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Περίληψη 

Η εκμάθηση εννοιών προγραμματισμού μέσω της ανάπτυξης παιχνιδιών χρησιμοποιείται 

όλο και περισσότερο σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Η παιχνιδοκεντρική μάθηση 

αναπτύσσει στους μαθητές δεξιότητες αλγοριθμικής και υπολογιστικής σκέψης, 

ενδυναμώνει τη μαθησιακή τους εμπειρία και τους εκπαιδεύει, ώστε να είναι 

παραγωγικοί και δημιουργικοί μέσα στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό 

περιβάλλον. Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού αποτελεί συχνά πρόκληση για 

τους μαθητές όλων των ηλικιών και τους βοηθά να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση 

δημιουργού και να προχωρήσουν πιο άνετα σε ανώτερα γνωστικά επίπεδα που 

σχετίζονται με την Πληροφορική. Η εργασία αυτή εστιάζει στον αναλυτικό τρόπο 

παρουσίασης της κατασκευής του κλασικού παιχνιδιού «Φιδάκι» σε ηλεκτρονική 

έκδοση. Το παιχνίδι αναπτύχθηκε στο περιβάλλον προγραμματισμού Scratch, 

απευθυνόμενο σε μικρούς μαθητές, με στόχο τη διδασκαλία βασικών 

προγραμματιστικών εννοιών. Το ίδιο παιχνίδι αναπτύχθηκε με χρήση της γλώσσας 

JavaScript, και απευθύνεται σε φοιτητές, με στόχο αυτή τη φορά την εξοικείωσή τους 

στη συγγραφή κώδικα, όπου εφαρμόζονται βασικές προγραμματιστικές δομές. Τέλος, η 

αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν προτείνεται μέσω ηλεκτρονικών 

ερωτηματολογίων, ενώ επιδιώκεται η εμπέδωσή τους μέσω προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: Εκπαίδευση, ηλεκτρονικά παιχνίδια, δομές – έννοιες 

προγραμματισμού, Scratch, JavaScript. 
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Abstract 

Learning programming concepts through game development is increasingly used at all 

levels of education. Game-based learning develops students with algorithmic and 

computational thinking skills, strengthens their learning experience and educates them to 

be productive and creative within the ever-evolving technological environment. Creating 

an electronic game is often a challenge for students of all ages and helps them to develop 

a confident creator and move more comfortably into higher computer-related knowledge 

levels. This work focuses on the detailed presentation of the construction of the classic 

"Snakes and Ladders" game in a digital version. The game was developed in Scratch 

programming environment, aimed at small students, to teach them basic programming 

concepts. The same game was developed using JavaScript, addressed to students, aiming 

at familiarizing themselves with writing code where basic programming structures are 

implemented. Finally, the evaluation of the acquired knowledge is proposed through 

digital questionnaires, while their attempts are made to support them through proposed 

activities. 

Keywords: Education, Games, Programming and programming languages, Scratch, 

JavaScript 
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1 

 1 Εισαγωγή 

 Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος  1.1 

Η καθημερινότητα των σύγχρονων ανθρώπων είναι προσαρμοσμένη στις νέες 

τεχνολογίες. Η ψυχαγωγία, η εκπαίδευση και η εργασία τους χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία και τις δυνατότητες του διαδικτύου. Εν τούτοις, η πλειοψηφία ανήκει στους 

απλούς χρήστες που συμπεριφέρονται ως «καταναλωτές», ενώ πολλοί λιγότεροι είναι οι 

προγραμματιστές, που αποτελούν τους «δημιουργούς». Στην πρώτη κατηγορία 

συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές που «ασχολούνται», σχεδόν μηχανικά, με τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια και με τις κινητές συσκευές, οι φοιτητές που αδυνατούν να 

κατανοήσουν το συντακτικό μιας γλώσσας προγραμματισμού που διδάσκονται στα 

πλαίσια του προγράμματος σπουδών τους και οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν ένα 

πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού τους, χωρίς να γνωρίζουν πώς θα μπορούσαν 

να αντιμετωπίσουν με αυτό νέες προκλήσεις και προβλήματα, εφόσον είναι γνωστό ότι 

τα προϊόντα λογισμικού απευθύνονται στις βασικές απαιτήσεις χρηστών και κάθε νέα 

απαίτηση συχνά μένει ανεφάρμοστη, λόγω του απαιτητού κόστους που προβάλλεται από 

τις κατασκευάστριες εταιρίες. 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια συνιστούν μία από τις πιο δημοφιλείς και ευχάριστες 

δραστηριότητες αναψυχής για τα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους γενικότερα. Η 

παρούσα εργασία φιλοδοξεί να παρουσιάσει τη συμβολή του ηλεκτρονικού παιχνιδιού 

στη μεταβολή του ατόμου από «καταναλωτή» σε «δημιουργό». 

 Σκοπός – Στόχοι  1.2 

Τα τελευταία χρόνια, πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν εισαγάγει στις μεθόδους 

διδασκαλίας τους συστήματα μάθησης βασισμένα σε παιχνίδια (Game-Based Learning 

Systems, GBLS). Οι μελέτες έχουν δείξει ότι αυτές οι μέθοδοι μάθησης, όταν είναι 

σωστά σχεδιασμένες, υπερέχουν έναντι των παραδοσιακών, καθώς βοηθούν τους 

μαθητές να διατηρούν τη γνώση που αποκτούν, να μαθαίνουν να επικεντρώνονται στο 

στόχο τους, και να προσπαθούν διαρκώς για καλύτερες επιδόσεις, ώστε να ανεβαίνουν 

επίπεδα καταξίωσης από άλλα παιδιά. Μαθαίνουν ακόμη να αποδέχονται την 

ανωτερότητα άλλων που έχουν περισσότερες δεξιότητες και να δέχονται σεμνά τα 
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εύσημα όταν κερδίζουν. Τέλος, μαθαίνουν από τα λάθη τους και τρόπους για να 

συνεργάζονται μεταξύ τους για καλύτερα αποτελέσματα. 

Άλλα θετικά χαρακτηριστικά που αποκτούν οι νέοι μέσα από την εμπειρία τους με τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι η ενθάρρυνση για την αλληλεπίδραση, την ανακάλυψη και 

τη μάθηση μέσω δοκιμής και σφάλματος. Ακολουθώντας τον κανόνα της κλασσικής 

διαδικασίας μάθησης, ο μαθητής αποκτά δεξιότητες με την πάροδο του χρόνου, με τη 

διαφορά ότι η μάθηση είναι συχνά κουραστική, ενώ το παιχνίδι την κάνει ελκυστική και 

ενεργοποιεί το μαθητή για να συμμετάσχει σε έναν «παραγωγικό αγώνα» που στο τέλος 

θα τον επιβραβεύσει. 

Η μελέτη αυτή επιχειρεί να διερευνήσει, μεταξύ άλλων, την επίδραση των ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών στις ικανότητες σκέψης για την επίλυση προβλημάτων (Kalelioglou, 2015). Η 

σύγχρονη γενιά μεγαλώνει μέσα σε έναν τεχνολογικό κόσμο και είναι πολύ καλά 

προσαρμοσμένη στη χρήση της νέας τεχνολογίας. Πώς, όμως, θα μπορούσε να 

εκπαιδευτεί η νέα γενιά, ώστε να ανήκει στην κατηγορία των «παραγωγών»; Ένας 

τρόπος θα ήταν να προσαρμοστούν τα προγράμματα εκπαίδευσης σύμφωνα με τις 

εξελίξεις στην πληροφορική. Η φύση της επιστήμης της πληροφορικής είναι δυναμική 

και καινοτόμος. Παράλληλα με την εκπαίδευση των νέων, θα πρέπει να ενταχθούν στο 

ίδιο κλίμα και άλλα μέλη της κοινωνίας (εκπαιδευτικοί, γονείς, δημόσιοι υπάλληλοι 

κ.ά.), ώστε να δημιουργείται ένα περιβάλλον καινοτομίας που να ελκύει τους νέους, 

διεγείροντας τις ικανότητές τους για σκέψη υψηλού επιπέδου. Έτσι, θα μάθουν να 

σκέφτονται δημιουργικά, να λύνουν προβλήματα και να λαμβάνουν αποφάσεις. Για να 

επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πρέπει να βοηθηθούν οι νέοι, ώστε να αγαπήσουν από 

νεαρή ηλικία την επιστήμη της πληροφορικής, κάτι που υλοποιείται ήδη στα 

προγράμματα σπουδών πολλών χωρών. 

 Ερωτήματα – Υποθέσεις  1.3 

Στα πλαίσια της αμφίδρομης σχέσης που υπάρχει μεταξύ της εκπαίδευσης και της 

κοινωνικής πραγματικότητας, τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και 

η Ελλάδα, προσπαθούν να αναμορφώσουν τα προγράμματα σπουδών τους για να 

συμβάλουν στη δημιουργία ενός ισχυρού παιδαγωγικού περιβάλλοντος. Το υλικό που 

αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να διερευνηθούν 

ερωτήματα, όπως: 
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 Θα μπορούσε να ενταχθεί η διδασκαλία βασικών αρχών προγραμματισμού στο 

Δημοτικό Σχολείο, ως ειδικό αντικείμενο του ήδη υπάρχοντος μαθήματος της 

Πληροφορικής; 

 Οι δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές μέσω του προγραμματισμού του 

υπολογιστή αποτελούν βάση για την περαιτέρω ανάπτυξή τους και την ένταξή 

τους στην κοινωνία. Θα μπορούσε να βελτιωθεί η κοινωνική ζωή ενηλίκων αν 

μάθαιναν βασικές αρχές προγραμματισμού στα πλαίσια της δια βίου μάθησης; 

 Διάρθρωση της μελέτης  1.4 

Η δομή της παρούσας μελέτης διαρθρώνεται ως εξής: 

 Στη 2
η
 ενότητα παρουσιάζεται μία επισκόπηση της βιβλιογραφίας όπου γίνεται 

αναφορά στα χαρακτηριστικά της εκμάθησης προγραμματισμού μέσα από 

παιχνιδοκεντρικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα. 

 Στην 3
η
 ενότητα περιγράφεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την 

εκπόνηση αυτής της εργασίας. 

 Στην 4
η
 ενότητα ακολουθούν τα βήματα ανάλυσης και σχεδίασης ενός 

παιχνιδιού, ενώ  

 στην 5
η
 ενότητα περιγράφεται η αρχιτεκτονική του παιχνιδιού και η υλοποίησή 

του σε δύο διαφορετικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα.  

 Στην 6
η
 ενότητα παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

παρούσα μελέτη, καθώς και προτάσεις βελτίωσης του παιχνιδιού.  

Τέλος, ακολουθούν η βιβλιογραφία και παραρτήματα. 
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 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 Ο ρόλος του παιχνιδιού στην εκπαίδευση  2.1 

Η χρήση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού στη διαδικασία εκμάθησης προγραμματισμού 

πλεονεκτεί έναντι των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας, καθιστώντας τη μάθηση 

διασκεδαστική (Yang & Chang, 2013). Η συμμετοχή των μαθητών στη σχεδίαση και την 

υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού ενδυναμώνει την ικανότητα συγκέντρωσής του 

στο αντικείμενο μάθησης μέσω της ενεργούς εμπλοκής του στο παιχνίδι, ενώ ενισχύεται 

η υπολογιστική σκέψη, δηλαδή η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων που βασίζεται σε 

θεμελιώδεις έννοιες της πληροφορικής (Wing, 2006). Εκτός αυτού, η γοητεία που ασκεί 

το ηλεκτρονικό παιχνίδι μέσω της διάδρασης με τον άνθρωπο και της οπτικής 

ευχαρίστησης, ελκύει τον «παίκτη» να δει το τέλος του παιχνιδιού, αξιολογώντας την 

πρόοδό του και διορθώνοντας τα λάθη του, σε αντίθεση με μία παραδοσιακή εργασία 

προγραμματισμού (Overmars, 2004).  

Αυτό που παρατηρούμε στα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι ότι όλα είναι αντικείμενα (οι 

χαρακτήρες, τα σκηνικά, το περιβάλλον). Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής εμπλέκεται 

αβίαστα στις διαδικασίες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (Doss, et al., 

2011). 

Εν τούτοις, τα παιχνιδοκεντρικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα που προτείνονται για 

την αποτελεσματικότερη εισαγωγή στον προγραμματισμό των μαθητών συχνά 

αποτυγχάνουν ως προς το σκέλος της παρακίνησής τους, ώστε να συμμετάσχουν σ' αυτή 

τη διαδικασία. Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτής της δυσκολίας είναι η ανάθεση 

πρωταγωνιστικού ρόλου στον ίδιο το μαθητή, δηλαδή, ο ίδιος να παραστήσει το 

χαρακτήρα που εκτελεί βήμα-βήμα όλες τις ενέργειες του προσoμοιωμένου κόσμου. 

(Malliarakis, et al., 2013) 

Εκτός αυτού, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες μέθοδοι που θα διευκολύνουν την 

κατανόηση, ανακουφίζοντας τους μαθητές από το άγχος που προκαλεί η 

αποκρυπτογράφηση των λαθών που υποδεικνύονται από τους μεταγλωττιστές ή η 

πολυπλοκότητα συγγραφής κώδικα στους editors των γλωσσών προγραμματισμού. Από 

την άλλη πλευρά, θα πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε στην πορεία να μη χάσει τον τελικό 

στόχο της κατανόησης του συνολικού έργου. 
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Μια άλλη ανάγκη εντοπίζεται στη δημιουργία ενδιαφέροντος για τον προγραμματισμό 

εκ μέρους των μαθητών, ώστε ο καθηγητής στην τάξη να δημιουργήσει τα κατάλληλα 

σενάρια που θα κρατήσουν αφοσιωμένους τους μαθητές. Αναζητώντας λύσεις προς αυτή 

την κατεύθυνση, προσανατολιζόμαστε στα εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια  

Υπάρχουν πλέον ποικιλόμορφα εκπαιδευτικά εργαλεία για την ανάπτυξη παιχνιδιών. Η 

ποικιλομορφία τους συνίσταται α) στο κοινό που απευθύνονται, β) στη γλώσσα 

προγραμματισμού που διδάσκουν, γ) στους διαθέσιμους πόρους, δ) στην ύπαρξη ή μη 

μηχανισμού διαμοιρασμού. 

 

 Σύνοψη εκπαιδευτικών εργαλείων  2.2 

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή ορισμένων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, τα οποία 

επιλέχθηκαν με γνώμονα τις διαφορές που παρουσιάζουν όσον αφορά στο κοινό που 

απευθύνονται, στη διεπαφή με τον εκπαιδευόμενο και στη γλώσσα προγραμματισμού 

που χρησιμοποιούν, ενώ όλα έχουν δυνατότητα διαμοιρασμού. 

I. Greenfoot 

Το Greenfoot αποτελεί ένα προϊόν ανάπτυξης παιχνιδιών βασισμένο σε Java. 

Αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Kent και το Daekin University με την 

υποστήριξη της Sun Microsystems. Απευθύνεται τόσο σε μαθητές Γυμνασίου, όσο και 

σε φοιτητές. Παρέχει ένα framework για δημιουργία 2D παιχνιδιών, επιτρέποντας σε 

αντικείμενα και κλάσεις να εμφανίζονται ως γραφικά, ενώ συγχρόνως δημιουργείται ο 

αντίστοιχος κώδικας Java. Πρόκειται για ελεύθερο λογισμικό διαθέσιμο στο 

greenfoot.org. Το website διαθέτει πληθώρα πρόσθετων για download, tutorials, 

βιβλιοθήκες γραφικών, ενώ δίνει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να 

«ανεβάσουν» τα δικά τους έργα και να συμμετέχουν στις συζητήσεις της κοινότητας. 

II. Scratch 

Το Scratch αναπτύχθηκε από το Lifelong Kindergarten group του MIT. Οι μαθητές, 

κάνοντας χρήση του drag and drop, μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους παιχνίδια ή 

κινούμενα σχέδια, χρησιμοποιώντας μια καθαρά γραφική διεπαφή με blocks, τα οποία 

δημιουργούν δέσμες ενεργειών. Υπάρχει διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και επιτρέπεται 

στους μαθητές να διαμοιράζουν τις δημιουργίες τους μέσω του website του Scratch 

https://www.greenfoot.org/home
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scratch.mit.edu . Δεν είναι ορατός ο κώδικας που περιέχεται στα blocks και έτσι δεν 

είναι δυνατή η διδασκαλία γλώσσας προγραμματισμού. Εκτός αυτού, η δυνατότητα 

εύκολου διαμοιρασμού παρέχεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας της εφαρμογής. 

III. Alice 

Το Alice αναπτύχθηκε από τον Randy Paush και μια ομάδα του Carnegie Mellon 

University. Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και φοιτητές. Το πρόγραμμα 

χρησιμοποιεί γραφική γλώσσα για ανάπτυξη, αλλά δημιουργεί κώδικα με συντακτικό 

σαν της Java. Το γραφικό περιβάλλον βοηθά τους μαθητές να αποφεύγουν τα 

συντακτικά λάθη μιας γλώσσας προγραμματισμού όπως η Java. 

IV. Game Maker 

Πρόκειται για λογισμικό δημιουργίας παιχνιδιών που χρησιμοποιεί διεπαφή drag-and-

drop, δημιούργημα του Ολλανδού επιστήμονα πληροφορικής Mark Overmars. Είναι 

προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις, καθώς χρησιμοποιεί αντικειμενοστρεφή 

προγραμματιστική γλώσσα που προσομοιάζει με C, C++ και Java. Το λογισμικό έχει 

αναπτυχθεί περαιτέρω και διανέμεται από το YoYo Games yoyogames.com. 

V. Pygame 

Αναπτύχθηκε από τον Pete Shinners με μεγάλη υποστήριξη από την κοινότητα αυτών 

που προγραμματίζουν παιχνίδια με Python. Αρχικά απευθυνόταν σε ερασιτέχνες, αλλά 

υιοθετήθηκε και από το εκπαιδευτικό σύστημα. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα Python, 

διαθέτει μεγάλη φορητότητα, απλό και ευέλικτο συντακτικό και εύχρηστα 

υποπρογράμματα. Δεν έχει γραφικό περιβάλλον και προϋποθέτει ότι ο χρήστης θα 

γνωρίζει τις βασικές αρχές του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού 

(www.pygame.org). 

 

https://scratch.mit.edu/
https://www.yoyogames.com/
file:///C:/Users/user/Documents/M.A.I/MASTER%20THESIS/THESIS%202017-2018/www.pygame.org
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 3 Μεθοδολογία 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση τρόπων εκμάθησης του 

προγραμματισμού μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, θα 

παρουσιαστεί η υλοποίηση του ίδιου παιχνιδιού σε δύο διαφορετικά προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα, έχοντας ως στόχο-κοινό διαφορετικών ηλικιών και δυνατοτήτων στον 

προγραμματισμό. Ο λόγος γίνεται για τα λογισμικά α) Scratch και β) HTML5-

JavaScript. 

 Έρευνα και μελέτη  3.1 

Το εγχείρημα της κατασκευής ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού αποδείχθηκε ως μία 

απαιτητική εργασία. Χρειάστηκε, αρχικά, να διερευνηθεί μια σημαντική περιοχή στο 

διαδίκτυο για ύπαρξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Η 

αναζήτηση, στη συνέχεια, επικεντρώθηκε στα παιχνίδια που διέθεταν ελεύθερα τον 

κώδικα ή τα εργαλεία με τα οποία κατασκευάστηκαν. Ακολούθως, απαιτήθηκε η 

εκμάθηση σχεδιαστικών εφαρμογών καθώς και η εξοικείωση με γλώσσες 

προγραμματισμού. Τέλος, η κατασκευή του παιχνιδιού που επιλέχθηκε θα έπρεπε να 

παρουσιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε ο «παίκτης» να διασκεδάζει, να ελκύεται, να 

αντιλαμβάνεται το πρόβλημα που εμφανίζεται κάθε φορά και να επιχειρεί να το λύσει, 

και να καταλαβαίνει σε βάθος τον τρόπο κατασκευής του, ώστε να επιθυμεί να 

επεκτείνει το ίδιο το παιχνίδι ή να δημιουργήσει ο ίδιος ένα καινούριο. 

Ένα κλασσικό παιχνίδι  3.1.1 

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο οδήγησε τη σκέψη μας σε κλασσικά επιτραπέζια παιχνίδια 

που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ένα τέτοιο παιχνίδι, το 

γνωστό «Φιδάκι» (Snakes and Ladders), επιλέχθηκε για το εγχείρημά μας. 

Η ιστορία αυτού του παιχνιδιού είναι παλιά και προέρχεται από την αρχαία Ινδία. Στην 

κλασσική του έκδοση παίζεται μεταξύ δύο παικτών, πάνω σε ταμπλώ με πλέγμα 

αριθμημένων τετραγώνων. Στο παιχνίδι συμμετέχει ένα ζάρι. Κάθε παίκτης έχει το πιόνι 

του και «ρίχνει» το ζάρι. Ακολούθως, μετακινεί το πιόνι του κατά τόσα τετράγωνα, όσα 

δείχνει η ένδειξη του ζαριού. Η κίνηση των πιονιών, που στοχεύουν να φτάσουν πρώτα 

στο τελευταίο τετράγωνο, γίνεται σε σχήμα μαίανδρου, δηλαδή, δεξιά-αριστερά εναλλάξ 

κάθε φορά που η ζαριά τους οδηγεί να ανέβουν γραμμή.  
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Snakes and Ladders 

 
Game of Snakes and Ladders, gouache on 

cloth (India, 19th century) 

Years active Ancient India to present 

Genre(s) Board game 
Race game 
Dice game 

Players 2+ 

Setup time Negligible 

Playing time 15–45 minutes 

Random chance Entirely 

Skill(s) required Counting, observation 

Synonym(s) Chutes and Ladders 

Εικόνα 1-Ινδικό κέντημα του 19
ου

 αι.  (Wikipedia_contributors, 2018) 

Το παιχνίδι Snakes and Ladders στο διαδίκτυο  3.1.2 

Στο διαδίκτυο αναζητήθηκαν ηλεκτρονικά παιχνίδια, με εκπαιδευτικό χαρακτήρα και 

ανοικτό κώδικα. Ειδικότερα, διερευνήθηκαν παιχνίδια με θέμα Snakes and Ladders και 

αναφέρονται 3 (τρεις) πηγές από διαφορετικούς δημιουργούς. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gouache
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_India
https://en.wikipedia.org/wiki/Board_game
https://en.wikipedia.org/wiki/Race_game
https://en.wikipedia.org/wiki/Dice_game
https://en.wikipedia.org/wiki/Counting
https://en.wikipedia.org/wiki/Observation
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Snakes_and_Ladders.jpg


 

9 

 

Εικόνα 2- Manas Bhardwaj (Bhardwaj, 2012) 

Η ανάπτυξη αυτού του παιχνιδιού περιγράφεται με αρκετή σαφήνεια στην ιστοσελίδα 

https://www.codeproject.com/Articles/396639/Snakes-and-Ladders-An-attempt-using-

HTML. Παίζεται με έναν παίκτη. Δεν υπάρχουν πιόνια που κινούνται, αλλά σε κάθε 

ρίψη ζαριού χρωματίζεται μαύρο το τετράγωνο της προηγούμενης θέσης. Η τεχνική που 

χρησιμοποιήθηκε είναι η HTML5-canvas. Το πρόβλημα που παρατηρήθηκε είναι ότι όλα 

τα τετράγωνα που χρωματίζονται μαύρα, δεν επανέρχονται στην αρχική τους μορφή. 

 

Εικόνα 3-Snakes and ladder game (https://github.com/sdutta9/snakesnladdersgame) 

https://www.codeproject.com/Articles/396639/Snakes-and-Ladders-An-attempt-using-HTML
https://www.codeproject.com/Articles/396639/Snakes-and-Ladders-An-attempt-using-HTML
https://github.com/sdutta9/snakesnladdersgame
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Το παιχνίδι που της Εικόνας 3 έχει δημιουρηθεί με απλή HTML και CSS. Το ταμπλώ 

είναι σχεδιασμένο με χρήση του html tag <table> και όλες οι κινήσεις γίνονται σε θέσεις 

αυτού του πίνακα. Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής μέχρι 4 (τεσσάρων) παικτών. Τα 

γραφικά υστερούν σε σχεδιασμό, ενώ αλλάζουν θέση με την αυξομείωση του μεγέθους 

της οθόνης, παραμορφώνοντας το αρχικό σχέδιο. 

 

Εικόνα 4-Snakes and Ladders Game with Scratch (https://scratch.mit.edu/projects/21191/) 

Το παιχνίδι της Εικόνας 4 έχει δημιουργηθεί με το λογισμικό Scratch 2.0. Συνεπώς, ο 

κώδικάς του είναι ανοικτός και διαθέσιμος για μελέτη και περαιτέρω επέκταση. 

 

 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα  3.2 

Το περιβάλλον Scratch 2.0  3.2.1 

Το Scratch είναι μια γλώσσα προγραμματισμού. Συνεπώς, περιλαμβάνει κανόνες και 

συναρτήσεις που βασίζονται σε συγκεκριμένη γραμματική και λεξιλόγιο (ScratchTeam, 

n.d.). Η «γοητεία» του Scratch είναι ότι κρύβει όλη την προγραμματιστική 

πολυπλοκότητα μέσα στα blocks, τις μικρές χρωματιστές εικόνες, τα οποία λειτουργούν 

ως δομικοί λίθοι και δίνουν τη δυνατότητα κατασκευής ολοκληρωμένου έργου που 

προκύπτει από συναρμολόγηση των blocks μεταξύ τους, όπως τα κομμάτια ενός puzzle. 

Πρόκειται για ένα μικρόκοσμο που δημιουργήθηκε στα εργαστήρια Lifelong 

Kindergarten Group του MIT Media Lab. Διατίθεται δωρεάν στο scratch.mit.edu και 

https://scratch.mit.edu/projects/21191/
https://scratch.mit.edu/


 

11 

υποστηρίζεται από μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών και μη. Διαθέτει εξαιρετικά 

φιλική διεπαφή και διευκολύνει την εξοικείωση με τον προγραμματισμό, ακόμη και σε 

μικρές ηλικίες. Δίνει τη δυνατότητα κατασκευής παιχνιδιών και άλλων διαδραστικών 

ψηφιακών προϊόντων. Παρέχεται σε έκδοση web, αλλά και σε desktop, η οποία 

μειονεκτεί της πρώτης. Επιπλέον, η έκδοση cloud παρέχει πρόσθετες δυνατότητες, π.χ. 

χειρισμό δεδομένων. 

Διαθέτει χαρακτηριστικά οπτικού προγραμματισμού και υπάρχει δυνατότητα 

παράλληλης εκτέλεσης τμημάτων κώδικα. 

 3.2.1.1 Χαρακτηριστικά 

 Οι μικροί δομικοί λίθοι, τα blocks, τα οποία μεταφέρουν προγραμματιστικές 

εντολές, συνδέονται μόνο αν αυτή η σύνδεση είναι συντακτικά ορθή. Με αυτόν 

τον τρόπο υποβοηθείται ο μαθητής και επικεντρώνεται στη λογική λύση του 

προβλήματος αποφεύγοντας τα συντακτικά λάθη. 

 Ακολουθούνται οι επιταγές του αντικειμενοστρεφούς και καθοδηγούμενου από 

γεγονότα προγραμματισμού. 

 Επιτυγχάνεται εύκολος χειρισμός πολυμέσων. Γενικά, ο μαθητής που δημιουργεί 

ένα έργο με Scratch μπορεί να αισθάνεται ως δημιουργός κάνοντας χρήση της 

τεχνολογίας. 

 Κάθε πρόβλημα μπορεί να διασπάται σε τμήματα και ο κώδικας να αλλάζει 

δυναμικά μέσω του πειραματισμού. 

 Ο μαθητής εξασκεί την υπολογιστική του σκέψη και την ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων. 

 Αναπτύσσεται συνεργασία μεταξύ των μαθητών και υπάρχει ανατροφοδότηση. 

 Η ενασχόληση με το Scratch βοηθά το μαθητή να αναπτύξει δεξιότητες στον 

προγραμματισμό, στην τεχνολογία λογισμικού και στο σχεδιασμό. 
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Η βιβλιοθήκη Blockly  3.2.2 

Πρόκειται για μια βιβλιοθήκη που προσθέτει ένα περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού 

σε μια web ή Android εφαρμογή. Το προϊόν αναπτύχθηκε από τη Google με στόχο να 

βοηθήσει στους στόχους της εκπαίδευσης, παρέχοντας εργαλεία ανάπτυξης τεχνικών 

δεξιοτήτων τόσο στους μαθητές, όσο και στους καθηγητές 

(https://developers.google.com/blockly/ ). Για την ακρίβεια, προσθέτει σε μια εφαρμογή 

ένα περιβάλλον, όπου ο προγραμματιστής εισάγει κώδικα υπό μορφή blocks, τα οποία 

μπορεί να έχουν δημιουργηθεί εκ του μηδενός ή να έχουν προσαρμοστεί από άλλα 

υπάρχοντα στη βιβλιοθήκη. Ο επεξεργαστής Blockly χρησιμοποιεί αλληλοσυνδεόμενα 

γραφικά blocks για να αναπαραστήσει προγραμματιστικές έννοιες, όπως μεταβλητές, 

λογικές και μαθηματικές εκφράσεις, βρόγχους κ.ά. Επιτρέπει στους χρήστες να 

εφαρμόζουν αρχές προγραμματισμού χωρίς να ανησυχούν για την ορθότητα της 

σύνταξης του κώδικα που παράγεται, καθώς παράγεται συντακτικά ορθός κώδικας σε 

JavaScript, Python, PHP, Lua, Dart και XML που, στη συνέχεια, μπορεί να  

ενσωματωθεί σε εξωτερική εφαρμογή. (Pasternak, et al., 2017) 

 

Εικόνα 5-Δείγμα περιβάλλοντος Blockly 

Στο συγκεκριμένο περιβάλλον έχουν αναπτυχθεί εκατοντάδες έργα, τα περισσότερα από 

τα οποία είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Γνωστές εταιρίες έχουν αναπτύξει δικά τους 

προϊόντα βασιζόμενα στην τεχνική Blockly. 

 

https://developers.google.com/blockly/
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Εικόνα 6-Εταιρίες που ανέπτυξαν προϊόντα με Blockly 

(https://developers.google.com/blockly/) 

 

Blockly για web 

Υπάρχει συμβατότητα με όλους τους γνωστούς browsers (Chrome, Firefox, Safari, 

Opera, IE), είναι 100% client side. Καθαρή βιβλιοθήκη JavaScript, με μεγάλες 

δυνατότητες προσαρμοστικότητας και επεκτασιμότητας. 

Blockly για iOS και Android 

Περιέχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά για δημιουργία εφαρμογής για κινητές συσκευές 

(λιγότερες από τη web έκδοση). 

Scratch Blocks (υπό ανάπτυξη) 

Πρόκειται για συνεργασία της Google με την ομάδα MIT Media Lab’s Scratch για τη 

δημιουργία νέας γενιάς γραφικών προγραμματιστικών blocks, των Scratch Blocks, που 

σχεδιάζεται ιδιαίτερα για μικρές ηλικίες. 

 3.2.2.1 Η χρήση του Blockly 

Η βιβλιοθήκη Blockly χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό κινουμένων σχεδίων 

στην οθόνη ή για τη δημιουργία ενός κώδικα σεναρίων ή για τον έλεγχο ενός ρομπότ. 

Υπενθυμίζουμε ότι δεν πρόκειται για γλώσσα προγραμματισμού. Όσοι επιχειρούν να 

αναπτύξουν μία εφαρμογή, θα πρέπει να δημιουργήσουν τη δική τους block-based 

γλώσσα προγραμματισμού μέσα από το πλαίσιο που παρέχει το Blockly. 

Γενικά, μια γλώσσα οπτικού προγραμματισμού χρησιμοποιεί blocks που μπορούν να 

μετακινούνται σε όλο το εύρος του σκηνικού ή γραμμές και διαγράμματα ή εικόνες που 

αναπαριστούν έννοιες. Κάθε τέτοια γλώσσα έχει την γραμματική και το λεξιλόγιό της. Η 

γραμματική είναι η οπτική μεταφορά των εννοιών που χρησιμοποιούνται από τη γλώσσα 

https://developers.google.com/blockly/
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(blocks, διαγράμματα κ.λπ.), ενώ το λεξιλόγιο είναι το σύνολο των στοιχείων (εικόνων, 

blocks, κ.ά.) με τα οποία εκφράζουμε τις ιδέες μας. 

Το Blockly, εκτός από τη διεπαφή χρήστη (UI) με τα blocks, παρέχει και ένα πλαίσιο 

(framework) για τη δημιουργία κώδικα σε μορφή κειμένου (text-based), μέσω 

γεννήτριας για JavaScript, Lua, PHP, Dart και Python. Ως βιβλιοθήκη, όμως, δεν έχει τα 

χαρακτηριστικά μιας γλώσσας προγραμματισμού ή μιας έτοιμης εφαρμογής για τον 

τελικό χρήστη. Θα πρέπει ο παραγόμενος κώδικας να εισαχθεί σε μία υπάρχουσα 

εφαρμογή. Ο στόχος της δημιουργίας μιας εφαρμογή και το κοινό στο οποίο θα 

απευθύνεται, είναι, επίσης, δύο σημαντικοί παράγοντες που θα κρίνουν την επιτυχία της 

χρήσης του Blockly. 

 3.2.2.2 Η διεπαφή χρήστη 

Η κλασσική διεπαφή χρήστη περιλαμβάνει μία εργαλειοθήκη με διάφορα blocks και ένα 

χώρο εργασίας (workspace) όπου ο χρήστης μπορεί να σύρει blocks από την 

εργαλειοθήκη και να τα διατάσσει συνδέοντάς τα μεταξύ τους στα κατάλληλα σημεία 

επαφής. Δεν πρόκειται για πολύ εύχρηστο περιβάλλον. Αρχικά, θα πρέπει να αποφασίσει 

ο προγραμματιστής πώς θα χρησιμοποιήσει το Blockly, δηλαδή τα blocks που θα 

χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογή για μαθητές σχολείου που θα κατευθύνουν ένα ρομπότ 

είναι διαφορετικά από αυτά που προορίζονται για τη διαμόρφωση ενός δρομολογητή. 

 3.2.2.3 Ο ανοικτός κώδικας 

Ο κώδικας παρέχεται για τοπική εγκατάσταση. Αν δείξουμε στο αρχείο 

demos/fixed/index.html, βρισκόμαστε σε περιβάλλον όπου μπορούμε να επιδράσουμε 

στα blocks που βρίσκονται στην εργαλειοθήκη στα αριστερά. 
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Εικόνα 7-Χρήση blocks της εργαλειοθήκης Blockly 

 

 3.2.2.4 Παράδειγμα εκτέλεσης κώδικα 

Το παράδειγμα της Εικόνας 40 παρουσιάζει την ασύγχρονη εκτέλεση κώδικα (δηλαδή, 

υπάρχει αναμονή π.χ. για το πάτημα ενός πλήκτρου από το χρήστη) με τον interpreter 

της JavaScript. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται τα εξής blocks: 

Κατηγορία Variables μεταβλητή n, ορισμός μεταβλητής n 

Κατηγορία Math οποιοσδήποτε αριθμός, υπολογισμός γινομένου n x αριθμό 

Κατηγορία Text εντολή print 

Κατηγορία Loops εντολή repeat “number” times 

  do 

   wait “number” seconds 

 

Εικόνα 8-Παράδειγμα block-κώδικα 
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Πατώντας το πλήκτρο «Run JavaScript», εμφανίζεται ο κώδικας και τα αποτελέσματά 

του. 

 

 

Εικόνα 9-Εμφάνιση και εκτέλεση κώδικα 

 3.2.2.5 Παιχνίδια με Blockly 

Στην ιστοσελίδα https://blockly-games.appspot.com/ υπάρχουν εκπαιδευτικά 

ηλεκτρονικά παιχνίδια που κατασκευάστηκαν με Blockly. Πρόκειται για 7 (επτά) 

παιχνίδα, διαβαθμισμένης δυσκολίας, μέσα από τα οποία ο παίκτης μαθαίνει βασικές 

αρχές προγραμματισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόοδος του παίκτη για κάθε 

παιχνίδι αποθηκεύεται και μπορεί να επανέλθει αργότερα για να συνεχίσει. 

 

Εικόνα 10-Παιχνίδια για προγραμματιστές του αύριο (https://blockly-games.appspot.com/) 

https://blockly-games.appspot.com/
https://blockly-games.appspot.com/
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 3.2.2.6 Απαιτήσεις δημιουργίας παιχνιδιών με Blockly 

Αναμφίβολα, υπάρχει ευρύ πεδίο έρευνας και ανάπτυξης για τη δημιουργία παιχνιδιών 

με την αναφερόμενη τεχνολογία. Καθημερινά γράφονται πολλά από την κοινότητα των 

προγραμματιστών. Για τη λήψη απόφασης δημιουργίας μιας εφαρμογής με blocks, θα 

πρέπει να απαντηθούν ορισμένα από τα ερωτήματα που ακολουθούν: 

i. Τι θα προσφέρει σε κάποιον η εφαρμογή; 

ii. Τι ηλικία έχει το κοινό που απευθύνεται; 

iii. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης του κοινού; 

iv. Η εφαρμογή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια μαθήματος σχολείου; 

v. Πόσο εξοικειωμένο είναι το κοινό με την τεχνολογία; 

vi. Το κοινό έχει προηγούμενη εμπειρία με παρόμοιες εφαρμογές; 

vii. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί μία φορά για κάποιο σκοπό ή θα χρησιμοποιείται 

συχνά; 

viii. Τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν οι χρήστες με την εφαρμογή; 

ix. Ποιοι είναι οι στόχοι της εφαρμογής; 

x. Μπορεί ένα block να αναλυθεί σε περισσότερα; 

xi. Μπορεί γρήγορα ο χρήστης να εντοπίσει το block που του χρειάζεται; 

xii. Αναγνωρίζει ο χρήστης τη λειτουργία του κάθε block βλέποντάς το; 

Καταλαβαίνει πώς συμμετέχει κάθε block στη λειτουργία της εφαρμογής; 

Γίνεται αντιληπτό ότι, για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής παιχνιδιού, θα πρέπει κάποιος 

να έχει μια τοπική εγκατάσταση του Blockly, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει, καθώς και 

να είναι εξοικειωμένος τόσο με το περιβάλλον, όσο και με τις βασικές γνώσεις 

προγραμματισμού με JavaScript. Θα χρειαστεί να δημιουργηθούν νέα blocks, νέες 

κατηγορίες και νέα εργαλειοθήκη, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εφαρμογής. Ένα 

βοηθητικό περιβάλλον για όλα αυτά είναι το Block Factory και το Block Exporter. 
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Εικόνα 11-Blockly Developer Tools (https://blockly-

demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html ) 

 

 

Προγραμματίζοντας με HTML5 – JavaScript  3.2.3 

 3.2.3.1 HTML 

HTML είναι μια τυπική γλώσσα σήμανσης για τη δημιουργία ιστοσελίδων (Hyper Text 

Markup Language). Περιγράφει τη δομή των ιστοσελίδων με τη χρήση αυτών των 

σημάνσεων. Τα δομικά στοιχεία HTML είναι οι ετικέτες (tags) που «περικλείουν» 

τμήματα περιεχομένου. Τα προγράμματα περιήγησης (browsers) δεν εμφανίζουν αυτές 

τις ετικέτες, αλλά τις χρησιμοποιούν για να αποδώσουν ορθά το περιεχόμενο της σελίδας 

στο διαδίκτυο. Στο w3schools.com/html μπορεί κανείς να βρεί πλήρη οδηγό χρήσης με 

παραδείγματα και ερωτηματολόγια. 

 3.2.3.2 HTML <canvas> 

Το στοιχείο <canvas> χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό γραφικών σε μια ιστοσελίδα. 

Στην πραγματικότητα, το στοιχείο από μόνο του δεν μπορεί να σχεδιάσει γραφικά, 

https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html
https://www.w3schools.com/html
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καθώς είναι απλά ένα container. Τα σχέδια δημιουργούνται μόνο σε συνδυασμό με 

JavaScript. To <canvas> έχει διάφορες μεθόδους σχεδιασμού διαδρομών, τετραγώνων, 

κύκλων, κειμένου και εισαγωγής εικόνων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία ορθογώνια 

περιοχή πάνω στην οθόνη, χωρίς περιθώρια και περιεχόμενο, που σημαίνεται όπως 

αμέσως μετά: 

<canvas id = «myCanvas» width = «200» height = «100»></canvas> 

Για να επιτευχθεί, όμως, οποιοσδήποτε σχεδιασμός, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

JavaScript. 

 3.2.3.3 JavaScript 

Η JavaScript είναι μια σύγχρονη, αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού. 

Παρόλο που υπολείπεται σε δυνατότητες από άλλες γλώσσες , όπως η Java, διαθέτει τα 

απαιτούμενα χαρακτηριστικά που την κάνου αγαπητή σε όσους επιθυμούν να 

αναπτύξουν web εφαρμογές και παιχνίδια, αποφεύγοντας την κοπιαστική εκμάθηση του 

συντακτικού μιας γλώσσας προγραμματισμού όπως C++, C#, Java ή Visual Basic. Η 

JavaScript είναι κατάλληλη για τη διδασκαλία αφηρημένων εννοιών εφαρμοζόμενη σε 

διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας. 

Πρόκειται για μια γλώσσα αποδεκτή από όλες τις πλατφόρμες λειτουργικού συστήματος 

και, καθώς δε διαθέτει περίπλοκο συντακτικό, θεωρείται ιδανική για δημιουργία web 

εφαρμογών με δυναμικό περιεχόμενο. Όλοι σχεδόν οι web browsers διαθέτουν 

ενσωματωμένο interpreter για JavaScript. Είναι συμβατή με HTML και CSS, πράγμα 

που την καθιστά ευέλικτη για ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Με αυτόν τον τρόπο 

οι μαθητές μαθαίνουν σχετικά εύκολα πώς να κατασκευάζουν παιχνίδια και 

απολαμβάνουν την αίσθηση της δημιουργίας. 

Επιπλέον, η JavaScript δεν χρησιμοποιείται μόνο στην πλατφόρμα του web browser. 

Μερικές βάσεις δεδομένων, όπως MongoDB και CouchDB, χρησιμοποιούν τη 

JavaScript ως scripting και query γλώσσα. Η πλατφόρμα Node.js project παρέχει, επίσης, 

ένα περιβάλλον ανάπτυξης με JavaScript. (Haverbeke, 2011) 

 3.2.3.4 Η χρήση της JavaScript 

Η JavaScript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που καθιστά τον html κώδικα πιο 

δυναμικό και διαδραστικό. Ο JavaScript κώδικας εισάγεται ανάμεσα στα tags 

<script> …. </script> ή δείχνει σε ένα εξωτερικό .js αρχείο μέσω της ιδιότητας src. 
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Συνήθεις χρήσεις της JavaScript είναι ο χειρισμός εικόνων, η επαλήθευση σε φόρμα 

εισαγωγής και η δυναμική αλλαγή περιεχομένου. Για την επιλογή ενός HTML στοιχείου, 

η JavaScript χρησιμοποιεί συχνά τη μέθοδο: 

document.getElementById(id) 

Αναφέρουμε δύο απλά παραδείγματα χρήσης JavaScript. 

Πίνακας 1-Χρήση JavaScript για εμφάνιση κειμένου 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<p id="demo"></p> 

<script> 

document.getElementById("demo").inner

HTML = "Hello JavaScript!"; 

</script>  

</body> 

</html> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<canvas id="myCanvas" 

width="200" height="100" 

style="border:1px solid 

#d3d3d3;"> 

Your browser does not support 

the HTML5 canvas tag.</canvas> 

<script> 

var c = 

document.getElementById("myCanva

s"); 

var ctx = c.getContext("2d"); 

ctx.font = "30px Arial"; 

ctx.fillText("Hello 

World",10,50); 

</script> 

</body> 

</html> 

Hello JavaScript! 

 

 

 3.2.3.5 Η επιλογή της Javascript 

Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει τα «υπέρ» και τα «κατά» στοιχεία. Ένα από τα 

πολλά «υπέρ» της JavaScript είναι η αποκλειστικότητά της να υλοποιεί τόσο το Front-

End, όσο και το Back-End τμήμα μιας web εφαρμογής. 
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Εικόνα 12-Front-End, Back-End (http://blog.ilovecoding.org/) 

 

 3.2.3.6 HTML και JavaScript 

Η γλώσσα JavaScript είναι ενσωματωμένη σχεδόν σε όλους τους browsers και γι’ αυτό 

είναι διαθέσιμη να εκτελεί τον κώδικά της σε κάθε υπολογιστή. Όταν ανοίγουμε μια 

ιστοσελίδα, ο browser παραλαμβάνει το HTML έγγραφο και το αναλύει (parses), 

παράγοντας μια δομή που αντιστοιχεί στον κώδικα που περιέχεται σ’ αυτό το html 

έγγραφο. Αν το έγγραφο δεν περιέχει έγκυρο κώδικα, ο parser εμφανίζει μήνυμα 

σφάλματος. Ο browser κατασκευάζει το μοντέλο αυτής της δομής εγγράφου και κατόπιν 

το χρησιμοποιεί για να σχεδιάσει την ιστοσελίδα στην οθόνη. 

Η JavaScript χειρίζεται πολύ καλα αυτόν το μηχανισμό. Το μοντέλο αυτό (Document 

Object Model - DOM) είναι αναγνώσιμο και επεξεργάσιμο. Όταν μεταβάλλεται, 

ενημερώνεται άμεσα και η αντίστοιχη ιστοσελίδα, ώστε να αντικατοπτρίζει πάντα τις 

αλλαγές. 

Θεωρώντας ένα έγγραφο HTML ως ένα σύνολο από πλαίσια, το ένα μέσα στο άλλο. 

Δηλαδή, να έχουμε ετικέτες όπως <body> </body> που περικλείουν άλλες ετικέτες και 

αυτές με τη σειρά τους άλλες ή κάποιο κείμενο, όπως το παράδειγμα που ακολουθεί: 

http://blog.ilovecoding.org/
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <title>My homepage</title> 

    </head> 

    <body> 

        <h1>MY HOMEPAGE</h1> 

        <p>Hello, I am a student</p> 

        <p>I also write this project<a 

href="http://www......">here</a></p> 

    </body> 

</html>  

 

 

Εικόνα 13-Απεικόνιση δομής DOM (Haverbeke, 2011) 

 

Στη JavaScript, η καθολική μεταβλητή document παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των 

αντικειμένων. Η ιδιότητα documentElement αναφέρεται στο αντικείμενο που 

αντιπροσωπεύει η ετικέτα html. Παρέχει, επίσης, τις ιδιότητες head και body που 

διαχειρίζονται τα αντικείμενα που περιλαμβάνουν. 
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 3.2.3.7 Προγραμματισμός με JavaScript 

Τα παιχνίδια με Javascript δεν είναι παρά html αρχεία με δυναμικό περιεχόμενο. Ένα 

απλό παιχνίδι αποτελείται από HTML, για την εμφάνιση της ιστοσελίδας, από CSS, για 

τον καθοριμό των ιδιοτήτων των αντικειμένων του παιχνιδιού, και JavaScript, για την 

εφαρμογή που οδηγεί δυναμικά το παιχνίδι. 

Η HTML5 ορίζει το στοιχείο canvas σαν μια ορθογώνια επιφάνεια στην οθόνη, που 

προσφέρεται για τη σχεδίαση τόσο απλών γραφικών, όσο και για γραφικά παιχνιδιών και 

κινουμένων σχεδίων. Η σήμανση του στοιχείου μέσα στο κείμενο html μοιάζει ως εξής: 

<canvas width="300" height="225"></canvas> 

Οι τιμές των width και height δίνονται σε pixels. 

Μέσω της μεθόδου getContext δημιουργείται ένα πλαίσιο σχεδίασης. Για παράδειγμα, οι 

γραμμές κώδικα της Εικόνας 9 δημιουργούν το αντικείμενο context και στη συνέχεια 

σχεδιάζεται ένα ορθογώνιο με 100 pixels πλάτος και 50 pixels ύψος. Το σύστημα 

συντεταγμένων του στοιχείου canvas ορίζει το σημείο (0,0) στην άνω αριστερή γωνία 

του παραλληλογράμμου και οι θετικές τιμές του άξονα y αυξάνονται από αυτό το σημείο 

και κάτω. Έτσι, το σημείο (10,10) απέχει 10pixels από την άνω αριστερή γωνία , τόσο 

προς τα δεξιά, όσο και προς τα κάτω. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>HTML5 Canvas Demo</title> 

<style> 

#FirstCanvas{ 

width: 200px; 

height: 100px; 

border: 3px solid green; 

background-color: orange; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<canvas id="FirstCanvas"></canvas> 

</body> 

</html> 

 

Εικόνα 14-Απλή χρήση του canvas 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, επιχειρήθηκε η δημιουργία του παιχνιδιού Snakes 

and Ladders με HTML και JavaScript. Η παρουσίαση της ανάπτυξης του παιχνιδιού έχει 

σκοπό να υποβοηθήσει τους μαθητές στην εκμάθηση βασικών αρχών προγραμματισμού, 

που απαιτούνται για τη δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 
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 4 Αρχιτεκτονική του παιχνιδιού 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, θα παρουσιάσουμε τα στάδια της δημιουργίας, της 

λειτουργικότητας και της εκπαιδευτικής συνεισφοράς του κλασικού παιχνιδιού «Φιδάκι» 

(Snakes and Ladders). Η δημιουργία του ηλεκτρονικού παιχνιδιού υπήρξε μια περίπλοκη 

διαδικασία, η οποία περιέλαβε διάφορα στάδια. Μελετήθηκαν τα προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα Scratch, Blockly και HTML5-Canvas – JavaScript, η δε ανάπτυξη του 

παιχνιδιού υλοποιήθηκε σε δύο από αυτά, Scratch και HTML5-Canvas – JavaScript. Οι 

βιβλιογραφικές πηγές για τις συγκεκριμένες τεχνολογίες υπήρξαν πλούσιες, ενώ 

απαιτήθηκε πολλαπλάσιος χρόνος για την εξοικείωση με αυτές. 

 

 Ανάλυση και Σχεδίαση παιχνιδιού  4.1 

Εκμάθηση – εξοικείωση με τα εργαλεία ανάπτυξης  4.1.1 

Ψηφιακή ευχέρεια σημαίνει να σχεδιάζεις, να δημιουργείς και να επεκτείνεις ψηφιακές 

δημιουργίες μέσα σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα. 

Σε κάθε περίπτωση, τα γραφικά απετέλεσαν κατά μεγάλο μέρος τη βάση του παιχνιδιού, 

καθώς στοχεύαμε στη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος με όμορφα σχήματα 

και χρώματα, που θα κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών. Από τα γραφικά που 

χρησιμοποιήθηκαν, άλλα κατασκευάστηκαν εξ αρχής με σχεδιαστικά προγράμματα της 

Adobe (Illustrator, Photoshop), άλλα εντοπίστηκαν ως ελεύθερα διαθέσιμα στο Internet, 

όπως στο Icons8, και άλλα κατασκευάστηκαν με Scratch ή με JavaScript. Τέλος, πολύ 

βοηθητικό και εύχρηστο αποδείχθηκε το δωρεάν λογισμικό paint.net. 

Το πλαίσιο σχεδίασης  4.1.2 

Το παιχνίδι παίζεται πάνω σε τετράγωνο ταμπλώ που αποτελείται από μικρότερα 

αριθμημένα τετράγωνα που σχηματίζουν γραμμές και στήλες. Τα δύο πιόνια στην αρχή 

του παιχνιδιού βρίσκονται σε αρχικές θέσεις έξω από το ταμπλώ. Ο στόχος του 

παιχνιδιού είναι να αναδειχθεί ο παίκτης που έχει το πιόνι που θα φθάσει πρώτο στο 

τελευταίο νούμερο του τετραγώνου. Η έναρξη του παιχνιδιού σηματοδοτείται με τη ρίξη 

ζαριού, το οποίο φέρει τυχαίους αριθμούς από το 1 έως το 6. Στη συνέχεια, κάθε πιόνι 

μετακινείται πάνω στο ταμπλώ κατά τόσα τετράγωνα, όσα αντιστοιχούν στην ένδειξη 

της ζαριάς και παραμένει στη θέση του μέχρι να δοθεί η επόμενη «εντολή». 
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Στο ταμπλώ απεικονίζονται σε «τυχαίες» θέσεις σκάλες και φιδάκια. Στην 

πραγματικότητα, οι θέσεις δεν είναι τυχαίες, αλλά πρέπει να ισχύουν τα εξής: 

 Η βάση και η κορυφή της σκάλας, καθώς και το κεφάλι και η ουρά ενός φιδιού, 

θα πρέπει να συνδέουν μη διαδοχικά τετράγωνα που βρίσκονται σε διαφορετικές 

σειρές. 

 Αν κατά την κίνησή του ένα πιόνι φτάσει στην βάση μιας σκάλας, ανεβαίνει στο 

τετράγωνο που βρίσκεται η κορυφή της, κερδίζοντας έτσι «δρόμο» για το τέρμα, 

ενώ αν φτάσει στο κεφάλι ενός φιδιού, κατεβαίνει στο τετράγωνο όπου βρίσκεται 

η ουρά του, χάνοντας έτσι τη διαδρομή που είχε διανύσει σ’ αυτό το διάστημα. 

 Αν ένας παίκτης φέρει στο ζάρι 6, ξαναπαίζει. 

 

 

Εικόνα 15-Αρχικοποίηση παιχνιδιού στο Scratch 
 

Εικόνα 16-Αρχική οθόνη παιχνιδιού με 

HTML5 και Javascript 

 

Το παιχνίδι σχεδιάστηκε για να παίζεται με δύο παίκτες. Στην Εικόνα 15 εμφανίζεται η 

έκδοση που υλοποιήθηκε με το Scratch, όπου κάθε παίκτης έχει το δικό του ζάρι. Τα δύο 

ζάρια είναι αυτόνομα αντικείμενα με δικά τους σενάρια το καθένα. Στην Εικόνα 16 

εμφανίζεται η υλοποίηση με JavaScript, όπου χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα ζάρι. 
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 Ανάπτυξη παιχνιδιού στο Scratch  4.2 

Μελέτη, κατανόηση και εξοικείωση με το περιβάλλον του Scratch  4.2.1 

Πριν από την ανάπτυξη του παιχνιδιού, αλλά και κατά τη διάρκειά της, μελετήθηκαν 

σχετικά βιβλία και άρθρα (Chiang, 2009) (Resnick, et al., 2009), (Maloney, et al., 2010). 

Επιπλέον, εντοπίστηκαν στο YouTube αρκετά videos με Scratch Projects. Η εξοικείωση 

με το προγραμματιστικό περιβάλλον επιτεύχθηκε με πολλούς πειραματισμούς, λίγες 

αποτυχίες, εντοπισμό των σφαλμάτων και διόρθωσή τους. 

 4.2.1.1 Το περιβάλλον του Scratch 

Εδώ παρουσιάζονται εικόνες από το μενού εντολών του Scratch και δίνεται η αντίστοιχη 

ερμηνεία τους. 

Πίνακας 2-Κινήσεις 

 

 

 

 

 

 

κινήσου  βήματα 

στρίψε δεξιά 

στρίψε αριστερά 

στρίψε προς την κατεύθυνση 

στρίψε προς το 

πήγαινε στη θέση x: και y: 

πήγαινε πάνω στο 

πήγαινε αργά για _ δευτ. στο x: y: 

άλλαξε το x κατά 

όρισε το x ίσο με 

άλλαξε το y κατά 

όρισε το y ίσο με 

εάν βρίσκεσαι στα όρια, αναπήδησε 

όρισε τον άξονα περιστροφής 

θέση x 

θέση y 

κατεύθυνση 

 

  

https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/move-steps.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/turn-right.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/turn-left.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/point-direction.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/point-towards.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/go-to-xy.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/go-to.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/glide.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/change-x.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/set-x.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/change-y.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/set-y.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/if-on-edge-bounce.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/setrotation.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/x-position.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/y-position.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/direction.html


 

27 

Πίνακας 3-Όψεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πες για _ δευτερόλεπτα 

πες 

σκέψου για _ δευτερόλεπτα 

σκέψου 

εμφανίσου 

εξαφανίσου 

άλλαξε την ενδυμασία σε 

άλλαξε στην επόμενη ενδυμασία 

επόμενο υπόβαθρο (μόνο στο σκηνικό) 

άλλαξε το υπόβαθρο σε 

άλλαξε το υπόβαθρο και περίμενε (μόνο στο σκηνικό) 

άλλαξε το εφέ _ κατά 

όρισε το εφέ _ σε 

επανάφερε τα γραφικά εφέ 

άλλαξε το μέγεθος του αντικειμένου κατά 

όρισε το μέγεθος σε 

πήγαινε σε πρώτο πλάνο 

πήγαινε πίσω _ στρώσεις 

ενδυμασία # 

όνομα υποβάθρου 

υπόβαθρο # (μόνο στο σκηνικό) 

μέγεθος 

 

 

  

https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/say-for-seconds.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/say.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/think-for-seconds.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/think.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/show.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/hide.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/switch-costume.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/next-costume.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/nextbackdrop.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/switch-backdrop.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/switch-backdrop-and-wait.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/change-effect.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/set-effect.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/clear-graphic-effects.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/change-size.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/set-size.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/go-to-front.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/go-back-layer.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/costume-number.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/backdrop-name.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/backdrop-number.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/size.html
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Πίνακας 4-Ήχος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

παίξε τον ήχο _  

παίξε τον ήχο _ μέχρι το τέλος  

σταμάτησε όλους τους ήχους  

παίξε το τύμπανο _ για _ χρόνους  

περίμενε για %n χρόνους  

παίξε τη νότα _ για _ χρόνους  

όρισε το μουσικό όργανο σε _  

άλλαξε την ένταση κατά _  

set volume to _%  

άλλαξε το ρυθμό κατά _  

όρισε το ρυθμό σε _ χτύπους το λεπτό  

ρυθμός  

ένταση  

 

Πίνακας 5-Πένα 

 

 

 

 

 

 

καθάρισε  

κάνε μία στάμπα  

κατέβασε την πένα  

σήκωσε την πένα  

όρισε το χρώμα πένας σε _  

άλλαξε το χρώμα της πένας κατά _  

όρισε το χρώμα πένας σε [αριθμός]  

άλλαξε τη σκιά της πένας κατά _  

όρισε τη σκιά πένας σε _  

άλλαξε το μέγεθος της πένας κατά _  

όρισε το μέγεθος πένας σε _  

 

 

  

https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/playsound.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/playsound_untildone.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/stopsound.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/play_drum.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/rest.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/playnote.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/setinstrument.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/change-volume.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/set-volume.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/change-tempo.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/set-tempo.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/tempo.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/volume.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/clear.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/stamp.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/pendown.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/penup.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/setpencolor.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/changecolor.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/setpencolorto.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/changeshadeby.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/setshade.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/changepensize.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/setpensize.html
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Πίνακας 6-Δεδομένα 

 

 

 

Δημιουργία Μεταβλητής 

Μεταβλητή 

όρισε το _ ίσο με 

άλλαξε το _ κατά 

εμφάνισε τη μεταβλητή 

απόκρυψε τη μεταβλητή 

 

Δημιουργία Λίστας 

Λίστα 

πρόσθεσε το _ στη λίστα _ 

διάγραψε το _ από το _ 

βάλε το _ στη θέση _ της λίστας _ 

αντικατάστησε το στοιχείο _ της λίστας _ 

με _ 

το στοιχείο _ της λίστας _ 

το μήκος της λίστας _ 

η λίστα _ περιέχει 

εμφάνισε την λίστα 

απόκρυψε τη λίστα  

 

 

 

Πίνακας 7-Συμβάντα 

 

 

 

 

όταν στην πράσινη σημαία γίνει κλίκ 

 
όταν το πλήκτρο _ πατηθεί 

 
όταν σε αυτό το αντικείμενο γίνει κλικ 

 
όταν το υπόβαθρο αλλάξει σε  

 
όταν _ > _ 

 
όταν λάβω  
μετάδωσε  
μετάδωσε το _ και περίμενε 

https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/make-a-variable.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/variable.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/set-variable.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/change-variable.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/show-variable.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/hide-variable.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/make-a-list.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/list.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/add-to-list.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/delete-from-list.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/insert-list.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/replace-list.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/replace-list.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/item-of-list.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/length-of-list.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/list-contains.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/show-list.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/hide-list.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/when-flag-clicked.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/when-key-pressed.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/when-this-sprite-clicked.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/when-backdrop-switches.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/when-loudness.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/when-i-receive.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/broadcast.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/broadcast-wait.html
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Πίνακας 8-Έλεγχος 

 

 

 

 

 

 

 

 

περίμενε _ δευτερόλεπτα 

 
επανάλαβε  

 
για πάντα 

 
εάν _, τότε 

 
εάν _, τότε - αλλιώς 

 

 
περίμενε ώσπου 

 
επανάλαβε ώσπου 

 
σταμάτησε 

 
όταν ξεκινήσει ο κλώνος 

 
δημιούργησε έναν κλώνο του 
διάγραψε αυτόν τον κλώνο 

 

  

https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/wait-secs.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/repeat.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/forever.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/if.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/if-else.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/wait-until.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/repeat-until.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/stop.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/clone-startup.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/create-clone.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/delete-this-clone.html
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Πίνακας 9-Αισθητήρες 

 

 

 

 

 

 

 

αγγίζει το _ 

αγγίζει το χρώμα _ 

το χρώμα _ αγγίζει το χρώμα _ 

η απόσταση μέχρι το _ 

ρώτησε _ και περίμενε 

απάντηση 

πατήθηκε το πλήκτρο _ 

πατήθηκε το ποντίκι; 

θέση x του ποντικιού 

θέση y του ποντικιού 

ένταση 

_ προβολής κάμερας στο _ 

_ την προβολή κάμερας 

όρισε τη διαφάνεια προβολής κάμερας σε _ 

χρονομέτρηση 

μηδένησε τη χρονομέτρηση 

_ του _ 

τρέχων _ 

ημέρες από το 200  

Όνομα χρήστη 

 

 

  

https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/touching.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/touching-color.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/color-is-touching.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/distance-to.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/ask-and-wait.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/answer.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/key-pressed.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/mouse-down.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/mouse-x.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/mouse-y.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/loudness.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/video-motion.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/turn-video.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/set-video-transparency.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/timer.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/reset-timer.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/getattribute.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/current-time.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/timestamp.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/username.html
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Πίνακας 10-Τελεστές 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

* 

/ 

επίλεξε έναν τυχαίο αριθμό από το _ μέχρι το _ 

< 

= 

> 

και 

ή 

δεν ισχύει ότι 

ένωσε το _ με το _ 

το _ ° γράμμα του _ 

το μήκος της λίστας _ 

mod 

στρογγυλοποίησε το _ 

_ του _  

 

 
Πίνακας 11-Περισσότερα Τετράγωνα Εντολών - Επεκτάσεις 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργήστε ένα τετράγωνο εντολών  

 

Προσθήκη Επέκτασης  

Επεκτάσεις  

LEGO WeDo 1.0  

LEGO WeDo 2.0  

PicoBoard  

 

https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/add.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/subtract.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/multiply.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/divide.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/pick-random.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/less-than.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/equal.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/greater-than.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/and.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/or.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/not.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/join.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/letter-of.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/length-of.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/mod.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/round.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/computefunction.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/make-a-block.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/blocks/add-an-extension.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/ui/extensions.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/ext/wedo1.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/howto/wedo2setup-intro.html
https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/__628c3a81fae8e782363c36921a30b614__/help/el/ext/PicoBoard.html
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 4.2.1.2 Οι λειτουργίες του Scratch 

Ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή των λειτουργιών του Scratch, εστιάζοντας στα 

επιμέρους τμήματα του περιβάλλοντός του. 

Εικόνα 17- Το περιβάλλον του Scratch 

Στην Εικόνα 17 εμφανίζεται ο επεξεργαστής έργων. Επιπλέον επισημαίνουμε όσα 

εμφανίζονται στις Εικόνες 18 & 19: 

 

Πλήρης οθόνη 
Πράσινη σημαία – Έναρξη 

Ξεκινάει η εκτέλεση 

σεναρίων (κώδικα) 

Κόκκινο σήμα – Παύση 

Σταματάει η εκτέλεση όλων 

των σεναρίων (κώδικα) 
 

Εικόνα 18-Περιοχή σκηνικού 

  

 

 

 

Περιοχή 

σεναρίων 

Σκηνικό 

(Υπόβαθρο) 

Κατάλογος 

αντικειμένων 

Περιοχή 

εντολών 

Καρτέλες 

επεξεργασίας 

σεναρίων 

Εργαλεία 

επεξεργασίας 
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Διπλασιασμός Αποκοπή Μεγέθυνση Σμίκρυνση Βοήθεια 

Εικόνα 19-Εργαλεία κέρσορα 

 Μεταβαίνοντας στο website της κοινότητας του Scratch 

(https://scratch.mit.edu/about/ ) αποκτούμε πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες, 

αλλάζουμε τη γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας και δημιουργούμε video 

προσθέτοντας ήχο. 

 Με τα Εργαλεία κέρσορα επεμβαίνουμε στα επιλεγμένα αντικείμενα. 

 Από τις Καρτέλες επεξεργασίας σεναρίων επιλέγουμε κατηγορία εντολών. 

 Από την Περιοχή Εντολών μεταφέρουμε τα blocks στην περιοχή σεναρίων για να 

δημιουργήσουμε σενάρια (γραμμές κώδικα). 

 Στην περιοχή αντικειμένων εργαζόμαστε με τα υπάρχοντα αντικείμενα, ή 

προσθέτουμε καινούρια, όπως και με το σκηνικό (υπόβαθρο). Εδώ εμφανίζονται 

και οι συντεταγμένες του αντικειμένου. 

 Τα όρια του σκηνικού ορίζονται από τις συντεταγμένες -240<x<240, -

240<y<240, ενώ οι τιμές των x και y είναι 0. 

Την εποχή της συγγραφής αυτής της εργασίας βρισκόμαστε στην έκδοση 2.0 του 

Scratch, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έκδοση 3.0. Το σύνθημα της κοινότητας είναι 

«Φαντάσου, προγραμμάτισε, μοιράσου!». Εκτός από την online έκδοση, υπάρχει και 

desktop για προσωπικό υπολογιστή, με βασικό μειονέκτημα την έλλειψη του Σακιδίου 

(backpack), δηλαδή της περιοχής που βρίσκεται κάτω δεξιά στην οθόνη και όπου μπορεί 

κάποιος να «μεταφέρει» αντικείμενα και σενάρια για να τα «ανεβάσει» σε άλλο σκηνικό 

(drag n’ drop). 

 4.2.1.3 Σχεδίαση του παιχνιδιού 

Ως πρώτη απαίτηση που έπρεπε να καλυφθεί, ήταν τα γραφικά.  

 Ταμπλώ 

Στην προκειμένη περίπτωση, για την κατασκευή των πολύχρωμων τετραγώνων του 

ταμπλώ, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Adobe Illustrator, λόγω της δυνατότητάς του 

για παραγωγή διανυσματικών εικόνων, που ανταποκρίνονται ακριβέστερα σε 

αυξομειώσεις μεγέθους, αλλά και της ύπαρξης σχετικής τεχνογνωσίας του 

προγράμματος. Θα μπορούσε, βέβαια, να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε σχεδιαστικό 

https://scratch.mit.edu/about/
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πρόγραμμα, αλλά και το ίδιο το Scratch, όπου υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού ή 

μετατροπής εικόνας σε vector. 

Ακολούθως, χρησιμοποιήθηκε η ελεύθερης διανομής εικόνα της σκάλας, η οποία στη 

συνέχεια επεξεργάστηκε για να προσαρμοστεί στο ταμπλώ με το πρόγραμμα Adobe 

Photoshop. Με το ίδιο πρόγραμμα κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου η εικόνα με το φιδάκι. 

Αυτές οι εικόνες, μαζί με την αρίθμηση που δημιουργήθηκε σε χωριστό επίπεδο (layer) 

τοποθετήθηκαν προσεκτικά πάνω στο ταμπλώ, ώστε η αρχή και το τέλος της κάθε 

εικόνας να αντιστοιχίζεται σωστά στα αντίστοιχα τετράγωνα. 

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε μια ενιαία εικόνα που αποτέλεσε το σκηνικό 

(υπόβαθρο) του παιχνιδιού στο Scratch. 

 

Εικόνα 20-Το ταμπλώ στο Scratch 

 

 Πιόνια 

Για τα πιόνια χρησιμοποιήθηκαν έτοιμες εικόνες από το Icons8, μία εφαρμογή που 

προσφέρει δωρεάν όμορφες εικόνες, σε διάφορα formats και πολλά χρώματα. Επιλέξαμε 

εικόνες κορίτσι-αγόρι. 

 

  

Εικόνα 21-Πιόνια (κορίτσι-αγόρι) (Icons8) 

 

 Ζάρια 

https://icons8.com/
https://icons8.com/
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Και οι εικόνες των ζαριών είναι προϊόντα του Icons8. Χρησιμοποιήθηκαν τα χρώματα 

φούξια (κορίτσι) και πράσινο (αγόρι) και επεξεργάστηκαν ως προς το μέγεθος με το 

Adobe Illustrator. 

  

Εικόνα 22-Τα ζάρια του κάθε παίκτη (Icons8) 

 Άλλες εικόνες 

Για τις ανάγκες λειτουργικότητας του παιχνιδιού, συμμετέχουν και οι αριθμοί που 

εμφανίζονται στην Εικόνα 23, και αποτελούν αντικείμενα, των οποίων ο ρόλος θα 

εξηγηθεί στη συνέχεια. 

 
 

 
  

Εικόνα 23-Οι ζαριές και το κουμπί και η θέση εκκίνησης 

Υπάρχουν ακόμη δύο απλές εικόνες με διπλά βελάκια (φούξια και πράσινο) για να 

βοηθούν στη διάκριση των δύο μετρητών για τις ενδείξεις ζαριών. 

https://icons8.com/
https://icons8.com/
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Έτσι, η περιοχή με τον κατάλογο των αντικειμένων του έργου, είναι όπως εμφανίζεται 

στην Εικόνα 24. 

 

Εικόνα 24-Κατάλογος αντικειμένων 

Προγραμματισμός του παιχνιδιού στο Scratch  4.2.2 

Τα μέρη του σκηνικού σχεδιάστηκαν και ήρθε η ώρα να τους δοθεί «πνοή», καθώς το 

χαρακτηριστικό που γοητεύει σε κάθε ηλεκτρονικό παιχνίδι είναι η κίνηση και η 

διάδραση. Αυτό επιτυγχάνεται αναθέτοντας σε κάθε αντικείμενο τις κατάλληλες 

προγραμματιστικές εντολές. 

Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ας δούμε πώς τοποθετήθηκαν τα αντικείμενα στις θέσεις που 

βλέπουμε στην Εικόνα 25. 

 

Εικόνα 25-Τοποθέτηση αντικειμένων στις αρχικές τους θέσεις 

Από κάτω προς τα πάνω, βλέπουμε τα πιόνια (κορίτσι-αγόρι) τοποθετημένα σε ένα 

λευκό πλαίσιο (για να είναι ευδιάκριτα) στην κάτω αριστερή γωνία του σκηνικού. Το 

σκηνικό μας έχει διαστάσεις 480x360 και οι συντεταγμένες της κάτω αριστερής γωνίας 

είναι (-240, -180), εφόσον, ξεκινώντας από την κάτω αριστερή γωνία, ο άξονας x έχει 

τιμές από -240 έως 240 (δηλαδή 480 σημεία) και ο άξονας y έχει τιμές από -180 έως 180 
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(συνολικά 360 σημεία). Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε τρία διαφορετικά 

αντικείμενα, α)το λευκό πλαίσιο (x:-209 y:-158), β)το πιόνι-κορίτσι (x:-218 y:-162) και 

γ)το πιόνι-αγόρι (x:-196 y:-162), τα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν στις αντίστοιχες 

θέσεις. Αυτό γίνεται σύροντας ένα-ένα τα αντικείμενα και αποθέτοντάς τα ακριβώς εκεί 

που θέλουμε. Ομοίως, μετακινούμε το πλήκτρο «Play» στη θέση (x:-201 y:-84), το 

φούξια ζάρι στη θέση (x:-217 y:0) και το πράσινο ζάρι στη θέση (x:-180 y:0). Τέλος, με 

τον ίδιο τρόπο, τοποθετούμε τα διπλά βελάκια. Αργότερα θα τοποθετήσουμε τα μικρά 

πορτοκαλί πλαίσια που αναπαριστούν τους μετρητές των ζαριών. Επισημαίνεται ότι οι 

θέσεις x, y δεν είναι αυστηρά ορισμένες και μπορούν να υπάρχουν σχεδιαστικές 

παρεκκλίσεις. 

 Κώδικας του αντικειμένου Play Button   

Μέχρι στιγμής, τα αντικείμενά μας είναι στατικά. Πατώντας το πλήκτρο «Play» ξεκινάει 

το παιχνίδι. Πώς ακριβώς; Τι κώδικας κρύβεται στο συγκεκριμένο πλήκτρο που 

εκτελείται πατώντας το; Μας το δείχνει η Εικόνα 26. 

 

Εικόνα 26-Ο κώδικας του Play button 

 

Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνουν όλα αυτά, «σπάζοντας» τον κώδικα 

σε τμήματα. 
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 Το σκηνικό «bgnd-thesis» είναι το μόνο που έχουμε 

και δείχνει όλα τα αντικείμενα στην αρχική τους θέση. 

Καθώς προχωράει το παιχνίδι, γίνονται μετακινήσεις. 
Με την εντολή αυτή επανέρχονται όλα στην αρχική 

τους κατάσταση. 

 

 Η εντολή «Πες» προκαλεί την εμφάνιση μηνύματος για 

όσο χρόνο ορίζουμε. 

 
 

Εικόνα 27-Απλές εντολές από την κατηγορία «Όψεις» 

Χρειάζεται να γίνει μια παρένθεση για να εξηγήσουμε δύο πράγματα: 

1. Ποιος κώδικας εκτελείται με την εντολή «άλλαξε το υπόβαθρο σε bgnd-thesis»; 

Θα θυμόμαστε ότι το bgnd-thesis είναι το μοναδικό μας υπόβαθρο, το ταμπλώ 

μας. Θεωρήσαμε καλό να προσθέσουμε σ’ αυτό τις εντολές που αρχικοποιούν το 

παιχνίδι, ώστε κάθε φορά που χρειάζεται να το κάνουμε, να καλούμε απλώς την 

εντολή «άλλαξε το υπόβαθρο σε bgnd-thesis». 

 

Δημιουργήσαμε μια δική μας, αυτοσχέδια, 

εντολή, που θα μηδενίζει τις τιμές όλων των 

μεταβλητών. Αυτό το χρειαζόμαστε στην 

αρχή του παιχνιδιού, αλλά ίσως και σε άλλα 

σημεία. Δημιουργούμε δικές μας εντολές, 

όταν θέλουμε να μην επαναλαμβάνουμε 

πολλές φορές, σε διαφορετικές περιπτώσεις, 

τις ίδιες επί μέρους εντολές. 

Με αυτόν τον τρόπο, θα χρησιμοποιούμε 

μόνο το όνομα Z0, όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 28. 

Εικόνα 28-Ο κώδικας του υπόβαθρου 

 

2. Tι σημαίνουν τα FirstTurn, Bdice, Gdice, Bcount, Gcount, B-TURN, G-TURN; 

Πρόκειται για μεταβλητές, δηλαδή για παραστάσεις που δέχονται τιμές που 
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μπορούν είτε να μένουν σταθερές, είτε να μεταβάλλονται. Για παράδειγμα, 

θέλουμε να αποφασίσουμε δίκαια ποιος παίκτης θα παίξει πρώτος. Ρίχνουμε 

κορώνα-γράμματα, δεχόμενοι εξ αρχής ότι, κορώνα=1 και γράμματα=2 και, 

επιπλέον, αν έρθει κορώνα=1 θα ξεκινήσει το παιχνίδι με το αγόρι, ενώ αν έρθει 

γράμματα=2 θα παίξει πρώτο το κορίτσι. Πώς να το αναπαραστήσουμε αυτό στο 

παιχνίδι; Θα δημιουργήσουμε μια μεταβλητή, έστω την FirstTurn, που θα παίρνει 

τυχαία μόνο τις τιμές 1 και 2 (θα μπορούσαμε να πούμε και τις τιμές «κορώνα» 

και «γράμματα»). 

 

Αριστερά 

παρατηρούμε τις 

μεταβλητές που 

ορίσαμε για το 
παιχνίδι μας.  

Κάτω από τα 

ονόματα των 
μεταβλητών 

εμφανίζονται οι 

ενέργειες που 
μπορούμε να 

ζητήσουμε να 

γίνουν με αυτές. 

Αυτές τις 
μεταβλητές 

μπορούμε να τις 

χρησιμοποιήσουμ
ε με όλα τα 

αντικείμενά μας 

(τις επιλέγουμε 

από λίστα) 
 

Εικόνα 29-Μεταβλητές 

 

Επιστρέφοντας στην προηγούμενη ανάλυση, έχουμε: 

 

 

 

 
 

 

 

Από την κατηγορία των Τελεστών 

(πράσινο χρώμα) επιλέγουμε τους 

τυχαίους αριθμούς 1, 2. 
Στη συνέχεια, θα τοποθετήσουμε το 

πράσινο block στο τετραγωνάκι του 

block της μεταβλητής FirstTurn για 
να της αναθέσουμε έτσι την έκφραση 

με τους τυχαίους αριθμούς. 

 

 

 

Αριστερά παρατηρούμε μία δομή 
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ελέγχου. Θέλουμε, δηλαδή, το 

παιχνίδι μας να ελέγχει την τιμή της 

μεταβλητής FirstTurn και  

εάν η τιμή είναι 1, τότε 

 να εμφανίζεται μήνυμα «Boy’s 

turn!» 

αλλιώς 

 να εμφανίζεται «Girl’s turn!» 

  

 

Εδώ έχουμε ολοκληρωμένο τον 

κώδικα που περιέχεται στο πλήκτρο 
«Play». 

Το ανώτερο block, είναι σαν 

επιστέγασμα όλων των blocks που 

ακολουθούν και εκτελούνται 
σειριακά. Αντικαθιστά, κατά κάποιον 

τρόπο, την πράσινη σημαία του 

Scratch. 
Τέλος, έχουμε και ένα συμβάν ή 

γεγονός, το «μετάδωσε το START 

και περίμενε» που σηματοδοτεί την 
έναρξη του παιχνιδιού. Αυτό 

σημαίνει, ότι σε κάποιο άλλο σημείο 

του παιχνιδιού, θα «παραληφθεί» το 

START από άλλο αντικείμενο και θα 
εκτελεστεί κάποια άλλη εντολή. 

 
Εικόνα 30-Ανάλυση λειτουργίας του πλήκτρου Play 

 

 Κώδικας των ζαριών   

Με τα ζάρια αλληλεπιδρά ο παίκτης με το παιχνίδι. Το κάθε ζάρι αντιστοιχεί σε ένα 

πιόνι, όπως ακολούθως: 

Πιόνι 

κορίτσι   

Πιόνι αγόρι 
  

Εικόνα 31-Αντιστοίχιση πιονιών-ζαριών 

 

Είναι αντιληπτό ότι η συμπεριφορά των δύο ζαριών, όπως και των δύο πιονιών, θα 

πρέπει να είναι ακριβώς ίδια, δηλαδή, τα πιόνια θα πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους 

κανόνες για να φτάσουν στο τέρμα της διαδρομής. Επειδή, όμως, οι ρίψεις των ζαριών 

έχουν τυχαίο αποτέλεσμα για το κάθε πιόνι, θα έχουμε ξεχωριστές μεταβλητές για το 
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καθένα. Στον Πίνακα 12 εμφανίζονται οι αντιστοιχίσεις πιονιών – μεταβλητών. Εδώ 

επισημαίνουμε ότι ο τρόπος υλοποίησης του παιχνιδιού έχει τη λογική της 

«τοποθέτησης» του πιονιού στο τετράγωνο που το νούμερό του είναι ίδιο με την τιμή 

του αθροιστή Bcnt ή Gcnt. Δηλαδή, πρώτα υπολογίζονται οι τιμές των Bcnt ή Gcnt και 

μετά γίνεται η κίνηση του πιονιού. 

Συγκεκριμένα: 

 
Πίνακας 12-Αντιστοίχιση πιονιών με μεταβλητές 

  
 

  
Η ένδειξη του κάθε ζαριού εκείνη τη στιγμή 

  

Αθροιστές, δείχνουν το άθροισμα των ενδείξεων 

των ζαριών για κάθε πιόνι. Δηλαδή, προσθέτουν 

κάθε φορά την ένδειξη του ζαριού, αν το πιόνι 

προχωράει κανονικά ή ανεβαίνει σκάλα και 

αφαιρούν την ένδειξη όταν το πιόνι κατεβαίνει ένα 

φιδάκι. 

  

Δείχνει το άθροισμα των ενδείξεων των ζαριών για 

κάθε πιόνι. Δηλαδή, προσθέτει κάθε φορά την 

ένδειξη του ζαριού, αν το πιόνι προχωράει κανονικά 

ή ανεβαίνει σκάλα και αφαιρεί όταν το πιόνι 

κατεβαίνει ένα φιδάκι. 

 

Ας δούμε πρώτα όλο τον κώδικα του ζαριού του κοριτσιού, και κατόπιν τμηματικά: 

 

Bdice 

Bcnt 

B-TURN 

Gdice 

Gcnt 

G-TURN 



 

43 

 

Εικόνα 32-Κώδικας Scratch του ζαριού για το πιόνι-κορίτσι 

 

 

 Ελέγχεται αν η τιμή της 

μεταβλητής G-TURN ισούται 

με 1 

 Αν η μεταβλητή G-TURN 

(σειρά του κοριτσιού) είναι 1, 

εκτελείται ο αντίστοιχος 

κώδικας. 

 Η μεταβλητή Gdice κρατάει 

έναν αριθμό μεταξύ 1 και 6 

(ζαριά). 

 Η μεταβλητή Gcnt αθροίζει το 

Gdice (αρχική τιμή = 0) με την 
προηγούμενη τιμή που είχε, 

αυξανόμενη έτσι κάθε φορά. 

 ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

 Ελέγχεται αν η Gcnt>25, οπότε 

αν προχωρήσει το πιόνι-

κορίτσι θα ξεπεράσει τελευταίο 
τετράγωνο της διαδρομής. Σ’ 

αυτήν την περίπτωση, ο 

μετρητής Gcnt δείχνει την 
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 προηγούμενη τιμή του. 

 

Το διπλανό σενάριο ελέγχει αν το 

ζάρι (Gdice) φέρει 6, οπότε 
εμφανίζεται για λίγο το μήνυμα 

«Play again», παροτρύνοντας τον 

παίκτη να ξαναπαίξει, ενώ 
συγχρόνως το ζάρι εξαφανίζεται 

και εμφανίζεται επαναληπτικά για 

λίγο, προκαλώντας το ενδιαφέρον 
του παίκτη για να ξαναπαίξει. 

Αλλιώς, εμφανίζεται το μήνυμα 
«It’s boy’s turn!», και ορίζεται η 

μεταβλητή B-TURN=1, που 

σηματοδοτεί τη σειρά του άλλου 
παίκτη. 

  

 

Τέλος, στην αρχή αυτού του 

σεναρίου υπάρχει ο έλεγχος για να 
εξαφανίζεται η μεταβλητή 

FirstTurn (1-2 ή κορώνα-

γράμματα) κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού, εφόσον τη 

χρειαζόμαστε μόνο για την έναρξη 

του παιχνιδιού. Κατά την έναρξη δε 
του παιχνιδιού, οι μεταβλητές Gcnt 

και Bcnt είναι αρχικοποιημένες σε 

τιμή 0. Συνεπώς, αν δεν ισχύει 

Gcnt=0 ή Bcnt=0, το παιχνίδι θα 
βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε δε θα 

πρέπει να φαίνεται η μεταβλητή 

FirstTurn. 

Εικόνα 33-Ανάλυση κώδικα ζαριού για το πιόνι-κορίτσι 
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Όπως προαναφέρθηκε, ο κώδικας ζαριού για το πιόνι-αγόρι, θα έχει ακριβώς ίδια 

λειτουργικότητα. Θα αντικατασταθούν μόνο οι μεταβλητές του κοριτσιού με αυτές του 

αγοριού. 

 

 

Εικόνα 34- Κώδικας Scratch του ζαριού για το πιόνι-αγόρι 

Η δημιουργία του κώδικα στο Scratch της Εικόνας 34, με αναφορά στην προηγούμενη 

ανάλυση για το ζάρι του πιονιού-αγοριού, θα μπορούσε να αποτελέσει μια πολύ καλή 

άσκηση εμπέδωσης των τεχνικών που εφαρμόστηκαν στο συγκεκριμένο περιβάλλον για 

τους εκπαιδευόμενους. 

 Οι ενδείξεις των ζαριών 

Στην Εικόνα 35 εμφανίζονται οι αριθμοί που θα εμφανίζονται σε κάθε ρίψη ζαριού για 

τα αντίστοιχα πιόνια. Πρόκειται για δύο αντικείμενα με 6 «ενδυμασίες» το καθένα. Ο 
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αριθμός που αντιστοιχεί στην τυχαία ρίψη κάθε ζαριού, εμφανίζεται κάτω από το 

αντίστοιχο ζάρι. 

  

Εικόνα 35-Οι τυχαίοι αριθμοί των ζαριών 

Ο κώδικας που εκτελείται για να επιτευχθεί η εμφάνιση του κατάλληλου αριθμού, 

εμφανίζεται στην Εικόνα 37. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μία συνθήκη «εάν …. τότε» που 

επαναλαμβάνεται 6 (έξι) φορές για κάθε περίπτωση. Στη συνθήκη αυτή συγκρίνεται η 

τυχαία τιμή της μεταβλητής Gdice (ή Bdice αντίστοιχα) με τους 6 πιθανούς αριθμούς της 

ζαριάς και εμφανίζει την αντίστοιχη ενδυμασία του αντικειμένου (βλ. Εικόνα 36). 

 

Εικόνα 36-Δομή συνθήκης «εάν ….. τότε» 

Ολόκληρος ο κώδικας εμφανίζεται στην Εικόνα 37: 
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Εικόνα 37-Κώδικας για τις ενδείξεις ζαριού του κοριτσιού 

 

Ο αντίστοιχος κώδικας για τις ενδείξεις ζαριού του αγοριού θα μπορούσε να είναι μία 

άσκηση για περισσότερη εξοικείωση με το Scratch. 

 Ο κώδικας των πιονιών   

Είναι κοινή αποδοχή ότι η κίνηση των αντικειμένων σε ένα παιχνίδι είναι το πιο 

ελκυστιστικό χαρακτηριστικό. Στην προκειμένη περίπτωση, επιδιώκουμε τη στοχευμένη 

κίνηση των αντικειμένων-πιονιών σε θέσεις-τετράγωνα με συγκεκριμένες συντεταγμένες 

(x, y). Για το παιχνίδι μας χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε λίστες δεδομένων. 

Συγκεκριμένα, δημιουργήσαμε δύο λίστες για το κάθε πιόνι, μία λίστα για την 

 

Δύο σενάρια που 
εξαφανίζουν τους 

αριθμούς όταν δε 

χρειάζονται πλέον 
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αποθήκευση των τιμών x και μία για τις τιμές y. Ο κώδικας που εκτελείται κατά την 

κίνηση του πιονιού-κοριτσιού (G στο εξής) φαίνεται στην Eικόνα 28. 

 

Εικόνα 38-Ο κώδικας της κίνησης του G 

Για την καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού κίνησης, αναλύουμε στη συνέχεια. 

 

 

Οι λίστες του Scratch ανήκουν στην κατηγορία των 

δεδομένων, όπως και οι μεταβλητές. Κάθε θέση της 
λίστας έχει δυνατότητα να κρατήσει μόνο μία τιμή, 

όχι ζεύγος τιμών. Γι’ αυτόν το λόγο δημιουργήθηκαν 

χωριστές λίστες για τις τιμές x και y, όπως φαίνεται 

στο διπλανό σχήμα (GX-ARRAY, GY-ARRAY, BX-
ARRAY, BY-ARRAY). 

Με την τεχνική που ακολουθήθηκε, χρειαζόταν να 

γίνεται αναφορά στη θέση του στοιχείου της λίστας 

και όχι στο ίδιο το στοιχείο. Η θέση αντιστοιχίζεται 

στην ένδειξη του αθροιστή (Gcnt, Bcnt) και 
εκτελείται η αντίστοιχη κίνηση του πιονιού. 

 

Εμφανίζονται οι λίστες GX-ARRAY, 

GY-ARRAY που αναφέρονται στο 

πιόνι G. Το επίπονο του εγχειρήματος 
του «γεμίσματος» της κάθε στήλης 

αντιμετωπίστηκε με την αντιγραφή 

δεδομένων από το Excel, όπου 

καταχωρήθηκαν εξ αρχής οι τιμές που 
αντιστοιχούσαν στις επιθυμητές θέσεις 

του κάθε τετραγώνου. 

Κάθε λίστα, όπως είναι φυσικό, έχει 25 

θέσεις. 

 

Εικόνα 39-Δεδομένα λιστών 

 

Επειδή η διαδρομή προς την «κορυφή» κρύβει κάποιες εκπλήξεις, βάσει των κανόνων 

του παιχνιδιού, θα έπρεπε να προβλεφθούν οι κινήσεις των πιονιών σ’ αυτές τις 
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περιπτώσεις. Αναφερόμαστε στις θέσεις-τετράγωνα που συνδέουν τη βάση με την 

κορυφή μιας σκάλας και το κεφάλι με την ουρά ενός φιδιού. Στην πρώτη περίπτωση το 

πιόνι ανεβαίνει τη σκάλα και βρίσκεται αρκετά τετράγωνα ψηλότερα από την 

προηγούμενη θέση του, αντίθετα με την περίπτωση που βρίσκεται σε θέση με το κεφάλι 

του φιδιού, οπότε θα πρέπει να κατέβει αρκετά τετράγωνα, πισωγυρίζοντας σε μια 

προηγούμενη θέση. Θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι στο παιχνίδι υπάρχει 

παρομοίωση με γεγονότα της ζωής, το ανέβασμα της σκάλας με την προσπάθεια που 

οδηγεί στην επιτυχία και τη διολίσθηση στα χαμηλά που απογοητεύει. 

Παρατηρώντας το σχήμα του ταμπλώ και μετακινώντας το ποντίκι πάνω στα τετράγωνα, 

από τις ενδείξεις των x και y που εμφανίζονται στην κάτω δεξιά γωνία του σκηνικού 

μας, σημειώνουμε τα σημεία όπου θέλουμε να βρίσκονται τα πιόνια σε κάθε τετράγωνο. 

Για να μην υπάρχει επικάλυψη της μιας εικόνας από την άλλη, φροντίσαμε να διαφέρουν 

κατά λίγο οι θέσεις του x (κατά 40 σημεία). 

    

Εικόνα 40-Εισαγωγή δεδομένων σε εξωτερική εφαρμογή 
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Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι όλες οι θέσεις απέχουν μεταξύ τους 70 σημεία, όσο 

είναι και το μήκος της πλευράς του κάθε τετραγώνου. Παρατηρούμε ακόμη, ότι τα 

περιεχόμενα των λιστών GY-ARRAY και BY-ARRAY είναι ακριβώς ίδια. Θα 

μπορούσε, συνεπώς, να χρησιμοποιηθεί μόνο ένας πίνακας, αλλά για να είναι πιο 

ευνόητη η διαδικασία δεχτήκαμε αυτή την αναπαράσταση. Επισημαίνουμε ότι, για την 

εισαγωγή των δεδομένων σε λίστες του Scratch, θα χρειαστεί να αποθηκευτούν τα 

αρχεία σε μορφή .txt. 

Οι θέσεις αναστροφής των λιστών GX-ARRAY και GY-ARRAY σημειώνονται στην 

Εικόνα 41. 

 

Εικόνα 41-Οι θέσεις των λιστών GX-ARRAY, GY-ARRAY, όπου συμβαίνει αναστροφή 

Ακολουθεί ο κώδικας Scratch για τον έλεγχο του πιονιού G. Στο τελευταίο block 

εμφανίζεται: 

εάν Gcnt=25 τότε 
 Επανάλαβε 5 (φορές) 
  Παίξε τα τύμπανα 
 Τέλος επανάληψης 
 Πες «You are the winner!!!» για 5 δευτερόλεπτα 
Τέλος 
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Εικόνα 42-Ολοκληρωμένος ο κώδικας κίνησης του G 

Ο κώδικας για την κίνηση του αγοριού (B στο εξής) είναι ίδιος με αυτόν του G, με απλή 

αντικατάσταση των μεταβλητών που συμμετέχουν. Η δημιουργία του θα μπορούσε 

κάλλιστα να εξοικειώσει το μαθητή στον τρόπο δημιουργίας του συγκεκριμένου 

μηχανισμού κίνησης. 

Συμπεράσματα για τον προγραμματισμό στο περιβάλλον Scratch  4.2.3 

Τα παιδιά Δημοτικού και λίγο μεγαλύτερα μαθαίνουν βασικές αρχές προγραμματισμού 

μέσα από περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού. Μαθαίνουν την τεχνική drag n’ 

drop, την επιλογή (selection) και την επανάληψη (iteration) χρησιμοποιώντας blocks που 

περιέχουν εντολές, όπως moveForward ή turnLeft. Το βασικό ζητούμενο παραμένει η 

εισαγωγή των παιδιών στην υπολογιστική σκέψη, ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν 

αργότερα στη ζωή τους. Τα παιδιά μαθαίνουν διασκεδάζοντας, ενώ η συγγραφή κώδικα 

είναι μελλοντική δεξιότητα. Το παιχνίδι φιλοξενείται στη διεύθυνση 

https://scratch.mit.edu/projects/216276456/. 

Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει συνοπτικά τις προγραμματιστικές δομές και έννοιες που 

διδάσκονται με το Scratch (Drimtzias, 2013). 

https://scratch.mit.edu/projects/216276456/
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Πίνακας 13-Προγραμματιστικές δομές και έννοιες του Scratch 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Δομή ακολουθίας 

Σε ένα σενάριο, όπου τα blocks ενώνονται το ένα ακολουθώντας το 

άλλο, οι εντολές εκτελούνται με τη σειρά που γράφονται. Αυτό 

λέγεται «δομή ακολουθίας». 

Δομή επανάληψης 
Τα blocks με την ετικέτα "επανάλαβε" ή "επανάλαβε για πάντα" ή 
"επανάλαβε ώσπου"  προκαλούν την επανάληψη του κώδικα που 

περικλείουν. 

Δομή επιλογής 

Τα blocks με την ετικέτα "εάν … τότε" ή "εάν …. τότε, αλλιώς ..." 

προκαλούν την επανάληψη του κώδικα που περικλείουν. 

Συνήθως, προηγούνται blocks με κάποια συνθήκη ελέγχου και, 
ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου, επιλέγονται οι ενέργειες 

που θα ακολουθήσουν. 

Μεταβλητές και Λίστες 

Τα blocks με ετικέτα "όρισε το όνομα μεταβλητής σε ..." και "άλλαξε 

το όνομα μεταβλητής κατά …" αποδίδουν μια τιμή στη μεταβλητή ή 

μεταβάλλουν την τιμή της κατά ένα συγκεκριμένο μέτρο. 

Οι λίστες είναι μονοδιάστατοι πίνακες. Με τα αντίστοιχα blocks 
προστίθεται ή αφαιρείται ένα στοιχείο σε μια λίστα, τοποθετείται σε 

μια συγκεκριμένη θέση της λίστας ή αντικαθίσταται με κάποιο άλλο 

στοιχείο που τοποθετείται στην ίδια θέση, ορίζεται το στοιχείο μιας 
συγκεκριμένης θέσης, υπολογίζεται το μήκος της λίστας (πόσα 

στοιχεία έχει). 

Οι μεταβλητές και οι λίστες μπορούν να εμφανίζονται και να 

εξαφανίζονται με χρήση των αντίστοιχων blocks 

Διαχείριση γεγονότων 
Τα blocks "όταν το πλήκτρο … πατηθεί" ή "όταν σ' αυτό το 
αντικείμενο γίνει κλικ" ενεργοποιούν το σενάριο που ακολουθεί το 

γεγονός (συμβάν), δηλαδή το πάτημα του αντίστοιχου πλήκτρου. 

Πολυνηματική 
(παράλληλη) εκτέλεση 

Η ταυτόχρονη εκτέλεση δύο ή περισσότερων σεναρίων, δημιουργεί 

δύο ή περισσότερα ανεξάρτητα νήματα για την παράλληλη εκτέλεσή 

τους. 

Συνεργασία και 

συγχρονισμός 

Τα blocks "μετάδωσε μήνυμα" και "όταν λάβω μήνυμα" επιτρέπουν 
την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ αντικειμένων (συνεργασία), ενώ 

η εντολή "μετάδωσε μήνυμα και περίμενε" σημαίνει ότι θα πρέπει να 

τελειώσουν όλα τα σενάρια άλλων αντικειμένων και μετά να 

συνεχίσει η εκτέλεση (συγχρονισμός) 

Είσοδος πληκτρολογίου 
Το block "ρώτησε ... και περίμενε" κάνει ερώτηση στην οθόνη και 
αποθηκεύει την απάντηση από το πληκτρολόγιο στην εντολή 

"απάντηση". 

Παραγωγή τυχαίων 

αριθμών 

Η εντολή "επίλεξε έναν τυχαίο αριθμό από …. έως …." επιλέγει έναν 

τυχαίο ακέραιο εντός ορισμένου διαστήματος. 

Λογική Boole 

Τα blocks "…. και ...", "… ή ...", "δεν ισχύει ότι ..." δείχνουν ότι οι 

συνθήκες αληθεύουν ή όχι αν ισχύουν ή όχι συγχρόνως και οι δύο 

παράγοντες ή δεν ισχύει καθόλου η συνθήκη.  
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Αξιολόγηση κατανόησης προγραμματιστικών εννοιών  4.2.4 

Η ανάπτυξη του παιχνιδιού μέσα στο περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού Scratch, 

που παρουσιάστηκε σ’ αυτή την εργασία, έχει σκοπό την εκμάθηση βασικών εννοιών 

του προγραμματισμού με παιγνιώδη τρόπο. Στα πλαίσια της ίδιας εργασίας, 

δημιουργήθηκε ένα ενδεικτικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, προκειμένου να 

αξιολογηθούν τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Το online ερωτηματολόγιο 

δημιουργήθηκε με το λογισμικό ανοικτού κώδικα LimeSurvey 

(https://edugames.limequery.com/735499), ενώ screenshots παρατίθενται στο 

Παράρτημα. 

 

Δραστηριότητες  4.2.5 

Υποθέτοντας ότι η δημιουργία του παιχνιδιού που παρουσιάστηκε διδάσκεται σε τάξη 

Γυμνασίου, θα ήταν εύλογο να σχεδιαστούν και κάποιες δραστηριότητες για την 

περαιτέρω εμπέδωση των εννοιών του προγραμματισμού που υπάρχουν στο παιχνίδι. 

Αξιοποιώντας τις απαντήσεις των μαθητών στο φύλλο αξιολόγησης, θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί τουλάχιστον μία ενδεικτική δραστηριότητα, όπως αυτή που εμφανίζεται 

στο Παράρτημα. 

 

Dr Scratch  4.2.6 

Πρόκειται για εργαλείο ανάλυσης έργων Scratch. Είναι απλό και διασκεδαστικό και 

βοηθάει τους μαθητές να βελτιώσουν τις προγραμματιστικές τους δεξιότητες, 

παρέχοντας συγχρόνως ανατροφοδότηση σε διάφορες πτυχές της Υπολογιστικής 

Σκέψης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε οποιοσδήποτε δημιουργός έργου στο Scratch 

να αναλύσει το έργο του, να αναζητήσει τα πιθανά σφάλματά του και να το βελτιώσει. Η 

ανάλυση του παιχνιδιού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας έδειξε τα 

αποτελέσματα της Εικόνας 43: 

https://edugames.limequery.com/735499
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Εικόνα 43-Dr. Scratch για το παιχνίδι «Φιδάκι» 
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 Ανάπτυξη παιχνιδιού με HTML-Javascript  4.3 

Περιγραφή τρόπου ανάπτυξης του παιχνιδιού  4.3.1 

 4.3.1.1 Σχεδίαση του ταμπλώ 

Το πλέγμα τετραγώνων 

Το παιχνίδι Snakes and Ladders, όπως προαναφέρθηκε, παίζεται πάνω σε ένα ταμπλώ με 

αριθμημένα τετράγωνα. Επιλέχθηκε η κατασκευή τετραγώνου 10x10 που αποτελείται 

από 100 μικρότερα τετράγωνα που εναλλάσσουν δύο χρώματα μεταξύ τους. 

Δημιουργήθηκε ο τίτλος της ιστοσελίδας, ενώ στο κάτω μέρος τοποθετήθηκαν εικόνες 

των αντικειμένων που συμμετέχουν στο παιχνίδι και θα εξηγηθεί στη συνέχεια ο ρόλος 

τους. 

Αυτή τη φορά το φορά το ταμπλώ σχεδιάστηκε με HTML canvas και JavaScript. 

 

Εικόνα 44-Το παιχνίδι Snakes and Ladders σχεδιασμένο με JavaScript 

 

        function SqrCarreau() // Κατασκευή του ταμπλώ του παιχνιδιού (τετράγωνα 

και νούμερα) 

        {         

            //Τοπικές μεταβλητές 

            var rowInit = 1; var columnInit = 1;  

            var totalRows = 10; var totalCols = 10; //Ορισμός σειρών-στηλών 

            var x = 0; var y = canvas.height - squareSize; 

            var colNum = 1; var leftR = true; 

            var colorA = "#1a53ff", colorB = "#b8b894"; 

 

            for (var row = rowInit; row <= totalRows; row++)  

            { 

                if (leftR)  

                { 

                    x = 0; 

http://colorado.dai.uom.gr:8080/mai17068/
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                } 

                else  

                { 

                    x = canvas.width - squareSize; 

                } 

 

                for (var column = columnInit; column <= totalCols; column++)  

                { 

                    if (colNum % 2 == 0)  

                    { 

                        context.fillStyle = colorA; 

                    } 

                    else  

                    { 

                        context.fillStyle = colorB; 

                    } 

 

                    context.fillRect(x, y, squareSize, squareSize); 

 

                    square[colNum] = x.toString() + ',' + y.toString(); 

 

                    contextText.font = "14px tahoma"; 

                    contextText.fillStyle = "black"; 

                    contextText.fillText(colNum, x, y + squareSize); 

 

                    var x1, y1 

                    if (leftR)  

                    { 

                        x += squareSize; 

 

                        x1 = x + (squareSize / 2); 

                    } 

                    else  

                    { 

                        x -= squareSize; 

                        x1 = x - (squareSize / 2); 

                    } 

 

                    y1 = y - (squareSize / 2); 

 

                    colNum++; 

                } 

 

                y -= squareSize; 

                leftR = !leftR; 

            } 

        } 

 

 

Εικόνα 45-Κώδικας κατασκευής του ταμπλώ 

Επεξήγηση του κώδικα 

Αρχικά ορίζονται οι τοπικές μεταβλητές για τη συνάρτηση SqrCarreau(): 

rowInit, intC, totalRows, totalCols 

είναι οι τιμές αρίθμησης των 

var rowInit = 1; var columnInit = 1; var 

totalRows = 10;  

var totalCols = 10; //Ορισμός σειρών-στηλών 
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γραμμών και των στηλών, καθώς 

και τα σύνολα γραμμών και 

στηλών του πλέγματος των 100 

τετραγώνων (10 x 10). 

Η μεταβλητή x κρατά τις 

συντεταγμένες του άξονα x, ενώ η 

μεταβλητή y υπολογίζει την τιμή 

της συντεταγμένης του άξονα των 

y σε συνάρτηση με το ύψος 

canvas.height του πλέγματος, 

αφαιρώντας το ύψος της πλευράς 

του τετραγώνου squareSize. 

var x = 0; var y = canvas.height - squareSize; 

Η μεταβλητή colNum ελέγχει αν η 

τρέχουσα στήλη τετραγώνων είναι 

ζυγός αριθμός (if (colNum %2 == 

0) και χρωματίζει με ανάλογο 

χρώμα το τετράγωνο, ενώ 

συγχρόνως «ζωγραφίζονται» και οι 

αριθμοί των τετραγώνων. Αυτό 

γίνεται εναλλάξ, από αριστερά 

προς τα δεξιά όταν το x=0 (η σειρά 

αντιστοιχεί σε μονό αριθμό), και 

από δεξιά προς τα αριστερά, όταν 

leftR = true. 

Τέλος, ορίζεται η γραμματοσειρά 

και το μέγεθος του font με τα οποία 

θα σχεδιαστούν οι αριθμοί, αφού 

μετατραπούν προηγουμένως 

κατάλληλα, με τη μέθοδο 

toString(). 

Η ανωτέρω διαδικασία 

επαναλαμβάνεται μέχρι totalRows 

= 10 και totalCols = 10, οπότε 

ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός του 

var colNum = 1; var leftR = true; 

var colorA = "#1a53ff", colorB = "#b8b894"; 

for (var row = rowInit; row <= totalRows; 

row++)  

{ 

   if (leftR)  

   { 

      x = 0; 

   } 

   else  

   { 

      x = canvas.width - squareSize; 

   } 

 

 

   for (var column = 

columnInit;column<=totalCols;column++) 

   { 

      if (colNum % 2 == 0) 

      { 

         context.fillStyle = colorA; 

      } 

      else  

      { 

         context.fillStyle = colorB; 

      } 

 

      context.fillRect(x, y, squareSize, squareSize); 

      square[colNum] = x.toString() + ',' + 

y.toString(); 

      contextText.font = "14px tahoma"; 

      contextText.fillStyle = "black"; 

      contextText.fillText(colNum, x, y + squareSize); 

 

      var x1, y1 

      if (leftR)  

      { 

         x += squareSize; 

         x1 = x + (squareSize / 2); 
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carreau με τα αριθμημένα 

τετράγωνα. 

      } 

      else  

      { 

         x -= squareSize; 

         x1 = x - (squareSize / 2); 

      } 

 

      y1 = y - (squareSize / 2); 

 

      colNum++; 

   } 

 

   y -= squareSize; 

   leftR = !leftR; 

 } 

} 

 

Εικόνα 46-Επεξήγηση τεχνικής κατασκευής του ταμπλώ 

 

Οι σκάλες και τα φιδάκια 

Για την τοποθέτηση των επιμέρους εικόνων με τις σκάλες και τα φιδάκια επιλέχθηκε 

διαφορετικός τρόπος εισαγωγής τους. Αρχικά αποτυπώθηκε η εικόνα με το πλέγμα 

τετραγώνων στο Adobe Photoshop. Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν μία-μία οι ήδη 

κατασκευασμένες εικόνες με τις σκάλες και τα φιδάκια, σε διαφορετικό επίπεδο η κάθε 

μία. Ακολούθως, τοποθετήθηκε κάθε εικόνα σε κατάλληλη θέση, ώστε η αρχή και το 

τέλος της να συμπίπτει ακριβώς με κάποιο από τα τετράγωνα του ταμπλώ. Αυτό έγινε 

για κάθε επίπεδο που περιείχε μια εικόνα. Στο τέλος, αποθηκεύτηκε η εικόνα με όλες τις 

σκάλες και τα φιδάκια, χωρίς το πλέγμα τετραγώνων και έγινε η εισαγωγή της στον 

κώδικα της εφαρμογής μας. 

Η διαδρομή όπου βρίσκεται η 

εικόνα μας (img0) είναι η 

«images/SNL-

only80.png» και 

τοποθετείται στη θέση x=11px 

και y=10px από την άνω 

αριστερή γωνία του καμβά. 

// Εμφάνιση μόνο των snakes και ladders που 

συμμετέχουν      

   function Snl() 

   { 

     var img0 = new Image(); 

     img0.onload = function ()  

     { 

     context.drawImage(img0, 11, 10); 

     }; 

     img0.src = "images/SNL-only80.png"; 

   } 
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Εικόνα 47-Η εικόνα με τις σκάλες 

και τα φιδάκια 
Εικόνα 48-Το ταμπλώ μετά την προσθήκη της εικόνας 

 

Ο τίτλος, ο καμβάς και τα «κουμπιά» του παιχνιδιού 

Ο τίτλος της ιστοσελίδας του 

παιχνιδιού έχει τον κώδικα της 

διπλανής στήλης. Αυτός ο κώδικας 

βρίσκεται στην αρχή και καθορίζει το 

χρώμα του φόντου, το χρώμα των 

γραμμάτων του τίτλου «Snakes and 

Ladders Game» και τις εικόνες 

«images/girl-new60.png» και 

«images/boy-new60.png». Τέλος, το 

id του στοιχείου canvas είναι 

«carreau» και έχει διαστάσεις 

600x600px. 

 

<html> 

<head> 

  <title>Snakes and Ladders Game</title> 

<link href="CSS/AT.css" rel="stylesheet" 

type="text/css" /> 

</head> 

 

<!-- Background color --> 

<body bgcolor="#cc5200"> 

    <center> 

    <p style="color:#000000; font-

size:24px;"><img src="images/girl-

new60.png" alt="Girl">Snakes and Ladders 

Game<img src="images/boy-new60.png" 

alt="Boy"></p> 

 

    <canvas id="carreau" width="600" 

height="600"></canvas> 

 

Εικόνα 49-Δημιουργία τίτλου ιστοσελίδας παιχνιδιού 
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Στη βάση του carreau βρίσκονται τα 

«λειτουργικά» πλήκτρα του 

παιχνιδιού. 

Πρόκειται για α) το πλήκτρο «Play», 

β) το ζάρι γ) το πιόνι-κορίτσι και δ) 

το πιόνι-αγόρι. 

Από τα αναφερόμενα πλήκτρα, η 

διάδραση με τον παίκτη αφορά μόνο 

στο ζάρι, ενώ τα κινούμενα μέρη 

είναι μόνο οι εικόνες των δύο 

πιονιών. 

 

        <input type="image" 

src="images/play_52px.png" alt="Play" 

onClick="PlayGame()" id="okbtn">; 

 

        <input type="image" 

src="images/dice.png" alt="Dice" 

onClick="NextMove()" id="dicebtn">; 

         

        <img id="girlsmall" 

src="images/girl-new.png" alt="Girl">; 

        <img id="boysmall" 

src="images/boy-new.png" alt="Boy">;  

 

Εικόνα 50-Δημιουργία «λειτουργικών» πλήκτρων 

 

Οι καθολικές μεταβλητές 

 

Οι καθολικές μεταβλητές ορίζονται 

στην αρχή του κώδικα της εφαρμογή 

και πριν από οποιαδήποτε function, 

έχουν δε εφαρμογή σε όλο το εύρος 

του παιχνιδιού. Η σημασία κάθε 

οριζόμενης μεταβλητής παρατίθεται 

ως σχόλιο. 

Επεξηγηματικά αναφέρεται ότι ο 

ορισμός 

canvas.getContext("2d") 

σηματοδοτεί ότι πρόκειται για 

δισδιάστατο παιχνίδι. 

        //Καθολικές Μεταβλητές 

        var square = new Array(); 

        var coordinG = new Array(); 

        var coordinB = new Array(); 

        var canvas = 

document.getElementById("carreau"); 

//Χρήση του στοιχείου canvas 

 

        var context = 

canvas.getContext("2d"); 

 

        var contextText = 

canvas.getContext("2d"); 

 

        var squareSize = canvas.height / 

10; //Το μήκος της πλευράς του κάθε 

τετραγώνου 

 

        var gPos = 0; // Μετρητής 

ενδείξεων ζαριού για το κορίτσι 

 

        var bPos = 0; // Μετρητής 

ενδείξεων ζαριού για το αγόρι 

 

        var turn = true; 

Εικόνα 51-Καθολικές μεταβλητές 
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 4.3.1.2 Τα αντικείμενα του παιχνιδιού 

Το ταμπλώ του παιχνιδιού είναι ένα πλέγμα 10x10=100 αριθμημένων τετραγώνων. Η 

αρίθμηση ξεκινά από τον αριθμό 1 στην κάτω αριστερή γωνία του πλέγματος και 

καταλήγει στον αριθμό 100 στην άνω δεξιά γωνία του πλέγματος. Επάνω στο πλέγμα 

βρίσκονται σε «τυχαίες» θέσεις, αλλά ακριβώς πάνω σε τετράγωνα, σκάλες και φιδάκια. 

Αυτές οι θέσεις είναι ζεύγη αριθμών που σηματοδοτούν τα τετράγωνα όπου βρίσκονται 

η αρχή και το τέλος των αντίστοιχων εικόνων. 

Οι δύο παίκτες αλληλεπιδρούν μία φορά με το πλήκτρο   και στη συνέχεια με το 

πλήκτρο  του ζαριού. Σε κάθε click πάνω στο ζάρι, αυτό αλλάζει χρώμα (κόκκινο για 

το πιόνι-κορίτσι G  και μπλε για το πιόνι-αγόρι B ), ενώ δείχνει τον τυχαίο αριθμό 

κατά τον οποίο θα πρέπει να μετακινηθεί το αντίστοιχο πιόνι. 

Τα πιόνια G και B κινούνται εναλλάξ και μετακινούνται από την προηγούμενη θέση τους 

κατά τόσα τετράγωνα, όσα δείχνει η «ζαριά» του παίκτη τους. Κινούνται αλλάζοντας 

γραμμή κάθε 10 τετράγωνα, μία δεξιά (μονός αριθμός γραμμής)– μια αριστερά (ζυγός 

αριθμός γραμμής). Στη συνέχεια αναλύονται οι ρόλοι των αντικειμένων που 

εμφανίζονται στις Εικόνες 52, 53 και 54  . 

Οι σκάλες και τα φιδάκια 

Οι εικόνες τους βρίσκονται σε τυχαίες θέσεις, αλλά σημειώνουμε τα τετράγωνα όπου 

βρίσκονται η αρχή και το τέλος κάθε εικόνας. 

 

6-26 

37-57 

53-88 

75-96 

 

38-19 

48-29 

67-46 

83-64 

Εικόνα 52-Οι αριθμοί των τετραγώνων όπου βρίσκονται οι σκάλες και τα φιδάκια 
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Το πλήκτρο εκκίνησης 

Αυτό το πλήκτρο έχει μόνο ένα ρόλο, να εκτελείται με το click ο μηδενισμός όλων των 

μεταβλητών του παιχνιδιού και η επαναφορά όλων των αντικειμένων στην αρχική τους 

θέση. 

Το ζάρι 

Η εικόνα του ζαριού αλλάζει μορφή στη διάρκεια του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, με κάθε 

click παράγεται ένας τυχαίος αριθμός από 1 έως 6 και εμφανίζεται το ζάρι με την 

αντίστοιχη ένδειξη, ενώ το χρώμα του είναι αντίστοιχο με το πιόνι που κινήθηκε. 

   

Εικόνα 53-Το ζάρι και οι διαφορετικές εμφανίσεις του 

Τα πιόνια 

Οι εικόνες των πιονιών εμφανίζονται στα κατάλληλα τετράγωνα, σύμφωνα με τους 

κανόνες του παιχνιδιού. Κάθε φορά που γίνεται click στο ζάρι, ένα πιόνι αλλάζει θέση 

στο ταμπλώ, ενώ η εικόνα του στη βάση γίνεται μεγαλύτερη προσωρινά. 

 

 

Εικόνα 54-Στιγμιότυπα του παιχνιδιού 

 

 4.3.1.3 Η εκτέλεση του παιχνιδιού 

Η εκκίνηση 

Ορισμός της συνάρτησης PlayGame(). Με την 

κλήση της επανέρχεται η αρχική εικόνα του 

ταμπλώ και τα πιόνια βρίσκονται στην αρχική 

τους θέση. 

// Εκκίνηση παιχνιδιού 

        function PlayGame()  

        { 

            

window.location.reload();            

        } 

 

Εικόνα 55-Εκκίνηση του παιχνιδιού 
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Οι ζαριές 

Η συνάρτηση DiceRoll() καλείται όταν γίνεται 

click στο ζάρι. Οι τυχαίοι αριθμοί rnd 

παράγονται με τη συνάρτηση Math.random(), 

ενώ το άνω όριο των τυχαίων επιλογών 

ορίζεται με τη συνάρτηση Math.floor(). 

// Λειτουργία ζαριού 

        function DiceRoll(max)  

        { 

            // Το max ορίζει ότι ο 

τυχαίος αριθμός περιέχεται μεταξύ 0 

και max 

            var rnd = 

Math.floor(Math.random() * (max + 

1)) 

 

            if (rnd == 0) 

            { 

                rnd = 1; 

            } 

        return rnd; 

         

        } 

 

Εικόνα 56-Συναρτήσεις για τις ζαριές 

 

Η μετακίνηση των πιονιών 

Στη συνάρτηση NextMove() συμμετέχουν οι εξής μεταβλητές: 

 newMove η ένδειξη κάθε νέας ζαριάς 

 turn σηματοδοτεί τη σειρά του πιονιού που παίζει 

 gPos άθροισμα της newMove με την προηγούμενη τιμή της gPos 

 bPos άθροισμα της newMove με την προηγούμενη τιμή της bPos 

 

Η συνάρτηση NextMove() καλείται 

αμέσως μετά τη DiceRoll(). Η μεταβλητή 

turn (τύπου flag) έχει τιμή true όταν 

παίζει το G και false όταν παίζει το B. 

Κάνουμε την παραδοχή, για λόγους 

απλότητας, ότι παίζει πρώτα το G, 

συνεπώς θα πρέπει να μετακινηθεί στη 

θέση gPos, ελέγχοντας συγχρόνως αν 

ισχύει κάποια από τις συνθήκες switch. Η 

μεταβλητή gPos αυξάνει την τιμή της 

κάθε φορά κατά την τιμή της μεταβλητής 

newMove. Αυτή η ροή ελέγχου 

// Κάθε επόμενη κίνηση 

        function NextMove()  

        { 

            var newMove = DiceRoll(6); 

            if (turn) 

            { 

                

document.getElementById("dicebtn").src=

"images/red"+newMove+".png"; 

                

document.getElementById("girlsmall").sr

c="images/girl-new.png"; 

                

document.getElementById("boysmall").src

="images/boy-new60.png"; 

 

                gPos = gPos + newMove; 

                 

                switch (gPos)  

                { 

                //ladder 6-26 
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επαναλαμβάνεται τόσο για το G, όσο και 

για το B. 

Στον κώδικά μας έχουν οριστεί οι εξής 

πίνακες: 

 square[] 

 coordinG[] 

 coordinB[] 

Ο πίνακας square[] «γεμίζει» κατά τη 

στιγμή που δημιουργείται το carreau, με 

την εντολή: 

square[colNum] = x.toString() + ',' + 

y.toString(); 

Στη συνέχεια, αντιγράφονται στις δύο 

θέσεις του πίνακα coordinG[] οι τιμές του 

square[] της θέσης αυτού του πίνακα που 

ισούται με το gPos, δηλαδή του 

τετραγώνου που έχει ίδιες συντεταγμένες 

με τον αριθμό που δείχνει η ζαριά. Το 

αντίστοιχο γίνεται και με τον πίνακα 

coordinB[]. 

Ακολούθως, ελέγχεται αν το gPos έφτασε 

στον αριθμό 100. Αν ναι, εμφανίζεται 

συγχαρητήριο μήνυμα για τον αντίστοιχο 

παίκτη. 

Τέλος, εμφανίζεται το G στη θέση 

(coordinG[0], coordinG[1]) και το B στη 

θέση (coordinB[0], coordinB[1]). 

 

 

 

                case 6: 

                gPos = 26; 

                break; 

                //ladder 37-57 

                case 37: 

                gPos = 57; 

                break; 

                //ladder 53-88 

                case 53: 

                gPos = 88; 

                break; 

                //ladder 75-96 

                case 75: 

                gPos = 96; 

                break; 

                //snake 38-19 

                case 38: 

                gPos = 19; 

                break; 

                //snake 48-29 

                case 48: 

                gPos = 29; 

                break; 

                //snake 67-46 

                case 67: 

                gPos = 46; 

                break; 

                //snake 83-64 

                case 83: 

                gPos = 64; 

                break; 

                } 

 

                if (gPos > 100) 

                    { 

                    gPos = gPos - 

newMove; 

                    NextMove(); 

                    } 

 

                coordinG = 

square[gPos]; 

                coordinG = 

coordinG.split(','); 

 

                if (gPos == 100) 

                { 

                    

alert("Συγχαρητήρια, κέρδισε το 

κορίτσι! :)"); 

 

                    PlayGame(); 

                } 

 

                SqrCarreau(); 

                Snl(); 

                var img1 = new Image(); 

                img1.onload = function 

() 

                { 
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                context.drawImage(img1, 

coordinG[0], coordinG[1]); 

                } 

                img1.src = 

"images/girl-new.png"; 

                var img3 = new Image(); 

                img3.onload = function 

() 

                { 

                context.drawImage(img3, 

Number(coordinB[0])+img3.width, 

coordinB[1]); 

                } 

                img3.src = "images/boy-

new.png";             

            } 

 

            else 

            { 

                

document.getElementById("dicebtn").src=

"images/blue"+newMove+".png"; 

                

document.getElementById("boysmall").src

="images/boy-new.png"; 

                

document.getElementById("girlsmall").sr

c="images/girl-new60.png"; 

 

                bPos = bPos + newMove; 

                switch (bPos)  

                { 

                //ladder 6-26 

                case 6: 

                bPos = 26; 

                break; 

                //ladder 37-57 

                case 37: 

                bPos = 57; 

                break; 

                //ladder 53-88 

                case 53: 

                bPos = 88; 

                break; 

                //ladder 75-96 

                case 75: 

                bPos = 96; 

                break; 

                //snake 67-46 

                case 67: 

                bPos = 46; 

                break; 

                //snake 38-19 

                case 38: 

                bPos = 19; 

                break; 

                //snake 48-29 

                case 48: 

                bPos = 29; 

                break; 
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                //snake 83-64 

                case 83: 

                bPos = 64; 

                break; 

                } 

 

                if (bPos > 100) 

                    { 

                    bPos = bPos - 

newMove; 

                    NextMove(); 

                    } 

                coordinB = 

square[bPos]; 

                coordinB = 

coordinB.split(','); 

                if (bPos == 100) 

                    { 

                        

alert("Συγχαρητήρια, κέρδισε το αγόρι! 

:)"); 

                        PlayGame(); 

                    } 

                SqrCarreau(); 

                Snl(); 

 

                var img2 = new Image(); 

                img2.onload = function 

()  

                { 

                context.drawImage(img2, 

Number(coordinB[0])+img2.width, 

coordinB[1]); 

                } 

                img2.src = "images/boy-

new.png"; 

                var img4 = new Image(); 

                img4.onload = function 

() 

                { 

                context.drawImage(img4, 

coordinG[0], coordinG[1]); 

                } 

                img4.src = 

"images/girl-new.png"; 

 

            } 

            turn =! turn; 

 

        } 

 

Εικόνα 57-Κώδικας μετακίνησης των πιονιών 
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Εδώ ολοκληρώνεται το τμήμα JavaScript και ακολουθεί ένα μικρό τμήμα html. 

Εμφανίζονται οι εικόνες play_52px.png, 

dice.png, girl-new.png και boy-new.png. 

Όταν στις δύο πρώτες εικόνες γίνει click, 

εκτελούν τις συναρτήσεις PlayGame() 

και NextMove() αντίστοιχα. 

        <input type="image" 

src="images/ play_52px.png" alt="Play" 
onClick="PlayGame()" id="okbtn">; 

        <input type="image" 

src="images/dice.png" alt="Dice" 

onClick="NextMove()" id="dicebtn">; 

         

        <img id="girlsmall" 

src="images/girl-new.png" alt="Girl">; 

        <img id="boysmall" 

src="images/boy-new.png" alt="Boy">;  

Εικόνα 58-Εμφάνιση των εικόνων της βάσης του ταμπλώ 

 4.3.1.4 Σημεία προβληματισμού 

Οι πίνακες coordinG, coordinB δημιουργούνται για την αποθήκευση των συντεταγμένων 

της εκάστοτε θέσης του πιονιού. Με την τεχνική canvas τα πιόνια ουσιαστικά 

«ζωγραφίζονται» σ’ αυτή τη θέση κάθε φορά που ξεκινάει νέα φάση στο παιχνίδι και 

«ζωγραφίζονται» κάθε φορά από την αρχή. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι μετά 

από κάθε δημιουργία εικόνας, δεν εξαφανίζονται οι προηγούμενες εικόνες, αλλά 

παραμένουν στις θέσεις τους, δημιουργώντας σύγχιση στον παίκτη, καθώς έχουμε 

εικόνες που επαναλαμβάνονται σε διαφορετικές θέσεις. 

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, επιλέχθηκε η χρησιμοποίηση του 

τεχνάσματος του καθαρισμού της οθόνης και του επανασχεδιασμού του carreau με τις 

σκάλες και τα φιδάκια μετά από κάθε ρίψη ζαριού. Έτσι, κάθε φορά εμφανίζεται μόνο η 

τρέχουσα θέση του πιονιού που δημιουργήθηκε πρόσφατα. 

Αυτό ήταν το σημείο της μεγαλύτερης δυσκολίας του παιχνιδιού, καθώς έγινε μεγάλη 

έρευνα στο διαδίκτυο και πολλές επισκέψεις σε fora για εξεύρευση τεχνικών λύσεων 

αντιμεπτώπισης του προβλήματος, ενώ ο κώδικας άλλαξε πολλές φορές προσπαθώντας 

να επιτευχθεί το ιδανικότερο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, στην έκδοση του παιχνιδιού με 

έναν παίκτη δεν ήταν εμφανές το πρόβλημα, εφόσον κάθε φορά καθάριζε ο καμβάς και 

ζωγραφιζόταν το μοναδικό πιόνι στην καινούρια του θέση. Στην έκδοση, όμως, με δύο 

παίκτες, με τον καθαρισμό του καμβά χανόταν και η θέση του άλλου πιονιού και 

εμφανιζόταν μόνο το πιόνι που έπαιξε τελευταίο, αποτέλεσμα μη επιθυμητό. 

Στην τελική έκδοση του παιχνιδιού, ορίστηκαν οι πίνακες με τις συντεταγμένες ως 

καθολικές μεταβλητές, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα συμμετοχής τους στους 

υπολογισμούς σε όλο το εύρος της εφαρμογής. 
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Συμπεράσματα για τον προγραμματισμό με HTML και JavaScript  4.3.2 

Η ανάπτυξη παιχνιδιού με τα συγκεκριμένα εργαλεία, προϋποθέτει βασική γνώση 

HTML και Javascript. Η JavaScript είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστρεφής γλώσσα που 

παρόλους του τεχνικούς περιορισμούς της, διαθέτει αρκετά χαρακτηριστικά για τη 

δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών που παίζονται στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας 

JavaScript, οι μαθητές σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν να μάθουν τις 

βασικές προγραμματιστικές έννοιες και να έχουν τη χαρά της δημιουργίας παιχνιδιών 

στο Internet. Δεν θα χρειαστεί να έχουν μάθει προηγμένη θεωρία και τεχνικές 

προγραμματισμού, ούτε να διαθέτουν άριστες βάσεις προγραμματισμού, αν και θα ήταν 

εξαιρετικά χρήσιμο να τις έχουν. 

Η JavaScript είναι scripting γλώσσα και δε χρειάζεται μεταγλώττιση για να «τρέξουν» τα 

προγράμματα που τη χρησιμοποιούν. Αντίθετα, όλοι οι φυλλομετρητές (browsers) 

διαθέτουν ενσωματωμένο διερμηνευτή (interpreter) για τη JavaScript. Ο κώδικας θα 

πρέπει να εμπεριέχεται σε html κείμενο για να εκτελείται. Ουσιαστικά, πρόκειται για 

html κείμενο με δυναμικό περιεχόμενο. Πάντως, αν υπάρχει σφάλμα στον κώδικα, θα 

πρέπει να το εντοπίσει μόνος του ο προγραμματιστής, καθώς δεν επισημαίνονται τα 

επίμαχα σημεία κατά την εκτέλεση του προγράμματος. 

Ο Πίνακας 14 παρουσιάζει συνοπτικά τις προγραμματιστικές δομές και έννοιες που 

χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή ενός παιχνιδιού. 

Πίνακας 14-Προγραμματιστικές δομές και έννοιες της JavaScript για την κατασκευή παιχνιδιού 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Δομή ακολουθίας 

Ο κώδικας JavaScript εκτελείται ακολουθιακά, σειριακά. Αν στον 

κώδικα υπάρχει μια εντολή καθυστέρησης, ο κώδικας δεν εκτελείται 

για το προκαθορισμένο διάστημα. 
Αυτή η «δομή ακολουθίας» παρατηρείται σε όλο το εύρος της 

εφαρμογής. 

Δομή επανάληψης 

Οι δομές επανάληψης (loops) στη JavaScript αποτυπώνονται με δύο 

τρόπους: 
α) for β) for / in γ) while δ) do while 

Στην εφαρμογή μας χρησιμοποιήθηκε η δομή for για την κατασκευή 

του ταμπλώ: 
for (var column = columnInit; column <= totalCols; 

column++) 
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Δομή επιλογής 

Η δομή επιλογής αναφέρεται στην εκτέλεση διαφορετικών 

ενεργειών που βασίζονται σε διαφορετικές συνθήκες. Η JavaScript 

διαθέτει γι’ αυτό τις εξής προτάσεις: 

α) if β) else γ) else if δ) switch 
Σε πολλά σημεία του κώδικα του παιχνιδιού μας υπάρχουν έλεγχοι 

με τη if, ενώ η switch χρησιμοποιείται για να συγκριθεί η θέση του 

κάθε πιονιού με τις θέσεις που κατέχουν οι σκάλες και τα φίδια. 
                switch (gPos)  

                { 

                //ladder 6-26 

                case 6: 

                gPos = 26; 

                break; 
 

Μεταβλητές και Λίστες 

Η πρόταση var δηλώνει μια μεταβλητή. Οι μεταβλητές είναι χώροι 

υποδοχής πληροφορίας. Δημιουργούνται με την πρόταση var και το 

όνομά τους, ενώ είναι αρχικά χωρίς περιεχόμενο. Αυτό τους 

ανατίθεται με το σήμα «=». 
Ένα αντικείμενο τύπου Array είναι μία μεταβλητή που 

χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει πολλές τιμές. Ολόκληρος ο 

πίνακας μπορεί να προσπελαθεί με αναφορά στο όνομά του, ενώ τα 
στοιχεία του μπορεί να είναι αριθμοί, αλφαριθμητικά, αλλά και 

αντικείμενα, π.χ. μια υπολογιζόμενη ημερομηνία ή το αποτέλεσμα 

μιας συνάρτησης. 
Οι πίνακες στη JavaScript μπορούν να είναι εμφωλευμένες (nested) 

δομές. Αυτό σημαίνει ότι το στοιχείο ενός πίνακα μπορεί να είναι 

και το ίδιο πίνακας, επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία δισδιάστατων 

πινάκων. 
Στην παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιήθηκαν μονοδιάστατοι πίνακες 

square[], cordinG[], coordinB. 

Διαχείριση γεγονότων 

Γεγονότα (events) στη JavaScript είναι κάτι που κάνει ο χρήστης ή ο 
browser. Όταν η JavaScript ανιχνεύει ένα τέτοιο γεγονός, μπορεί να 

εκτελεί κάποιον κώδικα, ο οποίος μπορεί να προστίθεται μέσα σε 

κείμενο html. Αυτό λέγεται «διαχείριση συμβάντων». 

Στο παιχνίδι μας, το πάτημα του ζαριού είναι ένα event που 
προκαλεί την εκτέλεση του ακόλουθου κώδικα: 
<input type="image" src="images/dice.png" 

alt="Dice" onClick="NextMove()" id="dicebtn">; 
 

Παραγωγή τυχαίων 

αριθμών 

Οι συναρτήσεις Math.random() και Math.floor() παράγουν τυχαίους 

αριθμούς που βρίσκονται στο διάστημα από 0 μέχρι του ορίου που 

ορίζεται από τη Math.floor(). 

 

Αξιολόγηση κατανόησης προγραμματιστικών εννοιών  4.3.3 

Η ανάπτυξη του παιχνιδιού μέσα στο περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού Scratch, 

που παρουσιάστηκε σ’ αυτή την εργασία, έχει σκοπό την εκμάθηση βασικών εννοιών 

του προγραμματισμού με παιγνιώδη τρόπο. Στα πλαίσια της ίδιας εργασίας, 

δημιουργήθηκε ένα ενδεικτικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, προκειμένου να 

αξιολογηθούν τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Το online ερωτηματολόγιο 
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δημιουργήθηκε με το λογισμικό ανοικτού κώδικα LimeSurvey 

(https://edugames.limequery.com/444746), ενώ screenshots παρατίθενται στο 

Παράρτημα. 

Δραστηριότητες  4.3.4 

Υποθέτοντας ότι η δημιουργία του παιχνιδιού που παρουσιάστηκε διδάσκεται σε 

πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχεδιάστηκαν κάποιες δραστηριότητες 

για την περαιτέρω εμπέδωση της χρήσης της JavaScript για τη δημιουργία παιχνιδιών 

στο διαδίκτυο. Αξιοποιώντας τις απαντήσεις των μαθητών από το φύλλο αξιολόγησης, 

θα μπορούσε να δημιουργηθεί τουλάχιστον μία ενδεικτική δραστηριότητα, όπως αυτή 

που εμφανίζεται στο Παράρτημα. 

 

https://edugames.limequery.com/444746
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 5 Επίλογος 

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική κοινότητα είναι η δυσκολία 

κατανόησης εκ μέρους των μαθητών σύνθετων προγραμματιστικών εννοιών που 

επιφέρει την έλλειψη ενδιαφέροντος για το μάθημα του προγραμματισμού. Η έρευνα 

βιβλιογραφικών πηγών που διενεργήθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας δείχνει ότι η 

παιχνιδοκεντρική μάθηση κερδίζει καθημερινά έδαφος, εκμεταλλευόμενη το ευχάριστο 

γραφικό περιβάλλον και την εμπειρία της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας που βιώνουν 

οι μαθητές. 

 

 Σύνοψη και συμπεράσματα  5.1 

Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας ακολουθήθηκαν τα παρακάτω στάδια: 

Μελετήθηκαν βιβλιογραφικές πηγές σχετικές με παιχνίδια που αναπτύχθηκαν με στόχο 

την εκμάθηση προγραμματιστικών δομών και εννοιών. Καταγράφηκε ο ρόλος του 

παιχνιδιού στην εκπαίδευση και αναφέρθηκαν συνοπτικά ορισμένα εκπαιδευτικά 

εργαλεία. 

Διερευνήθηκε το εκπαιδευτικό περιβάλλον του Scratch και η βιβλιοθήκη Blockly, ενώ 

στη συνέχεια μελετήθηκαν οι δυνατότητες της γλώσσας JavaScript για τη δημιουργία 

παιχνιδιών στο διαδίκτυο. 

Ακολούθως, σχεδιάστηκε λεπτομερώς το παιχνίδι και δημιουργήθηκαν τα γραφικά, οι 

εικόνες και ο κώδικας με τα blocks, κάτι που υπήρξε αρκετά πολύπλοκη διαδικασία, ενώ 

χρειάστηκαν συχνές αναθεωρήσεις. 

Τέλος, αναπτύχθηκε το παιχνίδι με HTML και JavaScript και περιγράφηκε αναλυτικά ο 

τρόπος δημιουργίας του. Ιδιαίτερα για μαθητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα ήταν 

σχετικά εύκολο να μάθουν το βασικό προγραμματισμό παιχνιδιών δημιουργώντας μια 

δική τους εφαρμογή γράφοντας κώδικα. Κάποιοι, μάλιστα, μπορεί να ανακαλύψουν ότι η 

κατασκευή ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού είναι πιο ψυχαγωγική εμπειρία από το παίξιμό 

του. 

Για τις δύο διαφορετικές υλοποιήσεις του παιχνιδιού καταγράφηκαν οι έννοιες 

προγραμματισμού που βρίσκονται στο έργο, δημιουργήθηκαν ηλεκτρονικά φύλλα 

αξιολόγησης και δραστηριότητες εξάσκησης. 
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Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα σημαντικό μέρος του χρόνου που αφιερώνεται στην 

κατασκευή ηλεκτρονικών παιχνιδιών αφορά στη δημιουργία και διαχείριση γενικά των 

γραφικών και εικόνων. Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί η δυνατότητα 

διδασκαλίας εικαστικής δημιουργίας μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας παράλληλα με την 

διδασκαλία προγραμματισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι καθηγητές που επιθυμούν να 

διδάξουν προγραμματισμό σε μαθητές θα πρέπει να υποστηριχθούν στο σημαντικό έργο 

τους. 

 

 Μελλοντικές Επεκτάσεις  5.2 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 

χρήζουν βελτίωσης. Επί παραδείγματι, θα μπορούσαν να παίζονται διαδικτυακά, δηλαδή 

ο ένας παίκτης να βρίσκεται σε απόσταση από τον άλλο. Θα μπορούσε να υπάρχει 

δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων παικτών. Θα μπορούσε να βελτιωθεί η οθόνη της 

τελικής φάσης του παιχνιδιού, όπου κερδίζει ένας από τους δύο ή να κερδίζει πόντους 

που θα αθροίζονται κάθε παίκτης που κερδίζει. 

Κάποιες πρόσθετες σκέψεις είναι η αποδοτικότερη συνεργασία μαθητή-καθηγητή. Οι 

καθηγητές θα πρέπει επίσης να εκπαιδεύονται συνεχώς, ώστε να παρουσιάζουν 

καινοτόμες ιδέες στους μαθητές τους. Ποιος είναι ο αντίκτυπος που έχει στους μαθητές η 

εμπειρία της δημιουργίας παιχνιδιού; Επιπλέον, τα αποτελέσματα, για να είναι αξιόπιστα 

θα πρέπει να μελετηθούν σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, να εξεταστεί η μαθησιακή εξέλιξη 

σε θέματα πληροφορικής των ίδιων ατόμων που διδάχτηκαν σε μικρότερη ηλικία τον 

προγραμματισμό με παιγνιώδη τρόπο. 

Ο προγραμματισμός παιχνιδιών με JavaScript θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα 

σπουδών ως εξαμηνιαίο μάθημα. Ένα τέτοιο εγχείρημα, όμως, απαιτεί πολύ καλό 

σχεδιασμό μέχρι τη λεπτομέρεια, πολλές δοκιμές και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. 
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Παράρτημα 

 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ SCRATCH (για μαθητές) 

  

Εικόνα 59-Φύλλο αξιολόγησης, ερώτηση 1 

  



 

76 

 

Εικόνα 60- Φύλλο αξιολόγησης, ερώτηση 2 
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Εικόνα 61- Φύλλο αξιολόγησης, ερώτηση 3 
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Εικόνα 62- Φύλλο αξιολόγησης, ερώτηση 4 
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Εικόνα 63- Φύλλο αξιολόγησης, ερώτηση 5 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ (για μαθητές) 

 

 

 Βαθμός δυσκολίας 

 

Ενδείξεις ζαριών. 

Οι ενδείξεις του κάθε ζαριού απεικονίζονται με αριθμούς 1-6, σε 

αντίστοιχους χρωματισμούς για τους δύο παίκτες. 

Αντικαταστήστε τις εικόνες των αριθμών με εικόνες ζαριών 

(αναζητήστε στο internet ή κατασκευάστε). 

 

 

Προσθήκη ήχων. 

Προσθέστε ήχους α) κατά την έναρξη του παιχνιδιού, πατώντας το 

πλήκτρο «Play» β) κατά το ανέβασμα της σκάλας γ) κατά το 
κατέβασμα στην ουρά του φιδιού. 

Η κατηγορία «Ήχοι» διαθέτει ευρεία γκάμα από μουσικά όργανα, 
στυλ διαφορετικών ήχων κ.ά. Για διαφορετικές επιλογές 

δημιουργήστε δικούς σας ήχους ή αναζητήστε στο internet 

ήχους .wav, τους οποίους θα τους «κατεβάσετε» στον υπολογιστή 

σας και κατόπιν θα τους «ανεβάσετε» στο έργο σας, επιλέγοντας 
από το πάνω μενού «Ήχοι» -> «Μεταφόρτωση ήχου από τον 

υπολογιστή». 

 

 

Αλλαγή σκηνικού. 

Δημιουργήστε ένα νέο σκηνικό, το οποίο θα εμφανίζεται όταν 

κερδίζει ένας παίκτης. 

Μαζί με τη συνθήκη τέλους παιχνιδιού, θα χρησιμοποιήσετε από την 

κατηγορία «Όψεις» το block «άλλαξε το υπόβαθρο σε …» 

 

 

Προσθήκη λειτουργίας. 

Προσθέστε ένα πλήκτρο για Οδηγίες Χρήσης Παιχνιδιού. 

Θα δημιουργήσετε αντικείμενο με την εικόνα του πλήκτρου. Θα 
δημιουργήσετε νέο υπόβαθρο με νέα εικόνα που θα περιέχει κείμενο 

με τις οδηγίες του παιχνιδιού. Πατώντας το πλήκτρο, θα αλλάζει το 

υπόβαθρο. 

 

 

Αλλαγή διαστάσεων ταμπλώ. 

Τι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν ώστε οι διαστάσεις του ταμπλώ να 

γίνουν 8x8;  

 

Εμπλουτισμός παιχνιδιού με αντικείμενα. 

Πώς θα προσθέσουμε επιπλέον αντικείμενα, ώστε να γίνει το 

παιχνίδι ελκυστικότερο; 

Αναζητήστε σχετικές με το παιχνίδι εικόνες από το Internet. 
 

 

Επιλογή χαρακτήρων. 

Προσθέστε τη δυνατότητα επιλογής χαρακτήρων από τους 
παίκτες. 

Κατασκευάστε ή εντοπίστε στο Internet εικόνες που θα 

αντιπροσωπεύουν πιόνια. Στην αρχή του παιχνιδιού θα πρέπει να 

επιλέγει ο παίκτης το πιόνι του. 

 

Εξάσκηση στον προγραμματισμό μέσα από το περιβάλλον Scratch 
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Προσθήκη σκάλας-φιδιού. 

Προσθέστε μία σκάλα και ένα φιδάκι. Τι αλλαγές θα πρέπει να 
γίνουν στον κώδικα, ώστε να συμμετέχουν στο παιχνίδι τα νέα 

αντικείμενα;. 
 

 

Επεξήγηση συμβόλων 

 
Χρειάζομαι πρόσθετη βοήθεια γι’ αυτή την απάντηση 

 
Μπορώ να το λύσω, αλλά έχω «κολήσει» 

 
Μπορώ να το λύσω με το δικό μου τρόπο 

 

Είμαι βέβαιος ότι μπορώ να το λύσω και επί πλέον μπορώ να μάθω και σε άλλους πώς να το 

κάνουν 

Εικόνα 64-Δραστηριότητα εξάσκησης 
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ JAVASCRIPT (για φοιτητές) 
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Εικόνα 65-Φύλλο αξιολόγησης JavaScript, Ερ. 1 
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Εικόνα 66 - Φύλλο αξιολόγησης JavaScript, Ερ. 2 

 

 

Εικόνα 67- Φύλλο αξιολόγησης JavaScript, Ερ. 3-4 
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Εικόνα 68- Φύλλο αξιολόγησης JavaScript, Ερ. 5-6 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ (για φοιτητές) 

 

 

 

Προσθήκη λειτουργίας. 

Προσθέστε ένα πλήκτρο για Οδηγίες Χρήσης Παιχνιδιού. 

Θα δημιουργήσετε αντικείμενο με κατάλληλη εικόνα του πλήκτρου 

οδηγιών. Θα δημιουργήσετε κώδικα ώστε, πατώντας το πλήκτρο, να 
εμφανίζεται ιστοσελίδα με τις οδηγίες του παιχνιδιού. 

 

Αλλαγή διαστάσεων ταμπλώ. 

Τι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν στον κώδικα, ώστε οι διαστάσεις 
του ταμπλώ να γίνουν 8x8; 

 

Επιλογή χαρακτήρων. 

Προσθέστε τη δυνατότητα επιλογής χαρακτήρων από τους 

παίκτες. 

Κατασκευάστε ή εντοπίστε στο Internet εικόνες που θα 

αντιπροσωπεύουν πιόνια. Στην αρχή του παιχνιδιού θα πρέπει να 
επιλέγει ο παίκτης το πιόνι του. 

 

Προσθήκη σκάλας-φιδιού. 

Προσθέστε μία σκάλα και ένα φιδάκι. Τι αλλαγές θα πρέπει να 

γίνουν στον κώδικα, ώστε να συμμετέχουν στο παιχνίδι τα νέα 

αντικείμενα;. 
 

 

Εξάσκηση στον προγραμματισμό με JavaScript 


