρίζει πλήρως την ανίχνευση 

συγκρούσεων και έχει πολλές επιλογές. 

 

Phaser Υποστηρίζει πολλούς 

τύπους αρχείων ήχου. 

Υποστηρίζει tmx χάρτες ( Orthogonal, Isometric 

και Hexagonal). 

Είναι απλή η εισαγωγή χάρτη από TileMap 

editor σε μορφή csv ή json. 

H ανιχνευση συγκρούσεων είναι σχετικά απλή. 

Απαιτεί περίπου 10 γραμμές κώδικα. 

Πίνακας 5 - Πίνακας σύγκρισης των πλαισίων εργασίας ως προς τα κριτήρια του 

Sound Engine και του Physics Engine 

 

Ως προς το κριτήριο του Sound Engine, από τον Πίνακα 5 φαίνεται πως το Turbulenz 

δείχνει να υπερτερεί ελαφρώς έναντι των υπολοίπων, καθώς διαθέτει την πληρέστερη 

μηχανή ήχου.Ως προς το κριτήριο του Physics Engine, φαίνεται πως το Phaser παρέχει 

την καλύτερη υποστήριξη tmx χαρτών, ενώ παράλληλα η εισαγωγή των χαρτών είναι πιο 

απλή και άμεση, σε σχέση με τα υπόλοιπα frameworks που επίσης υποστηρίζουν tmx 

χάρτες.  
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Πίνακας σύγκρισης των πλαισίων εργασίας ως προς το κριτήριο υποστήριξης 3D 

παιχνιδιών: 

Game Engines / 

Κριτήρια 

3D Support 

Cocos2d JS Η έκδοση COCOS2D-JS V3.5 υποστηρίζει 2D παιχνίδια. 

 

Create JS Δεν υποστηρίζει. 

Enchant JS Υποστηρίζει την ανάπτυξη 3D παιχνιδιών με τη χρήση του  WebGL 

και εξωτερικού Plugin. 

Turbulenz Υποστηρίζει ανάπτυξη 3D παιχνιδιών. 

Babylon JS Υποστηρίζει την ανάπτυξη παιχνιδιών 3d με τηχρήση WebGL, 

WebAudio & HTML5. 

Impact JS Υποστηρίζει με τη χρήση κάποιου plugin. 

Phaser Δεν υποστηρίζει. 

Πίνακας 6 - Πίνακας σύγκρισης των πλαισίων εργασίας ως προς το κριτήριο 

υποστήριξης 3D παιχνιδιών 

 

Εδώ αξίζει να αναφερθεί πως από τα παραπάνω πλαίσια εργασίας μόνο το Babylon JS 

δεν υποστηρίζει την ανάπτυξη 2D παιχνιδιών, καθώς είναι ένα πλαίσιο εργασίας 

αποκλειστικά για την ανάπτυξη 3D παιχνιδιών. 

Ως προς την δυνατότητα υποστήριξης 3D παιχνιδιών από τον Πίνακα 6 διαπιστώνουμε 

πως το Phaser και το Cocos2D JS δεν υποστηρίζουν την ανάπτυξη 3D παιχνιδιών. 

Βάσει της παραπάνω επισκόπησης για την ανάπτυξη του παιχνιδιού προέκυψε ως 

καταλληλότερο το πλαίσιο εργασίας Phaser. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους 

θεωρήθηκε ως ιδανικότερη επιλογή το Phaser είναι οι παρακάτω: 

 Το Phaser διαθέτει τον πιο οργανωμένο ιστότοπο. Δηλαδή δίνει αναλυτικά 

οδηγίες για εγκατάσταση σε διαφορετικά περιβάλλοντα (π.χ. Mac, Windows, cloud). 

 Με την περιήγηση στον επίσημο διαδικτυακό τόπο είναι προφανές ότι το Phaser 

διαθέτει ενεργή κοινότητα προγραμματιστών. 

 Επιπλέον, διατίθεται δωρεάν μια σειρά από παιχνίδια. Τα δωρεάν παιχνίδια 

καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα της λειτουργικότητας του πλαισίου εργασίας. 

 Το Phaser διαθέτει πλήρη οδηγό των δυνατοτήτων του πλαισίου εργασίας. 
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 Κατά τη δημιουργία του παιχνιδιού χρησιμοποιήθηκαν τα assets τα οποία 

διατίθενται ελεύθερα στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Phaser. 

 Με το Phaser είναι εφικτή η δημιουργία διαλειτουργικών (cross platform) 

εφαρμογών /παιχνιδιών, όπως και το παιχνίδι που αναπτύξαμε το οποίο είναι responsive. 

 To Phaser υποστηρίζει τους tmx χάρτες. Για την παραγωγή του χάρτη είναι 

απαραίτητο κάποιο εξωτερικό εργαλείο όπως το map tile editor. Το Phaser επιτρέπει την 

εισαγωγή των χαρτών με τη μορφή αρχείου csv ή json. 

 

Nα τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη επιλογή έγινε καθώς θεωρήθηκε πως ταίριαζε επίσης 

περισσότερο το συγκεκριμένο framework με τις ανάγκες του παιχνιδιού που 

αναπτύχθηκε ως case study, καθώς το επίσης εξαιρετικό Babylon framework είναι 

ιδανικότερο για 3D παιχνίδια, ενώ το επίσης πολύ καλό Impact JS ήταν με πληρωμή 

(99$).  

 

Συνοψίζοντας, οι δύο σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους εκτιμάται ότι το Phaser 

υπερτερεί συνήθως είναι τα έτοιμα παιχνίδια τα οποία διατίθενται στον επίσημο 

ιστότοπο και η ενεργή κοινότητα η οποία καλύπτει τα θέματα τα οποία προκύπτουν και 

παρέχει χρήσιμη βοήθεια (ειδικά σε νέους χρήστες). 
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 4 Τεχνολογίες HTML5 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια πολύ σύντομη αναφορά σε διαθέσιμες τεχνολογίες που 

υπάρχουν για την ανάπτυξη και υποστήριξη Javascript web-based παιχνιδιών καθώς και 

μια σύγκριση ανάμεσα στις δύο υπάρχουσες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την 

ανάπτυξη τους: της HTML5 και της τεχνολογίας Flash. Η ενότητα αυτή βασίστηκε σε 

πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την ιστοσελίδα του Mozilla Developer Network 

(developer.mozilla.org)  

 

 4.1  Χρήσιμες τεχνολογίες για την ανάπτυξη HTML5 web-based 

παιχνιδιών 

Στα πλαίσια της ανάπτυξης HTML5 web-based παιχνιδιών υπάρχουν κάποιες 

τεχνολογίες, σύμφωνα και με το Mozilla Developer Network (MDN) που μπορεί να 

φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες. Αναφέρονται στην ενότητα σύντομα κάποιες από αυτές τις 

διαθέσιμες τεχνολογίες: 

Canvas: Το HTML <canvas> element μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση 

γραφικών και animations. 

  

Εικόνα 13 - Συμβατότητα Περιηγητή - Canvas 

(Mozilla Developer Network. (2017)) 

Περιλαμβάνει 3 σημαντικά attributes: height, width και moz-opaque, δηλαδή το ύψος 

του πλαισίου, το πλάτος και το βαθμό διαύγειας του αντίστοιχα. Χαρακτηριστικά το 

attribute moz-opaque υποστηρίζεται μόνο σε browser Firefox και δίνει τη δυνατότητα 
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στο canvas να ελέγξει αν υπάρχει διαύγεια και σε τι βαθμό και να την 

διορθώσει/βελτιστοποιήσει.  

WebGL: Αποτελεί ένα Javascript API χρήσιμο για το rendering interactive 2D και 3D 

γραφικών σε κάθε συμβατό web-browser, χωρίς τη χρήση επιπρόσθετων plugins.  

 

 

Εικόνα 14 - Συμβατότητα Περιηγητή – WebGL 

(Mozilla Developer Network. (2017)) 

Το webGL 2 αποτελεί μία νέα version του WebGL που παρέχεται μέσα από το interface 

WebGL2RenderingContext. Στηρίζεται κυρίως στο OpenGL ES 3.0 και σε επιπλέον νέα 

χαρακτηριστικά όπως 3D textures, Sampler objects, Uniform Buffer objects, Sync 

objects, Query objects και Tranform Feedback objects. 

Audio: Το <audio> element στηρίζεται στο Web Audio API. Παρέχει ένα ισχυρό 

σύστημα για τον έλεγχο του ήχου στο web, ενώ επιτρέπει στους developers να επιλέξουν 

τους κατάλληλους ήχους  που θέλουν για σχεδιαζόμενο παιχνίδι τους, να προσθέσουν 

εφέ και να τους οπτικοποιήσουν στο βαθμό που θέλουν.  

Web sockets: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για real-time επικοινωνία ανάμεσα στον 

παίχτη και στο web server και για να υποστηρίξουν multi-player παιχνίδια. Δημιουργούν 

ουσιαστικά μια αμφίπλευρη σύνοδο επικοινωνίας (communication session) ανάμεσα 

στον browser του χρήστη και τον διακομιστή.  

Node.js: Χρησιμοποιείται συχνά σαν ένας multiplayer game server που χειρίζεται και 

ρυθμίζει τις web sockets συνδέσεις των παιχτών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

επαλήθευση του παίχτη (user authentication) και για την αποθήκευση ων δεδομένων 

(data storage), επιτρέποντας έτσι multiple game sessions.  
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DOM Storage: Χρήσιμη τεχνολογία για την αποθήκευση των δεδομένων τοπικά στη 

συσκευή του χρήστη/παίχτη. Mπορεί ο παίχτης αποθηκεύοντας τα δεδομένα του, να 

συνεχίσει την επόμενη φορά με ευκολία από το σημείο που είχε σταματήσει πριν. Στην 

πραγματικότητα γίνεται χρήση του Web Storage API, ενός API που προσφέρει 

μηχανισμούς (sessionStorage, localStorage) με τους οποίους οι browser μπορούν να 

αποθηκεύσουν δεδομένα πολύ πιο αποδοτικά και εύκολα από ότι αν χρησιμοποιούσαν 

cookies.  

Full Screen API: Επιτρέπει να επεκτείνουμε τα html elements έτσι ώστε να 

επικαλύπτουν όλη την οθόνη του χρήστη, ακόμα κι αν ο browser δεν είναι σε full screen 

λειτουργία από μόνος του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συνάρτηση 

requestFullscreen() όπως φαίνεται και στο παρακάτω παράδειγμα: 

 

Εικόνα 15 - Συνάρτηση requestFullscreen() 

(Mozilla Developer Network. (2017)) 

ServiceWorker API:  Παραδοσιακά η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στις web και στις 

native εφαρμογές ήταν η δυνατότητα που είχαν οι native apps να εκτελούνται και offline, 

σε αντίθεση με τις web apps. Πλέον με αυτό το API επιτρέπεται σε ένα website ή σε μια 

web εφαρμογή να έχει όλα τα απαραίτητα assets (javascript files, css files και εικόνες) 

έτσι ώστε να λειτουργεί και σε offline mode. Με σωστό συνδυασμό μάλιστα αυτής της 

τεχνικής, μαζί με άλλες όπως είναι το localStorage, μπορεί ένας χρήστης να συνεχίσει να 
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δουλεύει άνετα ακόμα κι αν η ταχύτητα του internet είναι χαμηλή, είτε ακόμα κι αν δεν 

έχει καθόλου σύνδεση.  

Gamepad API: Σου επιτρέπει να μπορείς να ελέγχεις και να χειρίζεσαι ένα web-based 

παιχνίδι μέσω gamepad.  

Pointer Lock API: Βελτιστοποιεί τις κινήσεις του παίκτη σε ένα web app, όσον αφορά 

τις κινήσεις που κάνει με το ποντίκι (περιστροφές παίκτη, έλεγχος του πόσο μακριά 

μπορεί να κινηθεί ο παίχτης). Με το pointer lock μπορείς να έχεις πρόσβαση σε mouse 

events ακόμα κι αν ο κέρσορας ξεπεράσει τα όρια του browser ή της οθόνης. Για 

παράδειγμα οι χρήστες μπορούν να συνεχίζουν να περιστρέφουν ή να χειρίζονται ένα 3D 

μοντέλο κουνώντας το ποντίκι χωρίς τέλος. Χωρίς το pointer lock η κίνηση του παίκτη 

θα σταματούσε όταν ο δείκτης του ποντικιού έφτανε στην άκρη του browser ή της 

οθόνης. (Mozilla Developer Network. (2017)) 

 

 4.2  Ανάπτυξη Παιχνιδιων - Flash vs HTML5  

Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, υπήρχε η ευρεία τάση τα web παιχνίδια και οι web 

εφαρμογές να αναπτύσσονται κυρίως με την τεχνολογία Flash. Παρόλ’αυτά τα τελευταία 

χρόνια μεγάλο μέρος της παγκόσμιας αγοράς στρέφεται στην ανάπτυξη ολοένα και 

περισσότερων παιχνιδιών με HTML5 και κάνουν χρήση των javascript game engines 

όπως αναφέρεται και στην συγκεκριμένη μελέτη. Στα πλαίσια της γενικότερης έρευνας 

και μελέτης των σημαντικότερων αυτών frameworks της Javascript αξίζει να γίνει και 

μία αναφορά στο συγκεκριμένο γεγονός. Ποιος είναι ο λόγος πίσω από την ολοένα και 

αυξανόμενη χρήση αυτής της τεχνολογίας ανάπτυξης παιχνιδιών και γιατί οι δημιουργοί 

παιχνιδιών είναι τόσο πρόθυμοι να θυσιάσουν την τεχνολογία Flash, στο βωμό της 

HTML5  (www.awwwards.com, (2017)); 

Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι αρκετά απλή: η HTML5 δεν είναι μια γλώσσα 

προγραμματισμού (παρά την κοινή φράση “html5 applications”, τα παιχνίδια 

αναπτύσσονται με τη γλώσσα της Javascript). Αντιθέτως, παρέχει έτοιμα και 

οργανωμένα APIs για νέες λύσεις όπως το Canvas, το WebGL ή το WebAudiο που 

αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την δημιουργία ενός παιχνιδιού σε έναν σύγχρονο 

browser. Τόσο το Canvas, όσο και το WebGL διευκολύνουν πολύ τον προγραμματιστή 
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στην εμφάνιση των γραφικών στην οθόνη, καθιστώντας έτσι τα html5 παιχνίδια 

εύχρηστα, αποδοτικά και συγχρόνως εντυπωσιακά. Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δυο διαφορετικών τεχνολογιών 

(www.awwwards.com, (2017)): 

Πλεονεκτήματα HTML5: 

1. Δουλεύει απευθείας στον browser, χωρίς την ανάγκη επιπρόσθετων plug-ins. 

2. Επιτρέπει τη δημιουργία παιχνιδιών τόσο για κινητές συσκευές, όσο και για 

σταθερούς υπολογιστές. 

3. Ευρεία κοινότητα χρηστών που τα υποστηρίζει.  

4. Το παιχνίδι δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί τοπικά σε κάποια συσκευή. 

5. Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας multiplayer παιχνιδιών (πχ με τη χρήση 

websockets τεχνολογιών για client-server επικοινωνία). 

Μειονεκτήματα HTML5: 

1. Ελλιπής ή μερική υποστήριξη WebGL για κινητές συσκευές. 

2. Μικρή αποδοτικότητα και επίδοση σε κινητές συσκευές λόγω του ότι δεν είναι 

built-in. 

Πλεονεκτήματα Flash: 

1. Ώριμη τεχνολογία, με ιδιαίτερη βαρύτητα και εστίαση στα γραφικά. 

2. Μεγάλο πλήθος διαθέσιμων εργαλείων για τη δημιουργία των παιχνιδιών. 

3. Δυνατότητα χρήσης plug-in για αξιοποίηση του παιχνιδιού και συμβατότητα του 

με διάφορες πλατφόρμες. 

4. AIR technology, έτσι ώστε οι εφαρμογές να μπορούν να λειτουργούν σαν 

αυτόνομες εφαρμογές σε  κινητές συσκευές και υπολογιστές. 

Μειονεκτήματα Flash: 

1. Η χρήση του flash plug-in δεν λειτουργεί το ίδιο για όλα τα λειτουργικά 

συστήματα κινητών συσκευών (τα iOS για παράδειγμα δεν υποστηρίζουν την τεχνολογία 

Flash).  

2. Χαμηλή αποδοτικότητα της AIR τεχνολογίας στις κινητές συσκευές. 
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Συνοψίζοντας η ανάπτυξη web-based παιχνιδιών με την τεχνολογία της HTML5 δείχνει 

να διευκολύνει πολύ τον χρήστη, καθώς δεν χρειάζεται την εγκατάσταση κανενός 

πρόσθετου plug-in για να δουλέψει, όπως επίσης δεν απαιτεί και κάποια εγκατάσταση. 

(En.wikipedia.org., (2017))  

(www.awwwards.com, (2017))  
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 5 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού - Μεθοδολογία 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγραφεί το πρακτικό κομμάτι της διπλωματικής εργασίας. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας αναπτύχθηκε ένα παιχνίδι σοβαρού σκοπού, 

χρησιμοποιώντας HTML5 και Javascript και με τη χρήση του πλαισίου εφαρμογής 

Phaser. Στο παιχνίδι που αναπτύχθηκε χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο του καταρράκτη. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε τις επιμέρους φάσεις του και πως αυτό χρησιμοποιήθηκε 

στην κάθε φάση.  

 

Αρχικά ως προς την πρώτη φάση της ανάλυσης απαιτήσεων, βλέπουμε την ενότητα 5.2 

όπου γίνεται η ανάλυση των απαιτήσεων του παιχνιδιού, παρουσιάζονται οι κανόνες που 

ισχύουν για τον παίχτη και οι δυνατότητες του παιχνιδιού. Στην επόμενη ενότητα (5.3) 

ακολουθεί η φάση του Σχεδιασμού Συστήματος και Λογισμικού, όπου αποτυπώνεται το 

διάγραμμα ροής του παιχνιδιού και γίνεται επεξήγηση του διαγραμματικά. Η επόμενη 

φάση της Υλοποίησης και του Ελέγχου Μονάδων είναι η φάση συγγραφής του κώδικα. 

Στην ενότητα 5.4 περιγράφονται συνοπτικά κάποιες από τις σημαντικότερες λειτουργίες 

του κώδικα. Τέλος η φάση της Ενσωμάτωσης και του Ελέγχου Συστήματος 

παρουσιάζεται στην 5.5 ενότητα, όπου μέσα από screenshots ενδεικτικά της οθόνης του 

παιχνιδιού φαίνεται η υλοποίηση του στην οθόνη. Από το Μοντέλο του Καταρράκτη 

ουσιαστικά δεν χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση μας ακόμα μόνο η τελευταία (πέμπτη) 

φάση της Λειτουργίας και Συντήρησης του παιχνιδιού. Ακολουθούν αναλυτικά οι 

ενότητες που αναφέρουμε παραπάνω. 

 

 5.1  Μοντέλο Καταρράκτης 

Το μοντέλο του καταρράκτη (waterfall model) αποτελείται από τα παρακάτω στάδια τα 

οποία έχουν την παρακάτω σειρά: 
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Εικόνα 16 - Μοντέλο Καταρράκτης, (Www0.dmst.aueb.gr. N.p., 2017) 

 

Το μοντέλο του καταρράκτη έχει τα παρακάτω μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα 

(Www0.dmst.aueb.gr. N.p., 2017) 

Πλεονεκτήματα 

 Θεωρείται η  παλαιότερη και ωριμότερη μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού. 

 Εύκολα κατανοητή και αποδεκτή (straightforward) από τους πελάτες, τους 

τελικούς χρήστες αλλά και από τους συμβούλους υλοποίησης. 

 Συχνά συμβατή με τις προδιαγραφές του πελάτη. 
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 Τα επιμέρους στάδια του μοντέλου του καταρράκτη είναι η βάση των άλλων 

μεθόδων. 

 Είναι σχετικά εύκολος ο καταμερισμός της εργασίας μεταξύ προγραμματιστών, 

αναλυτών, πωλητών, και των επικεφαλής (project managers). 

Μειονεκτήματα 

 Η γραμμικότητα που απαιτεί το μοντέλο σε πραγματικά έργα δύσκολα βρίσκει 

εφαρμογή. Για αυτό το λόγο συνήθως επιτρέπεται η αναδρομή σε προηγούμενα στάδια 

για επίλυση των εμπόδιων και προβλημάτων. 

 Η ανάλυση του συστήματος και ο εντοπισμός των προδιαγραφών σπανίως 

μπορούν να ολοκληρωθούν στην αρχή ενός έργου το οποίο διαρκεί μεγάλο χρονικό 

διάστημα.  

 Μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα από την έναρξη του έργου μέχρι την πρώτη 

παραδοτέα έκδοση του συστήματος στους τελικούς χρήστες. Στο μεταξύ παραδίδεται 

μόνο τεκμηρίωση. Αυτό έχει ως συνέπεια να μειωθεί η αρχική δυναμική και 

ενθουσιασμός.  

 Οι πελάτες και οι χρήστες αργούν να πάρουν μια λειτουργική εικόνα του 

συστήματος. Είναι εύκολο να υποτιμηθεί η καταβαλλόμενη προσπάθεια. 

 Το μοντέλο εύκολα οδηγεί σε πλήρη διαχωρισμό των ρόλων των 

προγραμματιστών, των αναλυτών, των πωλητών, των τελικών χρηστών και των 

επικεφαλής, με πιθανές αρνητικές συνέπειες όπως ασυνεννοησία (Www0.dmst.aueb.gr. 

N.p., 2017) 

Οπότε για την ανάπτυξη του παιχνιδιού πρώτα πραγματοποιείται η εγκατάσταση του 

πλαισίου εφαρμογής και ο καθορισμός των προδιαγραφών και απαιτήσεων του 

παιχνιδιού. 'Ολα τα βήματα ανάπτυξης του παιχνιδιού βάσει του μοντέλου του 

καταρράκτη περιγράφονται παρακάτω. 

 

 5.2  Ανάλυση Απαιτήσεων 

 

Σε αυτή την ενότητα θα περιγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. 

Ανάλυση απαιτήσεων ως προς το τη δομή του παιχνιδιού: 
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 Τα συνολικά επίπεδα του παιχνιδιού είναι 6. 

 Yπάρχει ένας παίκτης ο οποίος κινείται στην οθόνη (χάρτης). 

 Ο παίκτης ξεκινάει από το επίπεδο 1 και φτάνει έως το επίπεδο 6. 

 Ο παίκτης κατά την κίνηση του στο χάρτη θα πρέπει να αποφύγει τους εχθρούς 

που έρχονται καταπάνω του. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι εχθρών οι οποίοι 

εμφανίζονται ανάλογα το επίπεδο. Στο επίπεδο 1 έχουμε τη σφαίρα. Στα επίπεδα 2 και 3 

έχουμε τη σφαίρα και την φλεγόμενη μπάλα (plasma ball). Στα επίπεδο 4, 5 και 6 έχουμε 

ως αντιπάλους τη σφαίρα, την φλεγόμενη μπάλα και μια ομάδα aliens. 

 O χάρτης αλλάζει σε κάθε επίπεδο. 

 Ο παίκτης αλλάζοντας επίπεδο έχει να αντιμετωπίσει πιο σύνθετο χάρτη. 

 Ο παίκτης θα έχει τη δυνατότητα να κινείται αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω. 

 Ο παίκτης ανάλογα το επίπεδο σε τακτά χρονικά διαστήματα απαντάει σε 

ερωτήσεις σχετικά με html5, javascript & css (αντίστοιχης δυσκολίας του επιπέδου). 

 Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού υπάρχει μουσική. 

 Το παιχνίδι διαρκεί 30 λεπτά. Εάν ο παίκτης δεν έχει προλάβει να απαντήσει 

σωστά 30 ερωτήσεις χάνει. 

 Ο παίκτης βγαίνει νικητής όταν απατήσει σωστά 30 ερωτήσεις. 

 

Ανάλυση απαιτήσεων ως προς τους κανόνες που αφορούν τον παίκτη:  

 

 Ο παίκτης έχει συνολικά τρεις ζωές. 

 Ο παίκτης όταν απαντάει σωστά σε μια ερώτηση λαμβάνει έναν πόντο. 

 Όταν ο παίκτης συλλέξει συνολικά 5 πόντους κερδίζει μία ζωή. 

 O παίκτης όταν απαντήσει λάθος χάνει ένα πόντο. 

 O παίκτης όταν απαντήσει λάθος χάνει μία ζωή. 
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 Ο παίκτης συλλέγει πόντους με τη συλλογή νομισμάτων. Κάθε επίπεδο διαθέτει 6 

νομίσματα προς συλλογή. 

 Κάθε φορά που ο παίκτης απαντήσει σωστά σε πέντε ερωτήσεις τότε αλλάζει 

επίπεδο. 

 Όταν ο παίκτης χάσει τις ζωές του τότε το παιχνίδι τελειώνει. 

 

 5.3  Σχεδιασμός Συστήματος 

Σε αυτή τη φάση πραγματοποιείται η σχεδίαση του συστήματος. Προτού ξεκινήσει η 

συγγραφή κώδικα, σχεδιάστηκε ένα διάγραμμα ροής βάσει των απαιτήσεων που 

συλλέχθησαν στο προηγούμενο στάδιο. 

 5.3.1 Διάγραμμα Ροής 

 

Στην Εικόνα 17 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής του παιχνιδιού 
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Εικόνα 17 - Διάγραμμα Ροής 

 

Πιο αναλυτικά το παραπάνω διάγραμμα ροής δείχνει ότι το παιχνίδι εκκινεί. Στην αρχή 

παρουσιάζονται οι οδηγίες του παιχνιδιού. Στη συνέχεια ο παίκτης πλοηγείται στο 

παιχνίδι με στόχο την συλλογή νομισμάτων, απάντηση των ερωτήσεων, συλλογή 

επιπλέον ζωής και αποφυγή των εχθρών. Με τη συλλογή ενός νομίσματος προστίθεται 

ένας πόντος. Με τη συλλογή επιπλέον ζωής, προστίθεται μία  ζωή στον παίκτη του 

παιχνιδιού. Με την απάντηση μιας ερώτησης προστίθεται ένας πόντος, αυξάνονται κατά 

μία οι σωστές ερωτήσεις και ελέγχεται εάν ο παίκτης έχει απαντήσει σωστά 5 ερωτήσεις. 

Εάν ναι τότε αλλάζει επίπεδο. Ο παίκτης έχει στη διάθεσή του 30 λεπτά για να 

απαντήσει στις 30 ερωτήσεις. Επιπλέον, στην παρακάτω  εικόνα (Εικόνα 18) 

παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής βρόγχου του παιχνιδιού ανά επίπεδο. 
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Εικόνα 18 - Διάγραμμα Ροής Βρόγχου Παιχνιδιού 

 

 5.3.2 Σχεδιασμός Οθονών 

Σε αυτήν την ενότητα θα γίνει σχεδιασμός των οθονων του παιχνιδιού. Η ανάπτυξη των 

οθονών πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό "Map Tile Editor". Σχεδιάστηκαν έξι 

διαφορετικοί χάρτες οι οποίοι αντιστοιχούσαν στα 6 διαφορετικά επίπεδα του παιχνιδιού. 

Σύμφωνα με τι απαιτήσεις αλλάζοντας επίπεδο ο χάρτης δυσκολεύει και περιορίζει τις 

επιλογές κινήσεων του παίκτη. Παρακάτω παρουσίαζονται τα διαφορετικά επίπεδα όπως 

σχεδιάστηκαν. 
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Εικόνα 19- Χάρτης Επίπεδο 1 

 

 

Εικόνα 20 -Χάρτης Επιπεδο 3 
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Εικόνα 21 - Χάρτης Επίπεδο 6 

 

5.4 Υλοποίηση Παιχνιδιού 

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστούν τα σημαντικότερα κομμάτια του κώδικα. Αυτή 

η ενότητα ουσιαστικά αντιστοιχεί στην φάση ανάπτυξης & υλοποίησης του μοντέλου 

του καταρράκτη. 

 

5.4.1 Events (Γεγονότα) 

Τα γεγονότα (Events) και οι χειριστές γεγονότων (event handlers) είναι ένα πολύ 

σημαντικό μέρος στον JavaScript προγραμματισμό. Τα Events προκαλούνται από τις 

πράξεις του χρήστη. Αν ο χρήστης πατήσει ένα κουμπί, τότε συμβαίνει ένα Clickevent. 

Αν ο δείκτης του mouse κινηθεί πάνω από μια διεύθυνση (link), τότε συμβαίνει ένα 

MouseOver-event. Υπάρχουν πολλά events, αλλά εμείς θέλουμε το javaScript 

πρόγραμμά μας να αντιδρά σε συγκεκριμένα events. Αυτό μπορεί να γίνει με την 

βοήθεια των eventhandlers (χειριστές γεγονότων). Ένα κουμπί μπορεί να εμφανίζει ένα 

pop-up παράθυρο όταν πατιέται. Αυτό σημαίνει ότι το pop-up παράθυρο πρέπει να 

εμφανιστεί σαν απάντηση στο Click-event.  
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Για παράδειγμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι και να εξαφανιστούν οι οδηγίες χρήστης 

χρησιμοποιείται ο παρακάτω event handler: 

    game.input.onDown.add(unpause, self); 

     

    function unpause(event){ 

         

        if(game.paused){   

            this.game.paused = false; 

            splash.destroy(); 

            splash.visible = false;     

        } 

    }; 

 

Όπου splash στην  περίπτωση μας είναι η εικόνα που φορτώνει στην αρχική 

οθόνη με τους κανόνες του παιχνιδιού 

5.4.2 Physics Engine 

Οι μηχανές φυσικής αποτελούν το λογισμικό με το οποίο προσομοιώνονται τα 

παραπάνω αντικείμενα. Μία μηχανή φυσικής περιλαμβάνει τον κώδικα για τη δυναμική 

στερεών και παραμορφώσιμων σωμάτων, ρευστών καθώς και για τον εντοπισμό των 

συγκρούσεων μεταξύ αυτών. Οι μηχανές φυσικής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τις 

μηχανές πραγματικού χρόνου και τις μηχανές υψηλής ακρίβειας. Οι πρώτες έχουν ευρεία 

χρήση για εφαρμογές πραγματικού χρόνου όπως βιντεοπαιχνίδια στα οποία δεν 

απαιτείται ακριβής επίλυση των αναλυτικών εξισώσεων και επιτρέπεται χρήση αυτών σε 

απλοποιημένη μορφή. Συνεπώς έχουμε μειωμένη ακρίβεια προς όφελος της ταχύτητας 

επεξεργασίας. Οι μηχανές φυσικής υψηλής ακρίβειας χρησιμοποιούνται κυρίως για 

επιστημονικούς λόγους και ταινίες κινουμένων σχεδίων.  

Η δυναμική των αντικειμένων βασίζεται στον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. Ο εντοπισμός 

συγκρούσεων χωρίζεται συνήθως σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος υπολογίζεται το 

πλαίσιο ή σφαίρα οριοθέτησης των αντικειμένων (bounding box, bounding sphere) με τα 

οποία βρίσκουμε τα ζεύγη των αντικειμένων τα οποία συγκρούονται. Το πρώτο μέρος 

πραγματοποιείται προκειμένου να μειώσουμε τους πιθανούς συνδυασμούς των 

αντικειμένων που συγκρούονται. Στο δεύτερο μέρος υπολογίζεται η συμπεριφορά, 

κίνηση των ζευγών αυτών με βάση τις κινηματικές εξισώσεις που χρησιμοποιούμε.  

 

Παραδείγματα χρήσης της μηχανής φυσικής είναι:  

game.physics.enable(sprite, Phaser.Physics.ARCADE); 



61 

sprite.body.collideWorldBounds=true; 

 

Ο παραπάνω κώδικας ελέγχει την κίνηση του παίχτη. Ο παίχτης δεν έχει τη δυνατότητα 

κινείται πέρα από τα όρια του χάρτη. 

Η ανίχνευση σύγκρουσης είναι σημαντική για κάθε παιχνίδι. Χωρίς αυτή, τα αντικείμενα 

θα διαπερνούν το ένα το άλλο και θα ήταν αδύνατο να αλληλεπιδρούν με τον εικονικό 

κόσμο με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο. Μερικά παιχνίδια περιλαμβάνουν μια ρεαλιστική 

ή ημι-ρεαλιστική δυναμική προσομοίωση. 

Ενδεικτικά κώδικας για ανίχνευση σύγκρουσης (collission detection) είναι ο παρακάτω 

function overlapHandler (obj1, obj2) { 

    

    obj2.kill(); 

     

    var newlive = lives.create(40 + (30 * lives.countLiving()), 

game.world.height - 50, 'player'); 

    newlive.anchor.setTo(0.5, 0.5); 

    newlive.angle = 90; 

    newlive.alpha = 0.4; 

 

    if (extralives.countLiving() == 0) 

    { 

        extralives.callAll('kill',this); 

    } 

     

     

    if (lives.countLiving() < 1) 

    { 

        stopGame(); 

        loser(); 

    } 

 

} 

 

5.4.3 Ερωτήσεις 

Ο μηχανισμός των ερωτήσεων βασίζεται στο παράδειγμα "Pause Menu" το οποίο 

διατίθεται από τον επίσημο δικτυακό τόπο του Phaser. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει μια 

δομή πίνακα στην οποία αποθηκεύονται οι ερωτήσεις. Η δομή περιέχει τη σωστή 

απάντηση, την ερώτηση και την ετικέτα του "asset(εικόνα)" που περιέχει τις πιθανές 

απαντήσεις. Για κάθε ερώτηση υπάρχει μία φωτογραφία η  οποία φορτώνεται 

(συνάρτηση preload). Η φωτογραφία αυτή χωρίζεται σε 6 τετράγωνα όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 22 - Δείγμα ερώτησης 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα εμφανίζεται η ερώτηση, ο χρήστης επιλέγει απάντηση  με 

το ποντίκι (αριστερό κλικ). Ο έλεγχος εγκυρότητας απάντησης βασίζεται στη θέση (x,y - 

συντεταγμενες) που επέλεξε ο παίκτης. Βάσει της θέσης,του αριστερού κλικ του 

ποντικιού, ελέγχεται η εγκυρότητα της απάντησης. Ο κώδικας του παιχνιδιού βασίζεται 

στον παρακάτω κώδικα του παραδείγματος 

if(game.paused){ 

            var x1 = w/2 - 270/2, x2 = w/2 + 270/2, 

                y1 = h/2 - 180/2, y2 = h/2 + 180/2; 

            if(event.x > x1 && event.x < x2 && event.y > y1 && event.y 

< y2 ){ 

                var choisemap = ['one', 'two', 'three', 'four', 'five', 

'six']; 

                var x = event.x - x1, 

                    y = event.y - y1; 

                var choise = Math.floor(x / 90) + 3*Math.floor(y / 90); 

                choiseLabel.text = 'You chose menu item: ' + 

choisemap[choise]; 

            } 

 

5.4.4 Sound Engine 

Ο ήχος είναι εξίσου σημαντικός όπως τα γραφικά σε κάθε μηχανή του παιχνιδιού. Δεν 

υπάρχει μεγάλο παιχνίδι χωρίς να υπάρχει μια εκπληκτική μηχανή ήχου που να το 

συνοδεύει. 

Στα σύγχρονα παιχνίδια ο ήχος, έχει άμεση συσχέτιση με τον φανταστικό κόσμο που 

λαμβάνει χώρα το παιχνίδι. Είναι "προκρούστης" πιθανών καταστάσεων μέσα στην 

εξέλιξη του παιχνιδιού! Οι μηχανές ήχου ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό στην επιτήδευση 

τους. Σε κάθε παιχνίδι απαιτείται σκληρή δουλειά για τη δημιουργία της ανάπτυξης του 

ήχου, καθώς και στις βελτιστοποιήσεις του 

Ενδεικτικά κώδικας για την αναπαραγωγή ήχου είναι ο παρακάτω 
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music = game.add.audio('boden'); 

music.play(); 

 

Όπου ‘boden’ είναι το όνομα του αρχείου ήχου που έχουμε φορτώσει στο προηγούμενο 

στάδιο του κώδικα όπου γινόταν η φόρτωση των εικόνων (asssets loading). 

5.4.5 Animations 

Κάθε παιχνίδι έχει οργανικούς ή ημι-οργανικούς χαρακτήρες (ανθρώπους, ζώα, 

γελοιογραφίες, χαρακτήρες, ή ακόμη και ρομπότ), οπότε χρειάζεται ένα σύστημα 

animation. Υπάρχουν πέντε βασικοί τύποι animation που χρησιμοποιούνται στα 

παιχνίδια:  

 sprite / texture animation: είναι η αναπαράσταση σε περιβάλλον 2D η οποία βασίζεται 

σε εναλλαγή "frame" μιας εικόνας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

 rigid body hierarchy animation: δεν επηρεάζει τη μορφοποίηση του κειμένου, μόνο την 

θέση και τον προσανατολισμό. 

 skeletal animation: χρησιμοποιείται συνήθως στην αναπαράσταση της κίνησης 

ανθρώπων.  Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση αντικειμένων τα οποία χωρίζονται 

σε δύο μέρη. Το ένα αναπαριστά την επιφάνεια και το άλλο αναπαριστά τον σκελετό του 

αντικειμένου. 

  vertex animation: χρησιμοποιείται για την κίνηση συγκεκριμένων ακμών (κορυφών) 

ενός πλέγματος (mesh) 

 morph targets: χρησιμοποιείται συνύθως για animation σε 3D περιβάλλον. 

 

Ενδεικτικά κώδικας για rigid body hierarchy animation είναι ο παρακάτω 

game.physics.enable(sprite, Phaser.Physics.ARCADE); 

sprite.body.collideWorldBounds=true; 

sprite.body.gravity.x = game.rnd.integerInRange(-50, 50); 

sprite.body.gravity.y = 100 + Math.random() * 100; 

sprite.body.bounce.setTo(0.9, 0.9); 

Ενδεικτικά κώδικας για κίνηση sprite (sprite animation) είναι ο παρακάτω. Εδώ 

δημιουργούνται επίσης τρεις extra ζωές. 

function createExtraLives () { 
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    for (var y = 0; y < 3; y++) 

    {        

            var extralive; 

            if (y==0){ 

                extralive = extralives.create(100, 50, 'player'); 

            } 

            if (y==1){ 

                extralive = extralives.create(280, 550, 'player'); 

            } 

            if (y==2){ 

                extralive = extralives.create(300, 300, 'player'); 

            } 

            extralive.anchor.setTo(0.5, 0.5); 

            extralive.alpha = 0.4; 

            extralive.animations.add('fly', [ 0, 1, 2, 3 ], 20, true); 

            extralive.play('fly'); 

            extralive.body.moves = false; 

    } 

 

     

    var tween = game.add.tween(extralives).to( { x: 200 }, 2000, 

Phaser.Easing.Linear.None, true, 0, 1000, true); 

 

} 

5.4.6   Οθόνες 

Σε αυτή τη φάση της ανάπτυξης παρουσιάζονται οι τελικές οθόνες του συστήματος και 

πραγματοποιείται εκσφαλμάτωση του κώδικα. Η αρχική οθόνη του παιχνιδιού είναι η 

παρακάτω. Στην εικόνα 23 παρουσιάζονται οι οδηγίες του παιχνιδιού (αρχική οθόνη).  
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Εικόνα 23 - Αρχική Οθόνη Συστήματος 

Στην Εικόνα 24 παρουσιάζεται η βασική οθόνη του παιχνιδιού. Στην πάνω αριστερά 

γωνία εμφανίζεται η βαθμολογία του παίχτη, ο αριθμός των σωστών ερωτήσεων που έχει 

απαντήσει ο παίκτης και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται. Στην αρχή του παιχνιδιού ο 

παίχτης έχει βαθμολογία μηδέν και βρίσκεται στο επίπεδο 1. Στην πάνω δεξιά γωνία 

υπάρχει ένα κουμπί "Info". Με την επιλογή του εμφανίζονται στον παίκτη οι οδηγίες του 

παιχνιδιού. Στην κάτω δεξιά γωνία εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει για την 

ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Στην κάτω αριστερή γωνία εμφανίζονται οι ζωές που 

διαθέτει ο παίκτης.  
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Εικόνα 24 - Αρχική Οθόνη Συστήματος 

Στην Εικόνα 25 παρουσιάζεται μία οθόνη που το παιχνίδι περιμένει από τον παίκτη να 

απαντήσει σε μία ερώτηση. Είναι η πρώτη ερώτηση που εμφανίζεται και ο παίκτης όπως 

φαίνεται πάνω δεξιά έχει ακόμη βαθμολογία μηδέν και είναι στο επίπεδο 1.  
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Εικόνα 25 - Οθόνη Συστήματος 

 

Στην Εικόνα 26 παρουσιάζεται μία οθόνη που το παιχνίδι έχει προχωρήσει. Όπως 

φαίνεται πάνω αριστερά ο παίκτης έχει απαντήσει σωστά σε πέντε ερωτήσεις, έχει 

βαθμολογία ίση με 7 (έχει μαζέψει και νομίσματα) και έχει αλλάξει επίπεδο από 1 σε 2. 
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Εικόνα 26 - Οθόνη Συστήματος, Επίπεδο 2 

 

5.4.7  Συναρτήσεις & Μεταβλητές 

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι βασικές μεταβλητές και συναρτήσεις του 

παιχνιδιού. 

 

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι βασικές μεταβλητές του παιχνιδιού 

'Ονομα Μεταβλήτής Περιγραφή Λειτουργίας 

questions Στην μεταβλητή αύτη αποθηκεύονται οι ερωτήσεις του κάθε επιπέδου. 

sprite Αυτή η μεταβλητή είναι υπεύθυνη για την αναπαράσταση του παίχτη. 

lives Είναι η μεταβλητή στην οποία αποθηκεύονται οι ζωές του κάθε παίχτη 

extralives Είναι η μεταβλητή στην οποία αποθηκεύονται οι επιπλέον ζωές του κάθε 

παίχτη. 

music Είναι η μεταβλητή η οποία είναι υπεύθυνη για την παραγωγή ήχων στο 

παιχνίδι. 

answers Είναι η μεταβλητή στην οποία αποθηκεύονται οι σωστές απαντήσεις. 

score Είναι η μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται η βαθμολογία του παίκτη. 
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level Είναι η μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται το επίπεδο του παιχνιδιού. 

timer Είναι η μεταβλητή η οποία διαχειρίζεται το συνολικό χρόνο του παιχνιδιού. 

layer Είναι η μεταβλητή στην οποία ορίζεται η μορφολογία του χάρτη. 

coins Είναι η μεταβλητή στην οποία αποθηκεύονται τα προς συλλογήν νομίσματα 

του παιχνιδιού. 

aliens, enemybullet, 

plasmaball 

Είναι οι μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση των 

απειλών του παίκτη 

Πίνακας 7 - Πίνακας Μεταβλητών 

 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται οι βασικές συναρτήσεις του παιχνιδιού. Είναι οι βασικές 

συναρτήσεις που δημιουργηθηκαν και όχι οι συναρτήσεις που παρέχει το πλαίσιο 

εργασίας του Phaser. 

 

'Ονομα Συνάρητησης Περιγραφή Λειτουργίας 

createAliens() Είναι η συνάρτηση η οποία είναι υπεύθυνη για τη δημίουργία των 

εχθρών (εξωγήινων) 

createCoins() Είναι η συνάρτηση η οποία είναι υπεύθυνη για την ενσωμάτωση στο 

χάρτη των νομισμάτων σε κάθε επίπεδο. 

Listener() Είναι η συνάρτηση η οποία είναι υπεύθυνη για την απόκρυψη της οθόνης 

splash. 

createTimer()/updateTimer() Είναι η συνάρτηση η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του χρόνου 

του παιχνιδιού. 

stopGame() Είναι η συνάρτηση για τον τερματισμό του παιχνιδιού. (καταστροφή 

ολων των αντικειμένων που έχουν δημιουργηθεί) 

enemyFires () Είναι η συνάρτηση η οποία είναι υπεύθυνη για την ρίψη μιας σφαίρας 

(bullet) 

winner() Είναι η συνάρτηση η οποία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του τέλους 

του παιχνιδιού. Ο παίτκης σε αυτήν την περίπτωση έχει κερδίσει. 

loser() Είναι η συνάρτηση η οποία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του τέλους 

του παιχνιδιού. Ο παίτκης σε αυτήν την περίπτωση δεν έχει κερδίσει. 

correctAnswer() Είναι η συνάρτηση η οποία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση μιας 

σωστής απάντησης. 

wrongAnswer() Είναι η συνάρτηση η οποία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση μιας λάθος 

απάντησης. 

updateScoreMinusOne() Είναι η συνάρτηση υπεύθυνη για την ανανέωση της βαθμολογίας του 

παίκτη. Αφαίρεση μιας μονάδας. 

updateScore() Είναι η συνάρτηση υπεύθυνη για την ανανέωση της βαθμολογίας του 



70 

παίκτη. Πρόσθεση μιας μονάδας. 

updateLevel() Είναι η συνάρτηση υπεύθυνη για την αλλαγή του επιπέδου όταν ισχύουν 

τα προαπαιτούμενα. 

destroyCoins() Είναι η συνάρτηση η οποία είναι υπεύθυνη για την καταστροφή των 

νομισμάτων. 

updateAnswers() Είναι η συνάρτηση η οποία ανανεώνει τον αριθμό των σωστών 

απαντήσεων. 

enemyBall() Είναι η συνάρτηση η οποία διαχειρίζεται την κίνηση της μπάλας φωτιάς 

overlapHalnder To παιχνίδι διαθέτει τέσσερις συναρτήσεις ανίχνευσης συγκρουσης του 

παίχτη με νόμισμα, με επιπλέον ζωή, με την μπάλα φωτιάς και με την 

σφαίρα. 

Πίνακας 8 - Πίνακας συναρτήσεων 

 

5.4.8 Ενδεικτικές λειτουργίες του παιχνιδιού  

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν κάποιες βασικές λειτουργίες του παιχνιδιού.  

 

Φόρτωση εικόνων  

Μία πρώτη σημαντική λειτουργία είναι η φόρτωση των εικόνων (assets). Ο τρόπος με 

τον οποίο φορτώνονται στο παιχνίδι είναι ιδιαίτερα απλός: 

 

function preload() { 

 

game.load.tilemap('map', 'assets/xartisnew.json', null, 

Phaser.Tilemap.TILED_JSON); 

 

game.load.image('ground_1x1', 'assets/tiles/ground_1x1.png'); 

game.load.image('walls_1x2', 'assets/tiles/walls_1x2.png'); 

game.load.image('tiles', 'assets/tiles/tiles2.png'); 

… 

} 

Με την μέθοδο preload() επομένως φορτώνονται τα βασικά αρχεία του παιχνιδιού. 

 

Φόρτωση ερωτήσεων 

Οι ερωτήσεις του παιχνιδιού φορτώνονται από 6 διαφορετικούς πίνακες. Ο κάθε πίνακας 

έχει 10 ερωτήσεις. Κάθε επίπεδο φορτώνει τις 10 ερωτήσεις του αντίστοιχου πίνακα. 

Παρακάτω φαίνεται χαρακτηριστικά πως φορτώνονται οι ερωτήσεις από τον πίνακα του 

πρώτου επιπέδο (Πίνακα questions1): 
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var questions1 = [ { 

questiondesc: "Who is making the Web standards?", 

imagedesc: "question0", 

correctAnswer: 1}, 

 {questiondesc: "Which HTML tag is used to define an internal style 

sheet?", imagedesc: "question1", 

correctAnswer: 6},  

{questiondesc: "What does CSS stand for?", imagedesc: "question2", 

correctAnswer: 3 

          },…]  

 

// ανάλογα το επίπεδο φορτώνονται επομένως οι αντίστοιχες ερωτήσεις 
if (level == 6) 

questions = questions6; 

if (level == 5) 

questions = questions5 

if (level == 4) 

questions = questions4; 

if (level == 3) 

questions = questions3; 

if (level == 2) 

questions = questions2; 

if (level == 1) 

questions = questions1; 

 

Responsive Design 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού που αναπτύχθηκε είναι το 

γεγονός πως είναι responsive (προσαρμόζεται δηλαδή η οθόνη του παιχνιδιού στο 

κατάλληλο μέγεθος ανάλογα με την οθόνη της συσκευής). Αυτό φαίνεται μάλιστα και 

στην ενότητα 7.2. Οι γραμμές του κώδικα με τις οποίες έγινε αυτό εφικτό είναι οι εξής: 

 
this.game.antialias = true; 

this.game.stage.smoothed = true; 

this.input.maxPointers = 1; 

this.scale.scaleMode = Phaser.ScaleManager.SHOW_ALL; 

this.scale.minHeight = 0; 

this.game.time.advancedTiming = true; 

 

Αρχικοποίηση επιπέδων 

Οι γραμμές κώδικα με τις οποίες γίνεται η αρχικοποίηση των επιπέδων είναι επίσης οι 

εξής:  
layer6 = map.createLayer('Tile Layer 1'); 

layer6.resizeWorld(); 

layer5 = map.createLayer('Tile Layer 2'); 

layer5.resizeWorld(); 

layer5.visible = false; 

layer4 = map.createLayer('Tile Layer 3'); 

layer4.resizeWorld(); 

layer4.visible = false; 

layer3 = map.createLayer('Tile Layer 4'); 

layer3.resizeWorld(); 

layer3.visible = false; 

layer2 = map.createLayer('Tile Layer 5'); 
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layer2.resizeWorld(); 

layer2.visible = false; 

layer1 = map.createLayer('Tile Layer 6'); 

layer1.resizeWorld(); 

layer1.visible = false; 

 

Παραπάνω φαίνεται πως φορτώνονται τα layers στο παιχνίδι. Στην εκκίνηση του μόνο το 

layer6 που είναι ουσιαστικά το level 1 ειναι ορατό στην οθόνη, ενώ τα υπόλοιπα layers 

δεν είναι ορατά: visible = false; Γίνονται visible όταν εφαρμοστεί η updateLevel() 

στο παιχνίδι. 

Κινηση του παίχτη 

Η μετακίνηση του παίκτη προς την αντίστοιχη σωστή κατεύθυνση στο χάρτη υλοποιείται 

με τις εξής γραμές κώδικα: 

if (cursors.up.isDown){ 

sprite.body.velocity.y = -80; 

} 

else if (cursors.down.isDown) 

{ 

sprite.body.velocity.y = 80; 

} 

if (cursors.left.isDown) 

{ 

sprite.body.velocity.x = -80; 

} 

else if (cursors.right.isDown) 

{ 

sprite.body.velocity.x = 80; 

} 

 

Ουσιαστικά αλλάζει η κατεύθυνση του παίκτη ανάλογα με το αντίστοιχο event του 

κέρσορα.  

 

Συγκρούσεις του παίκτη 

 

Οι βασικές συγκρούσεις που κάνει ο παίκτης (sprite) στη διάρκεια του παιχνιδιού 

μπορούμε να πουμε πως είναι οι εξής: 

 
game.physics.arcade.overlap(plasmaball, sprite, overlapHandler1, null, 

this); 

} 

game.physics.arcade.overlap(extralives, sprite, overlapHandler, null, 

this); 

game.physics.arcade.overlap(coins, sprite, overlapHandler3, null, 

this); 

game.physics.arcade.overlap(enemyBullet, sprite, overlapHandler2, null, 

this); 

game.physics.arcade.overlap(aliens, sprite, overlapHandler4, null, 

this); 

 

Η overlapHandler1 ελέγχει τη σύγκρουση ανάμεσα στον παίκτη και τη 

φλεγόμενα μπάλα 
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Η overlapHandler ελέγχει τη σύγκρουση ανάμεσα στον παίκτη και τις extra 

ζωές 

Η overlapHandler3 ελέγχει τη σύγκρουση ανάμεσα στον παίκτη και τα 

νομίσματα 

Η overlapHandler2 ελέγχει τη σύγκρουση ανάμεσα στον παίκτη και τη 

σφαίρα 

Η overlapHandler4 ελέγχει τη σύγκρουση ανάμεσα στον παίκτη και τους 

εξωγήινους. 

Στην παράγραφο 5.4.2 φαίνεται χαρακτηριστικά μία από αυτές τις μεθόδους 

(OverlapHandler) πιο αναλυτικά. 

 

 
 

5.5 Αξιολόγηση Παιχνιδιού 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει μία προσπάθεια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

που αναπτύχθηκε. Μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτή η ενότητα αντιστοιχεί στο στάδιο 

ενσωμάτωσης και ελέγχου του συστήματος.  Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί καθαρά 

προσωπική άποψη, καθώς το παιχνίδι δεν αξιολογήθηκε από εκπαιδευτικούς ή 

μαθητευόμενους, ούτε δοκιμάστηκε ακόμα. Στην προσπάθεια αυτής της αξιολόγησης 

μπορεί να ληφθούν υπόψη ως κριτήριο οι ανταμοιβές και τα κίνητρα που αποκτάει ο 

παίκτης παίζοντας αυτό το παιχνίδι. Ένα σαφές κίνητρο που έχει, είναι ασφαλώς να 

καταφέρει να τερματίσει το παιχνίδι μέσα στο περιορισμένο χρονικό διάστημα που έχει 

(των 30 λεπτών), προσπαθώντας παράλληλα να αποφεύγει τους εχθρούς, παραμένοντας 

ζωντανός στο παιχνίδι και συγχρόνως συγκεντρωμένος και στο περιεχόμενο των 

ερωτήσεων. Την ίδια στιγμή οι ανταμοιβές του είναι οι πόντοι που κερδίζει με σωστές 

απαντήσεις και συγκέντρωση νομισμάτων, έτσι ώστε να καταφέρνει να κερδίζει ζωές και 

να έχει ευκαιρίες να τερματίσει το παιχνίδι. 

 

Ο βαθμός της αλληλεπίδρασης του παίκτη με το παιχνίδι αναπτύσσεται σε ικανοποιητικό 

βαθμό, καθώς οι ενέργειες του και οι κινήσεις του μπορεί να αποβούν καθοριστικές για 

την «επιβίωση» του και την παράταση της χρονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Επίσης ο 

βαθμός ανάκλησης (recall) του παιχνιδιού είναι αυτός που το καθιστά αρκετά δύσκολο 

για να το τερματίσει κανείς, καθώς πρέπει να καταφέρνει να αποφεύγει αρκετά συχνά τα 

εμπόδια και να μπορεί και να απαντάει σωστά τις ερωτήσεις. Εκεί αναπόφευκτα ο 

παίκτης μπορεί να μπει στο δίλημμα να κυνηγήσει περισσότερα νομίσματα για αύξηση 

του score, διακινδυνεύοντας σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με την κατεύθυνση του 

να  «πέσει» πάνω σε κάποιο εμπόδιο και να χάσει ζωή. Τα αντανακλαστικά αυτά που 

χρειάζεται να έχει, είναι να παρατηρεί συγχρόνως μην τον πετύχει κάποιο εμπόδιο, ενώ 
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πρέπει να απαντήσει και σωστά στην ερώτηση (καθώς μια λάθος απάντηση του στερεί 

μία ζωή κατευθείαν). Από την άλλη πλευρά, από τα κριτήρια που αναπτύχθηκαν σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, μπορούμε να πούμε πως το σενάριο του παιχνιδιού δεν 

αναπτύσσει σε μεγάλο βαθμό το κριτήριο της κριτικής σκέψης, καθώς αποτελεί ένα 

παιχνίδι καθαρής «επιβίωσης» και ερωταπαντήσεων.  

 

5.6  Εγκατάσταση Παραμετροποίηση 

Για την εγκατάσταση και προβολή του παιχνιδιού στον περιηγητή ενός υπολογιστή  ο 

χρήστης θα πρέπει να εγκαταστήσει το xampp στον υπολογιστή του. Αναλυτικές οδηγίες 

εγκατάστασης του xampp βρίσκονται στο παράρτημα. 'Αλλες εναλλακτικές του XAMPP 

είναι οι VM + Vagrant, WAMP και LAMP  

 

  

https://www.sitepoint.com/community/t/vm-vagrant-vs-xampp-vs-wamp-manual-vs-lamp-manual/215293
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6 Επίλογος 

6.1   Σύνοψη και συμπεράσματα 

Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας και σύμφωνα με τη βιβλιογραφική 

έρευνα που έχει προηγηθεί, συνοψίζω τα βασικότερα συμπεράσματα  ως προς τα 

παιχνίδια σοβαρού σκοπού: 

- Οι τεχνολογίες πληροφορικής βρίσκουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

- Με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια συνδυάζεται η εκπαίδευση και η διασκέδαση. 

- Το σοβαρό παιχνίδι είναι ένα διανοητικός διαγωνισμός που παίζεται σε έναν 

υπολογιστή σύμφωνα με ειδικούς κανόνες και χρησιμοποιεί την ψυχαγωγία ως 

μέσο προς την εταιρική κατάρτιση, την εκπαίδευση, την υγεία, τη δημόσια τάξη 

και τους στρατηγικούς τρόπους επικοινωνίας. 

- Κάθε σοβαρό παιχνίδι εκτός από την διασκέδαση εμπεριέχει και την παιδαγωγική 

του διάσταση. Με αυτόν τον τρόπο η γνώση που προσφέρεται γίνεται 

ελκυστικότερη για τον τελικό χρήστη. 

 

Παράλληλα, στα πλαίσια της σύγκρισης των Javascript Game Engines μπορούμε να 

πούμε συνοπτικά πως: 

- Για την ευκολότερη ανάπτυξη παιχνιδιών διατίθενται ελεύθερα (πολλά είναι 

ανοιχτού κώδικα) μια σειρά από πλαίσια εφαρμογής και εργαλεία ανάπτυξης 

παιχνιδιών. 

- Δε χρειάζεται να γνωρίζει κανείς σε πολύ καλό επίπεδο προγραμματισμό για την 

ανάπτυξη ενός παιχνιδιού. 

- Το καθένα από αυτά τα frameworks διαθέτει χαρακτηριστικά που το καθιστούν 

ξεχωριστό και δημοφιλές. Η επιλογή του καταλληλότερου framework γίνεται 

ωστόσο πάντα σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει αυτός που θα το υλοποιήσει, 

τις απαιτήσεις που έχει από αυτό και την προσωπική εξοικείωση που 

ενδεχομένως να έχει. 
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Τέλος τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την επιλογή του Phaser θεωρούμε πως 

είναι τα εξής: 

- Το Phaser παρέχει έτοιμες συναρτήσεις, handlers (χειριστές) οι οποίες καλύπτουν 

την πλειοψηφία των απαιτήσεων ενός παιχνιδιού. 

- Το Phaser είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εργασίας (framework), καθώς 

προσφέρει ολοκληρωμένες μηχανές physics και sound και διαθέτει μια σειρά από 

δωρεάν εφαρμογές και παιχνίδια που παρουσιάζουν τις δυνατότητές του. 

- Για την ανάπτυξη του παιχνιδιού απαιτήθηκαν λιγότερο από 1600 γραμμές 

κώδικα. 

Eπίσης, όσον αφορά το case study με το παιχνίδι που υλοποιήθηκε αξίζει να αναφερθεί 

ότι έχει σαφώς πολλά περιθώρια βελτίωσης και διορθώσεων. Ο βασικός στόχος ωστόσο 

της διπλωματικής εκτιμούμε πως υλοποιήθηκε, ο οποίος δεν είναι άλλος από το να 

αναδείξει πως μπορεί να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο και λειτουργικό web-based παιχνίδι 

μέσα από τη συγκεκριμένη παιχνιδομηχανή. Παρουσιάστηκαν και αναδείχτηκαν βασικές 

λειτουργίες και χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου framework, όπως είναι το canvas, τα 

animations, τα groups, τα tiles, οι χάρτες, αρχεία ήχου, tilemaps, particles και έλεγχοι για 

collisions. Σκοπός εξάλλου της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας ήταν να 

αναδειχτούν όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες του πλαισίου εργασίας και ο 

τρόπος αξιοποίησης της μηχανής για τη δημιουργία ενός πρότυπου παιχνιδιού. 

Παρακάτω ακολουθεί και αντίστοιχη παράγραφος όπου αναφέρονται πιθανές 

μελλοντικές βελτιώσεις. 

 

6.2  Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

Κατά την ανάπτυξη του παιχνιδιού παρουσιάστηκαν μια σειρά από δυσκολίες. Οι 

κυριότερες δυσκολίες ήταν οι παρακάτω: 

- Οι δυνατότητες για εισαγωγή, μεταβολή και τροποποίηση χαρτών είναι μεν 

αρκετές αλλά υπάρχει πρόβλημα στην δυναμική επέκταση του χάρτη (scrolling). 

Κατά την υλοποίηση αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα του χάρτη με συγκεκριμένα 

όρια. Δοκιμάστηκαν κάποια Plugins (infinite scroll) τα οποία δεν είχαν το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. 
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- Το παιχνίδι δεν αξιολογήθηκε από τελικούς χρήστες 

- Υπάρχουν δυνατότητες που θα μπορούσαν να καταστήσουν το παιχνίδι πιο 

ενδιαφέρον και αποτελεσματικό, οι οποίες αναφέρονται στις επεκτάσεις 

 

6.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Σε αυτήν την ενότητα προτείνονται κάποιες βελτιώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να 

υλοποιηθούν στο μέλλον. 

- Θα μπορούσε να προστεθεί κουμπί pause/resume/stop. 

- Κατά τη διάρκεια της ερώτησης το παιχνίδι να σταματάει, έως ότου ο παίχτης 

απαντήσει την ερώτηση. Εάν ο παίκτης αργήσει να απαντήσει στην ερώτηση τότε 

να χάνει μία ζωή και να θεωρείται ότι έδωσε λανθασμένη απάντηση. 

- Για την προσθήκη πιο περιγραφικών ερωτήσεων η προβολή των ερωτήσεων με 

διαφορετικό τρόπο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα modals boxes. 

- Οι ερωτήσεις να ανανεώνονται με πιο δυναμικό τρόπο. Δηλαδή να φορτώνονται 

από αρχείο τύπου csv ή json. 

- Κατά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού να εμφανίζονται οι σωστές και οι λάθος 

ερωτήσεις που απάντησε ο χρήστης και να αποθηκεύεται το σκορ του κάθε 

παίκτη. 

- Να υπάρχει διασύνδεση (sharing) με τα κοινωνικά δίκτυα. 

- Οι ερωτήσεις να μην εμφανίζονται στο κέντρο της οθόνης μετά από 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε φορά, αλλά εφόσον γίνεται κάποιο event 

από τον παίχτη (για παράδειγμα με την συλλογή ενός νομίσματος).  

- Εμπλουτισμός του περιεχομένου του παιχνιδιού με περισσότερες ερωτήσεις ανά 

level.  

- Επιπλέον κανόνες, όπως ενδεχόμενη απαίτηση συλλογής και όλων των 

νομισμάτων προκειμένου ο παίκτης να μεταβεί στο επόμενο επίπεδο. 
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7 Παράρτημα 

 

 

 

 

7.1  Οδήγός για Weltmeister Level Editor 

 

[http://impactjs.com/documentation/video-tutorial-weltmeister] 

7.2  Xampp Παραμετροποίηση 

Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση 

του Apache, της MySQL και της PHP.  

• Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει 

μόνιμα σε έναν υπολογιστή που περιέχει κάποιες ιστοσελίδες και αναλαμβάνει να 

εξυπηρετεί αυτούς που κάνουν αίτημα για να λάβουν κάποιες από τις σελίδες αυτές.  
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• MySQL. Η MySQL είναι μία ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων που αναλαμβάνει 

την αποθήκευση όλων των δεδομένων που διαχειρίζεται ένας ιστότοπος (ονόματα 

χρηστών, κωδικοί, άρθρα, πληροφορίες για προϊόντα κτλ).  

• PHP. Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού με τη βοήθεια της οποίας μπορούμε να 

έχουμε δυναμικές ιστοσελίδες. Οι εντολές PHP ενσωματώνονται στην ιστοσελίδα μαζί 

με τις εντολές HTML και εκτελούνται στον server προτού σταλεί η σελίδα προς αυτόν 

που ζητάει τη σελίδα (πελάτη). Μία ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει και εντολές javascript 

αλλά αυτές εκτελούνται στον υπολογιστή του πελάτη όταν βλέπει τη σελίδα.  

Μπορούμε να κατεβάσουμε το xampp από τη διεύθυνση 

http://www.apachefriends.org/index.html. Στη συνέχεια κάνουμε εγκατάσταση το 

πρόγραμμα το οποίο εξ' ορισμού αποθηκεύεται στον φάκελο C:\XAMPP. Στη συνέχεια 

εκτελούμε το πρόγραμμα και εμφανίζεται το παράθυρο του πιο κάτω σχήματος. Θα 

πρέπει να πατήσουμε το κουμπί Start για τον Apache και την MySQL και αν όλα πάνε 

καλά θα πρέπει να αποκτήσουν πράσινο χρώμα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει 

κάποιο πρόβλημα στην εκτέλεση του server. Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα είναι να 

είναι κατειλημμένο το αντίστοιχο port από κάποιο άλλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα 

επειδή και το Skype χρησιμοποιεί το port 80, αν τρέχει και το skype τότε δεν μπορεί να 

εκτελεστεί ο Apache ο οποίος χρησιμοποιεί και αυτός το port 80. Στην περίπτωση αυτή 

θα πρέπει να κλείσουμε το άλλο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί το ίδιο port ή να 

αλλάξουμε το port στο οποίο “τρέχει” o Apache. Εξ' ορισμού ο Apache χρησιμοποιεί τη 

θύρα (port) 80 για να λαμβάνει αιτήσεις για ιστοσελίδες και τη θύρα 443 για τις 

ασφαλείς συνδέσεις που χρειάζονται κρυπτογράφηση (SSL). H MySQL χρησιμοποιεί το 

port 3306. Μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να σταματήσουμε τον server πατώντας το 

κουμπάκι Stop του σχήματος.  
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Εικόνα 27- Xampp Control Panel 

Αν τσεκάρουμε στην επιλογή Service στα αριστερά των ονομάτων των προγραμμάτων 

τότε αυτό σημαίνει ότι θα εγκατασταθούν σαν υπηρεσίες (services) και επομένως θα 

εκτελούνται αυτόματα κάθε φορά που ανοίγουμε τον υπολογιστή. Διαφορετικά θα 

πρέπει να ανοίγουμε τον πίνακα ελέγχου του xampp και να τα εκτελούμε πατώντας τα 

κουμπάκια Start. 1 Όπως φαίνεται και στο πιο κάτω σχήμα στην μεριά του Server 

εκτελείται o Apache, η MySQL, η PHP κτλ.  

Στην μεριά του πελάτη (του απλού χρήστη) έχουμε την HTML που αποτελείται από 

οδηγίες για το περιεχόμενο της σελίδας, τη CSS που αποτελείται από οδηγίες για την 

μορφοποίηση της ιστοσελίδας, εντολές javascript κτλ. Για να δοκιμάσουμε αν όλα έχουν 

εγκατασταθεί και εκτελούνται με επιτυχία θα πρέπει να ανοίξουμε το πρόγραμμα 

πλοήγησης (browser) και να δώσουμε στην γραμμή διευθύνσεων http://localhost (ή 

εναλλακτικά http://127.0.0.1). Θα πρέπει να βλέπουμε την σελίδα του xampp, όπως 

φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα (όπου εμφανίζεται η σελίδα Status):  



87 

 

Εικόνα 28 - Xampp Status 

Το xampp αποθηκεύει τις ιστοσελίδες στον φάκελο htdocs που βρίσκεται στον φάκελο 

όπου έγινε εγκατάσταση το πρόγραμμα (στο C:\XAMPP ή στον φάκελο που δηλώσαμε 

κατά την εγκατάσταση). Εάν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε έναν νέο υποφάκελο στον 

φάκελο htdocs όπου θα αποθηκεύουμε τις ιστοσελίδες μας. Εάν π.χ. ονομάσουμε τον 

φάκελο αυτόν mysite, τότε για να δούμε την αρχική σελίδα του site μας θα πρέπει να 

γράψουμε στην γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος πλοήγησης τη διεύθυνση 

http://localhost/mysite (ή http://127.0.0.1/mysite). Συνήθως η αρχική σελίδα ονομάζεται 

index.php ή index.html και είναι αυτή που φορτώνεται αυτόματα όταν δεν 

προσδιορίσουμε κάποια συγκεκριμένη σελίδα του site που θέλουμε να προβάλουμε.  

Για να διαχειριστούμε την MySQL μπορούμε να πατήσουμε το κουμπάκι Admin από το 

παράθυρο του xampp. Εναλλακτικά μπορούμε να πατήσουμε τον σύνδεσμο 

phpMyAdmin στα αριστερά της αρχικής σελίδας http://localhost ή πληκτρολογούμε στη 

γραμμή διευθύσεων του προγράμματος πλοήγησης τη διεύθνυσης 

http://localhost/phpmyadmin :  
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7.3 Ερωτήσεις 

 

Ερώτηση Image Απάντηση 

Who is making the 

Web standards? 

 

www 

Which HTML tag is 

used to define an 

internal style sheet? 

 

Style 

What does CSS 

stand for? 

 

Cascading Style 

Sheets 

Where in an HTML 

document is the 

correct place to 

refer to an external 

style sheet? 

 

Head 
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What does HTML 

stand for? 

 

HyperText 

Markup Language 

Choose the correct 

HTML element for 

the largest heading ? 

 

<h1> 

What is the correct 

HTML element for 

inserting a line 

break? 

 

<br> 

Choose the correct 

HTML element to 

define important 

text? 

 

<important> 
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How to write an IF 

statement in 

JavaScript? 

 

If (i == 5) 

How to write an IF 

statement for 

executing some code 

if param i is NOT 

equal to 5? 

 

If (i !=5) 

It is not CSS 

variation 

 

CSS 1.1 

Who maintains the 

CSS specifications? 

 

www 
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Which of the 

following tag 

represents a section 

of the document 

intended for 

navigation in 

HTML5?  

Nav 

Which of the 

following tag 

represents the footer 

of a section in 

HTML5? 

 

Footer 

Choose the correct 

HTML element for 

the smallest 

heading? 

 

<h6> 

Which of the 

following tag 

represents the 

header of a section 

in HTML5? 

 

<head> 
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Choose the correct 

HTML element to 

define bold text 

 

<b> 

Which of the 

following is the 

correct syntax to 

print a page using 

JavaScript? 

 

Window.print; 

Which of the 

following selector 

matches all elements 

of a type? 

 

Type 

Which of the 

following selector 

matches the name of 

any element type? 

 

Universal 
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Which of the 

following selector 

matches a particular 

element only when it 

lies inside a 

particular element? 

 

Descedant 

Which of the 

following selector 

matches a element 

based on its class 

attribute? 

 

Class 

Which of the 

following selector 

matches a element 

based on its id? 

 

ID 

Which of the 

following defines a 

relative 

measurement for the 

height of a font in 

em spaces? 

 

Em 
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Which of the 

following defines 1% 

of viewport height? 

 

Vh 

Which of the 

following defines a 

measurement in 

screen pixels? 

 

Px 

Which of the 

following defines a 

measurement in 

points? 

 

Ex 

Which of the 

following defines a 

measurement in 

inches? 

 

In 
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Which of the 

following defines a 

measurement as a 

percentage relative 

to another value, 

typically an 

enclosing element?  

% 

Which built-in 

method calls a 

function for each 

element in the 

array? 

 

forEach 

Which value of 

Socket.readyState 

atribute of 

WebSocket indicates 

that the connection 

is established and 

communication is 

possible? 

 

Loop 

Which of the 

following attribute is 

used to group 

elements? 

 

Item 
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Which of the 

following attribute 

triggers event before 

the document is 

printed? 

 

Onbeforeprint 

Which of the 

following attribute 

triggers event when 

an element is being 

dragged over a valid 

drop target? 

 

Ondragover 

Which of the 

following property 

specifies whether a 

border should be 

solid, dashed line, 

double line, or one 

of the other possible 

values? 

 

:border-style 

Which of the 

following property 

specifies the width of 

a border? 

 

:border-width 
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Which of the 

following property 

changes the style of 

bottom border? 

 

:border-bottom-

style 

Which of the 

following property 

changes the style of 

right border? 

 

:border-right-style 

Which of the 

following property 

specifies the color of 

a border? 

 

:border-color 

Which of the 

following property 

specifies the right 

margin of an 

element? 

 

:margin-right 
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Which of the 

following property is 

used to make a font 

italic or oblique? 

 

Font-style 

Which of the 

following property is 

used to create a 

small-caps effect? 

 

Font-variant 

Which of the 

following property is 

used to increase or 

decrease how bold 

or light a font 

appears? 

 

Font-weight 

Which of the 

following function of 

Boolean object 

returns a string 

containing the 

source of the 

Boolean object?  

toSource 
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Which of the 

following function of 

Boolean object 

returns the primitive 

value of the Boolean 

object? 

 

valueOf 

Which of the 

following function of 

Boolean object 

returns a string of 

either 'true' or 

'false' depending 

upon the value of the 

object? 

 

toString 

Which of the 

following input 

control accepts only 

numerical value in 

Web Form 2.0? 

 

Number 

Which of the 

following input 

control represents a 

time (hour, minute, 

seconds, fractional 

seconds) encoded 

according to ISO 

8601 in Web Form 

2.0? 

 

Time 
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Which of the 

following attribute 

triggers event when 

an element has been 

dragged to a valid 

drop target? 

 

Ondragcenter 

Which of the 

following attribute 

triggers event when 

a media resource 

element suddenly 

becomes empty? 

 

Onemptied 

Which of the 

following property 

serves as shorthand 

for the padding 

properties? 

 

Padding 

Which of the 

following property 

specifies the bottom 

padding of an 

element? 

 

Padding-bottom 
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Which of the 

following property 

specifies the left 

padding of an 

element? 

 

Padding-left 

Which of the 

following property 

specifies the left 

padding of an 

element? 

 

Padding-right 

Which built-in 

method removes the 

last element from an 

array and returns 

that element? 

 

Last() 

Which built-in 

method adds one or 

more elements to the 

end of an array and 

returns the new 

length of the array? 

 

Pop() 
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Which of the 

following function of 

String object returns 

the character at the 

specified index? 

 

charAt() 

Which of the 

following function of 

String object returns 

a number indicating 

the Unicode value of 

the character at the 

given index?  

charCodeAt() 

Which of the 

following tag 

provides a hint to 

the user of what can 

be entered in the 

field in HTML5? 

 

Placeholder 

Which of the 

following tag 

automatically focus 

one particular form 

field in HTML5? 

 

autofocus 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


